
Leth & Partnere      
Registreret revisionsanpartsselskab 

  FRISTER EFTER CORONA 
Få overblik over nye frister efter Corona 

Opdateret pr. 22. juli 2020. 

Der er generelt en række ændringer i offentlige frister, som følge af Corona virussen, 

hvorfor Leth & Partnere har fundet det relevant at udarbejde dette overblik over 

væsentlige frister der er ændret, som følge af Corona: 
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Årsrapporten 

Der er forlænget frist for indsendelse for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 

til Erhvervsstyrelsen, som er ændret fra 5 måneder til 8 måneder efter balancedagen, 

for selskaber med balancedag mellem 31.10.2019 og 30.4.2020. 

 

 

Selvangivelse 
Generelt er fristen for at selvangive indkomståret 2019 forlænget til den 1. september 

2020. 

 

Det gælder således også for udvidede personlige selvangivelser, som omfatter 

personer med personligt ejede virksomheder. 

 

 
A-skat og AM-bidrag 

Der er som følge af Corona virussen sket en række udskydelser af betalingsfristen for 

A-skat og AM-bidrag (små og mellemstore virksomheder). Udskydelsen omfatter 

virksomheder med A-skat på under 1 million kroner og AM-bidrag på under 250.000 

kroner pr. år. 
 

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af Corona 

virussen. Derfor er en række af frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for 

små og mellemstore virksomheder, herunder: 

 

- Den oprindelige betalingsfrist for april 2020, den 11. maj, udskydes til 10. 

september 2020 

- Den oprindelige betalingsfrist for maj 2020, den 10. juni, udskydes til 12. oktober 

2020 

- Den oprindelige betalingsfrist for juni 2020, den 10. juli, udskydes til 10. november 

2020 

- Den oprindelige betalingsfrist for juli 2020, den 10. august, er IKKE udskudt 

- Den oprindelige betalingsfrist for august 2020, den 10. september, udskydes til 29. 

januar 2021 

- Den oprindelige betalingsfrist for september 2020, den 12. oktober, udskydes til 31. 

marts 2021 

- Den oprindelige betalingsfrist for oktober 2020, den 10. november, udskydes til 31. 

maj 2021. 

 

Indberetningsfristerne ændres ikke. 
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Moms 

For kvartalsafregnende virksomheder, så er fristen for 1. og 2. kvartal 2020 fastsat 

til 1. september 2020 og for indberetningen af 3. og 4. kvartal 2020, så er 

indberetningsfristen 1. marts 2021. 

 

For halvårsafregnende virksomheder så er indberetningsfristen for 1. og 2. halvår 

2020 fastsat til 1. marts 2021. 

 

 

Kompensation for faste omkostninger 
Kompensation for virksomheders faste omkostninger, hvis de har minimum 35% 

omsætningsnedgang pga. Corona  virussen. Ordningen omfatter perioden 9.3.2020 – 

8.7.2020, og der er åbent for ansøgning for 3 eller 4 måneder. Fristen for ansøgning 
er 31.8.2020. 
 

Der er aftalt en udvidelse af ordningen 9.7.2020 - 8.8.2020, men kun hvis man er 

ramt af: 

 

- Forbud mod at holde åbent, og forbuddet er ophævet efter 8.6.2020,  

- Forsamlingsforbuddet på over 500 personer,  

- Grænselukninger eller  

- Udenrigsministeriets rejsevejledning.  

 

Denne ansøgningsfrist for perioden 9.7.2020 - 8.8.2020 er endnu ikke fastsat. 

 

 

Omsætningsnedgang 
Kompensation for omsætningsnedgang for virksomheder med max 25 ansatte og 

mindst 30% nedgang i omsætningen. Der kan søges for hver ejer som ejer mindst 

25%. Ordningen gælder 9.3.2020 – 8.7.2020, og der er åbent for ansøgning for 3 eller 

4 måneder. Fristen for ansøgning er 31.8.2020. 
 

Det er aftalt, at ordningen om omsætningsnedgang udvides til 8.8.2020. Man kan p.t. 

ikke ansøge, og ansøgningsfristen er endnu ikke fastsat. Omsætningsnedgangen på 

mindst 30% skal formentligt være over hele perioden 9.3.2020 – 8.8.2020. 

 

 

Lønkompensation 
Kompensation for løn til medarbejdere (mindst 30% eller mindst 50 medarbejdere) 

der er hjemsendt med løn. Ordningen gælder perioden 9.3.2020 – 29.8.2020. Der er 

mulighed for at ansøgning for hele perioden. Fristen for ansøgning er 20.9.2020. 
 
 
 



 
 
Leth & Partnere      
Registreret revisionsanpartsselskab 

Aflyste arrangementer 
Kompensation for arrangementer (>350 deltagere), som er blevet aflyst, udskydes 

eller væsentligt ændret i perioden 6.3.2020 – 31.8.2020. Der er åbent for ansøgning. 

Fristen for ansøgning er 31.12.2020. 
 
 
Rejsegarantifonden 
Fristen var den 9.7.2020, men vi er vidende om konkrete situationer hvor Fonden har 

accepteret, at udskyde fristen. 

 

 

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Leth & 

Partnere på telefon 43 90 95 00 eller e-mail info@lepa.dk. 

 

Der tages forbehold for trykfejl i ovenstående. Overblikket over tidsfrister er 

opdateret pr. 22. juli 2020. 
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