
S T A T S A U T O R I S E R E T
R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Den aktuelle situation i forhold til allerede udbetalte 
og endnu ikke udbetalte kompensationer 

19. maj 2020

Status på hjælpepakker 



Forlængelse og udvidelse af 
ordninger
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Kompensation for faste omkostninger 

Nuværende ordning 

▪ Kompensationsperioden 

– 9. marts – 8. juni 

▪ Betingelser

– Faste omkostninger udgør som min. DKK 
25.000 pr. tre måneder 

▪ Dækning 

– 100% under lukkeforbud 

– 80%, ved omsætningsnedgang 80-100%

– 50% ved omsætningsnedgang 60-80%

– 25% ved omsætningsnedgang 40-60% 

▪ Maks. udbetaling

– 60 mio. DKK 

▪ Underskud 

– Underskud i 2019 reducerer kompensationen 
(Underskud i 2019/4 * 
kompensationsprocent)

Ny ordning

▪ Kompensationsperioden 

– 9. marts – 8. juli (ej åben)

▪ Betingelser

– Faste omkostninger udgør som min. DKK 12.500
pr. tre måneder og DKK 16.666 pr. fire måneder 
(åben)

▪ Dækning 

– 100% under lukkeforbud 

– 80%, ved omsætningsnedgang 80-100%

– 50% ved omsætningsnedgang 60-80%

– 25% ved omsætningsnedgang 35-60% (åben)

▪ Maks. udbetaling (ej åben)

– 82,5 mio. DKK for tre måneder

– 110 mio. DKK for fire måneder  

▪ Underskud (ej åben)

– Loft på reduktion (50%) Konkret vurdering

– Alternativ referenceperiode for underskud ved 
ekstraordinært underskud 
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Delvis opdateret ansøgningsskema 

Hvis du allerede har søgt om 
kompensation for faste omkostninger (og 
har fået behandlet din ansøgning)…

Kan du stadig blive omfattet af de nye regler. 
Når næste ansøgningsrunde åbnes, indsender 
du en ny ansøgning med henblik på, at 

▪ Forlænge kompensationsperioden til fire 
måneder eller 

▪ Opnå yderligere kompensation som følge af 
lempede regler for tre-måneders-perioden

– Stort underskud i 2019

– Ekstraordinært underskud i 2019

– Udbetaling over 60 mio. DKK. 

Der beregnes en kompensation efter de nye 
regler, og der sker herefter modregning af 
allerede udbetalt kompensation.

Hvis du endnu ikke har søgt om 
kompensation for faste omkostninger…

Kan du allerede i dag ansøge om 
kompensation, hvis du ikke tidligere opfyldte 
betingelserne om faste omkostninger på min. 
DKK 25.000 eller omsætningsnedgang på min. 
40%, men opfylder betingelserne efter de nye 
regler. 

Du skal dog også søge igen, når næste 
ansøgningsrunde åbner, hvis du vil omfattes af 
forlængelsen eller de lempede regler om hhv. 
underskud og maks. udbetaling

19. maj 2020

Ny ansøgningsrunde forventes at 
åbne i slutningen af maj 
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Kompensation for tabt omsætning 

Nuværende ordning 

▪ Kompensationsperioden 

– 9. marts – 8. juni 

▪ Betingelser

– Omsætning udgør i gennemsnit DKK 10.000

– Omsætningsnedgang på 30%

– Maks. 10 fuldtidsansatte  

▪ Dækning 

– 75% af omsætningstab, dog maks. DKK 
23.000

Ny ordning – ej åbnet endnu 

▪ Kompensationsperioden 

– 9. marts – 8. juli (ej åben)

▪ Betingelser

– Omsætning udgør i gennemsnit DKK 10.000

– Omsætningsnedgang på 30% 

– Maks. 25 fuldtidsansatte (ej åben)

▪ Dækning (ej åben)

– 90% af omsætningstab, dog maks. DKK 
23.000

– 100% af omsætningstab under lukkeforbud, 
dog maks. DKK 23.000
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Endnu ikke opdateret ansøgningsskema 

Hvis du allerede har søgt om 
kompensation for tabt omsætning (og 
har fået behandlet din ansøgning)…

Kan du stadig blive omfattet af de nye 
regler. Når næste ansøgningsrunde 
åbnes, indsender du en ny ansøgning 
med henblik på, at 

▪ Forlænge kompensationsperioden til 
fire måneder eller 

▪ Opnå yderligere kompensation som 
følge af den forbedrede 
kompensationsgrad for tre-måneders-
perioden. 

Der beregnes en kompensation efter de 
nye regler, og der sker herefter 
modregning af allerede udbetalt 
kompensation.

Hvis du endnu ikke har søgt om 
kompensation for tabt omsætning…

Kan du ansøge om kompensation, hvis 
du ikke tidligere opfyldte betingelsen om 
maks. 10 fuldtidsansatte, men opfylder 
betingelsen om maks. 25 
fuldtidsansatte. Du kan dog først 
ansøge, når den næste ansøgningsrunde 
åbner midt maj. 

19. maj 2020

Ny ansøgningsrunde forventes at 
åbne midt maj. 
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Aktuelle frister 
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19. maj 2020

Overblik over frister 

Hjælpepakke Ansøgningsfrist Indrapporteringsfrist 

Faste omkostninger 31. august 2020 8. december 2020

Tabt omsætning 31. august 2020 8. december 2020

Lønkompensation 

Nuværende frist 30. juni 
2020 
(ny runde åbner midt maj 
2020)

6 måneder efter 
kompensationsperiodens 
udløb 

Momslån 15. juni 2020 Tilbagebetaling 1. april 2021

Selvejende institutioner 
(lønkompensation og faste 
omkostninger)

Ikke åben endnu – åbner 
forventeligt/forhåbentligt 
denne uge 

Fremrykket udbetaling af 
skattekredit 

15. maj 2020
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Genåbning af Danmark 
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Genåbning af Danmark 

Mange erhvervsdrivende begynder at åbne op igen for kunderne. Men 
hvilke konsekvenser har det i praksis i forhold til de ansøgte/udbetalte 
kompensationsordninger? 

▪ Lønkompensation – tilbagekaldelse af medarbejdere 

– Hvor mange kan tilbagekaldes?

– Lejlighedsvis tilbagekaldelse 

– Hvordan i praksis?

– Opmærksomhedspunkter

▪ Kompensation for tabt omsætning

– Omsætningen afviger i forhold til ansøgningen

▪ Kompensation for faste omkostninger

– Omsætningen afviger i forhold til ansøgningen

– De faste omkostninger afviger i forhold til ansøgningen
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Eksempel, tilbagekaldelse 

▪ Der er 9 ansatte i 
virksomheden

▪ Pr. 9. marts skal der 
hjemsendes min. 30% 
svarende til 3 
personer (opfyldt 
Anne, Berit og Erik)

▪ Desuden skal der være 
hjemsendt 30% som 
gennemsnit over 
perioden (opfyldt: 
faktisk hjemsendt 
3,32 personer over 
perioden)

▪ Havde Dorte ikke 
været hjemsendt pr. 
13. april – ville 
betingelsen ikke være 
opfyldt (2,73 over 
perioden) med den 
ellers anvendte 
tilbagekaldelse 

19. maj 2020

Hjemsendt Tilbagekaldt

Arbejdsdage i 
hjemsendelses-

periode

Faktisk 
hjemsendelse Brøk

Anne 9. marts 2020 18. maj 2020 3 48 0,727

Berit 9. marts 2020 18. maj 2020 5 46 0,697

Carsten 13. april 2020 18. maj 2020 1 25 0,379

Dorte 13. april 2020 8. juni 2020 2 39 0,591

Erik 9. marts 2020 8. juni 2020 5 61 0,924

Frederik

Gunnar

Heidi

Ida

SUM 3,32
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Spørgsmål? 


