Aðgerðir stjórnvalda og þitt fyrirtæki
COVID-19
11. júní – 8. útgáfa

FRÁ FORSTJÓRA

Við erum ekki enn komin fyrir vind
Það er óhætt að segja að árið 2021 gefi árinu 2020 ekkert eftir. Til viðbótar við veiruvá sýndu
náttúruöflin hvað í þeim býr er jörðin fór að skjálfa og eldgos hófst í Geldingadölum. Það hefur
verið sagt ótal sinnum, en eru orð að sönnu – þetta eru fordæmalausir tímar.
Frá upphafi kórónuveirunnar COVID-19 fyrir rúmu ári hafa stjórnvöld ráðist í fjölmörg úrræði og
aðgerðir í efnahagsmálum. Úrræðin til þessa hafa í miklum mæli verið sett fram í því augnamiði
að veita mótvægi gegn neikvæðum áhrifum af faraldrinum til skemmri tíma.
Nú þarf að breyta vörn í sókn, halda áfram að styrkja grunnstoðir og innviði íslensks samfélags og
huga að uppbyggingu til framtíðar. Betur má ef duga skal eigi bæði fyrirtækin og heimilin í landinu
að standa af sér faraldurinn.
Í þessari samantekt Deloitte er að finna útlistun á þeim efnahagsaðgerðum stjórnvalda sem eru
nú í gildi. Samantekt um fyrri aðgerðir má nálgast á heimasíðu Deloitte.
Síðustu misseri hafa gert okkur ljóst að við erum enn ekki komin fyrir vind. Við megum þó ekki
gleyma þeim árangri sem hefur náðst til þessa. Höldum í jákvæðnina, gleðina og samtakamáttinn
– saman komum við út úr þessu sterkari en aldrei fyrr.

Þorsteinn Pétur Guðjónsson
Meðeigandi, forstjóri Deloitte á Íslandi
Sími: 860 3087
Netfang: tgudjonsson@deloitte.is
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EFNAHAGSAÐGERÐIR - YFIRLIT

Virkar efnahagsaðgerðir stjórnvalda
• Brúarlán til atvinnulífs
• Laun í sóttkví
• Útvíkkun á „Allir vinna”

• Úttekt séreignarsparnaðar
• Lokunarstyrkir
• Stuðningslán
• Sókn í nýsköpun
• Einföldun reglna um fjárhagslega endurskipulagningu

• Viðspyrnustyrkir
• Frestun skattgreiðslna
• Hefjum störf – Ráðningarstyrkir
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Samantekt um fyrri efnahagsaðgerðir er aðgengileg á heimasíðu Deloitte.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Brúarlán til atvinnulífs
Fyrirtæki geta, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, fengið viðbótarrekstrarlán vegna áhrifa af heimsfaraldrinum. Ríkissjóður leggur fram ábyrgðir fyrir allt að 70% slíkra rekstrarlána
og er heildaráhætta ríkissjóðs vegna þeirra allt að 50 ma.kr.
Eftirfarandi gildir:

1

2

3

4

Ábyrgðir taka eingöngu til nýrra lána til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir
verulegu tekjutapi milli ára. Jafnframt er það forsenda að vandi fyrirtækis
sé ófyrirséður og að það geti með viðeigandi aðstoð orðið rekstrarfært
þegar dregur úr áhrifum heimsfaraldurs kórónaveiru.

Lánastofnanir skulu grípa fyrst til hefðbundinna úrræða sem þær ráða
yfir til aðstoðar fyrirtækjum og skal lán með ábyrgðum því aðeins veitt ef
hefðbundin úrræði duga ekki til.

5

Ábyrgðin er afturkölluð að 18 mánuðum liðnum.

6

Lán takmarkast við fyrirtæki þar sem launakostnaður var a.m.k. 25% af
heildarútgjöldum undangengins árs.

7

Heimilt er að takmarka hagnýtingu lánsins þannig að það sé t.d.
eingöngu nýtt til greiðslu launa, rekstraraðfanga og húsaleigu.

8

Umfangi veittra ábyrgða er skipt með eftirfarandi hætti: (a) fyrirtæki með
færri en 20 starfsmenn; (b) fyrirtæki með 20–100 starfsmenn; (c)
fyrirtæki með 100–250 starfsmenn; og (d) fyrirtæki með fleiri en 250
starfsmenn.

Lán til einstakra fyrirtækja geta að hámarki numið tvöföldum
árslaunakostnaði viðkomandi fyrirtækis á næstliðnu ári.
Við ákvörðun kjara lánveitingar skal lánastofnun taka tillit til þess að hún
ber aðeins hluta áhættu við veitingu lánsins.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Laun í sóttkví
Lögin taka bæði til greiðslna til fyrirtækja sem hafa greitt launamönnum sem sæta sóttkví laun þegar önnur réttindi, svo sem veikindaréttur, eiga ekki við og til greiðslna til sjálfstætt
starfandi einstaklinga. Greiðslur þessar hafa verið heimilaðar áfram á tímabilinu 1. október 2020 til og með 31. desember 2021.

SKILYRÐI
• Launamaður, eða barn í hans forsjá undir 13 ára
aldri eða barn undir 18 ára aldri sem þiggur
þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað
fólk með langvarandi stuðningsþarfir, hafi sætt
sóttkví,
• Launamaður hafi ekki getað sinnt vinnu að öllu leyti
eða að hluta þaðan sem hann sætti sóttkví,
• Önnur atvik hafi ekki staðið í vegi fyrir því að
launamaður hafi getað mætt til vinnu á vinnustað
og
• Fyrirtæki hafi sannanlega greitt launamanni laun á
meðan hann eða barn í hans forsjá sætti sóttkví.
• Launamaður nýtur ekki slysadagpeninga,
sjúkradagpeninga, endurhæfingarlífeyris eða
greiðslna úr sjúkrasjóðum.
• Sömu skilyrði eiga við um sjálfstætt starfandi
einstaklinga.
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GREIÐSLUR
• Greiðsla til fyrirtækis skal taka mið af heildarlaunum
launamanns í þeim almanaksmánuði eða
almanaksmánuðum sem hann eða barn í hans forsjá
var í sóttkví.
• Greiðslur geta aldrei verið hærri en 633.000 kr. fyrir
launamann miðað við heilan almanaksmánuð.
Hámarksgreiðslur fyrir hvern dag sem launamaður
sætir sóttkví eða annast barn í sóttkví nema 21.100 kr.
• Sömu hámörk eiga við um sjálfstætt starfandi
einstaklinga, en þar skal taka mið af meðaltali reiknaðs
endurgjalds sem greitt hefur verið tryggingagjald af
árið 2019.

UMSÓKNIR
• Í skriflegri umsókn um greiðslu skal tilgreina þá
einstaklinga sem sótt er um greiðslu fyrir og þá
daga sem þeir gátu ekki sinnt vinnu að öllu leyti eða
að hluta sökum þess að þeim var gert að vera í
sóttkví eða þeir önnuðust barn í sóttkví.
• Umsóknir skulu afgreiddar þegar allar nauðsynlegar
upplýsingar og gögn hafa borist. Vinnumálastofnun
er heimilt að synja umsókn um greiðslu hafi
nauðsynlegar upplýsingar og gögn ekki borist innan
45 daga frá þeim degi þegar umsóknin barst
stofnuninni.
• Umsóknir um greiðslur samkvæmt lögum þessum
skulu berast Vinnumálastofnun í síðasta lagi 31.
desember 2021. Hafi umsókn ekki borist fyrir það
tímamark fellur réttur til greiðslu niður.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Útvíkkun á „Allir vinna“
Endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu manna á byggingarstað íbúðarhúsnæðis er tímabundið hækkað úr 60% í 100% á tímabilinu frá 1. mars 2020 til og með 31.
desember 2021. Þjónustuveitandi þarf að vera skráður í fyrirtækjaskrá, ekki vera opinber aðili og ekki í vanskilum.

EINSTAKLINGAR, EIGENDUR OG

MANNÚÐAR- OG

LEIGJENDUR HÚSNÆÐIS

LÍKNARFÉLÖG

• Samhliða hækkun endurgreiðsluhlutfallsins úr 60% í 100% mun heimild til
endurgreiðslu einnig ná til þess virðisaukaskatts sem greiddur hefur verið
vegna vinnu manna á byggingarstað frístundahúsnæðis, auk hönnunar eða
eftirlits vegna nýbygginga, endurbóta eða viðhalds íbúðar- og
frístundahúsnæðis.
• Í lögunum er heimilað að eigendur og leigjendur íbúðarhúsnæðis geti óskað
eftir 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna heimilisaðstoðar eða
reglulegrar umhirðu íbúðarhúsnæðis á tímabilinu til ársloka 2021.
• Einstaklingar geta fengið endurgreiddan 100% virðisaukaskatt af vinnu manna
vegna bílaviðgerða, bílamálningar og bílaréttingar sem er umfram 25.000 kr.
• Endurgreiðsla virðisaukaskatts er ekki til staðar þar sem hægt er að nota sem
innskatt.

• Starfsemi tiltekinna félaga sem starfa í þágu almannaheilla, þ.e. mannúðar- og
líknarfélög, íþróttafélög, björgunarsveitir, landssamtök björgunarsveita og
slysavarnadeilda og einstakar félagseiningar sem starfa undir merkjum
samtakanna geta fengið endurgreiddan 100% þess virðisaukaskatts sem þau
hafa greitt vegna vinnu manna sem innt er af hendi á tímabilinu 1. mars 2020
til og með 31. desember 2021 vegna byggingar, hönnunar, endurbóta eða
viðhalds á mannvirkjum.
• Endurgreiðsla fyrir þessa aðila tekur ekki til íbúðar- eða frístundarhúsnæðis en
til allra mannvirkja sem nýttar eru undir starfsemi aðilanna og ekki er nýtt sem
innskattur.
• Umsækjandi þarf að vera skráður í virðisaukaskattsskrá og hvorki í heild né að
hluta í opinberri eigu.
• Þá getur samanlögð fjárhæð endurgreidds virðisaukaskatts og opinberra
styrkja ekki verið hærri en heildarfjárhæð vinnu við framkvæmdir.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Úttekt séreignarsparnaðar
Allir sem eiga séreignarsparnað sem almennt er laus til útborgunar við 60 ára aldur, örorku eða fráfall rétthafa geta tekið út allt að 12 m.kr. fyrir staðgreiðslu og útsvar á grundvelli
umsóknar til vörsluaðila.

1
2
3
4
5
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Umsóknarfrestur og gildistími
Umsóknarfrestur er til 31. desember 2021 og því getur rétthafi sótt um að fá sparnaðinn greiddan út hvenær sem er á tímabilinu frá og með
1. apríl 2020 til og með 31. desember 2021.
Umsókn og afturköllun lögð fram hjá vörsluaðila
Óski rétthafi eftir útgreiðslu séreignarsparnaðar er gert ráð fyrir að hann leggi fram umsókn þess efnis hjá þeim vörsluaðila sem heldur utan
um séreignarsparnað hans. Eftir að útgreiðsla séreignarsparnaðar er hafin getur rétthafi afturkallað beiðni um útgreiðslu.

12 m.kr. hámark yfir 15 mánuði
Hverjum rétthafa er heimilt að taka út allt að 12 m.kr., óháð fjölda vörsluaðila, sem greiddar eru út á 15 mánaða tímabili frá því að umsókn
barst vörsluaðila. Samkvæmt ákvæðinu styttist útgreiðslutími hlutfallslega ef um lægri fjárhæð er að ræða.

Tekjuskattur en ekki áhrif á aðrar opinberar bætur
Tekjuskattur og útsvar eru greidd af lífeyrisgreiðslum en útgreiðsla hefur ekki áhrif á bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar,
húsnæðisbætur, barnabætur, atvinnuleysisbætur eða greiðslu til foreldra vegna langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna.

Áfram hægt að ráðstafa inn á íbúðarhúsnæði
Útgreiðslan hefur ekki áhrif á eldri ákvæði sama efnis. Rétthafi getur því ráðstafað iðgjöldum sem myndast eftir 1. apríl 2020 til öflunar
íbúðarhúsnæðis, að uppfylltum þeim skilyrðum sem um slíka ráðstöfun gilda.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Lokunarstyrkir
Lokunarstyrkur eru veittur fyrirtækjum sem skylt er að loka eða stöðva starfsemi vegna heimsfaraldurs kórónaveirunnar eða aðgerða stjórnvalda vegna hennar. Rekstraraðili sem
sækir um lokunarstyrk fyrir lokunartímabil eftir 17. september 2020 skal hafa hafið þá starfsemi sem sætir takmörkun á samkomum minnst einum almanaksmánuði áður en
lokunartímabil hefst.
Umsókn skal hafa borist eigi síðar en 30. september 2021.

LÖG NR. 38/2020 MEÐ SÍÐARI BREYTINGUM
Skilyrði:
• Hafi verið skylt að loka samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisráðherra.
• Að lágmarki 75% tekjufall miðað við samanburðartímabil.
• Tekjur hafi verið að lágmarki 350.000 kr. á mánuði miðað við næsta heila almanaksmánuð á undan þar sem ekki kom til lokunar eða stöðvunar starfsemi.
• Ekki í vanskilum með opinber gjöld frá 31. desember 2019 og álagning byggi ekki á áætlunum.
• Sé ekki í slita- eða gjaldþrotameðferð.
• Fjárhæð styrks jafnhá rekstrarkostnaði, þó ekki hærri en 600.000 kr. pr. starfsmann og byggir á innsendum staðgreiðsluskilagreinum í lok lokunartímabils.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Stuðningslán
Stuðningslán eru með ríkisábyrgð og veitt í gegnum lánastofnanir með samningi við Seðlabanka Íslands. Fyrirtæki getur fengið lán að upphæð sem nemur allt að 10% af
rekstrartekjum árið 2019 en þó aldrei hærri fjárhæð en 40 m.kr.
Stuðningslán eru til 30 mánaða, óverðtryggð með 1,75% vöxtum, afborgunarlaus fyrstu 18 mánuðina og endurgreidd með 12 jöfnum afborgunum síðustu 12 mánuði lánstímans.
Fyrirhugað er að framlengja þessa endurgreiðsluheimild um 12 mánuði, þannig að endurgreiðsla verði 12 mánuðum síðar en fyrirhugað var. Málið er til meðferðar hjá Alþingi.

1

Tekjur á 60 daga samfelldu tímabili frá 1. mars 2020
– 30. september 2020 skulu vera að lágmarki 40%
lægri en á sama tímabili árið 2019.

2

Rekstrartekjur árið 2019 skulu hafa verið að
lágmarki 9 m.kr. og að hámarki 1.200 m.kr.

3

Fyrirtæki skal vera rekstrarhæft þegar bein áhrif
COVID-19 eru liðin hjá.

4

Launakostnaður (laun og önnur launatengd gjöld) á
rekstrarárinu 2019 skal hafa numið að lágmarki 10%
af rekstrarkostnaði fyrirtækis.

5

6

7

Frá 1. mars 2020 skal fyrirtæki ekki hafa greitt út
arð, greitt óumsaminn kaupauka, keypt eigin bréf,
greitt af víkjandi láni fyrir gjalddaga, ekki veitt
nákomnum eða eigendum lán eða greitt aðrar
greiðslur sem ekki voru nauðsynlegar til að viðhalda
rekstri. Fyrirtæki skuldbindur sig til að gera fyrrnefnt
ekki á meðan ábyrgð ríkis er til staðar.

Ekki í vanskilum við lánastofnanir umfram 90 daga,
ekki í vanskilum með opinber gjöld né í slita- eða
gjaldþrotameðferð.

9

10

11
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Lán að 10 m.kr. eru með 100% ríkisábyrgð og lán
umfram 10 m.kr., allt að 40 m.kr, eru með 85%
ríkisábyrgð.

Fái fyrirtæki hærra lán en því ber, skal
endurgreiða innan mánaðar. Hafi fyrirtæki
veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar
sem höfðu áhrif á veitingu láns skal málið
kært til lögreglu.

Öllum gögnum síðastliðin þrjú ár skal hafa verið
skilað til Skattsins.
12

8

Heimilt er að greiða inn á stuðningslánið eða
greiða það upp fyrir gjalddaga án
uppgreiðsluþóknunar.

Stuðningslán má einungis nýta til að standa undir
rekstrarkostnaði fyrirtækis.

Skuldabréf vegna stuðningslána eru rafræn.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Sókn í nýsköpun
Stóraukinn stuðningur við rannsóknir, þróun og nýsköpun.

Endurgreiðsluhlutfall fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, vegna
staðfestra rannsóknar- og þróunarverkefna hefur hækkað úr 20% í
35% frá álögðum tekjuskatti árin 2021 og 2022.
Endurgreiðsluhlutfall fyrir stór fyrirtæki vegna staðfestra
rannsóknar- og þróunarverkefna hefur hækkað úr 20% í 25% frá
álögðum tekjuskatti árin 2021 og 2022.
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Hámark kostnaðar til útreiknings á frádrætti frá álögðum tekjuskatti
árin 2021 og 2022 hefur hækkað úr 600 m.kr. í 1.100 m.kr. Þar af
skal heimilt að telja til þeirrar fjárhæðar allt að 200 m.kr. vegna
aðkeyptrar rannsóknar- eða þróunarvinnu.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Einföldun reglna um fjárhagslega endurskipulagningu
Lög um einföldun reglna um fjárhagslega endurskipulagningu nær til fyrirtækja sem eiga undir lögsögu dómstóla hér á landi og hafa verið með starfsemi fyrir 1. desember 2019.

Úrræðið gildir út árið 2021
Eftirfarandi gildir:
1

Fyrirtæki skal hafa greitt fleiri en einum starfsmanni laun í desember 2019 og janúar og febrúar 2020 sem svari hið minnsta til lágmarkslauna fyrir fullt starf í hverjum
þessara mánaða.

2

Mánaðarlegar heildartekjur af starfseminni skulu hafa dregist saman frá 1. apríl 2020 um 75% miðað við meðaltal mánaðartekna 1. desember 2019 – 29. febrúar 2020
eða mánaðarlegar heildartekjur síðustu þriggja mánaða áður en sótt er um úrræðið skulu hafa dregist saman um a.m.k. 75% í samanburði við sömu mánuði árið 2019
eða fyrirsjáanlegt er að heildartekjur af starfseminni á næstu þremur mánuðum frá því að sótt er um úrræðið verði a.m.k. 75% minni í samanburði við sama tíma á
árinu 2019.

3

Samanlagður áætlaður rekstrarkostnaður og skuldir hans sem falla í gjalddaga á næstu tveimur árum séu meiri en heildarfjárhæð andvirðis peningaeignar hans,
innstæðna, verðbréfa og krafna á hendur öðrum.

4

Fyrirtæki má skulda opinber gjöld.

5

Ef félagsmenn bera ótakmarkaða ábyrgð á félagi sem óskar eftir endurskipulagningu, er það ekki skilyrði að þeir sem bera ábyrgð óski eftir endurskipulagningu
samhliða.

6

Fyrirtæki sem óskar eftir endurskipulagningu ræður lögmann eða löggiltan endurskoðanda sem verður aðstoðarmaður í ferlinu. Fyrirtækið ber kostnað af
aðstoðarmanni.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Einföldun reglna um fjárhagslega endurskipulagningu, frh.
Fyrirtæki sem óskar eftir fjárhagslegri endurskipulagningu skal senda beiðni þess efnis til viðkomandi héraðsdóms fyrir 1. janúar 2022. Ef fyrirtæki uppfyllir ekki öll viðeigandi
skilyrði er beiðni synjað og ekki áfrýjað til annars dóms. Telji héraðsdómari skilyrði uppfyllt fær skuldari heimild til tilgreindrar dagsetningar innan þriggja mánaða frá úrskurði.

Í BEIÐNI SKAL GERA GREIN FYRIR
•
•
•
•
•
•
•

Eignum og skuldum
Veðum með rökstuðningi
Greinagerð sem rökstyður að öll skilyrði beiðnar séu uppfyllt
Hver verður aðstoðarmaður (lögmaður / endurskoðandi)
Staðfesting aðstoðarmanns um að taka að sér starfið og að hann uppfylli skilyrði
3. mgr. 10. gr. gjaldþrotalaga
Síðustu tveimur ársreikningum félagsins
Árshlutauppgjöri félagsins, ef við á

FRÁ ÞVÍ BEIÐNI BERST ER ÓHEIMILT AÐ
•
•
•
•
•

Taka bú til skipta
Kyrrsetja eignir
Taka löggeymslu
Gera fjárnám
Fara fram á nauðungarsölu

•

Aðstoðarmaður skal innan sex vikna halda fund með kröfuhöfum þar sem hann kynnir stöðuna og ráðagerðir og leggur fram upplýsingar um tæmandi eignir og skuldir.

•

Fyrirtæki getur óskað eftir framlengingu frests vegna endurskipulagningar allt að 12 mánuðum.

•

Fyrirtæki getur farið fram á að fá heimild til nauðasamninga.

•

Meðan á fjárhagslegri endurskipulagningu stendur getur fyrirtæki ekki ráðstafað eignum sínum eða stofnað til skuldbindinga nema með samþykki aðstoðarmanns. Ráðstöfun
eigna verða að vera nauðsynlegur þáttur í daglegum rekstri fyrirtækisins.

•

Renni heimildin til fjárhagslegrar endurskipulagningar út án árangurs geta kröfuhafar innan mánaðar krafist gjaldþrotaskipta hjá fyrirtæki.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Viðspyrnustyrkir
Veittur er viðspyrnustyrkur til þeirra rekstraraðila sem hófu starfsemi fyrir 1. október 2020 og bera ótakmarkaða skattskyldu og hafa orðið fyrir tekjufalli á tímabilinu
1. nóvember 2020 – 30. nóvember 2021, samanborið við sama almanaksmánuð árið 2019. Gildir að tekjufallið stafi af heimsfaraldri kórónaveirunnar eða aðgerða stjórnvalda vegna
hennar.
Umsókn um viðspyrnustyrk skal send rafrænt til Skattsins eigi síðar en 31. desember 2021 og skal umsókn afgreidd innan tveggja mánaða.
SKILYRÐI

FJÁRHÆÐIR

• Tekjufall skal nema a.m.k. 40% miðað við sama almanaksmánuð 2019.
• Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama almanaksmánaðar 2019,
skal nota sama dagfjölda og umsóknarmánuðurinn segir til um.
• Hafi rekstraraðili fengið tekjufallsstyrk í sama umsóknarmánuði skal draga
hann frá tekjum tímabilsins.
• Tekjur á tímabilinu frá 1. janúar 2020 – 31. október skulu vera a.m.k.
500.000 kr. Ef stofnun félags er eftir 1. janúar skal taka tekjur rekstraraðila
frá stofnun og út október og reikna sem 305 daga viðmiðunartekjur.
• Skal ekki vera í vanskilum með opinber gjöld og sektir með eindaga fyrir 31.
desember 2019.
• Álagning byggist ekki á áætlunum vegna vanskila framtala og skilagreina
síðastliðin þrjú ár.
• Skal hafa skilað ársreikningum síðastliðinna þriggja ára og skráð
raunverulega eigendur félagsins.
• Skal ekki vera í slita- eða gjaldþrotameðferð, þó sumruni og skipting geti
verið undanskilin, vegna umbreytingar og endurskipulagningar.

• Fjárhæð viðspyrnustyrks skal vera að hámarki 90% af rekstrarkostnaði, þó aldrei
hærri en sem nemur tekjufalli á viðkomandi tímabili. Tekjufall getur jafnframt ekki
orðið hærra en:

•

•

•
•
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300.000 kr. fyrir hvert stöðugildi í mánuðinum eða í sama mánuði 2019 ef
tekjufall er 40-60%, þó að hámarki 1,5 m.kr.
eða
400.000 kr. fyrir hvert stöðugildi í mánuðinum eða í sama mánuði 2019 ef
tekjufall er 60-80%, þó að hámarki 2 m.kr.
eða
500.000 kr. fyrir hvert stöðugildi í mánuðinum eða í sama mánuði 2019 ef
tekjufall er yfir 80%, þó að hámarki 2,5 m.kr.
Rekstraraðila er heimilt að í stað almanaksmánaðar sem umsókn varðar, má hann
reikna reiknað endurgjald vegna sama mánaðar eins og það kom fram á framtali
2020.
Hafi rekstraraðili fengið tekjufallsstyrk í sama umsóknarmánuði skal draga hann frá
tekjum tímabilsins.
Hafi rekstraraðili fengið lokunarstyrk vegna umsóknartímabilsins skal hann dragast
frá viðspyrnustyrk.
Ef rekstraraðili hefur fengið greiðslu vegna launa í uppsagnarfresti í
umsóknarmánuði skal það dragast frá rekstrarkostnaði, sem og hafi rekstraraðili
notið stuðnings sbr. reglugerð 918/2020 skal draga þann styrk frá rekstrarkostnaði.

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Viðspyrnustyrkir, frh.

Við umsókn skal rekstraraðili staðfesta að hann uppfylli öll skilyrði.

Skatturinn getur kallað eftir frekari gögnum til staðfestingar á að öll skilyrði séu uppfyllt.

Málskot úrskurðar RSK til yfirskattanefndar, þrír mánuðir frá dagsetningu ákvörðunar Skattsins.

Hafi rekstraraðili fengið ofgreitt skal sú fjárhæð endurgreidd með almennum vöxtum. Dráttarvextir leggjast á
mánuði eftir gjalddaga endurkröfunnar.

Ef rekstraraðili hefur veitt rangar upplýsingar og fengið ofgreitt leggst 50% álag á endurgreiðslu. Ef skýringar rangrar
upplýsingagjafar eru eðlilegar má fella álagið niður. Skatturinn getur kært til lögreglu ef ástæða þykir til en þá er ekki
lagt á álag. Ákvarðanir eru aðfararhæfar, en ef mál er kært til YSKN eða málið sett fyrir dómstóla, frestast aðför.

Skatturinn birtir nöfn þeirra rekstraraðila sem fá viðspyrnustyrk.
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Frestun skattgreiðslna
Lögaðilar og einstaklingar í atvinnurekstri sem fengið hafa frest til skila staðgreiðslu tryggingagjalds og á afdreginni staðgreiðslu af launum vegna ársins 2020 til 15. dags mánaðanna júní,
júlí og ágúst 2021 geta sótt um að þeim greiðslum verði dreift í 48 jafnháar mánaðarlegar greiðslur, að uppfylltum tilgreindum skilyrðum um að vera á umsóknardegi í skilum með önnur
opinber gjöld, skatta og skattsektir, sem komin voru á eindaga 31. desember 2020. Álögð skattar og gjöld skulu ekki vera byggð á áætlunum vegna vanskila skattframtala. Umsókn þarf að
hafa borist fyrir 15. júní 2021.

1

Tekjufall

Verulegir rekstrarörðugleikar vegna
ófyrirséðs tekjufalls á árinu 2020.

Framangreindu til viðbótar getur
launagreiðandi óskað eftir frestun á tveimur
viðbótargjalddögum á árinu 2021 og því
hefur verið möguleiki að fresta allt að fimm
greiðslum staðgreiðslu og tryggingagjalds.
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2

Enginn arður
/úttekt

Arði skal ekki hafa verið úthlutað vegna ársins 2020 og
úttekt eigenda á árinu 2020 verið innan marka reiknaðs
endurgjalds, þá má félagið ekki hafa keypt eigin bréf.

Launagreiðandi sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir
sem komnar voru á eindaga 31. desember 2019 og að álögð gjöld og skattar
byggist ekki á áætlun vegna vanskila skattframtala og skýrslum svo sem
staðgreiðslu og virðisaukaskattsskýrslum síðastliðin þrjú ár eða frá því rekstur
hófst.

Í skilum með
skatta og framtöl

3

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Frestun skattgreiðslna, frh.
BEIÐNI UM FRESTUN
•
•
•
•
•

Skilagreinum skal skilað á réttum tíma.
Beiðni skal berast Skattinum á því formi sem hann ákveður í síðasta lagi á eindaga.
Skatturinn getur krafist rökstuðnings og gagna til að fyrirtæki færi sönnur fyrir því að um raunverulega erfiðleika sé að ræða.
Skatturinn getur hafnað beiðni, verði ekki talið að skilyrðin séu uppfyllt.
Skatturinn hefur endurskoðunarheimild til að ganga úr skugga um hvort frestunin sé réttlætanleg. Ef frestunin reynist ekki uppfylla skilyrðin, mun fyrirtækið sæta álagi frá
gjalddaga (álag 10% að viðbættum dráttarvöxtum frá eindaga) vegna hverrar greiðslu sem frestað er.

VIÐBÓTARFRESTUR
• Þeir sem fengu frestun á greiðslu staðgreiðslu og tryggingagjalds á árinu 2020 geta óskað eftir að greiða skuldina í allt að 48 jöfnum greiðslum, með fyrsta
gjalddaga 1. júlí 2022.
• Sækja þarf um fyrir 15. júní 2021.
• Dreifa má greiðslum sem eru á gjalddaga í júní, júlí og ágúst 2021 í 48 jafnar greiðslur.

SKILYRÐI FYRIR VIÐBÓTARFRESTI
• Að fyrirtæki hafi orðið fyrir verulegu tekjufalli á árinu 2020, samanborið við fyrri ár.
• Skatturinn lítur til virðisaukaskattsskila hjá viðkomandi fyrirtæki á árinu 2020 og umfangs starfseminnar að öðru leyti.
• Þetta skilyrði á ekki við um staðgreiðsluskil opinberra aðila (ríkisvald og sveitarstjórnarvald).
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NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

Hefjum störf – Ráðningarstyrkir
Um er að ræða átak stjórnvalda með það að markmiði að aðstoða atvinnurekendur að fjölga tækifærum á vinnumarkaði fyrir atvinnuleitendur sem eru á skrá hjá Vinnumálastofnun.
Skilyrði er að ráðning atvinnuleitanda feli í sér aukningu á starfsmannafjölda, það er að atvinnurekandi hafi a.m.k. einn starfsmann á launaskrá áður en til ráðningar kemur. Þá skal
atvinnurekandi vera í skilum með launatengd gjöld og opinber gjöld.
RÁÐNINGARSTYRKUR

FYRIRTÆKI MEÐ FÆRRI EN 70 STARFSMENN

• Gildir fyrir alla atvinnurekendur sem vilja ráða atvinnuleitanda.
• Atvinnuleitandi skal hafa verið á atvinnuleysisskrá í a.m.k. 1 mánuð.
• Styrkurinn nemur allt að 307.430 kr. á mánuði að viðbættu 11,5%
mótframlagi í lífeyrissjóð í allt að sex mánuði.
• Styrkur er greiddur í hlutfalli við starfshlutfall.

• Gildir fyrir fyrirtæki með færri en 70 starfsmenn.
• Atvinnuleitandi skal hafa verið á atvinnuleysisskrá í a.m.k. 12 mánuði.
• Styrkurinn nemur allt að 472.835 kr. á mánuði að viðbættu 11,5% mótframlagi í
lífeyrissjóð í allt að sex mánuði.
• Styrkur er greiddur í hlutfalli við starfshlutfall.

FRJÁLS FÉLAGASAMTÖK

STOFNANIR OG SVEITARFÉLÖG

• Gildir fyrir frjáls félagasamtök sem starfa að góðgerðar- og/eða
mannúðarmálum, eru ekki rekin í hagnaðarskyni og eru undanþegin
skattskyldu.
• Atvinnuleitandi skal hafa verið á atvinnuleysisskrá í a.m.k. 12 mánuði.
• Styrkurinn nemur allt að 472.835 kr. á mánuði að viðbættu 11,5%
mótframlagi í lífeyrissjóð í allt að sex mánuði.
• Einnig í boði sérstakur styrkur sem nemur allt að 25% af fjárhæð þess styrks
sem greiddur er hverju sinni vegna kostnaðar við þau verkefni sem um
ræðir.
• Styrkur er greiddur í hlutfalli við starfshlutfall.

• Gildir fyrir stofnanir og sveitarfélög.
• Atvinnuleitandi skal hafa verið á atvinnuleysisskrá í a.m.k. 24 mánuði.
• Styrkurinn nemur allt að 472.835 kr. á mánuði að viðbættu 11,5% mótframlagi í
lífeyrissjóð í allt að sex mánuði.
• Einnig er hægt að greiða styrk vegna ráðningar á atvinnuleitendum sem fullnýttu
bótarétt sinn eftir 1. október 2020.
• Styrkur er greiddur í hlutfalli við starfshlutfall.
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GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR

Fjölbreytt efni á vef
Á vefsíðu Deloitte á Íslandi og Deloitte á alþjóðavísu má finna fjölmargt gagnlegt efni sem nýtist fyrirtækjum í núverandi aðstæðum. Efnið snýr meðal annars að áhrifum COVID-19
á reikningsskilin, netvörnum og persónuvernd, lausafjármálum, áætlanagerð á óvissutímum, skatta- og lögfræðilegum álitamálum og mannauðnum.
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GAGNLEGAR UPPLÝSINGAR

Reiknilíkön
Þá hefur Deloitte tekið saman ítarlegt líkan sem fyrirtæki geta nýtt til að reikna áhrif hlutastarfaleiðarinnar á sig. Þar er hægt að setja inn forsendur fjölda starfsmanna og breytt
starfshlutfall til að sjá áhrif mögulegra breytinga á heildarlaunakostnað. Líkanið gerir að auki ráð fyrir að mótframlög í lífeyrissjóði og stéttarfélög geti verið mismunandi milli
starfsmanna. Vinsamlegast hafið samband við Hildi Grétarsdóttir til að fá líkanið sent í tölvupósti.
Þá hefur Deloitte útbúið mælaborð sem bæði launþegar og vinnuveitendur geta nýtt við útreikning á áhrifum hlutastarfaleiðarinnar. Smelltu á myndina til að skoða mælaborðið.
Eins hefur Deloitte tekið saman líkan sem aðstoðar við útreikning á hversu háan styrk einstaklingar og lögaðilar geta áætlað að fá frá ríkinu í formi tekjufallsstyrks. Vinsamlegast
hafið samband við Pál Daða Ásgeirsson til að fá líkanið sent í tölvupósti.

22 | ©2021 Deloitte ehf.

E FNAHAGSAÐGERÐIR - YFIRLIT

3

NÁNAR UM AÐGERÐIRNAR

5

G A G N L E G A R U P P LÝ S I N G A R

20

H VERNIG GETUR D ELOITTE STUTT ÞIG?

23

23 | ©2021 Deloitte ehf.

HVERNIG GETUR DELOITTE STUTT ÞIG?

Stærsta ráðgjafa- og endurskoðunarfyrirtæki heims
Deloitte er með starfsemi í yfir 150 löndum og hefur yfir að ráða um 330.000 sérfræðingum um allan heim. Á Íslandi er Deloitte með skrifstofur á 10 stöðum um land allt og býður
upp á víðtæka þjónustu á öllum sviðum fyrirtækjarekstrar.

Ísafjörður/Bolungarvík

Viðskiptalausnir
Endurskoðun og
reikningsskil

Húsavík

Skatta- og
lögfræðiráðgjöf
Akureyri

Egilsstaðir

Grundarfjörður
Neskaupstaður
Snæfellsbær

Kópavogur/
Reykjavík
Reykjanesbær

Áhætturáðgjöf

Upplýsingatækniráðgjöf
Fjármálaráðgjöf
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Vestmannaeyjar

Höfn

HVERNIG GETUR DELOITTE STUTT ÞIG?

Víðtækt þjónustuframboð sem styður ykkur á þessum tímum
Greiningar og endurskipulagning
Rekstrargreiningar m.t.t.
lausafjár

Endurskipulagning eininga

Yfirtökur, sameiningar og
uppskiptingar félaga

Samningsaðstoð og skjalagerð
Semja við lánastofnanir og
aðra lánveitendur

Samningar við birgja og aðra
haghafa

Samningar við starfsfólk t.d.
hlutastarfaleið

Ívilnanir og úrræði
Skattafrádráttur vegna
rannsókna og þróunar

Endurgreiðslur virðisaukaskatts

Önnur úrræði hins opinbera,
mat á skilyrðum og áhrifum

Útvistun og yfirsýn
Aðstoð við laun og bókhald

Tímabundnar ráðningar s.s. í
fjárhagsdeildir

Mannauður og ferlar
Þjálfa og efla stjórnendur og
starfsmenn
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Styrkja ferla, áhættustýringu og
netöryggi

Endurskipuleggja
upplýsingatækniumhverfið

Sjálfvirknivæðing ferla og aukin
yfirsýn yfir lykilgögn

HVERNIG GETUR DELOITTE STUTT ÞIG?

Hafðu samband og við hefjumst handa um leið

26 | ©2021 Deloitte ehf.

Birna María Sigurðardóttir

Ingvi Björn Bergmann

Meðeigandi, sviðsstjóri Áhætturáðgjafar
Sími: 898 6460
Netfang: birna.maria.sigurdardottir@deloitte.is

Meðeigandi, sviðsstjóri Endurskoðunar
Sími: 695 7670
Netfang: ibergmann@deloitte.is

Haraldur I. Birgisson

Sunna Dóra Einarsdóttir

Meðeigandi, sviðsstjóri Skatta- og lögfræðiráðgjafar
Sími: 822 7570
Netfang: haraldur.ingi.birgisson@deloitte.is

Meðeigandi, sviðsstjóri Viðskiptalausna, fjármálastjóri
Sími: 695 4039
Netfang: sunna.dora.einarsdottir@deloitte.is

Jón Eyfjörð Friðriksson

Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir

Meðeigandi, sviðsstjóri Upplýsingatækniráðgjafar
Sími: 897 2723
Netfang: jfridriksson@deloitte.is

Meðeigandi, sviðsstjóri Fjármálaráðgjafar
Sími: 770 4942
Netfang: lovisa.anna.finnbjornsdottir@deloitte.is

Deloitte vísar til eins eða fleiri aðildarfélaga innan Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL") og tengdra félaga þeirra (sameiginlega vísað til sem „félög Deloitte"). DTTL (einnig vísað til sem („Deloitte
á alþjóðavísu") og hvert aðildarfélag þess eru lagalega aðskildir og sjálfstæðir lögaðilar, sem geta hvorki skyldað eða skuldbundið hvort annað gagnvart þriðja aðila. DTTL og hvert DTTL aðildarfélag og
tengd félög eru aðeins ábyrg fyrir eigin athöfnum og aðgerðaleysi, en ekki hvors annars. DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. Fyrir frekari upplýsingar; www.deloitte.com/about.
Deloitte er leiðandi þjónustuveitandi á sviði endurskoðunar og reikningsskila, tækni- og stefnumótunarráðgjafar, fjármálaráðgjafar, áhætturáðgjafar, skatta– og lögfræðiráðgjafar og tengdrar þjónustu.
Alþjóðlegt net aðildarfélaga okkar og tengdra félaga spannar meira en 150 lönd og landssvæði (sameiginlega vísað til sem „félög Deloitte"). Hjá Deloitte starfa um 330.000 sérfræðingar sem stefna
saman að því að veita ávallt framúrskarandi þjónustu. Deloitte ehf. er hlutdeildarfélag Deloitte NSE LLP sem er aðildarfélag Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL").
Þessar upplýsingar eru almenns eðlis og eru Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), alþjóðlegt net aðildarfélaga þess og tengd félög þeirra (sameiginlega vísað til sem „félög Deloitte") ekki að
veita sérfræðiráðgjöf eða þjónustu við veitingu þeirra. Ráðfærðu þig við fagaðila áður en þú tekur ákvörðun eða grípur til aðgerða sem gætu haft áhrif á fjármál þín eða viðskipti.
Engar yfirlýsingar, ábyrgðir eða skuldbindingar (sem lýst er yfir eða gefnar eru í skyn) eru gefnar um hversu nákvæmar eða fullnægjandi upplýsingarnar sem veittar eru í þessum samskiptum eru, og
DTTL, aðildarfélög þess, tengd félög, starfsmenn eða aðrir fulltrúar skulu ekki vera gerð ábyrg fyrir hverskyns tjóni sem kann að verða beint eða óbeint hjá þeim sem reiðir sig á þessar upplýsingar.
DTTL, hvert aðildarfélag þess, og tengd félag, eru lagalega aðskildir og sjálfstæðir aðilar.
© 2021 Deloitte ehf. Nánari upplýsingar má nálgast hjá Deloitte ehf.

