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Forlængelse af nuværende restriktioner – og nye likviditetstiltag og 
låneordninger 
 
De nuværende restriktioner forlænges frem til og med den 28. februar 2021. I næste uge 
forventes det meddelt fra regeringen om de mindste børn i 0. til 4. klasse kan komme tilbage 
i skole inden den 28. februar. 
 
Med forlængelsen af restriktionerne følger et akut behov for, at de nuværende hjælpepakker 
bliver genforhandlet og justeret. De er ikke gode nok i deres nuværende form. Mange 
medlemsvirksomheder med blandet erhverv er ramt selvom de ikke er tvangslukkede. De 
falder ned mellem to stole sådan som hjælpepakkerne er skruet sammen. I takt med at 
restriktionerne forlænges bliver virksomhedernes likviditet udfordret – og det kræver 
handling fra regeringens side. 
 
Det er svært at se ræsonnementet i den fortsatte hårde nedlukning og at de mindste børn 
ikke kan komme retur til skolen.  
 
Vi har brug for, at regeringen og myndighederne tænder for det lange lys og melder klart ud, 
hvad vi kan forvente os af 1. halvår 2021 i relation til restriktioner osv. Det har vi behov for. 
Virksomhederne skal kunne planlægge – og meget presserende er en afklaring af, om der 
kan afholdes dyrskuer, messer og udstillinger frem mod sommerferien. Det er en helt 
urimelig situation at sætte arrangørerne i, at der ikke kommer en klar langsigtet udmelding 
fra centralt hold. 
 
Den nyligt indgåede aftale om kompensation til minkavlerne og følgeerhverv er også et 
eksempel på, at ikke hele pladen kommer med. For at kunne opnå kompensation skal 50 % 
af medlemsvirksomhedernes omsætning være rettet mod minkbranchen. Det er rigtig 
mange millioner kroner, der på denne måde ikke bliver kompenseret for. 
 
Det er glædeligt, at regeringen vælger at udvide hjælpeordningerne – og det seneste skud 
på stammen er nye likviditetstiltag og låneordninger. 
På det netop afholdte pressemøde præsenterede Skatteministeren nye hjælpetiltag som 
bl.a. indeholder lån til A-skat og udskydning af moms- og skattebetalinger. 
 
Hjælpepakken i overskrifter: 
 
• A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag 

i februar og marts. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store 
virksomheder kan anmode om lån efter den udvidede A-skattelåneordning. 

• Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ 
måned for alle virksomheder. 
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• En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og 
ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021. 

 
Faktaark – Ny momslåneordning for SMV'er – her  
Faktaark – Udvidelse af A-skattelåneordning – her 
 
Her er et overblik over de nu forlængede restriktioner:  
 
• Uddrag af de forlængede restriktioner – nu gældende frem til og med den 28. februar 

2021: 
• Detailhandel 
• Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra 17. december 2020 til og 

med 28. februar 2021 
• Butikker beliggende disse steder lukkes som udgangspunkt, medmindre der er direkte 
• adgang til butikken fra gaden. 
• Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også butikker 

(fx udvalgsvarebutikker og kiosker), udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt 
ved e-handel. 

• Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover lukkes fra 17. december til og med 28. 
februar 2021. 

• Alle udvalgsvarebutikker lukkes fra 25. december til og med 28. februar 2021. 
Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, 
herunder fyrværkeri. 

• Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder f.eks. supermarkeder, 
bagere og tankstationer), apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. 

• Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, 
lukkes fra 21. december 2020 til og med 28. februar 2021. Det gælder tatovør-, 
piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører og øvrige 
lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk 
kontakt til kunder. 

• Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier m.v. til kun 
at foretage indkøb af julegaver, dagligvarer mv. én person ad gangen. 

 
Forsamlingsforbud og afstand: 
 

• Forsamlingsloftet sænkes, så maksimalt fem personer må forsamle sig i det offentlige 
rum. Hidtil har kravet været maksimalt ti personer. 

• Desuden skærpes anbefalingen om afstand – så der nu er krav om afstand på to meter 
i dagligvarebutikker og i det offentlige rum. 

 
Derudover anbefaler regeringen følgende: 
 

• Bliv mest muligt derhjemme, og arbejd hjemme hvis muligt 
• Køb kun ind én person ad gangen 
• Undgå at mødes med andre personer end dem fra din husstand og dine 

allernærmeste 
• Begræns den sociale kontakt til maksimalt fem personer. Hvis man i husstanden er 

flere end fem personer, går man ikke imod anbefalingen ved at være i kontakt med 
alle i husstanden 

• Aflys gerne alle de aftaler du kan, hvis det overhovedet er muligt 
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Her er et overblik over de nuværende hjælpepakker: 
 

• Den generelle lønkompensationsordning fra foråret er genindført i hele landet. 
• Ordningen kan søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30 % af 

medarbejderne eller mere end 50 ansatte. 
• Med den nye ordning bliver det muligt at søge om kompensation for enkelte 

arbejdssteder eller hele virksomheden. 
• Samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt 

selvstændige mv. genåbnet i hele landet. 
• Ordningerne kan søges af virksomheder og selvstændige mv., der oplever en 

omsætningsnedgang på mindst 30 % 
• Aftalerne vil gælde, så længe restriktionerne forlænges. 

Der kan læses mere på virksomhedsguiden.dk. 
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