Kompensation til faste omkostninger
Ordningen er for de hårdest ramte virksomheder, som i perioden 9/3 – 8/6 2020 mister omsætning mellem
40 og 100 %.
Vi vil dog anbefale, at man lige afventer til efter påske med at ansøge, da der stadig er mange uafklarede
spørgsmål. Og der kommer stadig ændringer til hjælpepakkerne, stort set hver dag.
Ansøgningsfristen er senest 30. juni 2020.
Betingelser:
- Mindst 40 % fald i omsætningen
- Faste udgifter for min. 25.000 kr. i perioden 9/3 – 8/6
- Krav om erklæring fra revisor (her får man tilskud på 80 % af revisor regningen hvis ansøgningen
udløser kompensation)
Hvem kan søge?
Ordningen gælder alle private virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og selskaber) registreret i CVR
senest den 9. marts 2020.
Hvad kan man få i tilskud?
Tilskuddet udgør følgende andel af udgifterne:
- 100 % hvis virksomheden efter bekendtgørelse eller lignende er påbudt lukket og ikke har nogen
omsætning.
- 80 % ved en omsætningsnedgang over 80 %
- 50 % ved en omsætningsnedgang på 60 – 80 %
- 25% ved en omsætningsnedgang på 40 – 60 %
Hvilke omkostninger (foreløbig)?
1. Husleje
2. Leje- og leasingomkostninger
3. Nødvendig vedligeholdelse af materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
4. Omkostninger til el og varme
5. Nødvendig løbende rengøring
6. Ejendomsskatter
7. Licenser på anvendelse af software mv.
8. Forsikringer, abonnementer samt øvrige faste omkostninger
9. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
10. Renter og gebyrer
11. Nedskrivninger på letfordærvelige varer og fersk kød, der nedfryses
Dokumentation
Der skal ved ansøgning afgives en tro og love-erklæring om forventningerne til omsætningsnedgangen.
Ansøgningen skal desuden vedlægges en revisorerklæring dels om virksomhedens realiserede omsætning i
sammenligningsperioden og dels størrelsen af virksomhedens faste omkostninger i perioden 1. december
2019 – 29. februar 2020.

Virksomheden skal søge om kompensation for hele perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni
2020. Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan desuden søge om kompensation for den
særskilte periode.
Vi står gerne til rådighed med hjælp omkring rådgivning indenfor dette område.

Link til ansøgning:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omkostningskompensation#tab1
Link til hvem skal midlertidigt lukke sin forretning for kunder:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/s
kal-du-midlertidigt-lukke-din-forretning-for-kunder-/5bedeb92-f0c7-4ed1-9f13-21b62f56a430/
Link til Virksomhedsguiden:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/fa
a-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/

