15. maj 2020

Klassifikation af corona-hjælpepakker

Seneste opdatering: 18 juni 2021
Opdateringer: Afsnit om dataforbehold er opdateret vedrørende
usikkerhed omkring hjælpepakkernes endelige omfang.
Der arbejdes i øjeblikket med at analysere, hvordan erstatningerne
i forbindelse med nedslagtningen af den danske minkbestand skal
klassificeres i nationalregnskabet. Når arbejdet er færdigt, vil det
blive præsenteret i dette dokument.

Dette notat beskriver, hvordan en række af de hjælpepakker, der er stillet til
rådighed i forbindelse med corona-krisen klassificeres i nationalregnskabet.
Notatet indeholder først taleksempler for udvalgte ordninger og derefter en
deltaljeret gennemgang af ordningerne.
Dataforbehold:
Det er vigtigt at understrege, at datagrundlaget for nedennævnte ordninger
endnu ikke er tilgængeligt. Kvaliteten af de nødvendige oplysninger og hvordan
de konverteres til nationalregnskabets begreber i praksis er derfor ikke fuldt
afklaret. De omtalte ordninger gælder fra første kvartal 2020 og frem. De vil
derfor indgå i nationalregnskabets versioner for 1. kvartal 2020, der udarbejdes
første gang ultimo maj 2020 og derefter i alle nationalregnskabets versioner for
året 2020, der udarbejdes derefter frem til den endelige version for 2020, der
forventes at udkomme ultimo juni 2023. Data og beregningsmetoder vil løbende blive forbedret i denne periode. Det må derfor forventes, at de tidligste udgaver af beregningerne i et vist omfang vil være baseret på forudsætninger og
skøn. Der må dermed også forventes en forøget usikkerhed på beregningerne i
perioden. Selv når datagrundlaget i form af statsregnskabet er tilgængeligt, vil
der fortsat være usikkerhed forbundet med opgørelsen af de endelige udgifter.
Det skyldes, at statsregnskabet har udgiftsført alle udbetalinger i de enkelte
hjælpepakker uanset om ansøgerne er berettiget til støtte eller ej. Hvorvidt de
enkelte ansøgere er berettiget til støtte eller ej afgøres først for 2020’s vedkommende ved slutafregningen den 30. september 2021.
BNP-effekt:
Når der nedenfor omtales bnp-effekt er det den direkte effekt på den konkrete
opgørelse af bnp i den periode ordningen gælder. Det omfatter ikke de indirekte påvirkninger af bnp og den økonomiske vækst, der kan beregnes i økonomiske modeller - fx i form af hvor stort et fald i BNP ordningerne har forhindret.
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Oversigt
Klassifikation af Corona-hjælpepakker - effekt på udvalgte balancestørrelser
Nedenfor er vist hvordan klassifikation af de corona hjælpepakker, der påvirker
det reale nationalregnskab, har effekt på balancestørrelserne.
De corona hjælpepakker, der alene påvirker det finansielle nationalregnskab, indgår
ikke i nedenstående.
Effekterne er illustreret med taleksempler.
Lønkompensation til virksomheder, klassificeret som D.39
Klassifikation som andet produktionssubsidie (D.39) er baseret på, at virksomhederne
skal beholde medarbejderne og udbetale løn. Udbetalingen er knyttet til produktionen
men er ikke afhængig af dens omfang, og hensigten er at fastholde produktionsapparatet.
S13
S11+S12 S14+S15 S1
BVT/BNP
0*
0
0*
0*
Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst
0*
100
0*
100
Primær bruttoindkomst/BNI
-100
100
0*
0
Bruttoopsparing
-100
100
0*
0
Fordringserhvervelse, netto
-100
100
0*
0
* Hvis D.39 udbetales til S13 eller S15, så er der negativ effekt på BVT og positiv effekt (med samme beløb) på
bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst.

Lønkompensation til selvstændige, klassificeret som D.39
Klassifikation som andet produktionssubsidie (D.39) er baseret på, at hensigten er at
sikre de selvstændiges eksistens. Udbetalingen er knyttet til produktionen men er ikke
afhængig af dens omfang, og hensigten er at fastholde produktionsapparatet.
S13
S11+S12 S14+S15 S1
BVT/BNP
0
0
0
0
Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst
0
0
100
100
Primær bruttoindkomst/BNI
-100
0
100
0
Bruttoopsparing
-100
0
100
0
Fordringserhvervelse, netto
-100
0
100
0

Kompensation for virksomheders faste udgifter, klassificeret som D.39
Klassifikation som andet produktionssubsidie (D.39) er baseret på at hensigten er at
sikre virksomhedernes eksistens. Udbetalingen er knyttet til produktionen men er ikke
afhængig af dens omfang, og hensigten er at fastholde produktionsapparatet.
S13
S11+S12 S14+S15 S1
BVT/BNP
0*
0
0*
0*
Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst
0*
90
10*
100
Primær bruttoindkomst/BNI
-100
90
10*
0
Bruttoopsparing
-100
90
10*
0
Fordringserhvervelse, netto
-100
90
10*
0
* Hvis D.39 udbetales til S13 eller S15, så er der negativ effekt på BVT og positiv effekt (med samme beløb) på
bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst.
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Kompensation for aflysning af større arrangementer, D.75
Klassifikation som en anden løbende overførsel (D.75) er baseret på, at hensigten er at
erstatte et indkomsttab forårsaget af, at arrangementer har måttet aflyses.
S13
S11+S12 S14+S15 S1
BVT/BNP
0
0
0
Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst
0
0
0
Primær bruttoindkomst/BNI
0
0
0
Bruttoopsparing
-100*
80
20
Fordringserhvervelse, netto
-100*
80
20

0
0
0
0
0

* D.75 udbetales af S.13. I det omfang S.13 også modtager, vil det også være en indtægt.

Engangstilskud til ydelsesmodtagere (suppl. til aftale om udbetaling af feriepenge), D.62
Engangstilskuddet til ydelsesmodtagere på 1.000 kr., som led i aftale om udbetaling af
feriepenge, klassificeres som D.62 Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier.
S13
S11+S12 S14+S15 S1
BVT/BNP
0
0
0
0
Bruttooverskud af produktion og bl. indkomst
0
0
0
0
Primær bruttoindkomst/BNI
0
0
0
0
Disponibel bruttoindkomst
-100
0
100
0
Bruttoopsparing
-100
0
100
0
Fordringserhvervelse, netto
-100
0
100
0
S.1 : Hele økonomien
S11: Ikke-finansielle selskaber
S12: Finansielle selskaber
S13: Offentlig forvaltning og service
S14: Husholdninger
S15: Nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger

Midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder –
trepartsaftale
Ordningens indhold
Lønkompensationen fra staten er 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn,
dog maksimalt 30.000 kr., hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem. For timelønnede kan lønkompensationen
udgøre 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og
frem til den 9. juni.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Den umiddelbare vurdering er, at den statslige støtte til virksomhederne skal
klassificeres som produktionssubsidier D.39. Virksomhedernes betaling til
medarbejderne vil som sædvanligt skulle konteres som løn D.1. Dvs. at aflønningen af ansatte isoleret set vil være upåvirket i de virksomheder som vælger
at benytte ordningen. Baggrunden for at kontere lønkompensationen som D.39
er, at ordningen har til hensigt at opretholde produktionsapparatet. Ved at kontere som D.39 afspejles dette, og aflønningen af produktionsfaktorerne fasthol-
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des. Da D.39 opgøres branchefordelt har det yderligere den fordel, at analyser
på brancheniveau bliver muligt.
Et alternativ til at klassificere lønkompensationen som D.39 er at betragte det
som en overførsel til virksomhederne (D.75) og fastholde konteringen til medarbejderne som løn. Hermed ville kompensationen blive betragtet som overførsel, der alene påvirker den disponible indkomst. Analyser på brancheniveau vil
ikke være muligt.
Man kan indvende, at ovenstående behandling (D.1 kombineret med D.39 eller
D.75) ikke helt flugter med definitionen af løn i ESA2010. Definitionen i
ESA2010 af løn er: 4.02 Definition: compensation of employees (D.1) is defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable by an employer to
an employee in return for work done by the latter during an accounting period.
Betalingen fra virksomheden til medarbejderen er i relation til den midlertidige
lønkompensationsordning ikke godtgørelse for udført arbejde, men en betaling
for at opretholde et ansættelsesforhold.
I SNA2008 er der dog nævnt følgende elementer, som skal betragtes som løn:
7.44 Wages and salaries in cash include the following kinds of remuneration:
c. Wages or salaries payable to employees away from work for short periods,
for example, on holiday or as a result of a temporary halt to production, except during absences due to sickness, injury, etc. (see below);
Ovenstående kan umiddelbart godt omfatte de betalinger, som finder sted mellem arbejdsgiver og arbejdstager i regi af den midlertidige lønkompensationsordning.
Dette understøttes også direkte i ESA2010s definition af beskæftigelse, som
også omfatter personer, der midlertidigt er fraværende fra arbejde.
ESA2010 § 11.14: Persons temporarily not at work are also considered as employees provided they have a formal job attachment. This formal attachment
shall be determined according to one or more of the following criteria:
(a) the continued receipt of a wage or salary;
(b) an assurance of a return to work following the end of the contingency, or
an agreement as to the date of return.
This covers persons temporarily not at work because of illness or injury, holiday or vacation, strike or lockout, educational or training leave, maternity or
parental leave, reduction in economic activity, temporary disorganisation or
suspension of work due to reasons such as: bad weather, mechanical or electrical breakdown, or shortage of raw materials or fuels. It also covers other
temporary absences with or without leave.
Selvom ovenstående forslag til klassifikation ikke er helt uproblematisk, vurderes det dog at alternativer som fx social assistance benefits in cash (D.623)
direkte fra offentlig forvaltning og service til husholdningerne (via ”rearranged
transactions”) er mere problematisk. Social assistance benefits har normalt et
individuelt sigte, og betalingen udløses af en social begivenhed. Her er sigtet
mere kollektivt nemlig at undgå konkurser og fyringer, og den udløsende faktor
er ikke en social begivenhed. Det er ikke en social begivenhed at være hjem-
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sendt, da ansættelsesforholdet er intakt. At udbetalingen i praksis foregår mellem virksomheden og medarbejderen har igen betydning i relation til valg af
klassifikation, da substans er vigtigere end form.
Eurostat præsenterer også en løsning, hvor både transaktionen fra offentlig
forvaltning og service til virksomheden og den efterfølgende transaktion fra
virksomheden til husholdningerne klassificeres som en anden løbende overførsel D. 75. Overførslen fra offentlig forvaltning og service til virksomhederne vil
således skulle tolkes som en kompensation for at standse produktionen og
overførslen fra virksomhederne til husholdningerne som en kompensation for
at blive hjemme.
Teoretisk er der flere muligheder end dem som er skitseret her. Nogle af disse
muligheder kan ses i Eurostats Notat: DRAFT NOTE ON STATISTICAL IMPLICATIONS OF SOME POLICY MEASURES IN THE CONTEXT OF THE
COVID-19 CRISIS.
Med udgangspunkt i ovenstående er det valgt fortsat at registrere lønudbetaling til de beskæftigede og klassificere lønkompensationen som et andet produktionssubsidie D.39.

BNP-effekt
Klassifikation som D.39 Andre produktionssubsidier har ingen effekt på BNP
for den markedsmæssige del af økonomien.
For den ikke-markedsmæssige del af økonomien påvirkes BNP. I det omfang,
der udbetales lønkompensation til disse enheder, vil produktionsværdien opgjort fra omkostningssiden blive reduceret med værdien af subsidierne.
BFI og bruttooverskud af produktionen vil blive øget med værdien af D.39. for
både den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige del af økonomien.
Opgørelsen af beskæftigede personer er ikke påvirket at denne ordning, men de
hjemsendte der ikke kan beskæftiges gennem hjemmearbejde bør kategoriseres
tilsvarende personer på orlov, og de præsterede timer bør reguleres tilsvarende
ned. Hvorvidt der vil være datagrundlag for disse korrektioner er endnu uafklaret.

Lønkompensation til selvstændige og freelancere
Ordningens indhold
Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Det gør regeringen for at holde hånden under de mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende.
Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt
23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for
funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en
medarbejdende ægtefælle.
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Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre
måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Umiddelbart er der tale om andre produktionssubsidier D.39 eller alternativt
andre løbende overførsler D.75, da der er tale om en kompensation for et tab.
En klassifikation som produktionssubsidier D.39 vil påvirke blandet indkomst.
Det vil en klassifikation som andre løbende overførsler D.75 ikke.
Det er relevant at sammenligne med lønkompensation og kompensation for
faste omkostninger. Selvstændige har blandet indkomst, beskatningen af indkomsten kan sammenlignes med både selskabsskat og personlig indkomst, og
ordningen kan på en gang være et produktionssubsidie og en indkomsterstattende ydelse. Ordningen kan alternativt behandles som allerede eksisterende
orlovsordninger. Det betyder, at overførslen klassificeres som indkomstoverførsler til husholdningerne D.62. Hermed betragtes de selvstændige i deres
egenskab som konsumenter og ikke som producenter.

BNP-effekt
Som under lønkompensation bortset fra den ikke-markedsmæssige del, der
ikke er relevant her.

Kompensation for virksomheders faste udgifter
Ordningens indhold
Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.
1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen
herhjemme (mere end 40 pct.)
3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales
tilbage
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Kompensation for faste udgifter skal umiddelbart klassificeres, som andre produktionssubsidier D.39. Alternativet er at klassificere ordningen som andre
løbende overførsler D. 75. Overførslerne fra offentlig forvaltning og service til
virksomhederne vil i dette tilfælde skulle tolkes som en form for erstatninger.
Anbefalingen er dog at kontere kompensation for virksomheders faste udgifter
som D.39, da ordningen har til hensigt at opretholde produktionsapparatet, og
dermed har ordningen mere karakter af et subsidie (se også argumentationen
under lønkompensationsordningen).
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BNP-effekt
Som ovenfor.
Her skal man også være opmærksom på at kunne opgøre den del, der udbetales
til markedsmæssige og ikke-markedsmæssige enheder.

Udskydelse af indbetaling af moms, A-skat, B-skat og ambidrag
Ordningens indhold
Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage. Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over
50 mio. kr. Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne
med ca. 35 mia. kr.
Det er ved at blive undersøgt, om afgiftsperioderne for små og mellemstore
virksomheder kan forlænges.
COVID-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart. Der er derfor besluttet at holde hånden under dansk økonomi, så danske virksomheder
ikke bliver presset på deres likviditet. Derfor forlænges virksomheders betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag midlertidigt. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.
Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og
juni) med 4 måneder. Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 90 mia. kr. i 4 måneder.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Skatteindtægterne for offentlig forvaltning og service er på accrual basis. Det
betyder at forskydninger i betalingerne ikke påvirker skatteprovenuet. Derimod
vil der være finansielle implikationer af udskydelserne af betalingsfristerne. I
den finansielle del af de offentlige finanser giver det anledning til other accounts receivable/payable F.89, som repræsenterer det offentliges fordring på
virksomhederne. Det kan ikke udelukkes, at beregningerne af skatteindtægterne vil blive påvirket af eventuelle ændringer i kildematerialet.

BNP-effekt
Ingen
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Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer
Ordningens indhold
Hvem gælder ordningen for?
- Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.
- Arrangementet skal være planlagt til afholdelse i Danmark, og have været
åbent for offentligheden.
- Arrangøren skal være en privatretlig juridisk person, der har hjemsted i Danmark, jf. CVR.
- Derudover omfattes kommunale spillesteder med kapacitet til +1000 deltagere.
- Landsindsamlinger omfattes af en anden kompensationsmodel forvaltet af
Kulturministeriet.
- Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
Hvad består ordningen af?
- Ordningen giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af omfattede
arrangementer.
- Ordningen giver kompensation for merudgifter ved udskudte arrangementer.
- Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for
arrangøren.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Kompensation for aflysning af større arrangementer skal langt overvejende
klassificeres som andre løbende overførsler D.75. Denne ordning minder mest
om en form for erstatning (ikke skadesforsikringserstatninger som er D.72) og
vil normalt blive klassificeret som andre løbende overførsler D.75.

BNP-effekt
Ingen

Lettere adgang til lån
Ordningens indhold

8/12

Likviditetskaution
For at hjælpe særligt de små og mellemstore danske eksportvirksomheder, som
ofte er mere sårbare end de større virksomheder, opretter regeringen en ny
likviditetskaution i EKF. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder
kroner, hvilket forventes at hjælpe ca. 250 små og mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter. Likviditetskautionen er en garanti, der
betyder at EKF dækker en betydelig andel af bankens eventuelle tab på nye lån,
der går til at sikre, at eksportvirksomhederne har penge til at holde hjulene i
gang. Til forskel fra eksisterende kautionsordninger i EKF vil likviditetskautionen give en enklere og bedre risikodækning. Det betyder, at bankernes risiko
ved at låne penge ud er mindre, og at de dermed lettere kan hjælpe de små og
mellemstore virksomheder med lån, så der igen er penge i kassen. Der er afsat
en tabsramme på 100 mio. kr. til ordningen. Ordningen vil skulle godkendes af
EU-kommissionen.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Udvidelse af aktiviteten i EKF behandles som eksisterende aktivitet. EKF er
klassificeret i selskabssektoren (offentligt selskab).

BNP-effekt
Beskeden.

Øgede lånemuligheder for elever og studerende
Ordningens indhold
I dag kan elever på ungdomsuddannelser og studerende ved videregående uddannelser modtage SU-stipendier og SU-lån. Med de nuværende SU-regler kan
elever og studerende optage SU-lån på op til 3.194 kr. per måned. Derudover
har mange arbejdsindkomst ved siden af skolen og studierne.
Da nogle elever og studerende kan risikere at miste deres studiejob som følge af
COVID19, lægges der op til at udvide muligheden for at optage SU-lån, således
at elever og studerende får en ret til at optage SU-lån for op til 6.388 kr. per
måned ud over deres stipendium og eksisterende mulighed for SU-lån. Det
svarer til, at der samlet set kan udbetales 9.582 kr. per måned i SU-lån, svarende til to måneders ekstra SU-lån. Der lægges op til, at udvidelsen både skal
gælde for stipendiemodtagere og for studerende, der er blevet forsinkede og
derfor modtager slutlån. Slutlånet udvides derfor fra 8.241 kr. per måned til
14.602 kr. per måned.
Den foreslåede udvidelse af lånemulighederne betyder således, at SUmodtagere der evt. mister deres arbejde som følge af COVID-19 vil kunne opretholde samme månedlige disponible indkomst.
Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges
i den grad situationen kræver det. Muligheden tilvejebringes via de digitale
ansøgningssystemer snarest muligt.
Kilde: Finansministeriet
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Klassifikation
Øgede udlån til elever og studerende vil næsten udelukkende have finansielle
implikationer og blive håndteret som de eksisterende ordninger. Renteindtægter for staten vil stige beskedent.

BNP-effekt
Ingen

Offentligt indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet
Ordningens indhold
I en periode frem til 31. oktober 2020 bliver der dispenseret fra en række regler
med henblik på at skabe øget likviditet hos leverandørerne. En konsekvens af
ændringerne er, at det offentlige overtager en vis risiko for, at der kan opstå
uoverensstemmelser mellem det, der er betalt for, og det, der senere bliver leveret.
Der er tale om tre tiltag. Det offentlige opfordres til at:
Fremrykke alle betalinger.
Forudbetale leverancer, der finder sted frem mod 1. juli, og som har en værdi
på op til 1 million kroner.
Om muligt at undlade at opkræve bod, hvis en aftale bliver misligholdt som
følge af coronavirus.
Alle statslige institutioner bliver kraftigt opfordret til at implementere de tre
tiltag. Finansudvalget har den 23. marts 2020 godkendt aktstykke 114 af 20.
marts 2020, hvormed der bliver dispenseret fra Budgetvejledningen til ovenstående initiativer. Finansministeriet har i forlængelse heraf dispenseret fra
Regnskabsbekendtgørelsen. Dispensationerne vedrører ikke kun statsinstitutioner, men også de statsfinansierede selvejende institutioner. EUKommissionen har endvidere skriftligt bekræftet, at initiativerne ikke indebærer statsstøtte.
Regeringen har den 26. marts indgået en aftale med KL og Danske Regioner
om, at kommuner og regioner tilslutter sig de tre tiltag. Regeringen har den 26.
marts fremsat et lovforslag med henblik på at skaffe den nødvendige lovhjemmel. Lovforslaget 3. behandles i Folketinget tirsdag den 31. marts.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Umiddelbart vil der kun være begrænsede finansielle implikationer. Ordningen
kan påvirke other accounts receivable/payable F.89 i den finansielle del af nationalregnskabet,

BNP-effekt
Ingen
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Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
Ordningens indhold
For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få
for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er regeringen og alle Folketingets
partier enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.
Aftaleparterne blev den 18. april enige om at forlænge den midlertidige periode
med en måned.
Det betyder, at man forlænger den periode, hvor ledige ikke skal bruge af den
optjente tid i dagpengesystemet til og med den 30. juni. Samme forlængelse
gælder for retten til sygedagpenge og suspenderingen af de såkaldte G-dage.
For dagpengemodtagere gælder: Perioden fra og med 1. marts til og med 30.
juni medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af a-kassen i perioden.
For sygedagpengemodtagere gælder: Personer, der i perioden fra og med 9.
marts til og med 30. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni
forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få
forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.
Suspendering af G-dage: Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse (Gdage) til medarbejdere, der er omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendt,
er suspenderet frem til og med 30. juni.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
Der tale om bedre vilkår i en eksisterende ordning. Ydelserne klassificeres som
indkomstoverførsler.

BNP-effekt
Ingen

Udbetaling af indefrosne feriemidler og engangstilskud til
ydelsesmodtagere
Ordningens indhold
Overgangen til den nye ferieordning med samtidighedsferie betyder, at der
indefryses op til fem ugers feriepenge, som optjenes fra den 1. september 2019
til den 31. august 2020.
Som et økonomisk tiltag i f. m. corona pandemien, er der i Folketinget indgået
aftale om en delvis engangsudbetaling af de optjente feriemidler i perioden fra
den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, svarende til op til tre ugers ferie.
Udbetalingen er frivillig for lønmodtagerne. Da virksomhederne endnu ikke
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har indrapporteret borgerens feriemidler, vil udbetalingen til den enkelte ske
på baggrund af tilgængelige oplysninger om borgerens lønindkomst for optjeningsperioden. Den første del af feriemidlerne er blevet udbetalt i løbet af efteråret og resten vil blive udbetalt i løbet af foråret 2021. Udbetalingen af feriemidlerne modregnes ikke i indkomstoverførsler.
For at undgå at presse virksomhedernes likviditet i forbindelse med udbetalingen vil staten mellemfinansiere engangsudbetalingen. Staten finansierer delvist
udlægget gennem indefrosne midler fra FerieKonto, frivillige indbetalinger fra
arbejdsgiverne og overskydende likviditet samt engangsindtægter fra øget indkomstskat. Til finansiering af den resterende del af statens udlæg optages statslån, der afdrages i takt med, at arbejdsgiverne afdrager lån til staten.
Der ændres ikke på arbejdsgivernes forpligtigelse i forhold til at indbetale feriemidlerne. Arbejdsgiverne er således fortsat forpligtigede til at indbetale de
indefrosne midler årligt i takt med, at lønmodtagerne pensioneres.
Som supplement til udbetalingen af indefrosne feriemidler er partierne enige
om at give et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere, som
var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i
april måned. Tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser.
Kilde: Finansministeriet

Klassifikation
De indefrosne feriemidler er overskudslikviditet hos lønmodtagerne, som er
opstået ved overgang til samtidsferie og kan betragtes som lønmodtagernes
fordring på virksomhederne. Midlerne er nemlig allerede optjent som løn og
skal ikke konteres som en overførsel til lønmodtagerne når de kommer til udbetaling, men som en finansiel transaktion uden effekt på fordringserhvervelsen
for de enkelte sektorer (virksomheder og husholdninger). Det gælder også for
den delvise engangsudbetaling af de tre uger i efteråret 2020.
Eventuelt øget forbrug i husholdningerne som følge af engangsudbetalingen i
efteråret 2020 vil derfor ikke være en effekt af øget indkomst men en effekt af
øget formue.
Engangstilskud til ydelsesmodtagere klassificeres som indkomstoverførsler
med effekt på fordringserhvervelsen for offentlig forvaltning og service (negativ) og husholdningerne (positiv).
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