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Faste omkostninger light 
 
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Konservative og Alternativet har den 13. oktober 2020 indgået aftale om yderligere 
kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder m.v. 
 
Denne vejledning vedrører faste omkostninger light, hvor virksomheder kan få 50 
pct. kompensation for deres stedbundne faste omkostninger, hvis de har oplevet en 
omsætningsnedgang på minimum 35 pct. og er ramt af én eller flere følgende covid-
19-relaterede restriktioner: 
 

1) Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstid. 
2) Forsamlingsforbud, herunder forbud mod forsamlinger på over 500 personer 

samt forbud mod private forsamlinger på 50 personer. 
3) Grænselukninger 
4) Udenrigsministeriets rejsevejledning 

 
Efter faste omkostninger light kan der ydes en fast kompensationssats på 50 pct. til 
følgende fire typer af stedbundne faste omkostninger: 
  

1) Husleje. 
2) Renter og bidrag på lån i ejendommen. 
3) Forbrugsudgifter til el, vand og varme. 
4) Ejendomsforsikring og -skatter. 

 
Kompensationen kan maksimalt udgøre 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-
nummer).  
 
Faste omkostninger light gælder for perioden fra og med den 19. august 2020 til og 
med den 31. oktober 2020 og kan søges af virksomheder, der er registreret i CVR 
senest den 18. august 2020. Virksomheden skal yderligere dokumentere at have haft 
omsætning i en periode på minimum én måned forud for den periode, hvor virksom-
heden søger om kompensation. Der kan kun foretages én ansøgning og udbetaling 
inden for perioden. 
 
Der kan ikke - for samme støtteperiode - modtages kompensation efter både den 
hidtidige ordning om kompensation for faste omkostninger og efter faste 



 2/11 
 
 

omkostninger light. Virksomheden skal derfor vælge, om den ønsker at søge efter 
den hidtidige støtteordning for faste omkostninger, eller om den ønsker at søge efter 
faste omkostninger light. Virksomheden har dog mulighed for at skifte fra faste om-
kostninger light til den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger 
(men ikke omvendt). Det kræver i så fald, at virksomheden indsender en revisorer-
klæring. 
 
Virksomheden skal senest den 8. april 2021 indsende oplysninger om virksomhe-
dens faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske stedbundne faste omkostnin-
ger. Oplysningerne anvendes til at foretage en korrekt beregning af virksomhedens 
kompensation ifm. efterreguleringen. Virksomheder, der har modtaget for meget i 
kompensation, skal således tilbagebetale en del af den tidligere modtagne kompen-
sation, mens virksomheder, der har modtaget for lidt i kompensation, vil modtage 
yderligere kompensation. Virksomheder, der ikke har haft en faktisk omsætnings-
nedgang på 35 pct., skal tilbagebetale den samlede kompensation.  
 
Ansøgning 
 
Ansøgning foretages via Virk.dk. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021. Ansøg-
ningen skal indeholde følgende oplysninger: 
 

1) Omsætning: Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperio-
den samt den realiserede omsætning i den referenceperiode, hvor virksom-
hedens nedgang i omsætning beregnes i forhold til. 

a. Virksomheder, hvor kun dele af omsætningen er direkte knyttet til 
restriktioner, skal også oplyse om virksomhedens forventede og re-
aliserede omsætning direkte knyttet hertil. 

b. Referenceperioden er i udgangspunktet fra og med den 1. september 
2019 til og med 31. oktober 2019. Der kan anvendes en alternativ 
referenceperiode, hvis der på grund af helt særlige omstændigheder 
er en alternativ periode, der er mere retvisende for virksomhedens 
omsætning. 

2) Faste omkostninger: Virksomhedens stedbundne faste omkostninger i refe-
renceperioden samt virksomhedens stedbundne faste omkostninger i kom-
pensationsperioden.  

3) Erklæring om al øvrig de mimisis-støtte, som virksomhederne har modtaget 
i indeværende og de to foregående regnskabsår.    

4) En tro- og love-erklæring på, at virksomheden er omfattet af en eller flere 
restriktioner: 

a. Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstid. 
b. Forsamlingsforbud, herunder det store på 500, forbud mod private 

forsamlinger på 50 personer. 
c. Grænselukninger 
d. Udenrigsministeriets rejsevejledning 

 
Virksomhedens oplysninger er centrale for kompensationsbeløbet, og derfor skal 
virksomheden tilse, at oplysningerne er velbegrundede og veldokumenterede. I den 
nuværende situation er skøn underlagt ekstra usikkerhed, derfor vil bagatelagtige 
fejl og mangler samt uvæsentlige forhold ikke føre til bortfald af kompensationen. 
Hvis virksomheden pga. et forkert skøn har fået udbetalt for meget i kompensation, 
sker der efter perioden en efterregulering, hvor virksomheden skal tilbagebetale en 
del af den modtagne kompensation. Tilsvarende vil virksomheden få udbetalt 
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yderligere kompensation, hvis virksomhedens skøn har medført, at virksomheden 
har fået udbetalt for lidt i kompensation. 
 
Virksomheden skal senest den 8. april 2021 indsende oplysninger om virksomhe-
dens faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske omkostninger. Oplysnin-
gerne anvendes til at foretage en korrekt beregning af virksomhedens kompensation 
ifm. efterreguleringen. Virksomheder, der har modtaget for meget i kompensation, 
skal således tilbagebetale en del af den tidligere modtagne kompensation, mens virk-
somheder, der har modtaget for lidt i kompensation, vil modtage yderligere kom-
pensation. Virksomheder, der ikke har haft en faktisk omsætningsnedgang på 35 
pct., skal tilbagebetale den samlede kompensation. 
 
Skattemæssige forhold 
Kompensationen er skattepligtig, uanset om de omkostninger, der kompenseres, er fra-
dragsberettigede eller ej. 
 
Der vil ikke blive trukket kildeskat i forbindelse med udbetalingen. 
 
Selskaber skal medregne kompensationen som almindelig skattepligtig indkomst. 
 
Personer, der anvender virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskatteloven, skal med-
regne kompensationen som erhvervsindkomst i virksomhedsordningen.  
 
Personer, der ikke anvender virksomhedsordningen, skal som udgangspunkt medregne 
kompensationen til den personlige indkomst og til grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag, 
da der er tale om erhvervsindkomst eller arbejdsindkomst.  
 
For sidstnævnte personer gælder, at den del af kompensationen, der dækker omkostnin-
ger, der fratrækkes som kapitalindkomst (fx fordi personen får dækket en renteomkost-
ning), dog skal medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten, og der skal i dette til-
fælde ikke svares arbejdsmarkedsbidrag. Den samlede kompensation fordeles forholds-
mæssigt på de enkelte omkostninger.  
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Omsætning 
 
Omsætning er defineret ved: 
 

Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, 
merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virk-
somheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksom-
hedens seneste godkendte regnskab. 
 
Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal virksomheden 
opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende 
regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning for den del af 
virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Tje-
nesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørel-
sen. 

 
Nettoomsætning er i henhold til årsregnskabslovens Bilag 1, C, nr. 13, defineret 
som: 
 

Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, 
merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 

 
Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper, som i virk-
somhedens seneste godkendte og offentliggjorte årsrapport senest den 9. marts 
2020.  
 
Ved omsætning direkte knyttet til restriktioner skal virksomheden kun medtage om-
sætning fra: 
 

a) De af virksomhedens lokaler, som har forbud mod at holde åbent, eller di-
rekte leverancer til disse virksomheder, jf. § 1, stk. 4, nr. 1. 

b) De af virksomhedens lokaler, som har begrænset åbningstid, eller leverancer 
til disse virksomheder, jf. § 1, stk. 4, nr. 2. 

c) Arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af 
COVID-19 i perioden efter § 1, stk. 3, og hvor arrangøren er eller ville kunne 
være omfattet af kapitel 1 og 2, jf. dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kom-
pensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af 
COVID-19-afværgeforanstaltninger. 

d) Leverancer til private arrangementer uden for private hjem, der er omfattet 
af forbud mod forsamlinger på over 50 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 4. 

e) Udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner 
ikke krydser grænsen til Danmark. 

f) Virksomhed med registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler, 
hvor der ydes services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller 
vil kunne være omfattet af litra e. 

g) Flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt 
nedlagt som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevej-
ledninger. 

h) Salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 
26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet 
fraråder ikke-nødvendige rejser til. 
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Nystartede virksomheder, som ikke har udarbejdet en årsrapport, skal til brug for an-
søgningen om kompensation definere en regnskabspraksis inden for årsregnskabslovens 
rammer. Det samme gælder virksomheder, som udarbejder et årsregnskab efter regn-
skabsklasse A, og som ikke tidligere har udarbejdet en årsrapport.  
 
Virksomheder, som ikke er omfattet af årsregnskabsloven, skal opgøre deres om-
sætning på baggrund af den lovgivning, hvorefter virksomheden aflægger årsregn-
skab. 
 
Virksomheder, som anvender de internationale regnskabsstandarder IFRS, skal an-
vende definitionen heri. 
 
Det er således ikke muligt at ændre regnskabspraksis med henblik på at påvirke 
kompensationens størrelse. 
  
Korrekt periodisering 
Virksomheden skal oplyse realiseret omsætning for referenceperioden samt en forventet 
omsætning for kompensationsperioden, jf. ovenfor. 
 
Virksomheden skal sikre sig, at der sker korrekt periodisering af både den realiserede 
omsætning i referenceperioden og den forventede omsætning i kompensationsperioden. 
Det betyder, at virksomheden skal medtage alt varesalg, hvor forventet leveringen af 
varen finder sted i kompensationsperioden i opgørelsen over den forventede omsætning.  
 
Virksomheden må ikke udskyde levering af ordrer til efter kompensationsperiodens ud-
løb med henblik på at påvirke kompensationens størrelse. 
 
Omsætning fra Danmark 
Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark. Tjeneste-
ydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen. 
 
Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjene-
steydelser mv., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan 
henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra 
Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. 
 
Det er uden betydning, om virksomheden producerer til det danske marked eller til ek-
sport. 
 
Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7 og nr. 8, gælder, at "Virksomheden kan alene 
medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som 
er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer 
produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser mv., som er solgt 
fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens 
danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om pro-
duktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i 
Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen." 
 
Dette skal fortolkes på følgende måde: 
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1) Den kompensationssøgende virksomhed er et selvstændigt skattesubjekt, dvs. et sel-
skab, en fond, en forening mv. (et "selskab" mv.) 
Al omsætning ved selskabets mv. salg af varer og tjenesteydelser mv. skal medtages, 
bortset fra følgende: 
 
a) Omsætning, der hidrører fra selskabets mv. skattemæssige faste driftssteder i udlandet 
og fra selskabets faste ejendomme beliggende i udlandet, jf. selskabsskattelovens § 8, 
stk. 2. Dette gælder også, selvom selskabet mv. er omfattet af international sambeskat-
ning efter selskabsskattelovens § 31 A.  
 
b) Omsætning, der efter en anden skatteretlig bestemmelse ikke er skattepligtig i Dan-
mark. 
 
2) Den kompensationssøgende virksomhed er ikke et selvstændigt skattesubjekt (fx en 
personligt ejet virksomhed, et I/S, et K/S, et P/S mv.) 
Al omsætning ved virksomhedens salg af varer og tjenesteydelser mv. skal medtages, 
bortset fra følgende: 
 
a) Omsætning, der hidrører fra virksomhedens skattemæssige faste driftssteder i udlan-
det og fra virksomhedens faste ejendomme beliggende i udlandet, jf. selskabsskattelo-
vens § 8, stk. 2. Dette gælder uanset, om skattesubjektet for virksomhedens indkomst er 
fysiske personer og/eller selvstændige skattesubjekter, herunder uanset, om et selvstæn-
digt skattesubjekt er omfattet af international sambeskatning efter selskabsskattelovens 
§ 31 A.  
 
b) Omsætning, der efter en anden skatteretlig bestemmelse ikke er skattepligtig i Dan-
mark. 
 
3) Den kompensationssøgende virksomhed er et udenlandsk selskab med en dansk filial, 
dvs. danske filialer af udenlandske selskaber, der er registreret i Det Centrale Virksom-
hedsregister 
Al omsætning ved virksomhedens salg af varer og tjenesteydelser mv., der kan henføres 
til den danske filial efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og b, 
skal medtages, bortset fra følgende: 
 
a) Omsætning, der efter en anden skatteretlig bestemmelse ikke er skattepligtig i Dan-
mark eller hvor beskatningsretten er tildelt det andet land efter en dobbeltbeskatnings-
overenskomst.  
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Opgørelse af forventede og realiserede faste omkostninger 
 
Stedbundne faste omkostninger er i bekendtgørelsen defineret ved: 
 

Dokumenterbare og faktisk afholdte omkostninger til virksomhedens husleje, renter 
og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendoms-
forsikring og -skatter. 

 
Det påhviler virksomheden at handle økonomisk ansvarligt og begrænse omkostnin-
gerne i kompensationsperioden. Virksomheden må i kompensationsperioden ikke påbe-
gynde nye vedligeholdelsesopgaver, som ikke er strengt nødvendige, og indregne det i 
omkostningerne som kompenseres. 
 
Det gælder desuden, at: 
 
1) Virksomheden må ikke ændre skøn for blandt andet afskrivningsperioder, restbe-

løb m.v. ift. seneste aflagte årsregnskab. 
2) Virksomheden må ikke omgøre et tidligere aflagt årsregnskab med henblik på at 

anvende en anden praksis ved ansøgning om kompensation for en andel af virk-
somhedens faste omkostninger. 

3) Nyopstartede virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse A, der ikke tidli-
gere har aflagt et årsregnskab, skal vælge en regnskabspraksis i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser.  

4) Virksomheder, der har aflagt det seneste årsregnskab efter IFRS, skal opgøre faste 
omkostninger i overensstemmelse med IFRS efter valgt regnskabspraksis og skøn 
i senest aflagte årsregnskab. 

5) Virksomheder, som ikke er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, skal til-
svarende anvende de for virksomheden gældende regler for udarbejdelse af års-
regnskab og må ligeledes ikke foretage ændringer i regnskabspraksis og skøn i for-
hold til senest aflagte årsregnskab. 

 
Ved ”senest aflagte årsregnskab” forstås i denne vejledning det årsregnskab, som senest 
er offentliggjort på cvr.dk senest den 9. marts 2020.  
 
Virksomheder, som ikke er forpligtet til at offentliggøre en årsrapport på cvr.dk, skal 
tage udgangspunkt i den senest godkendte årsrapport senest den 9. marts 2020. 
 
Virksomheden skal følge de almindelige regler i årsregnskabsloven m.v., herunder at 
virksomhedens omkostninger skal periodiseres – både for referenceperioden og for 
kompensationsperioden. Hvis virksomheden har indgået aftaler om henstand med fx 
betaling af husleje, skal omkostningerne stadig indgå som faste omkostninger i perio-
den. 
 
Det er således omkostninger og ikke betalinger, som kompenseres. 
 
I faste omkostninger light er det alene følgende fire typer af omkostninger, som er 
omfattet: 
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• Husleje – med følgende underkategorier: 
o Husleje 
o Pladsleje 
o Leje af jord 
o Leje af grund 
o Leje af lager 
o Forpagtningsafgift 
o Grundafgift 
o Fællesomkostninger til el, vand og varme 

Det er kun muligt at få dækket omkostninger til eksempelvis vicevært og vagttjene-
ster, hvis omkostningen hertil indgår som en ufravigelig del af huslejekontrakten.  

• Renter og bidrag på lån i ejendommen – med følgende underkategorier: 
o Renter til ejendomslån - bank 
o Renter til ejendomslån – realkredit 
o Bidrag til realkreditlån 
o Bidrag til banklån 

 
• Forbrugsudgifter til el, vand og varme – med følgende underkategorier: 

o Gas 
o El 
o Brændsel til fyr 
o Vandforbrug 
o Vandafledningsafgift og spildevandsafgift 
o Varme 
o Fællesomkostninger til el, vand og varme 

• Ejendomsforsikring og -skatter – med følgende underkategorier:  
o Ejendomsskat (grundskyld) 
o Ejendomsværdiskat 
o Indefrossen grundskyld 
o Ejendomsforsikring 

Omkostninger, som godtgøres af andre 
Virksomheden kan ikke få kompensation for omkostninger, der dækkes af andre. Fx 
kan en virksomhed, der har fremlejet en del af sit lejemål, alene få kompensation for 
nettolejen, dvs. den leje, virksomheden betaler fratrukket modtagne lejeindtægter. 
 
Sammensatte omkostninger 
Sammensatte omkostninger er omkostninger, der skal opdeles i en fast del og en varia-
bel del. Dette er fx omkostninger til el, hvor en produktionsvirksomhed bruger el i både 
produktionen og administrationen. 

Virksomheden skal foretage et skøn, hvis det ikke kan ses direkte ud af bogføringen, 
hvor stor en del af en omkostning, som er fast, og hvor stor en del, som er variabel. 
Virksomheden skal begrunde og dokumentere dette skøn.  
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Krav til dokumentation vedr. kompensationsberettigede restriktioner  
Det er virksomhedens ansvar at dokumentere, at den er omfattet af COVID-19-
relaterede restriktioner. Nedenstående er konkrete eksempler på dokumentation, men 
listen er ikke udtømmende, og virksomheden har mulighed for at benytte anden relevant 
dokumentation.  
 
For al dokumentation gælder som udgangspunkt, at der skal være tale om realiserede 
forhold, fx indgåede kontrakter og faktisk afholdt salg og transaktioner. Det betyder at 
hensigtserklæringer, beslutninger og lignende, der ikke dokumenterbart er eksekveret 
på, ikke kan anvendes som dokumentation. 
 
Restriktionerne skal som helhed indebære en omsætningsnedgang på minimum 35 
pct. Virksomheden skal ikke redegøre for, hvordan omsætningsnedgangen er fordelt 
på de enkelte restriktioner. 
 
A. Forbud mod at holde åbent 
Virksomheden skal erklære, at den jf. bekendtgørelse nr. 687 af 27. maj 2020 eller se-
nere om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler 
og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19, har haft forbud mod at holde 
åbent i perioden, som virksomheden søger kompensation for.   
 
Dokumentationen kan bestå i en beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, formålsbe-
skrivelse fra årsrapport, alkoholbevilling eller andre dokumenter, som kan vise, at virk-
somheden har forbud mod at holde åbent.  
 
Såfremt en virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, har omsætning i perioden, 
vil den være berettiget til kompensation efter trappemodellen, jf. § 24, stk. 2, såfremt 
den i øvrigt opfylder de fastsatte krav.  
 
B. Forbud mod at holde åbent ophævet fra den 8. juni 2020 
Virksomheden skal erklære, at den har været omfattet af Sundheds- og Ældreministeri-
ets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser, hvor 
forbud mod at holde åbent er ophævet fra den 8. juni 2020 og frem. 
 
Dokumentationen kan bestå i en beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, formålsbe-
skrivelse fra årsrapport, alkoholbevilling eller andre dokumenter. 
 
C. Begrænsninger på åbningstid  
Virksomheden skal erklære, at den har været omfattet af Sundheds- og Ældreministeri-
ets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser. 

 
Virksomheden skal kunne dokumentere, at dens normale åbningstid er efter kl. 22 og at 
omsætningsnedgangen på minimum 35 pct. relaterer sig til begrænsningen i åbningstid. 
Det kan fx være udtræk af kasseopgørelser, reservationer eller anden dokumentation.  
 
D. Leverandører til virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent, 

herunder begrænsninger på åbningstid 
Leverandører til virksomheder, der er omfattet af forbud om at holde åbent, herunder 
begrænset åbningstid, skal kunne dokumentere gentagne direkte transaktioner med 
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virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent. Det kan fx være via kontrak-
ter, skriftlige aftaler eller lign.  
 
E. Forsamlingsforbud på over 500 personer 
Virksomheden skal kunne dokumentere, at omsætningsnedgangen er direkte relateret til 
leverancer til arrangementer i kompensationsperioden, der er aflyst, væsentligt ændrede 
eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som virksomheden skulle 
levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kom-
pensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-
afværgeforanstaltninger. Som dokumentation for omsætningsnedgangen kan virksom-
heden fx benytte kontrakter, fakturaer, bilag mv., som er indgået, men efterfølgende 
ikke realiseret.  
 
Hvis den relevante dokumentation ikke omfatter konkrete aftaler om honorar mv., skal 
virksomheden med udgangspunkt i referenceperioden dokumentere omsætning fra 
samme eller tilsvarende arrangementer i referenceperioden. Det kan eksempelvis være 
en bod, der har en aftale med en arrangør om stadeplads på et marked, hvor virksomhe-
dens indtægt beror på stadepladsen frem for betaling fra arrangøren.  
 
Hvis den relevante dokumentation ikke omfatter en aftale indgået direkte med arrangø-
ren, men eksempelvis med en mellemliggende leverandør, skal det dokumenteres, at 
den aftalte ydelse skulle leveres til et arrangement, der er eller ville kunne være omfattet 
af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større ar-
rangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. 
 
F. Forsamlingsforbud på over 50 personer 
Virksomheden skal kunne dokumentere, at omsætningsnedgangen er direkte relateret til 
gentagne leverancer til private arrangementer afholdt uden for private hjem, der er af-
lyst, væsentligt ændrede eller udskudt som følge af forsamlingsforbuddet på over 50 
personer. Som dokumentation kan virksomheden fx benytte kontrakter, skriftlige aftaler 
om leveringer, m.v. 
 
G. Grænselukninger 
Virksomhederne skal kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at en væsentlig 
del af deres omsætning på mindst 50 pct. i perioden fra og med den 1. juli 2019 til og 
med den 31. august 2020 kommer fra udenlandske kunder, som i sommeren 2020 ikke 
krydser grænsen til Danmark som følge af restriktioner. Dokumentation kan fx være 
kreditkort-transaktioner, hvor det dokumenteres, at mere end 50 pct. af virksomhedens 
transaktioner er med udenlandske kreditkort, passagerlister med nationaliteter på passa-
gerer, oversigt over nationaliteter for gæster mv.  
 
For luftfartsrelaterede virksomheder – som fx restauranter i Københavns Lufthavn, 
ground handling, flyselskaber med internationale afgange o. lign. – hvor omsætningen 
ikke nødvendigvis direkte kan henføres til udenlandske gæster og turister, stilles krav 
om, at virksomheden før den 9. marts 2020 har en registreret hjemstedsadresse i CVR i 
en lufthavn, der er ramt af internationale grænselukninger, eller at en væsentlig del af 
deres omsætning (mindst 50 pct.) fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 
2019 kom fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, der er midlertidigt 
nedlagt som følge af grænselukning eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 
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Således vil underleverandører til fx hoteller, der er omfattet af ordningen, ikke være 
omfattet med denne bestemmelse. 
 
H.  Udenrigsministeriets rejsevejledning 
Virksomheder, der pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning 
eller kan dokumentere, at virksomheden på kontrakt transporterer kunder på vegne af 
en anden virksomhed, som pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsega-
rantiordning, kan opnå kompensation, såfremt virksomheden kan dokumentere, at 
mindst 50 pct. af omsætningen stammer fra rejser, der helt eller delvist (rejsen kan in-
kludere flere lande) går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet 
på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til (orange 
eller rød kategori). Dette kan fx dokumenteres ved destinationslister med de pågældende 
lande, kontrakter og aftaler samt markedsføringsmateriale. 
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