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Subject: Nyt om Corona-hjælp l SMV'er
From: SMVdanmark <SMVnyt@SMVdanmark.dk>
Date: 20-03-2020 15:28
To: Jau2 A/S <jj@jau2.com>
Læs online

Jau2 A/S

Ret proﬁl

Nyt om Corona-hjælp l danske SMV'er

Kære Jau2 A/S
Regeringen og Folke ngets par er har over den sidste uge arbejdet på højtryk for at undgå, at Corona-krisen skal blive l en
økonomisk katastrofe. Løsningerne er beslu et, men er endnu ikke klar at l blive ansøgt. Så bevar roen og vent et par dage.
Vi har fra SMVdanmark løbende sparket forslag både ud i pressen og ind i de poli ske forhandlinger for at sikre, at virksomheder, som
din, ikke bliver overset og går ned under krisen.
Det er lykkedes langt hen ad vejen, selvom det føltes op ad bakke l at begynde med, hvor al opmærksomheden var på de store
virksomheder. Det ﬁk vi heldigvis lavet om på. Vi har råbt op og er blevet hørt af poli kerne.

Hjælpepakkerne hjælper mange, men ikke alle
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Vi har fået nogle historisk store stø epakker, men er ikke i mål for alle virksomheder endnu. Men jeg kan love en ng, og det er, at vi
fortsat vil forsøge at ﬁnde løsninger for dem, der ikke får hjælp og dem, der ikke får hjælp nok.
Vi hører gerne fra dig, hvis din virksomhed ikke er omfa et de løsninger og ordninger, der er beslu et og du ser frem l alvorlige
økonomiske problemer. Så tager vi det med i vores arbejde. Vi vil bede dig om at skrive en email l os - og ikke ringe, da vores
telefonlinjer er voldsomt overbelastede.
Skriv l os på smv@SMVdanmark.dk - skriv "Jeg får ikke hjælp" i emnelinjen.

Løsninger om kompensa on
I søndags blev arbejdsmarkedets parter og staten enige om en trepartsa ale, der kan give 75 pct. lønkompensa on l fuld dsansa e
og 90 pct. l melønnede.
I går ﬁk vi kompensa on for omsætningstab på mindst 30 pct. - maksimum 23.000 kr. - l indehaverne af en stor gruppe af små
virksomheder, selvstændige og freelancere - virksomheder med under 10 ansa e.
Sam dig kom der kompensa on for 100 pct. af de faste omkostninger l de frisører og andre kundetæ e brancher, der har mistet
deres omsætning, fordi de har fået påbud om at lukke. Andre med store tab får 80 pct. kompensa on.
Vi kæmper videre for, at også virksomhedsejere med mere end 10 ansa e kan få noget at leve af, hvis omsætningen falder bort.

Treparten er ikke god nok
Vi hører fra de virksomheder, der er blevet lukket af påbud, at de selv med lønkompensa on er voldsomt belastet af, at de skal betale
over 10.000 kr./medarbejder pr. måned. De er ikke blevet fuldt kompenseret, som nogle medier har udlagt det som.
I det hele tager er trepartsa alen ikke god nok l SMV’ernes behov. Den er forhandlet af de store og for de store. Vi håber på at
kunne få justeret den.

Stor uklarhed om hjælpepakkerne virker og hvordan
Mange har været i tvivl om, hvad hjælpepakkerne giver af muligheder og redning, og der er stadig stor uklarhed om, hvem der er
omfa et, hvem der ikke er og hvordan og hvor man søger stø e.
Vi vil i de e nyhedsbrev forsøge at skabe mere klarhed over det, ligesom vi på vores hjemmeside har en særlig Corona-side, hvor vi
forsøger at holde jer opdateret.
Hvis du ikke kan ﬁnde svar har spørgsmål vil vi rig g gerne hjælpe, men vi får rig g mange opkald og der kan derfor være lang
vente d.
Vi opfordrer derfor alle medlemmer l først og fremmest at holde sig orienteret og søge svar på vores og jeres brancheforeningers
hjemmesider samt på virksomhedsguiden.dk.
Finder du ikke svar og vil du gerne ringes op af en af vores jurister, så skriv en mail med dit telefonnummer og kort hvad spørgsmålet
drejer sig om, så vil vi ringe dig op så snart vi har mulighed for det. Skriv l corona@smvdanmark.dk - skriv "Ring mig op" i
emnelinjen.
Vi vil prioritere at skrive svar på alle de spørgsmål, vi får, på hjemmesiden. Så forsøg at ﬁnde svar her, før du ringer.
Pas på jer selv og jeres derude - og lad os komme igennem denne krise sammen.
Kender du nogen, der kunne have gavn af den informa on vi giver her, så send den videre.
Bedste hilsner
Jakob Brandt
Vicedirektør i SMVdanmark
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Guides, ps og tricks

Dri og økonomi

20. marts 2020

19. marts 2020

Hvad betyder a alen for din virksomhed?

Har du 200 kr. eller mere, så vær med l at
få virusmasker l Danmark

I går blev der indgået et bredt poli sk forlig om en hjælpepakke
l særligt de mindste SMV'er. Her er, hvad hjælpepakken betyder
for dig og din virksomhed.
Læs mere

Corona: Hjælpepakker, links og nyheder

Karsten Themsen kan levere WHO-godkendte virusmasker l
Danmark, men mangler 400.000 kr. l indkøb og fragt. Banken
har sagt 'nej' l lånet, så han har brug for din hjælp. Har du 200
kr. så kan du være med l at låne ham pengene på
SMVerhvervslå...
Læs mere

Dri og økonomi

19. marts 2020

18. marts 2020

Seneste hjælpepakke fra Regeringen

Økonomiske udfordringer som følge af
Corona-krisen

Her er et kort oprids af Regeringens seneste hjælpepakke l
dansk erhvervsliv - og l især de selvstændige, små og
mellemstore virksomheder.
Læs mere

Hvad skal man være opmærksom på, hvis man som virksomhed
begynder at få problemer med at betale sine regninger, og hvad
kan man så gøre for at skære omkostningerne l for at undgå
konkurs. Få gode råd her.
Læs mere
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Uddannelse og rekru ering

Guides, ps og tricks

20. marts 2020

11. marts 2020

Corona: Lærlinge, lønkompensa on og
nødundervisning

Guide: Få svar på dine spørgsmål om
Coronavirus

Har du din lærling i virksomheden lige nu, skulle lærlingen være

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere medarbejdere

omfa et af Trepartsa alens bestemmelser om

hjemvendt fra ferie, kommende udlandsrejser, hvad du må

lønkompensa on. De e afventer dog endelig godkendelse i
Børne- og Undervisningsministeriet. Lærlinge på skoleophold er

spørge en syg medarbejder om og meget andet, så kan du få svar
på dine spørgsmål her

helt og holdent sko...

Læs mere

Læs mere

Corona: Hjælpepakker, links og nyheder

Poli k

20. marts 2020

20. marts 2020

Forslag l bedre hjælpepakker?

Kommunerne rækker hånden ud

Send os dine ønsker l yderligere stø e ltag. Så tager vi dem
med på Borgen.
Læs mere

SMVdanmark og KL har foreslået kommunerne en række ltag,
som de kan iværksæ e for at hjælpe de små og mellemstore
virksomheder rundt omkring i landet. Flere og ﬂere kommuner
rykker opgaver frem og betaler hur gere.
Læs mere

Guides, ps og tricks

Guides, ps og tricks

20. marts 2020

20. marts 2020

Et par gode råd

Husk at "mødes" - på distancen!

Erhvervshusene er iogså i disse der en mulighed for at hente
hjælp, ligesom Pension for Selvstændige og vores TRYG
forsikringsordning giver mulighed for at hjælpe med bedre
likviditet.
Læs mere

Mange har må et aﬂyse et hav af møder med kunder,
leverandører m.ﬂ. - og mange medarbejdere er sendt hjem. Alle
dem, der skaber grundlaget for din forretning er spredt for alle
vinde. Men det er vig gt for både din forretning og din
mentalhygiejn...
Læs mere
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Har du et spørgsmål, så ring l os på

Find os på de sociale medier
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