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Kompensation for faste omkostninger
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Kompensation for faste omkostninger

Har virksomheden en omsætnings-nedgang 

på minimum 35% i kompensationsperioden 

9/3-8/6 eller 9/3-8/7 i forhold til 

referenceperioden, eller har virksomheden 

forbud mod at drive forretning?

Kan virksomheden dokumentere de faste 

omkostninger, der er dækket af ordningen?

Virksomheden kan få kompensation for faste 

omkostninger og støtte til udgift for 

revisorerklæring

Overstiger virksomhedens faste 

omkostninger 12.500 kr./16.666 kr. i 

kompensationsperioden?

Virksomheden kan ikke få 

kompensation for faste omkostninger 

og støtte til udgift for revisorerklæring

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja
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Kompensation for faste omkostninger
Anmodning om kompensation for faste omkostninger

1. Opgørelse af forventet 

omsætningsfald eller 

påbud om nedlukning

Udarbejdelse af forventet omsætning. 

Omsætningen i kompensationsperioden 

forventes at ligge mindst 35% lavere i 

forhold til perioden 1/4-30/6 sidste år.

3. Opgørelse over faste 

omkostninger på omkostnings-

kategorier

Opgørelse over faste omkostninger for 1/12-

2019 – 29/2-2020 på omkostningskategorier 

samt de forventede faste omkostninger for 

perioden 9/3-9/6-2020 eller 9/3-8/7-2020.

Den kompensation der slutteligt modtages vil 

være baseret på virksomhedens faktiske 

omkostninger i perioden 9/3-9/6-2020 eller 

9/3-8/7-2020.

Eventuel reduktion hvis underskud i 2019.

4. Udarbejdelse af dokumentation

Følgende dokumentation skal indsamles:

• Begrundelse for, hvordan omsætningstabet er 

en konsekvens af COVID-19

• Omsætningstab på mindst 35% for den 

angivne kompensationsperiode i forhold til 

perioden 1/4-30/6-2019, hvis ikke påbudt 

lukket.

• Dokumentation for evt. påbud om lukning.

5. Revisorerklæring

Revisor erklærer sig på 

opgørelsen over faste 

omkostninger 1/12-2019 - 29/2-

2020, realiseret omsætning for 

1/4-30/6 sidste år samt resultat 

for 2019, hvis virksomhedens 

resultat for 2019 er negativt.

6. Indsendelse af ansøgning 

inden 31/8

Virksomheden indsender 

ansøgning - inkl. revisorpåtegnet 

opgørelse over omkostninger og 

omsætning samt tro- og 

loveerklæring om det forventede 

omsætningstab, herunder at det er 

som følge af COVID-19 i perioden 

9/3-9/6-2020 eller 9/3-8/7-2020 - til 

Erhvervsstyrelsen.

Link til ansøgning: Klik her

7. Udbetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen udbetaler 

kompensation (inkl. dækning af 80% af 

revisors honorar for erklæringsafgivelse).

8. Endelig opgørelse inden 8/12

Baseret på bl.a. virksomhedens 

momsindberetning opgør Erhvervsstyrelsen det 

endelige støttebeløb, virksomheden har været 

berettiget til, herunder et eventuelt 

tilbagebetalingskrav.

2. Opgørelse af resultat for 2019, 

hvis virksomhedens resultat er 

negativt.

Opgørelse af resultat for 2019 såfremt der 

ikke er udarbejdet årsregnskab for 2019 

inden 8. marts 2020.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omkostningskompensation
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Lønkompensation (trepartsaftale)

Kompensationsordning til delvis refusion af 
virksomhedens afholdte lønudgifter.

For at tilgå materiale vedr. 
lønkompensation: Klik her

Særlig støtte til selvstændige

Kompensationsordning til selvstændige og 
små erhvervsdrivende, som oplever store 
tab i deres omsætning. Selvstændige er 

ikke omfattet af trepartsaftalen.

For at tilgå materiale vedr. særlig støtte til 
selvstændige: Klik her

Oversigt over øvrige udvalgte COVID-19 hjælpepakker
Referencer til materiale for øvrige hjælpepakker

Statsgaranterede lån

Garantiordning fra Vækstfonden 
til virksomheder der i særlig høj 
grad er påvirket af COVID-19.

For at tilgå materiale vedr. 
statsgaranterede lån: Klik her

Kompensation for udskudte eller 
aflyste arrangementer

Kompensationsordning for større 
udskudte eller aflyste arrangementer til 

arrangører.

For at tilgå materiale vedr. kompensation 
for arrangementer: Klik her

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-saadan-stiller-trepartsforhandlingerne-din-virksomhed.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-til-mindre-virksomheder-faa-overblik-over-folketingets-tiltag.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-statsgaranterede-laan.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-aflyste-arrangementer.html
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Disclaimer

Materiale omhandlende regeringens COVID-19 hjælpepakker er udarbejdet af Deloitte på baggrund af information, 
herunder vejledninger og bekendtgørelser, fra blandt andet Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Vækstfonden, m.fl.

Materialet har til formål at informere jer omkring regeringens COVID-19 hjælpepakker.

Hjælpepakkerne er i sagens natur hastet igennem lovforarbejdet ligesom flere af pakkerne ikke har udmøntet sig i hverken 
endelige lovforslag eller vejledninger. Der er derfor mange åbne spørgsmål lige nu. Derfor vil informationer på plancherne 
være underlagt en vis usikkerhed hvorfor vores brugere heraf skal være indforstået med:

• At det udarbejdede materiale baserer sig på den, på tidspunktet for rådgivningen, tilgængelige information og 
fortolkninger fra Finansministeriet, øvrige offentlige myndigheder samt interesseorganisationer og at endelig lovgivning 
og vejledninger endnu ikke foreligger.  

• At der løbende kan forekomme ændringer til lovgrundlag, retningslinjer og fortolkninger for COVID-19 hjælpepakkerne, 
som vil kunne have indflydelse på vores det udarbejdede materiale, hvorfor materialet skal anses som foreløbig indtil 
endelig lovgrundlag og vejledninger foreligger.

Materialet vil blive opdateret løbende, men der tages forbehold for ændringer. 


