6. juli 2021

Vejledning til erklæring ved COVID-19-kompensation modtaget efter
statsstøttebestemmelsen Temporary Framework 3.12

For at modtage kompensation efter afsnit 3.12 i Temporary Framework for
State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (TF 3.12) er der en række betingelser, der skal være opfyldt, og som
ansøger skal erklære sig på i ansøgningen.
I denne vejledning beskrives centrale begreber fra erklæringen i ansøgningsblanketten.
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Kriseramt virksomhed
Definitionen på en kriseramt virksomhed findes bl.a. i artikel 2, nr. 18, i
Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014. En kriseramt virksomhed er i hovedtræk en virksomhed, som opfylder ét af følgende kriterier:
• Hvis virksomheden er et selskab med begrænset ansvar, anses den
for kriseramt, hvis over halvdelen af selskabets tegnede kapital er
forsvundet som følge af akkumulerede tab.
• Hvis virksomheden er et selskab, hvor mindst én deltager hæfter
personligt, anses den for kriseramt, når over halvdelen af selskabets
kapital som opført i dens regnskaber er forsvundet som følge af
akkumulerede tab.
• Alle virksomheder anses for kriseramte, når de er under konkursbehandling eller opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer.
• Alle virksomheder anses for kriseramte, hvis de har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er
underlagt en omstruktureringsplan.
• Hvis virksomheden ikke er en SMV, anses den for kriseramt, hvis
den i de seneste to år har haft og stadig har:
o en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og
egenkapital, på over 7,5 og
o en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0 (begge kriterier skal være opfyldt).
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Hvis virksomheden efter disse kriterier var kriseramt pr. 31. december
2019 og stadig er kriseramt på udbetalingstidspunktet, kan den ikke
modtage støtte. Hvis virksomheden derimod var kriseramt pr. 31. december 2019, men ikke længere er det på tidspunktet for afgørelsen om
kompensation, er den stadig berettiget til støtte.
Modtaget støtte på tværs af COVID-19-ordninger godkendt under TF
3.12
Det er den ansøgende virksomheds ansvar at sikre, at det samlede støtteloft
under afsnit 3.12 i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 out-break (TF 3.1) ikke overskrides ved støtte fra flere forskellige ordninger, f.eks. fordi den ansøgende
virksomhed modtager støtte fra flere forskellige ordninger under forskellige myndigheders ressortområde. Hvis du som ansøger er i tvivl om, hvorvidt en modtaget støtte er givet efter afsnit 3.12 i Temporary Framework
for State aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak, skal du rette henvendelse til den myndighed, der har udbetalt
støtten.
Overholdelse af betingelser i henhold til de minimis-forordningerne
eller i henhold til gruppe-fritagelsesforordningerne
Det er den ansøgende virksomheds ansvar at sikre, at modtaget støtte efter
afsnit 3.12 i Temporary Framework for State aid measures to support the
economy in the current COVID-19 outbreak (TF 3.12) ikke påvirker
grundlaget for anden støtte, som virksomheden modtager fra andre myndigheder, herunder f.eks. de minimis-støtte eller gruppefritaget støtte. Det
kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden modtager gruppefritaget
støtte, som er betinget af, at virksomheden alene får dækket sine omkostninger og en rimelig fortjeneste. Hvis du som ansøger er i tvivl om, hvorvidt støtten efter denne ordning kan påvirke din anden støtte, skal du rette
henvendelse til den myndighed, der udbetaler den anden støtte.
Definition af mikro- og små virksomheder
En mikrovirksomhed eller lille virksomhed er i bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 defineret som:
•

•

Ved små virksomheder i kategorien SMV forstås virksomheder,
som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning
og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR.
Ved mikrovirksomheder i kategorien små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og
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som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på
højst 2 mio. EUR.
Mikro og små virksomheder som modtager redningsstøtte og omstruktureringsstøtte
Virksomheder, der er mikro eller små virksomheder er berettiget til kompensation uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019,
forudsat virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation
ikke er under konkursbehandling, og virksomheden ikke har modtaget
redningsstøtte1 eller omstruktureringsstøtte2.
Hvis virksomheden har modtaget rednings- eller omstruktureringsstøtte,
som omtalt ovenfor, kan den alligevel modtage kompensation, såfremt:
1) virksomheden, der har modtaget redningsstøtte, har tilbagebetalt lånet
eller bragt garantien til ophør på tidspunktet for tildelingen af kompensation under Temporary Framework.
2) virksomheden, der har modtaget omstruktureringsstøtte, ikke længere
er underlagt en omstruktureringsplan på tidspunktet for tildelingen af kompensation under Temporary Framework.
Forklaring:
• Redningsstøtte er en midlertidig form for bistand, som først og
fremmest tjener til at holde liv i en nødlidende virksomhed i den
korte periode, der er nødvendig for at udarbejde en omstrukturerings- eller likvidationsplan.
•

Omstruktureringsstøtte omfatter mere permanent støtte og skal
genoprette støttemodtagerens langsigtede rentabilitet på grundlag
af en realistisk, sammenhængende og vidtrækkende omstruktureringsplan, som skal godkendes af Kommissionen.

