
Til vores kunder og samarbejdspartnere 
 
 
Ansøgning om kompensation for omsætningstab for selvstændige, og virksomhedens faste omkostninger, 
er der endnu ikke blevet åbnet op for på Virk.dk. 
 
Vi kender af gode grunde derfor ikke de endelige vejledninger hertil.  
 
 
Hjælp til selvstændige med fald i omsætningen 
Ordningen gælder for selvstændige med og uden CVR-nr. med max. 10 fuldtidsansatte, og omsætningen 
skal tidligere have været over 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit. Den selvstændige skal eje mindst 25 % af 
virksomheden og selv arbejde i virksomheden. 
 
Fald i omsætningen på mere end 30 % som følge af Covid-19, kan opnå kompensation. (Ikke afklaret om 
andre selskabsformer også bliver omfattet). 
 
Kompensationen er 75 % af omsætningstabet, dog max. 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan dog 
udgøre 46.000 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. 
 
Der forventes at blive åbnet for adgang hertil i næste uge. 
 
 
Kompensation for faste udgifter 
Alle virksomheder er omfattet af ordningen, og der kræves en omsætningsnedgang på min. 40 % som følge 
af Covid-19. De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9.  juni 2020.  
 
Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger i en periode, hvor virksomheden er 
udsat for omsætningstilbagegang.  
Andelen, der kompenseres for, er: 

- 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80 – 100 % 
- 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60 – 80 % 
- 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 40 – 60 % 

 
Virksomheder, som er omfattet af regeringens forbud mod at drive forretning kompenseres med 100 % af 
de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet gælder. 
 
Det er ikke defineret endeligt endnu, men der er anført: husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter 
(fx leasing). Vi håber, der kommer en positiv liste. 
 
Der forventes at blive åbnet for adgang hertil om 14 dage. 
 

Vi står gerne til rådighed med hjælp omkring rådgivning indenfor dette område. Du kan kontakte os på mail 
eller telefon:  

Bjarke Kjær 28920136 bk@revisorhusethals.dk 

Martin Høgh Jönsson 88441996 mj@revisorhusethals.dk 

Charlotte Østergaard 88441995 cos@revisorhusethals.dk 
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Susanne Kirk 88441994 ssk@revisorhusethals.dk 

Liselotte Ahnfeldt 88441993 la@revisorhusethals.dk 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarke Kjær 
Registreret revisor 
 

      

RevisorHuset Hals 
Midtergade 17a, 9370 Hals 
Telefon:  +45 98 75 02 44 
Direkte:  +45 88 44 19 90 
Mobil: +45 28 92 01 36 
Email:  bk@revisorhusethals.dk  
 
Denne email og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-
mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. 
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