
 

Faktaark om kompensation 
for faste omkostninger 

 
Nedenstående gælder for virksomheder med positivt resultat, der søger om maks. 60 mio. kr. Der 
er specielle regler for virksomheder, der har underskud og virksomheder, der søger om mere end 
60 mio. kroner. 
Virksomheden skal forvente et fald i omsætningen på mindst 35 pct. i hele 
kompensationsperioden, eller i en periode have haft forbud mod at holde åbent. 

Der gives kompensation for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 eller til og med 8. 
juli 2020. 

Virksomheden skal have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i kompensationsperioden på tre 
måneder eller på mindst 16.666 kr. i kompensationsperioden på fire måneder. 

Hvem er omfattet? 

Alle virksomheder, der er registreret i CVR senest den 9. marts 2020, er omfattet af 
ordningen. 
 
 
Kompensationens størrelse 
En virksomhed kan maksimalt opnå kompensation for faste omkostninger på 110 
mio. kr. 

Kompensationen kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra 
referenceperioden til kompensationsperioden. 

Omkostningerne kompenseres med følgende procentsats: 

1) 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. til og med 100 
pct. 
 

2) 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 80 pct. 
 

3) 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 pct. op til 60 pct. 

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent kompenseres med 100 pct. af 
virksomhedens faste omkostninger i lukkeperioden. 

Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, kan virksomhedens kompensation 
for faste omkostninger blive reduceret. 
 

Hvordan opgøres omsætningsnedgangen? 
Omsætningsnedgangen opgøres som forskellen mellem omsætningen i 
kompensationsperiode og referenceperioden. Referenceperioden er som 
udgangspunkt fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019. 

Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i 
virksomhedens senest godkendte regnskab.  

Omsætning defineres som salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med 
fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat. 
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Hvordan opgøres de faste omkostninger? 
De faste omkostninger, skal være anvendt og afholdt i Danmark i 
kompensationsperioden. Det faktiske betalingstidspunkt er ikke afgørende.  

Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der 
ydes kompensation for. 

Faste omkostninger defineres som dokumenterbare omkostninger relateret til 
virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og 
distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning 
i en periode. 

Dette er typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.  

Derudover er der særskilte muligheder for kompensation til zoologiske haver, besæt-
ninger af ildere, chinchillaer eller mink og virksomheder med letfordærvelige varer.  

Virksomheden skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i 
virksomhedens seneste godkendte regnskab.  
 
 
Virksomheder, der har lukket ved forbud 
Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af 
virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende. 

Det er en forudsætning at virksomheden ikke har haft omsætning i forbudsperioden. 
 

Der gives ikke kompensation for/til… 
Der kan ikke ydes kompensation for omkostninger til løn til virksomhedens ansatte.  

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres virksomheden på 
anden vis, herunder ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige 
refusioner, tilskud mv i anledning af Coronavirussygdom. 

Der ydes ikke kompensation for faste omkostninger som virksomheden med 
rimelighed kunne være afværget. 

Der ydes ikke kompensation såfremt nedgang i omsætning skyldes manglende 
henføring af omsætning til kompensationsperioden. 
 

Ansøgning og dokumentation 
Ansøgning om kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via 
Virksomhedsguiden.dk senest den 31. august 2020. 

Ansøgningen omfatter enten kompensationsperioden på tre måneder eller 
kompensationsperioden på fire måneder. Virksomheden kan kun søge og få 
kompensation udbetalt én gang med undtagelse af, hvis virksomheden har søgt for 
tre måneder og ønsker at søge for fire måneder eller ønsker at søge om 
kompensation for mere end de 60 mio. kr. 

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor den forventede 
omsætningsnedgang skyldes udbruddet af COVID-19. 

Virksomheden skal under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne 
oplysninger er korrekte. 
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Udbetaling af kompensation 
Udbetaling af kompensation vil ske til virksomhedens NemKonto, når krav til 
dokumentation mv. på ansøgningstidspunktet er godkendt af Erhvervsstyrelsen. 

Der udbetales ikke kompensation for faste omkostninger, der ikke kan dokumenteres 
eller hvor der er utilstrækkelig dokumentation. 

 
Skattepligt 
Kompensationen er skattepligtig for virksomheden. 
 

Kontrol og regulering af kompensation 
Erhvervsstyrelsen kan forlange yderligere oplysninger af virksomheden, dennes 
ledelse og den revisor, der har udarbejdet erklæringen til brug for ansøgningen, både 
som kontrol ved ansøgningsprocessen og efterfølgende. 

Virksomheden skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den 
faktiske omsætning samt faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til 
Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen kan efterregulere den udbetale kompensation. Reguleringen 
indebærer en tilbagebetaling til Erhvervsstyrelsen eller en merudbetaling alt efter om 
der er udbetalt en for lav eller høj kompensation. 

Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist 
tilbagebetalt, eksempelvis hvis der ikke er indsendt dokumentation senest d. 8. 
december 2020.  
 

Ret til kompensation kan bortfalde 
Retten til kompensation kan bortfalde, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller 
vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning, herunder at 
indsende dokumentation. 

Det er endvidere et krav, at virksomheden og dens legale ejere ikke er 
hjemmehørende i et skattelyland. 
 

Krav om revisorbistand 
Ansøgning om kompensation skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor. 

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorpåtegning, såfremt 
virksomhedens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen kan maksimalt 
udgøre 16.000 kr. 

Erhvervsstyrelsen kan endvidere stille yderligere krav om revisorbistand. 
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