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Lønkompensation
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Undgår medarbejderne afskedigelse?
(NB! Vær obs. på håndtering af evt. lønnedgang og opsigelser, 

der ikke er begrundet i COVID 19)

Lønkompensation for private virksomheder

Virksomheden kan få midlertidig

kompensation for lønudgifter

Står virksomheden overfor i kompensationsperioden 

9.3.2020 – 9.6.2020 at skulle varsle afskedigelser for 

mindst 30% eller mere end 50 ansatte?

Er medarbejderne hjemsendt i kompensationsperioden?

Anvender medarbejderne ferie/afspadsering/tjenestefri 

uden løn/ferie fra nyt ferieår på det antal dage i 

kompensationsperioden som er påkrævet?

Virksomheden kan ikke få midlertidig 

kompensation for lønudgifter

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Er medarbejderne ansat i virksomheden før 9. marts 

2020?

Nej

Ja

Nej

Ja

Kan virksomheden dokumentere de ovenfor nævnte 

oplysninger samt medarbejdernes lønniveau?

Ja

Nej

Ja

Har virksomheden afskediget medarbejdere som følge af 

økonomiske årsager i kompensationsperioden?

Modtager virksomheden offentlig støtte svarende til 

mere end 50% af deres ordinære driftsudgifter?

Nej

Ja
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Lønkompensation
Proces for anmodning om lønkompensation

1. Opgørelse over medarbejdere, 

der forventes hjemsendt

Virksomheden beslutter og opgør, hvor mange 

medarbejdere, der forventes hjemsendt. 

Opgørelse skal fordeles på timelønnede og 

funktionærlønnede.

Opgørelsen skal også indeholde det forventede 

antal feriedage medarbejderne 

forholdsmæssigt skal afvikle i henhold til den 

konkrete hjemsendelsesperiode.

3. Udbetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen udbetaler 

kompensation på baggrund af 

ansøgningen.

4. Udarbejdelse af dokumentation efter udløb af kompensationsperiode

Udarbejdelse af dokumentation for:

• Registrering af de berørte medarbejdere på CPR-nr.

• De berørte medarbejderes lønniveauer og om de er fuldtidsansatte/timelønnede

• At de berørte medarbejdere var ansat før 9/3 2020

• At de berørte medarbejdere har været hjemsendt og hvilken periode

• At de berørte medarbejdere har afholdt 5 dages ferie, afspadsering eller tjenestefri 

uden løn i perioden 9/3-9/6 2020

• Angivelse af og begrundelse for hvilken periode virksomheden forventer 

arbejdsmangel, dog maksimalt for perioden 9/3-9/6 2020.

• At virksomheden ikke af økonomiske årsager har afskediget medarbejdere i perioden 

9/3-9/6 2020.

Alle oplysninger skal kunne underkastes gennemgang af revisor.

5. Indhentelse af revisorerklæring

Revisor gennemgår den udarbejdede 

dokumentation og udarbejder erklæring.
6. Indsendelse af dokumentation

Virksomheden indsender 

dokumentation til Erhvervsstyrelsen, 

inkl. revisorerklæring.

7. Endelig opgørelse

Erhvervsstyrelsen gennemgår 

dokumentation og tager stilling til 

eventuel korrektion/tilbagebetalingskrav.

2. Indsendelse af ansøgning

Virksomheden indsender ansøgning med 

angivelse af nødvendige oplysninger, herunder 

CPR-nummer for omfattede medarbejdere, 

deres bruttoløn, perioden de forventes at være 

hjemsendt, angivelse af og begrundelse for 

periode hvor der forventes arbejdsmangel m.fl.

Indberetter skal have tilladelse til at se løn- og 

persondata for virksomhedens medarbejdere.

Link til ansøgningsskema: Klik her

https://virk.queue-it.net/?c=virk&e=vgprod&ver=v3-lua-3.6.0&kupver=Apache&cver=28&man=Virksomhedsguiden%20prod&l=Virksomhedsguiden&t=https%3A%2F%2Fvirksomhedsguiden.dk%3A443%2Ferhvervsfremme%2Fcontent%2Fartikler%2Fmidlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-%2Feba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d%2F
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Kompensation for faste udgifter

Kompensationsordning for faste udgifter 
for virksomheder, der har mistet minimum 

40% af deres omsætning. 

For at tilgå materiale vedr. kompensation 
for faste udgifter: 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

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/kaempe-hjaelpepakke-saadan-er-private-virksomheder-stillet.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
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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. 


