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Anbefalinger for håndtering af smitterisiko ved coronavirus
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af smitterisiko i
forbindelse med coronavirus påvirker såvel tilskudsmodtagere som
Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner i form af aflysninger og
eventuelle tab af billetindtægter.
Enkelte større (pt. over 1.000 deltagere) arrangementer anbefales
aflyst helt, og arrangementer med færre end 1.000 deltagere vurderes
konkret i forhold til smitterisiko, f.eks. ved mange deltagere fra
risikoområder eller arrangementer på begrænset plads.
Der kan søges og råd og vejledning på www.coronavirus.dk

Der fortsættes i øvrigt med normal drift i det omfang, det lader sig
gøre.
Aflysninger og begrænsning af deltagerantal
Kultur- og Fritidsforvaltningen aflyser egne arrangementer med et
forventet deltagerantal over 1.000, eller, hvor det giver mening,
begrænser deltagerantallet ud fra nedenstående kriterier.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer smitterisikoen ved egne
arrangementer med færre end 1.000 deltagere, før de gennemføres.
Arrangementerne vurderes efter følgende kriterier:
Er der mange personer
Er mødet/konferencen/aktiviteten henvendt til særligt sårbare
grupper (som især skal skærmes for corona-virus)
Opholder deltagerne sig tæt sammen
Er der deltagere som er syge eller kommer fra risikoområder
Er arrangementet indendørs (større smittefare end udendørs)
Herudover anbefales det, at arrangører:
Udsender eller opsætter informationsmateriale om, at man fraråder
deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt
om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd).
Sikrer udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
Placerer stole med større afstand end normalt, og sikrer, at deltagerne
forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
Det anbefales at foreninger og arrangører følger de samme
retningslinjer og kriterier.
Tilskud, lejere og minimering af tab
Tilskudsmodtagere, der påvirkes af aflysninger i marts 2020 og tab,
som følge af efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger
om håndtering af coronavirus, kan fortsat anvende det tildelte tilskud
inden for betingelserne for bevillingen i øvrigt og med en henstilling
om minimering af tab.
Eksterne lejere af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter, der
ønsker at opsige lejekontrakt efter fristen for opsigelse, som følge af
efterlevelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om håndtering
af coronavirus, opkræves ikke leje.
Dette gælder også afmelding af bookede tider i Foreningsportalen,
hvor gebyret vil bortfalde selvom der ikke afbookes rettidigt.
De tilskud, der allerede er udbetalt, kan fortsat anvendes til de formål,
de er givet til, også selvom arrangementet må ændres, udsættes eller
helt aflyses.
Kompensation til arrangører, der i marts har aflyst eller udsat
arrangementer med flere end 1000 deltagere
Regeringen har iværksat tre initiativer til hjælp for dansk økonomi,
herunder et initiativ, som efter ansøgning kan give kompensation til
arrangører, der i marts måned har aflyst eller udsat arrangementer.

Mere information fås på Finansministeriets hjemmeside og i vedlagte
fakta ark:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-virusregeringen-ivaerksaetter-i-dag-en-raekke-initiativer-som-hjaelp-fordansk-oekonomi
Mere nyt
Såfremt perioden for særlige forholdsregler forlænges efter den 31/3
2020, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udsende ny information.

Spørgsmål og svar om
coronavirus/covid-19 fra
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
den 11. marts kl. 10:00
For opdateringer se:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsommesygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
Om større forsamlinger
1. Hvorfor anbefaler I, at forsamlinger med over 1.000 deltagere
aflyses?
Har man et arrangement med over 1.000 deltagere vurderer vi, at
konsekvenserne, hvis der sker smittespredning vil være meget store,
og derfor anbefaler vi, at sådanne arrangementer aflyses.
Vi baserer blandt andet vores anbefaling på tidligere videnskabelige
undersøgelser som har vist, at man kan udskyde smittespredning og
forhindre, at mange smittes på samme tid i et samfund, ved at man
undgår større forsamlinger.
Det betyder dog ikke, at mindre arrangementer ikke skal tage
forholdsregler, for det opfordrer vi kraftigt til. Nedenfor kan du læse
om, hvilke forholdsregler vi anbefaler.
2. Jeg er arrangør for et arrangement med under 1.000 deltagere
– er der noget, jeg skal gøre?
Bare fordi der er under 1.000 deltagere, betyder det ikke, at
arrangementet nødvendigvis er en god idé at afholde, eller at der ikke
kan ske smittespredning. Andre forhold har også betydning for
risikoen.
Et udendørs mountain bike-løb med 500 personer vil indebære langt
mindre smitterisiko end et arrangement med pardans for 100
mennesker i et lille lokale, hvor der deltager personer fra særlige
risikoområder.

Du skal i særlig grad overveje, om dit arrangement er forsvarligt at
deltage i for personer, som er i særlig risiko for alvorlig sygdom, hvis
personer fra denne grupper kan forventes at deltage. Det drejer sig om
ældre, især over 80 år, personer med moderat og svær kronisk
sygdom, gravide m.fl. (se også ovenfor under punktet om særlige
risikogrupper).
Der er fire tiltag, som vi anbefaler, at du overvejer:
a) Begræns antallet af deltagere:
Jo større antal deltagere, desto større risiko for smitte og stor
smittespredninger. Er det muligt at begrænse deltagerantallet?
b) Minimér tætheden:
Det har stor betydning hvor tæt deltagerne kommer på hinanden. Kan
du gøre noget, så deltagerne ikke har så tæt kontakt, f.eks. skabe
større afstand mellem stole?
c) Hold arrangementet udendørs:
Der er større risiko for smittespredning ved arrangementer, som
afholdes indendørs.d) Overvej tiltag i forhold til personer, som er
syge eller kommer fra risikoområder: Hvis der ved dit arrangement
kan forventes at deltage personer, som er syge, eller som kommer fra
særlige risikoområder, så overvej om det kan forhindres, at de
deltager.
d) Sørg for, at det er nemt at overholde hygiejnerådene:
Sørg for nem adgang til at man kan vaske hænder med vand og sæbe
samt til håndsprit. Sørg for information til gæsterne med gode råd om
håndhygiejne og undgåelse af håndtryk, knus og anden tæt kontakt,
f.eks. med Sundhedsstyrelsens grafiske materiale, som kan hentes fra
hjemmesiden. Overvej at servere sandwiches eller lignende i stedet
for buffet m.v.
Overvej grundigt, om du kan gøre noget i forhold til ovenstående, så
eventuel smittespredning og konsekvenserne af dette, mindskes mest
muligt.
Overvej også, om det i det hele taget er en god idé at afholde netop dit
arrangement. Du kan finde svar på yderligere spørgsmål vedrørende
aflysning af arrangementer på Rigspolitiets hjemmeside.

Regeringen og erhvervslivets
corona-enhed
Faktaark fra den 10. marts 2020

Udbruddet af COVID-19 påvirker nu erhvervslivet betydeligt i en
række brancher. Derfor har Erhvervsministeren nedsat et dialogforum
med erhvervslivet, der løbende drøfter situationen. De seneste dage
har imidlertid vist, at situationen udvikler sig hurtigt.
Regeringen nedsætter derfor i samarbejde med erhvervslivet
”Regeringens og Erhvervslivets corona-enhed” med mandat til at
drøfte mulige midlertidige og målrettede tiltag, der kan afhjælpe
erhvervenes aktuelle udfordringer som følge af udbruddet af COVID19.
Enheden behandler her og nu udfordringer i transporterhvervene,
turisme og oplevelsesøkonomi. Hvis der opstår væsentlige
udfordringer i flere erhverv, vil dette blive inddraget i enhedens
arbejde.
Regeringens og Erhvervslivets corona-enhed består af DI, Dansk
Erhverv og FH som faste medlemmer. Endvidere inviteres
erhvervsorganisationer og lønmodtagerorganisationer inden for de
konkrete erhvervsområder, som enheden behandler, ligesom
repræsentanter for det frivillige foreningsliv og repræsentanter for
kulturerhverv kan inviteres til relevante drøftelser.
En af enhedens første opgaver vil være at drøfte muligheden for en
konkret garantiordning, der kan modvirke likviditetsudfordringer og
den midlertidigt lavere aktivitet i særligt udsatte erhverv, og
situationen for de mindste virksomheder og selvstændigt
erhvervsdrivende med hjemsendte medarbejdere, herunder
mulighederne for kompensation.
Erhvervsministeren indkalder til møderne. Regeringens og
Erhvervslivets coronaenhed sekretariatsbetjenes af
Erhvervsministeriet (formand), Finansministeriet,
Udenrigsministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet
og andre ministerier.
Om kompensationsordning for aflysning af større
arrangementer som følge af COVID-19
Regeringen foreslår en kompensationsordning til arrangører af større
arrangementer, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som
følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med
+1000 deltagere, pga. COVID-19:
Hvem gælder ordningen for?
Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere.
Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er
målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, 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.
Hvad skal arrangørerne gøre for at få kompensation?
Arrangører skal indsende dokumentation for, at arrangementet
er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt og at arrangementet
havde kapacitet til +1000 deltagere. Såfremt arrangementet var
målrettet udpegede risikogrupper, såsom ældre eller
helbredsmæssigt sårbare, skal kapaciteten have været +500
deltagere.
Dokumentationskravene afhænger af, hvordan indtægter og
udgifter fordeler sig.
Arrangører, der ønsker kompensation for tab af indtægter fra en
række forskellige kilder, fx indtægter fra billetsalg, salg af
mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv., skal
indsende regnskab for arrangementet, som dokumenterer de
tab, der ønskes kompensation til.
Arrangører, som alene ønsker kompensation til refunderede
billetter solgt i forsalg skal indsende en opgørelse over
refunderede billetter til det pågældende arrangement til
Erhvervsstyrelsen.
Arrangører, der alene ønsker kompensation for honorar til
kunstner, skal indsende dokumentation for betaling af
honoraret, den aftaleretlige forpligtelse til betaling ved
aflysning, samt dokumentation for at arrangørens forsikring
ikke dækker honoraret.
Der skal indsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle
kompensationsansøgninger på mere end 0,5 mio. kr., samt
dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.
Hvilken periode gælder ordningen for?
Ordningen gælder arrangementer, som skulle finde sted fra 6.
til 31. marts, men som er aflyst eller hvor betingelserne for
afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet skal
afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere (f.eks.
sportsarrangementer).
Regeringen tager senere stilling til om og hvordan ordningen
skal forlænges alt afhængig af udviklingen vedr. COVID-19.
Arrangører, som har planlagt arrangementer med +1000
deltagere i de kommende måneder bør allerede nu udvise
ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne.
Videre proces
Forelæggelse af aktstykke for Folketingets Finansudvalg.
Godkendes efter statsstøttereglerne.
Acontoskat vedr. selskabsskat

Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår
2020.
Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige
væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat,
kan selskabet selv nedsætte betalingen.
Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige
dokumentation for de ændrede indkomstforhold.
Skatteforvaltningen vil informere om denne mulighed for
virksomhederne samtidig med informationen om de lempede
betalingsfrister.
Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. moms
COVID-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart.
Det er derfor besluttet at holde hånden under dansk økonomi, så
danske virksomheder ikke bliver presset på deres likviditet. Derfor
forlænges betalingsfristen for momsafregning midlertidigt. Det vil
skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.
Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for
3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30
dage, jf. tabel 1. 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.

Anm.: Fristen kan variere, idet den skal falde på en hverdag.
Kilde: Skatteministeriet.
Eksempel
En månedsafregnende større hotelkæde med en omsætning på 250
mio. kr. har fx et momstilsvar på 20 mio. kr. årligt svarende til
gennemsnitligt 1,7 mio. kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre,
at afregningen af 1,7 mio. kr. pr. måned udskydes med 30 dage for
marts-, april- og maj-raterne.
Det giver en likviditetsforbedring på 1,7 mio. kr. pr. måned i 3
måneder.
Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. indeholdt
AM-bidrag og A-skat

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, jf. tabel 1. Det skønnes med
usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 90 mia. kr.
i 4 måneder.
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