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AGENDA

► Faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller flere Covid-19-relaterede 
restriktioner

► Varer kasseret i weekenden den 26. – 27. september 2020
► Faste omkostninger light
► Lokale nordjyske hjælpepakker
► Rentefrit momslån
► Afrapportering af de oprindelige hjælpepakker
► Skab et likviditetsoverblik



FASTE OMK. – VIRKSOMHEDER RAMT AF RESTRIKTIONER

Følgende er omfattet:
► Begrænset åbningstid, fx cafeer, restauranter, værtshuse
► Leverandører til virksomheder med begrænset åbningstid, fx leverandører til ovenstående
► Virksomheder under forbud fx fitnesscentre, badelande, natklubber, diskoteker og spillesteder
► Forsamlingsforbud på over 500 personer, fx arrangementer og leverandører til arrangementer
► Forsamlingsforbud på over 50 personer, fx aflyste private fester afholdt uden for private hjem
► Grænselukninger, fx lufthavne, turistattraktioner, hoteller mv.
► Udenrigsministeriets rejsevejledninger, fx rejsebureauer og flyselskaber 

Når du søger kompensation, skal en revisor skal afgive erklæring på ansøgningen om de faste 
omkostninger og det oplyste resultat.

Ansøgningsfrist: 1. februar 2021 for perioden fra 9. juli og til og med 31. oktober 2020



FASTE OMK. – VIRKSOMHEDER RAMT AF RESTRIKTIONER

► Metodik for ansøgning følger den kendte metodik fra ansøgning om 
faste omkostninger.

► Bekendtgørelse: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1604

- Kapitel 3: Forbud mod at holde åbent
- Kapitel 4: Begrænset åbningstid
- Kapitel 5: Forbud mod forsamlinger over 500 personer
- Kapitel 6: Forbud mod forsamlinger over 50 personer
- Kapitel 7: Grænselukninger
- Kapitel 8: Rejsevejledninger

► Kompensationsperiode og referenceperiode afhænger af restriktion.



FASTE OMK. – VIRKSOMHEDER RAMT AF RESTRIKTIONER
BEGRÆNSET ÅBNINGSTID 

► Virksomhedens kompensationsperiode er perioden fra og med den 19. september 2020 
til og med den 31. oktober 2020.

- Det kan være tidligere, hvis virksomheden er beliggende i Aarhus, Silkeborg, Odense 
eller hovedstadsområdet

► Referenceperioden er perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. 
oktober 2019

- Referenceperioden omregnes til samme antal dage som kompensationsperioden 

► Særlige regler hvis der ikke har været omsætning i perioden eller anden 
referenceperiode ved særlige omstændigheder

► Et eksempel på en virksomhed er en restaurant, der har fået forbud mod at holde åbent 
efter kl. 22, og som derfor ikke kan holde åbent frem til kl. 00, hvor restauranten 
normalt lukker.



FASTE OMK. – VIRKSOMHEDER RAMT AF RESTRIKTIONER

► En virksomhed vil få mulighed 
for at få kompensation på 
mellem 25-80 pct. af deres 
faste omkostninger, hvor 
kompensationsniveauet 
gradvist stiger med 
virksomhedens 
omsætningsnedgang.

► En virksomhed, som har 
forbud mod at holde åbent, 
vil kunne opnå 100 pct.
kompensation for perioden, 
hvor virksomheden er 
omfattet af forbud, 
såfremt virksomheden ingen 
omsætning har i perioden.



FASTE OMK. – VIRKSOMHEDER RAMT AF RESTRIKTIONER
BEKENDTGØRELSE § 30 (UDVALGTE PUNKTER)

Ansøgning om kompensation skal vedlægges følgende oplysninger (udvalgte):
► En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes COVID-19-

relaterede restriktioner.
► Virksomhedens forventede omsætning samt forventede omsætning direkte knyttet til 

restriktioner i virksomhedens kompensationsperiode.
► Virksomhedens realiserede omsætning samt realiserede omsætning direkte knyttet til 

restriktioner for referenceperioden
► Virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. 

december 2019 til og med den 29. februar 2020 samt virksomhedens forventede faste 
omkostninger for kompensationsperioden. 

► Leverandører skal dokumentere deres tilknytning til den restriktionsramte virksomhed, 
som de er direkte leverandører til.

► Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen

► Se bilag 7 i Erhvervsstyrelsens vejledning for inspiration til dokumentation



FASTE OMK. – VIRKSOMHEDER RAMT AF RESTRIKTIONER

Beregning af omsætningsnedgang:
► Omsætning knyttet til restriktion i referenceperiode fratrukket omsætning knyttet til 

restriktion i kompensationsperiode divideret med samlet omsætning i referenceperiode

► Udfordringer: Beregning af omsætningsnedgang, hvis virksomheden er ramt af flere 
restriktioner med forskellige referenceperioder/kompensationsperioder.

- Erhvervsstyrelsen arbejder på, at offentliggøre en hjælpeberegner

► Fortsat regler for underskud tidligere år 

► Metodikker fra den generelle ordning for faste omkostninger følger disse ordninger

► Overblik over de enkelte ordninger – se efterfølgende bilag.







VARER KASSERET I WEEKENDEN 26. OG 27. SEPTEMBER 2020

Hvis virksomheden var leverandør til aflyste private arrangementer og sociale 
begivenheder afholdt uden for private hjem for flere end 50 deltagere i weekenden 26.-
27. september 2020, kan du søge om kompensation for kostprisen af kasserede varer.

Krav:
► Dokumentation for aflysning af privat arrangement eller social begivenhed, der udgør et 

omsætningsfald på mindst 35 %
► En beregning af din omsætning i den periode, du søger kompensation for, dokumenteret 

i form af fakturaer og kontrakter
► Den samlede omsætning for den referenceperiode, som virksomhedens omsætning 

sammenlignes med
► Opgørelse over kasserede varer, herunder kostpris – der skelnes mellem letfordærvelige 

og ikke-letfordærvelige varer (anvend skabelon, der findes under 'Vejledninger og 
skabeloner')



FASTE OMKOSTNINGER LIGHT

► Mindre bureaukratisk ordning

► Ingen krav om revisorerklæring

► Maksimal kompensation på 50.000 kr. pr. mdr.

► Foruddefineret, hvilke omkostninger der kan opnås kompensation for

► Kan ikke søges sammen med den Faste omkostninger for virksomheder berørt af én eller 
flere COVID-19-relaterede restriktioner

► Ansøgningsfrist er 1. februar 2021



FASTE OMKOSTNINGER LIGHT
HVEM KAN SØGE?

► Virksomheder berørt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

► Samme 8 restriktioner som ”Faste omkostninger”

► CVR-registreret senest 18. august 2020

► Omsætningsnedgang på minimum 35% direkte tilknyttet til én eller flere af 
restriktionerne



FASTE OMKOSTNINGER LIGHT
HVORDAN DÆKKER KOMPENSATIONSORDNINGEN?

► 50% af de faste og stedbundne faste omkostninger
- Maksimalt 50.000 kr. pr. mdr. 

► Kompensationsordningen definerer faste og stedbundne omkostninger som:
- Husleje
- Renter og bidrag på lån i virksomhedens ejendomme
- Forbrugsudgifter til el, vand og varme
- Ejendomsforsikring og -skatter

- Der kan ikke søges om kompensation for andre omkostninger end de ovennævnte.

► Kompensationsperiode og referenceperiode afhænger af restriktionen
- Kan ses i vejledningen for ordningen



FASTE OMKOSTNINGER LIGHT
DOKUMENTATIONSKRAV

► Virksomheden skal ved ansøgningen af kompensation for faste omkostninger light 
indsendedokumentation for:

- Faktiske afholdte faste og stedbundne omkostninger i kompensationsperioden
- At virksomheden som udgangspunkt har haft minimum 3 måneders omsætning op til 

den 19. august. 
- Beregning af forventet omsætning i kompensationsperioden
- Opgørelse af realiseret omsætning i referenceperioden
- Redegørelse for, hvordan virksomheden er berørt af én eller flere af de nævnte 

restriktioner

► Der afgives tro- og loveerklæring af virksomheden

► Der er ikke krav om revisorerklæring



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
HJÆLPEPAKKER

► Lokale nordjyske hjælpepakker:

- Kompensation for faste omkostninger og faste omkostninger light
- Kompensation for tabt omsætning eller nedgang i indkomst
- Lønkompensation for Nordjyske virksomheder
- Lønkompensation for pendlere

► Kompensationsperioden er fra og med 6. november til og med 22. november for alle 
ordningerne

► Der er endnu ikke åben for ansøgninger på ovenstående ordninger



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
FASTE OMKOSTNINGER I HOVEDTRÆK FRA AFTALETEKSTEN – VIRKSOMHEDER INDEN FOR KOMMUNERNE

► Alle virksomheder i de 7 kommuner med omsætningsnedgang på minimum 30%

► Kompensationsmodellen bygger på 12-trinsmodellen

► Tvangslukkede virksomheder/p-numre uden omsætning får 100% i kompensation

► Søges som udgangspunkt for hele cvr.nr.
- Kan søges for et p-nummer, men så er det alene faste stedbundne omkostninger som 

kan kompenseres

► Kompensationsperiode er fra og med 6. november til og med 22. november 2020

► Referenceperiode tilsvarende hele måned i 2019, som ERST omregner til samme antal 
dage som kompensationsperiode



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
FASTE OMKOSTNINGER I HOVEDTRÆK FRA AFTALETEKSTEN – VIRKSOMHEDER UDEN FOR KOMMUNERNE

► Virksomheder uden for de 7 kommuner kan også omfattes af kompensationsordningen

► Skal kunne sandsynliggøre omsætningsfaldet på minimum 30 pct. ved at dokumentere: 
- At en væsentlig del af virksomhedens salg eller leverancer går til modtagere i de syv 

kommuner

- At en væsentlig andel af medarbejderne er bosiddende i de syv kommuner. Det vil 
sige mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. 

- At en væsentlig del af produktionen er begrænset, fordi centrale leverancer 
kommer fra leverandører i de syv kommuner

► Kan vælge enten ”ordningen for faste omkostninger” eller ”faste omkostninger light”



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
KOMPENSATION FOR OMSÆTNINGSTAB ELLER NEDGANG I INDKOMST – INDEN FOR KOMMUNERNE 

► Omfatter selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere
- Samme definitioner, som i de oprindelige ordninger fra foråret

► Krav om omsætningsnedgang på minimum 30%

► Kompensation på 90 % af omsætningsnedgang
- 100% i kompensations, hvis tvangslukket uden omsætning
- maks. 23.000 kr. pr. mdr. for selvstændige og maks. 20.000 kr. for freelancere m.fl.

► Kompensationsperiode er fra og med 6. november til og med 22. november 2020 
(politisk aftale løber til 3. december, men aftalen er udfærdiget inden restriktionerne er ophørt)

► Referenceperiode tilsvarende hele måned i 2019, som ERST omregner til samme antal 
dage som kompensationsperiode



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
KOMPENSATION FOR OMSÆTNINGSTAB ELLER NEDGANG I INDKOMST – UDEN FOR KOMMUNERNE 

► Selvstændige m.fl. bosat uden for de 7 kommuner kan også omfattes af 
kompensationsordningen

► Skal kunne sandsynliggøre omsætningsfaldet på minimum 30 pct. ved at dokumentere: 
- At en væsentlig del af den selvstændiges mv. salg eller leverancer går til modtagere 

i de syv kommuner

- At en væsentlig del af den selvstændiges mv. arbejdsmuligheder er begrænset, fordi 
centrale leverancer kommer fra leverandører i de syv kommuner



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
LØNKOMPENSATION FOR NORDJYSKE VIRKSOMHEDER

► Virksomheder kan søge lønkompensation for de medarbejdere, som er hjemsendt som 
følge af lokale restriktioner 

► For at søge om lønkompensation, skal virksomheden stå over for at skulle varsle 
afskedigelser af:

- minimum 30 % af medarbejderstaben eller
- mere end 50 ansatte

► Har virksomheden flere produktionsenheder (p-numre), kan der søges lønkompensation 
for de medarbejdere, der arbejder på enheder beliggende i de syv kommuner

► Der kan søges på samme medarbejdertyper som den oprindelige ordning

► Der skal betales fuld løn til medarbejderne, mens de er hjemsendt



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
LØNKOMPENSATION FOR NORDJYSKE VIRKSOMHEDER - FORTSAT

► Krav om at medarbejderen har været ansat fra den 5. november 2020.

► Lønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for de medarbejdere, der 
er ansat som funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, 

► Kompensation kan for begge grupper dog maksimalt udgøre 30.000 kr. om måneden pr. 
fuldtidsansat.

► Der kan ikke søges om kompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

► Ansøgningsfrist er 24. december 2020 
- Ansøgning på virk.dk



LOKALE NORDJYSKE HJÆLPEPAKKER
LØNKOMPENSATION FOR PENDLERE

► Virksomheder kan søge lønkompensation for de medarbejdere, der enten pendler mellem de 
syv nordjyske kommuner eller pendler ind og ud af en af de syv kommuner.

► Pendlerlønkompensationen vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter for medarbejdere, der 
er ansat som funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, 

► Kompensation for begge grupper dog maksimalt 45.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

► Har virksomheden flere produktionsenheder (p-numre), er det muligt at søge 
lønkompensation for medarbejdere, der arbejder på de enkelte produktionsenheder, der er 
berørt af lokale restriktioner.

► Der kan søges på samme medarbejdertyper som den oprindelige ordning

► Medarbejderen har været ansat fra den 5. november 2020.

► Du kan ikke søge om kompensationen for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.



RENTEFRIT MOMSLÅN
ÅBEN FOR NYE ANSØGNINGER

► Genåbning af ansøgning på samme vilkår som første ansøgningsrunde

► Der kan søges om rentefrit lån svarende til betaling af:
Moms

- Moms 2. halvår 2019
- Moms 4. kvartal 2019

Lønsumsafgift for metode 4-virksomheder
- Lønsumsafgift svarende til en fjerdedel af lønsumsafgift for 2019 eller
- Acontobeløb for lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 

► Tilbagebetalingstidspunkt er for alle lån udskudt til 1. november

► Ansøgningsfrist er 18. december 2020



AFRAPPORTERING AF DE OPRINDELIGE HJÆLPEPAKKER
HVAD VED VI OM AFRAPPORTERING

► Lønkompensation fra 9. marts til og med 29. august 2020
- Åbner medio/ultimo januar for afrapportering
- Frist er 31. maj 2021
- Vejledning udsendes i eBoks og bliver tilgængelig på virk.dk/virksomhedsguiden.dk

► Faste omkostninger fra 9. marts til og med 8. juli 2020
- Frist er 31. maj 2021
- Vejledning udsendes i eBoks og bliver tilgængelig på virk.dk/virksomhedsguiden.dk

► Omsætningstab for selvstændige m.fl. fra og med 9. marts til og med 31. august 2020
- Frist er 31. maj 2021
- Vejledning udsendes i eBoks og bliver tilgængelig på virk.dk/virksomhedsguiden.dk



DE BEDSTE RÅD

► Driv din virksomhed

► Hvornår du skal ansøge om kompensation og afrapportere?
- Der er ikke noget med først-til-mølle

► Skab overblik over likviditetsbehov
- Husk betalinger af skatter og moms
- Likviditetsbudgetter har aldrig været til skade………

► Overvej personalesituation



LIKVIDITETSOVERSIGT

► Skab et likviditetsoverblik

► Udskudte frister på moms samt a-skat og AM-bidrag
- A-skat og AM-bidrag fremgår af skattekonto
- Moms kendes, når bogføring er foretaget og afstemt



LIKVIDITETSOVERSIGT – A-SKAT OG AM-BIDRAG 
UDSKUDTE BETALINGSFRISTER



LIKVIDITETSOVERSIGT – MOMS
UDSKUDTE INDBERETNINGS- OG BETALINGSFRISTER

Månedsmoms er tilbage på normale frister



FÅ MERE INFORMATION

► Overblik over hjælpepakker:
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/covid-
19/covid-19-et-samlet-overblik-over-
hjaelpepakkerne

► Stil spørgsmål:
https://www.bdo.dk/da-dk/covid-
19/spoergsmaal

► Virk.dk


