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Bekendtgørelse nr. 115 af 29. januar 2021 om kompensation for stedbundne faste omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af COVID-19 med senere ændringer
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En virksomhed kan opnå kompensation for stedbundne faste omkostninger, hvis virksomheden:
• er ramt af én eller flere af de COVID-19-relaterede restriktioner, og som følge
heraf har en forventet omsætningsnedgang på:
o Minimum 35 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for
perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober
2020.
o Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for
perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
• har stedbundne faste omkostninger for minimum 4.000 kr. pr måned, og
• er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020, og har minimum 1 måneds omsætning før startdatoen for den kompensationsperiode, der søges kompensation for.
Derudover kan en virksomhed i perioden den 9. december 2020 til den 28. februar
2021 opnå 100 pct. kompensation for én eller flere enheder (butik, lagerhal mv.), hvis
enheden har en omsætningsnedgang på 100 pct. som følge af forbud mod at holde
åbent, og såfremt virksomheden i øvrigt har én eller flere enheder, der ikke har forbud
mod at holde åbent. Læs mere om muligheder og betingelser for at søge kompensation
for p-enheder i bilag 12.
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COVID-19-relaterede restriktioner:
• Forbud mod at holde åbent (bilag 3)
• Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum (bilag 4)
• Forbud mod forsamlinger på over 500 personer (bilag 5)
• Forbud mod forsamlinger på over 50 personer (bilag 6)
• Grænselukninger (bilag 7)
• Udenrigsministeriets rejsevejledning eller rejser til Grønland eller Færøerne
(bilag 8)
• Forbud mod forsamlinger på over 10 personer (bilag 9)
• Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et afgrænset tidsrum (bilag
10)
• Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt,
Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune (bilag 11)
• Delvis nedlukning - den generelle nationale kompensationsordning (bilag 12)
• Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, for virksomheder der ernærer
sig ved at være direkte leverandører til eller direkte aftagere fra pelsdyravlere,
hvis minkbesætning er slået ned som følge af hensyn til folkesundheden (bilag
13)
Stedbundne faste omkostninger:
• Husleje
• Renter og bidrag på lån i ejendommen
• Forbrugsudgifter til el, vand og varme
• Ejendomsforsikring og -skatter
Virksomheden kan opnå 50 pct. kompensation for stedbundne faste omkostninger. Hvis
virksomheden har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning i perioden, hvor
forbuddet er gældende, kan den opnå 100 pct. kompensation for de stedbundne faste
omkostninger.
Den maksimale kompensation er 100.000 kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-nr.)1.
Der kræves ikke revisorerklæring ved ansøgning om stedbundne faste omkostninger.
Der kan ikke - for samme periode - modtages kompensation efter ordningen for stedbundne faste omkostninger (’faste omkostninger light’) og andre modeller af faste omkostninger, dvs. den midlertidige og målrettede kompensationsordning samt den generelle kompensationsordning.
Virksomheden skal derfor vælge, hvilken ordning den ønsker at søge. Virksomheden
har dog mulighed for at skifte fra faste omkostninger light til de andre modeller af faste

1

Det maksimale kompensationsbeløb er 100.000 kr. pr. måned pr. p-enhed, hvis der søges om
kompensation for enheder, der i perioden den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 har en omsætningsnedgang på 100 pct. som følge af forbud mod at holde åbent, og såfremt virksomheden i øvrigt har en
eller flere enheder, der ikke har forbud mod at holde åbent. Se bilag 12 for yderligere information.
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omkostninger (men ikke omvendt). Det kræver i så fald, at virksomheden får udarbejdet
en revisorerklæring, som er et krav til ansøgningen under de andre modeller.
De generelle krav til ansøgningen samt skattemæssige forhold forbundet med modtagelse af kompensation er beskrevet nedenfor i kapitel 1 og 2 samt uddybet i bilag 1-2.
De specifikke krav og forhold, der gælder under de enkelte COVID-19-relaterede restriktioner, såsom kompensationsberettigede virksomheder, kompensationsperioder
samt særlige dokumentationskrav, er beskrevet i bilag 3-13.
Kapitel 1: Krav til ansøgningen
Ansøgningen skal udfyldes og indsendes elektronisk via Virk.dk.
Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende punkter:
1. Begrundelse og sandsynliggørelse for at virksomheden er ramt af COVID-19relaterede restriktioner samt oplysninger om omsætning
2. Kompensationsperioden
3. Stedbundne faste omkostninger
4. De minimis-støtte
5. Tro og love-erklæring
1. Begrundelse og sandsynliggørelse for at virksomheden er ramt af COVID-19relaterede restriktioner samt oplysninger om omsætning
Virksomheden skal i ansøgningen angive hvilken eller hvilke COVID-19-relaterede restriktioner, den er ramt af, samt begrunde og sandsynliggøre, at den har en omsætningsnedgang som følge af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner. Omsætningsnedgangen skal minimum udgøre:
• 35 pct. hvis virksomhedens kompensationsperiode ligger inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
• 30 pct. hvis virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra
og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 20212.
(Se afsnit 2 for oplysninger om kompensationsperiode.)
I den forbindelse skal virksomheden angive følgende oplysninger:
1) Samlet omsætning i referenceperioden
Omsætningen skal kunne henføres til den specifikke referenceperiode, som
virksomheden har angivet i ansøgningen.

2

Ved kompensationsperioder, der starter den 26. oktober 2020 under restriktionerne: Forbud mod forsamlinger på over 10 personer og Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et afgrænset tidsrum, gælder
en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
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Referenceperiode
Referenceperioden er den sammenligningsperiode, virksomhedernes nedgang i
omsætning opgøres forholdsmæssigt i forhold til. Virksomhedens valg af kompensationsperiode afgør hvilken referenceperiode for realiseret omsætning,
virksomheden skal benytte. Standardreferenceperioder fremgår under hver enkelt COVID-19-relateret restriktion i bilag 3-13.
Alternativ referenceperiode
Såfremt virksomheden ikke kan benytte den referenceperiode, der passer til den
valgte kompensationsperiode, jf. afsnittet ovenfor om referenceperiode, skal der
anvendes en af følgende alternative referenceperioder:
a) Hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR) senere end den første dato for den for virksomheden relevante
referenceperiode, skal virksomheden anvende en referenceperiode på
de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens
kompensationsperiode starter.
b) Hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor
virksomhedens kompensationsperiode starter, skal virksomheden anvende en referenceperiode beregnet fra virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens
kompensationsperiode starter.
c) Hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvendes en referenceperiode på
30 dage beregnet fra dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode.
d) Hvis virksomheden grundet særlige omstændigheder3 ikke vurderer, at
referenceperioden der fremgår under den restriktion, virksomheden søger under eller én af overstående referenceperioder giver et retvisende
sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan den søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli
2019 eller senere og slutte senest den 1. november 2020.
Det vil for eksempel sige, at hvis virksomheden søger kompensation fra den 19.
august 2020 er a) til c) ovenfor hhv.:
a) Maj 2020 – 31. juli 2020.
b) Fra stiftelsestidspunktet til 31. juli 2020
c) 20. juli 2020 – 18. august 2020

3

Særlige omstændigheder kan fx være alvorlig sygdom, barsel, brand eller hvis den ansøgende
virksomhed er en vækstvirksomhed.
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2) Gentagne leverancer
Leverandører, som oplever omsætningsnedgang som følge af én eller flere af
de kompensationsberettigede COVID-19-relaterede restriktioner, skal vise, at
virksomhedens omsætning kommer fra gentagende direkte transaktioner, salg
eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner. Virksomheden skal sandsynliggøre dette ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende på to konkrete salg/leverancer med virksomheder, som er ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner. Leverancen kan være til den samme eller to forskellige virksomheder.
Virksomheder, der er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, men som ikke
søger leverandører, skal ikke udfylde pkt. 2.
3) Begrunde og sandsynliggøre at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relateret restriktioner
Leverandører skal vedlægge en oversigt over leverancer fra referenceperioden,
som er knyttet til den enkelte COVID-19-relaterede restriktion. Det skal anvendes til at sandsynliggøres, at virksomheden som følge af restriktionerne mister
mindst 30/35 pct. af omsætningen (procentsatsen afhænger af, hvilken periode
der søges kompensation for, jf. pkt. 1). Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt,
at oversigten udgør 30/35 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i oversigten, skal oversigten som minimum dække 60/70 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum 30/35 pct.
De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at den
er leverandør, kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan ved behov
tage stikprøver.
Virksomheder, som ikke søger som leverandører, skal vedlægge dokumentation
for at være ramt af én eller flere af de COVID-19-relaterede restriktioner. Se
mere under den specifikke restriktion i bilag 3-13.
4) Begrundelse for at omsætningsnedgangen skyldes COVID-19-relaterede
restriktioner
Virksomheden skal vedlægge en kort begrundelse for, hvorfor COVID-19relaterede restriktioner betyder, at virksomheden forventer at tabe omsætning
på de salg/leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3 – og at dette mindst udgør
30/35 pct. af omsætningen nævnt i pkt. 1.
5) Samlet forventet omsætningsnedgang
Omsætningsnedgangen beregnes på følgende måde:
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(omsætning i referenceperioden) – (omsætning i kompensationsperioden)
(omsætning i referenceperioden)
Det vil sige, omsætning i referenceperioden minus omsætning i kompensationsperioden divideret med omsætning i referenceperioden.
Se bilag 1 for en uddybning af opgørelsen af virksomhedens omsætning.
Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: Omsætning (DKK)
Kategori

Realiseret omsætning

Forventet omsætning

Momspligtig
Momsfritaget
Eksport
Omsætning i alt

Det er virksomhedens ansvar at begrunde og sandsynliggøre, at den er ramt af COVID19-relaterede restriktioner. For al vedlagt materiale 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 er
gennemført, ikke kan anvendes som begrundelse.
Se bilag 3-13 for en uddybende beskrivelse af enkelte COVID-19-relaterede restriktioner.
2. Kompensationsperioden
Virksomheden skal i ansøgningen angive hvilken periode, der søges kompensation for.
Der kan i ansøgningsskemaet vælges mellem forskellige perioder, der afhænger af hvilken eller hvilke COVID-19-relaterede restriktioner, som virksomheden angiver at være
ramt af.
Se hvilke perioder der kan søges om kompensation for under hver enkelt restriktion i
bilag 3-13.
3. Stedbundne faste omkostninger
Virksomheden skal i ansøgningen angive følgende:
1) Virksomhedens realiserede stedbundne faste omkostninger for referenceperioden. Referenceperioden afhænger af den valgte kompensationsperiode, og
fremgår i beskrivelserne af de enkelte COVID-19-relaterede restriktioner i bilag 3-13.
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Oplysningerne om de realiserede stedbundne faste omkostninger i referenceperioden afgives på tro og love. Erhvervsstyrelsen kan efterfølgende bede om
dokumentation, der bekræfter oplysningerne.
2) Virksomhedens forventede stedbundne faste omkostninger for kompensationsperioden.
Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de stedbundne faste omkostninger, der søges om kompensation for.
3) En begrundelse, hvis virksomhedens forventede stedbundne faste omkostninger afviger med mere end 10 pct. fra virksomhedens realiserede stedbundne
faste omkostninger i referenceperioden.
Se bilag 2 for en uddybning af opgørelsen af stedbundne faste omkostninger, herunder
dokumentationskrav til de enkelte stedbundne faste omkostninger.
4. De minimis-støtte
Virksomheden skal i ansøgningen oplyse, om den har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår. Hvis virksomheden har modtaget de minimis-støtte, skal det totale støttebeløb indtastes i ansøgningen.
Om de minimis-støtte
De minimis-støtte er en støtteform i henhold til EU´s statsstøtteregler, jf. ’de minimisforordningen’ (nr. 1407/2013). ’De minimis-forordningen’ giver mulighed for at tildele
en virksomhed statsstøtte op til 200.000 EUR (1,5 mio. kr.) over en periode på tre løbende regnskabsår. Virksomheden, herunder den samlede koncern, må derfor ikke have
modtaget mere end 1,5 mio. kr. i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre
år. Perioden regnes bagudrettet fra indeværende regnskabsår.
5. Tro og love-erklæring
Virksomheden skal på tro og love erklære, at de angivne oplysninger i ansøgningen er
retvisende, samt at virksomheden opfylder betingelserne for at modtage kompensation
for stedbundne faste omkostninger:
•
•
•

•
•
•

Virksomheden er registreret i CVR-registeret senest den 1. november 2021.
Virksomhedens stedbundne faste omkostninger skal være mindst 4.000 kr. pr.
måned.
Virksomheden er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet
omsætningsnedgang på minimum 30 eller 35 pct. (afhængig af den søgte kompensationsperiode).
Virksomheden har modtaget mindre end 50 pct. i offentlig støtte til driftsudgifter.
Der søges kompensation for faste omkostninger anvendt og afholdt i Danmark.
Der søges ikke kompensation for omkostninger der er godtgjort på anden vis fx
gennem huslejenedsættelse, forsikringsdækning eller andre statslige kompensationsordninger.
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•
•

•

•

•

Der søges ikke kompensation for faste omkostninger man med rimelighed har
kunne undgå.
Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af en eller flere af de COVID19 relaterede restriktioner beskrevet i "Bekendtgørelse om kompensation for
faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte virksomheder som følge af
COVID-19" og ikke selvforskyldt.
Virksomheden har for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages
kompensation for, betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at
virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på
EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og at en legal ejer,
der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.
Virksomheden overholder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU)
nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte eller tilsvarende forordninger, jf. dennes artikel 1, herunder at virksomheden ikke overskrider det relevante maksimale beløb for de minimis-støtte over en sammenhængende regnskabsperiode på tre år.
Virksomheder, der ansøger om kompensation for stedbundne faste omkostninger, der sammenlagt med kompensation efter bekendtgørelse nr. 574 af 5. maj
2020 og senere samt bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation
for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af
COVID-19 står til at modtage mere end 60 mio. kr., skal indsende en erklæring
om, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte eller
foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021.

Virksomhedens oplysninger er centrale for kompensationsbeløbet, og derfor skal virksomheden sikre, 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.
Slutafregning
Virksomheden skal senest den 31. oktober 2021 indsende oplysninger om virksomhedens faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske stedbundne faste omkostninger.
Oplysningerne anvendes til at foretage en korrekt beregning af virksomhedens kompensation ifm. slutafregningen. Virksomheder, der har modtaget for meget i kompensation,
skal således tilbagebetale en del af den tidligere modtagne kompensation, mens virksomheder, der har modtaget for lidt i kompensation, vil modtage yderligere kompensation. Virksomheder, der ikke har haft en faktisk omsætningsnedgang på minimum 30
eller 35 pct. (afhængig af den søgte kompensationsperiode), skal tilbagebetale den samlede kompensation.
Hvis virksomheden i ansøgningen bevidst undlader relevante oplysninger, kan det føre
til bortfald af kompensation.
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Erklæring ved ansøgning om mere end 60 mio. kr. i kompensation
Virksomheder, der ansøger om kompensation på mere end 60 mio. kr. inden for den
samlede kompensationsperiode fra og med den 9. marts 2020 til og med den 28. februar
2021 skal indsende en erklæring om, at virksomheden ikke uddeler af selskabets midler
til kapitalejerne gennem kapitalafgang, herunder udbetaling af udbytte eller udlodning
i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, eller foretager aktietilbagekøb, for
regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021. Virksomheden kan senere frigøre sig fra
denne begrænsning ved at tilbagebetale udbetalt kompensation på mere end 60 mio. kr.
Virksomheder, som inden den 29. april 2020 har truffet beslutning om at have kapitalafgang, herunder udbetale udbytte, eller foretage aktietilbagekøb, kan fastholde dette og
stadig modtage mere end 60 mio. kr. i kompensation. Virksomheden skal stadig erklære,
at den ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte, eller foretager aktietilbagekøb for regnskabsåret med balancedag i 2021. Virksomheden må endvidere foretage
aktietilbagekøb, som sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer
indgået før den 9. marts 2020. Dette indbefatter også aktieoptioner til medarbejdere.
Hvis virksomheden i forbindelse med efterreguleringen (slutafregning) modtager et
samlet kompensationsbeløb på mere end 60 mio. kr., skal den indsende en erklæring om
ikke at have kapitalafgang, herunder udbetale udbytte, eller foretage aktietilbagekøb for
regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021. Hvis virksomheden allerede har haft kapitalafgang, herunder udbetalt udbytte, eller foretaget aktietilbagekøb for regnskabsåret
med balancedag i 2020 – dog ikke, hvor virksomheden inden den 29. april 2020 har
truffet beslutning om kapitalafgang eller foretage aktietilbagekøb – eller 2021, kan den
ikke modtage en samlet kompensation på mere end 60 mio. kr.
Kapitel 2: Skattemæssige forhold
Kompensationen er skattepligtig, uanset om de stedbundne faste omkostninger, der
kompenseres, er fradragsberettigede 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 medregne 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 omkostninger, der fratrækkes som kapitalindkomst (fx fordi personen får dækket en renteomkostning), dog skal medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten, og der skal i dette tilfælde ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Den samlede kompensation fordeles forholdsmæssigt på de enkelte omkostninger.
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Bilag 1: Opgørelse over virksomhedens omsætning
Omsætning er i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 defineret ved:
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 virksomhedens 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. Tjenesteydelser
og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.
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 virksomhedens seneste godkendte og offentliggjorte årsrapport senest den 9. marts 2020.
Nystartede virksomheder, som ikke har udarbejdet en årsrapport, skal til brug for ansøgningen om kompensation definere en regnskabspraksis inden for årsregnskabslovens
rammer. Det samme gælder virksomheder, som udarbejder et årsregnskab efter regnskabsklasse A, og som ikke tidligere har udarbejdet en årsrapport.
Virksomheder, som ikke er omfattet af årsregnskabsloven, skal opgøre deres omsætning
på baggrund af den lovgivning, hvorefter virksomheden aflægger årsregnskab.
Virksomheder, som anvender de internationale regnskabsstandarder IFRS, skal anvende
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, at der sker korrekt periodisering af både den realiserede omsætning i referenceperioden og den forventede omsætning i kompensationsperioden.
Det betyder, at virksomheden i opgørelsen over den forventede omsætning skal medtage
alt varesalg, hvor forventet levering af varen eller tjenesteydelsen finder sted i kompensationsperioden.
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Virksomheden må ikke udskyde levering af ordrer til efter kompensationsperiodens udløb med henblik på at påvirke kompensationens størrelse.
Omsætning fra Danmark
Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.
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 produktet er produceret helt eller delvist i udlandet.
Det er uden betydning, om virksomheden producerer til det danske marked eller til eksport.
Efter bekendtgørelsens § 2, 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 CVRnummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen."
Dette skal forstås på følgende måde:
1) Den kompensationssøgende virksomhed er et selvstændigt skattesubjekt, dvs. et selskab, en fond, en forening mv. (et "selskab mv.")
Al omsætning ved selskabets mv. salg af varer og tjenesteydelser mv. skal medtages,
bortset fra:
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 sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31A.
b) Omsætning, der efter en anden skatteretlig bestemmelse ikke er skattepligtig i
Danmark.
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:
a) Omsætning, der hidrører fra virksomhedens skattemæssige faste driftssteder i
udlandet og fra virksomhedens faste ejendomme beliggende i udlandet, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2. Dette gælder uanset, om skattesubjektet for virksomhedens indkomst er fysiske personer og/eller selvstændige skattesubjekter,
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herunder uanset, om et selvstændigt skattesubjekt er omfattet af international
sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A.
b) Omsætning, der efter en anden skatteretlig bestemmelse ikke er skattepligtig i
Danmark.
3) Den kompensationssøgende virksomhed er et udenlandsk selskab med en dansk filial,
dvs. danske filialer af udenlandske selskaber, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
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:
a) Omsætning, der efter en anden skatteretlig bestemmelse ikke er skattepligtig i
Danmark eller hvor beskatningsretten er tildelt det andet land efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Krav til dokumentation for omsætning
Virksomheden skal indsende dokumentation for den realiserede omsætning i referenceperioden. Det kan, eksempelvis, ske ved at virksomheden indsender en saldobalance,
råbalance, kontokort, momssandssynliggørelse eller lignende for deres realiserede omsætning.
De angivne dokumentationsformer er mulige eksempler på dokumentation af virksomhedens omsætning. Virksomheden kan principielt dokumentere omsætningen på anden
vis, blot dokumentationsværdien modsvarer dokumentationsværdien for eksemplerne
ovenfor.
For kompensationsperioden skal virksomheden begrunde og sandsynliggøre den forventede omsætningsnedgang, som beskrevet i pkt. 1 under kapitel 1 ’Krav til ansøgningen’.
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Bilag 2: Opgørelse af forventede og realiserede stedbundne faste omkostninger
Stedbundne faste omkostninger er i bekendtgørelsen defineret ved:
Dokumenterbare og faktisk afholdte stedbundne faste omkostninger til virksomhedens
husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme
samt ejendomsforsikring og -skatter.
Stedbundne faste omkostninger er uafhængige af virksomhedens salg, distribution eller
produktion, da virksomheden fortsat skal afholde disse omkostninger, selvom virksomheden ikke har omsætning i perioden.
Det påhviler virksomheden at handle økonomisk ansvarligt og begrænse de stedbundne
faste omkostninger i kompensationsperioden.
Det gælder desuden, at:
1) Virksomheden må ikke ændre princip for eksempelvis afskrivningsperioder, restbeløb 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 virksomhedens stedbundne faste omkostninger.
3) Nyopstartede virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse A, der ikke tidligere 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 stedbundne 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 tilsvarende anvende de for virksomheden gældende regler for udarbejdelse af årsregnskab og må ligeledes ikke foretage ændringer i regnskabspraksis og skøn i forhold 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 mv., 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 stedbundne faste omkostninger i perioden.
Det er således omkostninger og ikke betalinger, som kompenseres.
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I kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger er det alene følgende fire
typer af omkostninger, som er omfattet:
•

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 vagttjenester,
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 ejendomslån i bank

•

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 Indefrosset grundskyld
o Ejendomsforsikring (Husforsikring eller lignende forsikring af ejendommen er kompensationsberettiget. Andre forsikringer, som fx indbo, løsøre- eller arbejdsskadeforsikring, er ikke kompensationsberettiget.)

Dokumentation for forventede stedbundne faste omkostninger
Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de forventede stedbundne faste omkostninger. Dokumentationskravet er følgende:
•

Husleje
o Kontrakt
o Dokumentation for seneste betaling af omkostningen.
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•

Renter og bidrag på lån i ejendommen
o Aftale om boliglån i bank eller realkreditinstitut, der dokumenter omkostninger til renter og eventuelt bidrag, samt at disse vedrører adressen, der er ramt af restriktionen, og hvortil der søges om kompensation
for stedbundne faste omkostninger.
o Dokumentation for seneste betaling af renter og evt. bidrag.

•

Forbrugsudgifter til el, vand og varme
o Seneste faktura
o Dokumentation for seneste betaling af omkostningen.

•

Ejendomsforsikring og -skatter
o Ejendomsforsikringspolice samt dokumentation for seneste betalte
præmie.
o Senest ejendomsskattebillet samt dokumentation for seneste betaling af
omkostningen.

Dokumentation for betalingen af ovenstående omkostninger kan være i form af posteringer på kontoudtog, udskrift eller screendump fra netbank eller lignende.
Der skal fremsendes dokumentation for såvel betalingsforpligtigelsen (faktura eller lignende) samt for den faktiske betaling (eksempelvis screendump eller udskrift fra netbank).
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 variabel 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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Bilag 3: Forbud mod at holde åbent
3.1. Kompensationsrettede virksomheder
Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, og som følge heraf skal holde sine
lokaler fuldt lukket for offentligheden. Det gælder eksempelvis diskoteker, natklubber,
spillesteder med ståpladser samt messeaktiviteter.
Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til ovennævnte virksomheder, er ligeledes kompensationsberettigede. Det gælder eksempelvis dørmænd.
En leverandør er i denne sammenhæng en virksomhed, der har omsætning som følge af
direkte transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af restriktionen om forbud mod at holde åbent. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.
Som følge af nedlukningen af de syv berørte kommuner i Nordjylland fra og med den
6. november 2020 og delvis nedlukning af hele landet fra og med den 9. december 2020
kan følgende typer af virksomheder også være ramt af forbuddet mod at holde åbent:
Serveringssteder, idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller,
træningscentre, museer, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler, forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske anlæg og akvarier.
3.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan vælge mellem én af følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
Kompensationsperioden for virksomheder ramt af forbud mod messeaktiviteter starter
enten den 3. november 2020 eller 1. januar 2021.
Virksomheder ramt af regional nedlukning i Nordjylland har en kompensationsperiode
fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020. Se bilag 11 for
oplysninger om referenceperiode.
Virksomheder ramt af delvis nedlukning har en kompensationsperiode fra og med den
9. december 2020 til og med den 28. februar 2021. Se bilag 12 for referenceperiode og
øvrige betingelser.
Virksomheder, der yder kosmetisk behandling i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling, og er ramt af forbud mod at holde åbent, kan vælge mellem følgende
kompensationsperioder:
• fra og med den 14. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 18. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

17/44

Bemærk at der gælder forskellige krav til omsætningsnedgang for de ovenstående kompensationsperioder. Fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 35%. For kompensationsperioder
der starter 1. november 2020 eller senere, skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 30%.
3.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning for én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober
2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
3.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
Virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave et kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at
virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomhedens forventede omsætningstab på minimum 30 eller 35 pct. er knyttet til restriktionen.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Leverandører til virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave en kort dokumentation baseret på de fem punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det
vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden leverer til virksomheder med forbud mod at holde åbent
ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende på to konkrete
salg/leverancer med virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. Det kan
være til den samme eller to forskellige virksomheder.

3) En oversigt over salg/leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 eller 35 pct.
af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at
miste al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten udgør 30 eller 35 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i oversigten, skal oversigten som minimum dække 60/70 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum 30/35 pct.
De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at den
er leverandør til virksomheder med forbud mod at holde åbent, kan også indgå
i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 pct./35 pct. af omsætningen i pkt. 1.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
3.5 Dokumentationskrav for at være ramt af restriktionen
Virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent
Virksomheden skal erklære, at den, jf. bekendtgørelse nr. 687 af 27. maj 2020 eller senere 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 kompensationsperioden, for hele af dele af virksomheden, der søges kompensation for.
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Dokumentationen kan bestå i en beskrivelse af virksomhedens aktiviteter, formålsbeskrivelse fra årsrapport, alkoholbevilling eller andre dokumenter, som kan vise, at virksomheden er ramt af forbud mod at holde åbent.
Hvis virksomheden er et diskotek, natklub, spillested med stående publikum samt messecentre, som er ramt af forbud mod at holde åbent, gælder der følgende:
Natklubber og diskoteker skal vedlægge deres alkoholbevilling, som giver mulighed for
salg af alkohol efter kl. 24. Hvis virksomheden ikke har en alkoholbevilling, skal virksomheden udarbejde en kort begrundelse herfor, ligesom virksomhedens formål skal
beskrives. Herudover skal virksomheden angive, at de har et dansegulv og vedlægge
dokumentation i form af et billede eller lignende samt angive at deres hovedaktivitet
ikke er salg af mad.
Spillested med stående publikum som er ramt af forbud mod at holde åbent skal beskrive
virksomhedens aktiviteter og formål som understøttes af årsrapport, stiftelsesdokument
eller lignende.
Virksomheder som er ramt af forbud mod at holde åbent for messeaktiviteter skal dokumentere at deres drift overvejende omfatter aktiviteter, hvor flere kunder, besøgende
eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande m.v. inden for et bestemt tema, uden et selvstændigt formål om
direkte salg til forbrugere. Årsrapporter, stiftelsesdokument eller lignende skal vedlægges.
Leverandører til virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent
Leverandører til virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent, skal kunne
dokumentere gentagne direkte transaktioner med virksomheder, der er ramt af forbuddet
mod at holde åbent.
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Bilag 4: Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum
4.1. Kompensationsrettede virksomheder
Virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum. Det
gælder eksempelvis restauranter, caféer, barer eller andre udskænkningssteder, der har
fået forbud mod at holde åbent efter kl. 22.00.
Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til ovennævnte virksomheder, er ligeledes kompensationsberettigede. Det gælder eksempelvis leverandører af drikke- eller
fødevarer.
En leverandør er i denne sammenhæng en virksomhed, der har en omsætning som følge
af direkte transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af restriktion om forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum. Omsætningen skal
komme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.
4.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020 (se tabel 3 for
perioder for særskilte områder).
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
Bemærk at der gælder forskellige krav til omsætningsnedgang for de ovenstående kompensationsperioder. Fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 35%. For kompensationsperioder
der starter 1. november 2020 eller senere, skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 30%.
Der ydes kompensation i det antal dage inden for kompensationsperioden, hvor virksomheden er ramt af restriktionen. Kompensationsperioden afhænger af, hvilken kommune/område virksomheden er geografisk placeret i, jf. Sundheds- og Ældreministeriets
bekendtgørelse 1213 af 17. august 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.
Virksomheder i hhv. Aarhus, Silkeborg, Odense og Hovedstadsområdet kan vælge mellem perioden for pågældende kommune/område og perioden for hele landet. Se tabel 3
for en oversigt over antal dage, der kan ydes kompensation.
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Tabel 3: Oversigt over kompensationsperioder i forhold til område
Område

Periode (2020)

Dage

Aarhus

19. - 28. august og 19. september - 31. oktober

53

Silkeborg

19. - 25. august og 19. september - 31. oktober

50

Odense

9. september - 31. oktober

53

Hovedstadsområdet

9. september - 31. oktober

53

Hele landet

19. september - 31. oktober

43

Hovedstadsområdet dækker følgende kommuner: København, Frederiksberg, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Ishøj, Tårnby, Vallensbæk.

4.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober
2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
4.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
Virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave et kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at
virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
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4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomhedens forventede omsætningstab på minimum 30 eller 35 pct. er knyttet til restriktionen.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
Leverandører til virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent i afgrænset
tidsrum
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave en kort dokumentation baseret på de fem punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det
vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden leverer til virksomheder med forbud mod at holde åbent
i afgrænset tidsrum ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende
på to konkrete salg/leverancer med virksomheder, som har forbud mod at holde
åbent i afgrænset tidsrum. Det kan være til den samme eller to forskellige virksomheder.

3) En oversigt over leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at
virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 eller 35 pct. af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste
al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten
udgør 30 eller 35 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis
virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i
oversigten, skal oversigten som minimum dække 60/70 pct. af virksomhedens
omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum
30/35 pct.
De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at den
er leverandør til virksomheder med forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum, kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere
salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 pct./35 pct. af omsætningen i pkt. 1.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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4.5 Dokumentationskrav for at være ramt af restriktionen
Virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum
Virksomheden skal erklære, at den har været omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.
Virksomheden skal dokumentere, at dens normale åbningstid er efter kl. 22 fx via formålsbeskrivelser fra årsrapporter, alkoholbevillinger, natbevillinger, screenshot af
hjemmeside, mv.
Leverandører til virksomheder, som er ramt af forbud mod at holde åbent i afgrænset
tidsrum
Leverandører til virksomheder, der er ramt af forbud mod at holde åbent i afgrænset
tidsrum, skal kunne dokumentere gentagne direkte transaktioner med virksomheder, der
er ramt af forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum.
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Bilag 5: Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
5.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder hvis omsætningsnedgang er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer i Danmark med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer, der er
aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.
Arrangørerne betragtes i denne forbindelse også selv som leverandører til eget arrangement.
Det gælder eksempelvis leverandører til større festivaler, markeder og begivenheder,
hvor det forventede antal deltagere er mere end 350 personer, eller en bod, der har en
aftale med en arrangør om stadeplads på et marked, hvor virksomhedens indtægt beror
på stadepladsen frem for betaling fra arrangøren.
5.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
Bemærk at der gælder forskellige krav til omsætningsnedgang for de ovenstående kompensationsperioder. Fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 35%. For kompensationsperioder
der starter 1. november 2020 eller senere, skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 30%.
5.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober
2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
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5.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
Leverandører til arrangementer med over 350 personer
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave et kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at
virksomheden skal angive følgende oplysninger:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden er leverandør til arrangementer med over 350 personer
ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende på to konkrete
salg/leverancer til store arrangementer. Det skal være til to forskellige arrangementer.

3) En oversigt over leverancer fra referenceperioden eller kompensationsperioden,
som kan sandsynliggøre, at virksomheden som følge af restriktionen mister
mindst 30 eller 35 pct. af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det
tilstrækkeligt, at oversigten udgør 30 eller 35 pct. af virksomhedens omsætning
fra referenceperioden. Hvis virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i oversigten, skal oversigten som minimum dække
60/70 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum 30/35 pct.
De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at den
er leverandør til arrangementer med over 350 personer, kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er
det ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for
disse. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 eller 35 pct. af omsætningen i pkt. 1.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Bilag 6: Forbud mod forsamlinger på over 50 personer
6.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder der ernærer sig ved at være direkte leverandører til sociale arrangementer
med offentlig adgang og private arrangementer med mere end 50 personer, som afholdes
uden for private hjem.
Sociale arrangementer med offentlig adgang er fx bankoaftener, kurser, markeder og
andre fællesaktiviteter, hvor offentligheden har adgang med eller uden tilmelding. Private arrangementer er defineret som arrangementer uden offentlig adgang såsom firmafester, konferencer med særlig adgang, bryllupper, runde fødselsdage, konfirmationer,
mv. Arrangementet må ikke have været afholdt i et privat hjem eller have.
En leverandør er i denne sammenhæng en virksomhed, der har en omsætning som følge
af direkte transaktioner, salg eller leverancer til sociale arrangementer med offentlig
adgang og private arrangementer med mere end 50 personer, afholdt uden for private
hjem. Underleverandører til leverandøren er således ikke dækket af ordningen.
Virksomheder omfattet af restriktionen er eksempelvis cateringfirmaer, leverandører af
telte, leverandører af drikkevarer, lyd og lys til fx større bryllupper, fødselsdage og konfirmationer, som på grund af forsamlingsforbuddet på over 50 personer har fået aflyst
bestillinger og refunderet hele eller dele af betalingerne til kunderne.
6.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
Bemærk at der gælder forskellige krav til omsætningsnedgang for ovenstående kompensationsperioder. For kompensationsperioden fra og med den 26. september 2020 til og
med den 31. oktober 2020 skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 35%. For
øvrige kompensationsperioder skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 30%.
6.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1.september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
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•

•

fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

6.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
Leverandører til virksomheder, som er ramt af forbud mod forsamlinger på over 50
personer
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave en kort dokumentation baseret på de fem punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det
vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden ernærer sig ved at levere til forsamlinger på over 50 personer ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende på to konkrete
salg/leverancer til private og sociale arrangementer uden for private hjem for
mere end 50 personer.

3) En oversigt over leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at
virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 eller 35 pct. af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste
al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten
udgør 30 eller 35 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis
virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i
oversigten, skal oversigten som minimum dække 60/70 pct. af virksomhedens
omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum
30/35 pct.
De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at
virksomheden ernærer sig ved at levere til forsamlinger på over 50 personer,
kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 eller 35 pct. af omsætningen i pkt. 1.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Bilag 7: Grænselukninger
7.1. Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder, der har omsætningsnedgang på grund af de danske indrejserestriktioner
(grænselukninger), som forhindrer udenlandske kunder i at rejse ind i Danmark, og kan
dokumentere én af følgende:
a) virksomhedens omsætning kommer fra udenlandske kunder, der som følge af
COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.
b) virksomheden før den 1. november 2020 har en registreret hjemstedsadresse i
en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen,
der er eller vil kunne være omfattet af a) eller
c) virksomhedens omsætning kommer fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukningen eller
Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
Det gælder eksempelvis turistattraktioner, hoteller og restauranter uden for lufthavne
samt lufthavnsrelateret virksomheder såsom lufthavne, lufthavnsbutikker, -restauranter,
og -caféer, ground handling, flyselskaber med internationale afgange, mv.
Underleverandører til fx hoteller, der er omfattet af ordningen, er ikke omfattet af restriktionen vedr. grænselukning.
7.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
Bemærk at der gælder forskellige krav til omsætningsnedgang for de ovenstående kompensationsperioder. Fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 35%. For kompensationsperioder
der starter 1. november 2020 eller senere, skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 30%.
7.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober
2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
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•

•

fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

7.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave et kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at
virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) En oversigt over leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at
virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 eller 35 pct. af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste
al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten
udgør 30 eller 35 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis
virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i
oversigten, skal oversigten som minimum dække 60/70 pct. af virksomhedens
omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum
30/35 pct.
Baggrunden for ovenstående oversigt kan fx være af registreret hjemstedsadresse i CVR, som er en lufthavn, kundekartoteker, der viser andelen af udenlandske kunder, kreditkorttransaktioner, der viser andelen af omsætning fra
udenlandske kreditkort, passagerlister, der viser andelen af udenlandske kunder
mv. Det er ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for alle de salg/leverancer, der fremgår af oversigten. Erhvervsstyrelsen
kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomhedens forventede omsætningstab på minimum 30 eller 35 pct. er knyttet til restriktionen.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Bilag 8: Udenrigsministeriets rejsevejledning
8.1. Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder, hvor omsætningen er direkte relateret til 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, eller hvor omsætningen er relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.
Det kan eksempelvis være rejsebureauer, eller flyselskaber, busselskaber, mv. som på
kontrakt transporterer på vegne af rejsebureauer.
8.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
Bemærk at der gælder forskellige krav til omsætningsnedgang for de ovenstående kompensationsperioder. Fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020
skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 35%. For kompensationsperioder
der starter 1. november 2020 eller senere, skal virksomheden have en omsætningsnedgang på 30%.
8.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober
2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
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8.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 eller
35 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden
lave et kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at
virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) En oversigt over leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at
virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 eller 35 pct. af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste
al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten
udgør 30 eller 35 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis
virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i
oversigten, skal oversigten som minimum dække 60/70 pct. af virksomhedens
omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum
30/35 pct.
Baggrunden for ovenstående oversigt kan fx være destinationslister, kundekartoteker med rejsemål, kreditkorttransaktioner, der viser andelen af omsætning
til forskellige destinationer mv. Det er ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter,
aftaler, fakturaer eller lignende for alle de salg/leverancer, der fremgår af oversigten. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomhedens forventede omsætningstab på minimum 30 pct./35 pct. er knyttet til restriktionen.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Bilag 9: Forbud mod forsamlinger på over 10 personer
9.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Omfattet er både virksomheder som arrangerer og står for sociale arrangementer med
offentlig adgang og private arrangementer med over 10 personer, samt leverandører til
disse arrangementer. Arrangementerne skal være aflyst, væsentligt ændret eller udskudt
på grund af forbud mod forsamlinger på over 10 personer.
Det kan eksempelvis være virksomheder, som arrangerer eller står for diverse kurser,
markeder og andre fællesaktiviteter samt virksomheder, som leverer lyd og lys til
events, bus- og taxaselskaber, som afhenter gæster mv.
Arrangementet må gerne være afholdt i private hjem og haver, og kan både være sociale
arrangementer med offentlige adgang med eller uden tilmelding og private arrangementer.
Leverandører er i denne sammenhæng virksomheder, der har omsætning som følge af
direkte transaktioner, salg eller leverancer til sociale arrangementer med offentlig adgang og private arrangementer, der er ramt af restriktionen om forbud mod forsamlinger
på over 10 personer. Omsætningen skal komme fra gentagende transaktioner, salg eller
leverancer til sådanne typer af arrangementer. Virksomheder, som leverer til enkeltpersoner, er ikke dækket af ordningen.
Eksempler på private og sociale arrangementer er firmafester, konferencer med særlig
adgang, bryllupper, runde fødselsdage, konfirmationer, markeder, bankoaftener mv.
9.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
9.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020.
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
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9.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
Virksomheder, der ernærer sig ved at arrangere private og sociale arrangementer som
er ramt af forbud mod forsamlinger på over 10 personer.
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave et
kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomhedens forventede omsætningstab på minimum 30 pct. er knyttet til restriktionen.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
Virksomheder, der ernærer sig ved at levere til private og sociale arrangementer som
er ramt af forbud mod forsamlinger på over 10 personer
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
af omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave
en kort dokumentation baseret på de fem punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil
sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden ernærer sig ved at levere til forsamlinger på over 10 personer ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende på to konkrete
salg/leverancer til private og sociale arrangementer for mere end 10 personer.
En oversigt over leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at
virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 pct. af omsætningen
oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten udgør 30
pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis virksomheden
forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i oversigten, skal
oversigten som minimum dække 60 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Dette dokumentationskrav gælder ikke for leverandører af lyd
og lys, busser og taxaer.
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De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at
virksomheden ernærer sig ved at levere til forsamlinger på over 10 personer,
kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver. Dette dokumentationskrav gælder ikke for leverandører af lyd og lys, busser og taxaer.

3) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 pct. af omsætningen i pkt. 1.

4) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Bilag 10: Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et afgrænset tidsrum
10.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder, der er ramt af forbud mod at sælge alkoholholdige drikkevarer mellem
kl. 22.00 og kl. 05.00. Det er drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller
derover. Det gælder eksempelvis supermarkeder, kiosker, tankstationer og andre lokaler, som sælger alkohol, og hvor offentligheden har adgang.
Restaurationsbranchen (barer, caféer og restauranter) opfordres til at søge under restriktionen vedrørende begrænset åbningstid.
10.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020
• fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021
• fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021
• fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021
10.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020.
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
10.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave et
kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at virksomheden skal angive følgende:
1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
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4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomhedens forventede omsætningstab på minimum 30 pct. er knyttet til restriktionen.
5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
10.5 Dokumentationskrav for at være ramt af restriktionen
Virksomheden, som har forbud mod at sælge alkohol i et afgrænset tidsrum, skal kunne
dokumentere følgende oplysninger:
1) at virksomhedens normale åbningstid er efter kl. 22, fx via screendump af hjemmeside, kontrakter, eller lignende.
2) at virksomheden sælger alkohol, fx via indkøbslister, salgsudtræk eller lignende.
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Bilag 11: Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden fra og med den 6.
november til og med den 22. november 2020.
Adgang til kompensation for stedbundne faste omkostninger gives til virksomheder, der
er ramt af nedlukningen af syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø, som er ramt af særskilte restriktioner i perioden fra og med den 6. november til og med den 22. november 2020.
11.1 Virksomheden har hjemstedsadresse i en kommune, der er ramt af regional nedlukning
11.1.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder, der er beliggende i én af de syv berørte kommuner, på grundlag hjemstedsadressen i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
11.1.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation fra og med den 6. november 2020 til og
med den 26. november 2020.
11.1.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra og med den 1. november 2019 til og med den
30. november 2019.
11.1.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes
COVID-19-relaterede restriktioner
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave et
kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
4) Hvilken af de syv berørte kommuner, virksomheden har hjemstedsadresse i.
5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
11.1.5 Dokumentationskrav for at være ramt af restriktionen
Virksomhedens hjemstedadresse skal være i én af de syv berørte kommuner.
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11.2 Virksomheden har produktionsenheder både i og uden for de syv berørte kommuner
11.2.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder, der produktionsenheder både i og uden for de syv berørte kommuner, og
hvor virksomheden samlet set ikke forventer en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
Virksomheden kan få kompensation for de af virksomhedens produktionsenheder (én
eller flere opgjort hver især), som er beliggende i én af de syv berørte kommuner, og
hvor der for produktionsenheden forventes en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
11.2.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation fra og med den 6. november 2020 til og
med den 26. november 2020.
11.2.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra og med den 1. november 2019 til og med den
30. november 2019.
11.2.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes
COVID-19-relaterede restriktioner
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomhedens produktionsenhed(er) som minimum har mistet 30 pct. omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal
virksomheden lave et kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1.
Det vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
4) Hvilken af de syv berørte kommuner, virksomheden har produktionsenheder
beliggende i, samt én eller flere produktionsenheder beliggende uden for de syv
berørte kommuner.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
11.2.5 Dokumentationskrav at være af restriktionen
Virksomheden skal have produktionsenheder beliggende i og uden for de syv berørte
kommuner. Virksomheden skal yderligere begrunde, hvorfor den samlet set ikke forventer 30 pct. omsætningsnedgang.
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11.3. Virksomheden har hjemstedsadresse uden for en kommune, der er ramt af regional
nedlukning
11.3.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder med hjemstedsadresse uden for én af de syv berørte kommuner, kan opnå
kompensation, hvis en væsentlig del af virksomhedernes salg eller leverancer går til
modtagere i en eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning. Virksomheden skal begrunde omsætningsnedgang relateret til én af følgende:
a) at en væsentlig del af virksomhedens salg eller leverancer går til modtagere
(private og/eller erhvervskunder) i én eller flere af de kommuner, som er ramt
af regional nedlukning.
b) at en væsentlig andel af medarbejderne, dvs. mindst 30 pct. eller mere end 50
ansatte, er bosiddende i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional
nedlukning.
c) at en væsentlig del af produktionen er begrænset, fordi centrale leverancer kommer fra leverandører i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional
nedlukning.
11.3.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation fra og med den 6. november 2020 til og
med den 26. november 2020.
11.3.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra og med den 1. november 2019 til og med den
30. november 2019.
11.3.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes
COVID-19-relaterede restriktioner
Begrundelse og sandsynliggørelse for mulighed a) og c,) jf. 11.3.1
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
af omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave
en kort dokumentation baseret på de fem punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil
sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden har salg/leverancer til kunder eller modtager leverancer
fra virksomheder i én eller flere af de kommuner, som er ramt af regional nedlukning ved at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende på to konkrete salg/leverancer. Det kan være til den samme eller to forskellige virksomheder mv.

3) En oversigt over leverancer fra referenceperioden, som kan sandsynliggøre, at
virksomheden som følge af restriktionen mister mindst 30 pct. af omsætningen
oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden forventer at miste al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten udgør 30

40/44

pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis virksomheden
forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i oversigten, skal
oversigten som minimum dække 60 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden.
De to salg/leverancer, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at
virksomheden leverer eller modtager fra kunder/virksomheder i én eller flere de
syv berørte kommuner, kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt at vedlægge
kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan tage
stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 pct. af omsætningen i pkt. 1.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
Begrundelse og sandsynliggørelse for mulighed b)
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave et
kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
4) Kort beskrivelse af, at virksomheden har mindst 30 pct. eller 50 medarbejdere,
som bor i én af de syv berørte kommuner samt en beskrivelse af hvordan, det
har påvirket virksomhedens omsætningsnedgang. Det kan fx være en liste over
medarbejdere fordelt på postnummer.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.
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Bilag 12: Delvis nedlukning – den generelle nationale kompensationsordning
12.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Kompensationsberettigede virksomheder er:
• Virksomheder, der har en forventet omsætningsnedgang på 30 pct. som følge
af den delvise nedlukning af Danmark i perioden fra og med den 9. december
2020 til og med den 28. februar 2021.
•

Enheder, der i perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 har
forbud mod at holde åbent og som følge heraf har en omsætningsnedgang på
100 pct., og hvor virksomheden (CVR-nummeret) derudover har enheder, der
ikke har forbud mod at holde åbent.
Hvis virksomheden ønsker at søge for flere p-enheder, der har forbud mod at
holde åbent, skal der laves én samlet ansøgning, og den periode der søges kompensation for, skal være den samme for alle p-enheder. Hvis nogle af de p-enheder der søges for, er blevet ramt af forbud mod at holde åbent på forskellige
tidspunkter, skal der søges kompensation fra den dato, hvor alle p-enheder er
omfattet af forbuddet. Dvs. at hvis nogle p-enheder har forbud fra fx den 17.
december 2020 og andre fra den 25. december 2020, så skal der for alle p-enheder søges fra den 25. december 2020.
Virksomheder der søger p-enheds-modellen for nogle af sine p-enheder, kan
efterfølgende søge kompensation under andre restriktioner og kompensationsperioder for den samlede virksomhed. Dog vil al den kompensation, der allerede
er modtaget under p-enhedsmodellen blive modregnet i andre ansøgninger for
samme kompensationsperiode.

Virksomheder/enheder i alle danske kommuner kan søge om kompensation som følge
af den delvise nedlukning af Danmark.
Se bilag 3 hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent.
12.2 Kompensationsperiode
Virksomheden/enheden kan ansøge om kompensation i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.
Se bilag 3 for kompensationsperioder, hvis virksomheden har forbud mod at holde
åbent.
12.3 Referenceperiode
Virksomheden/enheden skal angive omsætning fra og med den 1. december 2019 til og
med den 29. februar 2020.
12.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner for virksomheder
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For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave et
kort dokument baseret på de punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige, at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Ikke relevant
3) Ikke relevant
4) Ikke relevant
5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19.
12.5 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner for tvangslukkede enheder
Virksomheden skal angive omsætningen i referenceperioden for hver af de enheder, der
søges kompensation for, samt dokumentere:
1) At én eller flere enheder har forbud mod at holde åbent, jf. SUM’s bekendtgørelser, og
2) at én eller flere enheder ikke har forbud mod at holde åbent.
Det er kun muligt at søge kompensation for udvalgte enheder, hvis disse ikke har omsætning i kompensationsperioden, hvor enheden har forbud mod at holde åbent.
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Bilag 13: Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden
13.1 Kompensationsberettigede virksomheder
Virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandører til eller direkte aftagere
fra pelsdyravlere, der har fået slået sin minkbesætning ned som følge af hensyn til folkesundheden.
Det gælder eksempelvis fodercentraler, dyrlæger, pelserier og auktionshuse.
5.2 Kompensationsperiode
Virksomheden kan ansøge om kompensation i følgende kompensationsperioder:
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020.
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021.
• fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 28. februar 2021
5.3 Referenceperiode
Virksomheden skal angive omsætning fra én af følgende referenceperioder:
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en
kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31.
december 2020.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar
2021.
• fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar
2021.
• fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.
5.4 Begrundelse og sandsynliggørelse for, at omsætningsnedgangen skyldes COVID19-relaterede restriktioner
For at begrunde og sandsynliggøre, at virksomheden som minimum har mistet 30 pct.
omsætning som følge af COVID-19-relaterede restriktioner, skal virksomheden lave en
kort dokumentation baseret på de fem punkter, der er beskrevet i afsnit 1. Det vil sige,
at virksomheden skal angive følgende:

1) Virksomhedens samlede omsætning i referenceperioden.
2) Vise at virksomheden ernærer sig ved at være direkte leverandører til eller direkte aftagere fra pelsdyravlere, der har fået slået sin minkbesætning ned som
følge af hensyn til folkesundheden.

3) En oversigt over leverancer eller øvrige transaktioner fra referenceperioden,
som kan sandsynliggøre, at virksomheden som følge af restriktionen mister
mindst 30 pct. af omsætningen oplyst i pkt. 1. Det vil sige, at hvis virksomheden
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forventer at miste al omsætning fra leverancerne i oversigten, er det tilstrækkeligt, at oversigten udgør 30 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden. Hvis virksomheden forventer at miste halvdelen af omsætningen fra leverancerne i oversigten, skal oversigten som minimum dække 60 pct. af virksomhedens omsætning fra referenceperioden, når omsætningsnedgangen er minimum 30 pct.
De to salg/leverancer/transaktioner, virksomheden i pkt. 2 har brugt til at dokumentere, at virksomheden ernærer sig ved at være direkte leverandører til eller
direkte aftagere fra pelsdyravlere, der har fået slået sin minkbesætning ned som
følge af hensyn til folkesundheden, kan også indgå i oversigten. Hvis virksomheden medtager yderligere salg/leverancer i oversigten, er det ikke nødvendigt
at vedlægge kontrakter, aftaler, fakturaer eller lignende for disse. Erhvervsstyrelsen kan tage stikprøver.

4) Kort begrundelse for, hvorfor COVID-19-relaterede restriktioner betyder, at
virksomheden forventer at tabe omsætning på de leverancer, der indgår i oversigten i pkt. 3, og at dette mindst udgør 30 pct. af omsætningen i pkt. 1.

5) Virksomhedens samlede forventede omsætningsnedgang som følge af COVID19, dvs. også evt. omsætningstab ud over det, virksomheden har beskrevet i pkt.
4.

