
 

Hjælpe pakker i Danmark vedr. Corona krisen 
I Danmark er der er del hjælpe pakker, som virksomhederne kan benytte sig af. 

Nedefor kan læses kort om de nye love og regler, samt link til uddybelse af disse. 

Det anbefales at virksomheden tager kontakt til en jurist som kan hjælpe med, at finde løsning 
for den aktuelle situation, da Aspia Danmark ikke er ansvarlig for nedenstående, og ikke kan 
gøres ansvarlig for evt. tab i forbindelse med Corona. 

Aspia Danmark står til rådighed i det omfang der er os muligt. 

Det er ikke muligt for Aspia Danmark, at søge om lønkompensationer, dette skal gøres af 
virksomheden. 

Aspia Danmark, kan ansøge om sygerefusion, også for sygerefusion i forbindelse med Corona, 
på ligefod med den sygerefusion der allerede søges for virksomheden, og i det omfang 
virksomhenden har givet rettigheder til Aspia Danmark. 

Vi kan være behjælpelig med de oplysninger er måtte være nødvendige, og i det omfang vi har 
oplysningerne om ansatte. 

Har virksomheden brug for juridisk hjælp, kan Aspia henvise til jurist. 

 

• Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere 
• Mere fleksibel ordning for arbejdsdeling 
• Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent 

• Kompensation af faste udgifter 
• Statsgaranteret banklån til virksomheder 

 

Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere 

Virksomheder og selvstændige har mulighed for udvidet refusion eller sygedagpenge som 
følge af coronavirus/covid-19. 

 

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge 
og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-
19. 



 

 

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for 
løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af 
coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til 
sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19. 

 

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag 
vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. 
coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge 
fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i 
hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldt. Tilsvarende vil selvstændige 
erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge. 

 

Mere fleksibel ordning for arbejdsdeling 

Arbejdsfordelingsordningen gøres mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder kan 
sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få 
supplerende dagpenge. 

 

For at undgå afskedigelser ændres ordningen, så arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart 
den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en 
arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret, senest en uge før den kan træde i kraft. 

Læs mere her. 

 

Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, 
virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af 
økonomisk nedgang som følge af corona 
Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, 
virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus. 
Medarbejdere må ikke arbejde, når de er hjemsendte. 

Lønkompensationen gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af 
medarbejderne eller mindst 50 ansatte. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser


 

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte 
medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. 

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. 
medarbejder. 

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Der gives ikke 
kompensation for sociale udgifter til medarbejdere, f.eks. pension. Lærlinge vil også 
være omfattet af ordningen. 

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes mod: 

Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34 

 

Kompensation af faste udgifter 
Virksomheder kan få dækket op til 80 procent af deres faste udgifter 

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din 
virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter 
(fx leasing). 

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. 
Derudover skal du leve op til følgende krav: 

• Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på 
mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19. 

• Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 
2020. 

• Kompensationen målrettes virksomheder, der har oplevet et fald i omsætningen på 
mere end 40 pct. 

Hvis omsætningen er faldet væsentlig mindre, skal kompensationen betales tilbage. 

Virksomhederne bliver kompenseret efter, hvor meget omsætning de har mistet: 

• Virksomheder, der er blevet lukket ved påbud som følge af coronavirus: 100 procent 
kompensation af faste udgifter. 

• For kundetætte virksomheder, der er blevet påbudt at lukke og ikke har en omsætning i 
perioden – fx frisører, restauranter, caféer og virksomheder i storcentre - dækker 
kompensationen 100 pct. af de faste udgifter, der er i påbudsperioden. 

• Virksomheder med fald i omsætningen på 80-100 procent: 80 procent kompensation 
af faste udgifter. 



 

• Virksomheder med fald i omsætningen på 60-80 procent: 50 procent kompensation 
af faste udgifter. 

• Virksomheder med fald i omsætningen på 40-60 procent: 25 procent kompensation af 
faste udgifter. 

• Ordningen gælder 9. marts til 9. juni. 

Få svar på dine spørgsmål her eller kontakt Erhvervsstyrelsens Hotline tlf. 72 20 00 34 

 

Statsgaranteret banklån til virksomheder 

 
Virksomheder, der er ramt af coronavirus, kan søge om statsgaranterede lån og 
driftskreditter. 

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus, kan søge om en garanti fra 
Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder 
pengeinstitutter, leasingselskaber mv. 

Garanti til små og mellemstore virksomheder 

Er din virksomhed en SMV og er du ramt på indtjeningen som følge af coronavirus, så kan 
Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan 
dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller 
forvente et omsætningstab på minimum 30 %. 

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give dig lettere 
adgang til den nødvendige finansiering. 

Da der til denne ordning er tilknyttet en statslig tabsramme, kan finansieringsinstituttet på 
baggrund af garantien yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville 
være muligt. 

Læs mere om lånegaranti på: 

På hjemmesiden virksomhedsguiden, findes der et mere uddybende overblik over de nye love 
og regler. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensati
on/ 

Skat Hjælpepakke til virksomheder - spørgsmål og svar 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900 

 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-for-virksomheders-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
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