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OVERBLIK HJÆLPEPAKKER – GÆLDENDE FRA 18. APRIL 2020 
 
Ordning Krav/Vilkår Dokumentation Hvor/ 

hvordan søges 

Kompensation for 
omsætningstab 

• Forventet omsætningstab på 
mindst 30% (i forhold til 2. 
kvartal 2019) 

• Du skal eje mindst 25% af 
virksomheden 

• Du skal deltage aktivt i 
virksomhedens drift 

• Du kan max. få 
kompensation fra én 
virksomhed 

• Mindst månedlig omsætning 
på kr.  10.000 

• Omsætningsnedgang 
kompenseres med 90%, dog 
max. kr. 23.000 pr. måned 
pr. ejer – dog 100% for 
periode med lukning ved 
påbud 

• Ejeren må ikke have 
personlig indkomst over 
800.000 kr. i 2020 

1. Årsomsætning 2019 
2. Omsætning i perioden 2. 

kvartal 2019 
3. Opgjort forventede 

omsætning i perioden 9/3 
– 8/6 2020 

4. Tro-og-love-erklæring 
(indgår i digital 
ansøgning) 

Det er virksomheden der 
søger via www.virk.dk 
(virksomheden skal anvende 
virksomhedens NemID eller 
ejerens private NemID, hvis 
der kun er én ejer) 
 
Revisor kan bistå med 
ansøgningen, hvis kunden 
giver adgang med NemID 
 
Kompensationen tilgår 
ejeren (ikke virksomheden) 

Kompensation for 
hjemsendte 
medarbejdere 

• Hvis medarbejdere ved 
skriftlig aftale hjemsendes i 
hele eller dele af perioden 
9/3 – 8/6 2020 

• Antal hjemsendte 
medarbejdere skal mindst 
udgøre 30% af 
medarbejderantallet – ejeren 

tæller ikke med 
• Årsag til hjemsendelse skal 

være knyttet til 
Corona/Covid-19 krisen 

• Hjemsendte medarbejdere 
må ikke afskediges i 
hjemsendelsesperioden 

• Kompensationen udgør 75% 
af løn (månedslønnede), dog 
90% for timelønnede – dog 
max. kr. 30.000 pr. 
hjemsendte medarbejder 

1. Oplysninger om 
hjemsendte 
medarbejdere, 
omfattende: 

a. Navn 
b. Cpr.nr 
c. Funktionær/ 

Timelønnet/ Elev 

d. Timer pr. uge 
e. Månedsløn (inkl. 

ATP/Pension) 
f. Antal timer, der 

ikke indgår i 
hjemsendelsen 
(f.eks. ferie) 

Det er virksomheden der 
søger via www.virk.dk 
(virksomheden skal anvende 
virksomhedens NemID eller 
ejerens private NemID, hvis 
der kun er én ejer) 
 
Revisor kan bistå med 

ansøgningen, hvis kunden 
giver adgang med NemID 
 
Kompensationen tilgår 
virksomheden 

Kompensation for 
faste 
omkostninger 

• Virksomheden skal i 
perioden 9/3 – 8/6 2020 
have en 
omsætningsnedgang på 
mindst 35% i forhold til 2. 
kvartal 2019 

• Faste omkostninger i 
perioden 9/3 – 8/6 2020 skal 
mindst udgøre kr. 12.500 

• Ansøgning skal forsynes med 
erklæring fra 
statsautoriseret eller 
registreret revisor; Udgiften 
hertil kompenseres med 
80%, dog max. kr. 16.000 

• Er der underskud i 2019, 
beskæres kompensationen 
med ¼-del af underskud 
gange med kompensations-
satsen – jf. nedenfor 

• Kompensationssatsen er: 
o Tvangslukket: 

100% 
o Omsætningstab 35-

60%: 25% 
o Omsætningstab 60-

80%: 50% 
o Omsætningstab 80-

100%: 80% 

1. Realiseret omsætning 2. 
kvartal 2019 

2. Forventet omsætning i 
perioden 9/3 – 8/6 2020 

3. Realiserede faste 
omkostninger 1/12 2019 – 
29/2 2020 

4. Forventede faste 
omkostninger 9/3 – 8/6 
2020 

5. Dokumentation for 
revisorudgift, der 
kompenseres med 80% 

6. Dokumentation for leje-
/leasingudgifter, dog ikke 
husleje 

7. Revisorerklæring (revisor 
uploader selv denne til 
myndighederne, når 
virksomheden har ansøgt) 

 

Det er virksomheden der 
søger via www.virk.dk 
(virksomheden skal anvende 
virksomhedens NemID eller 
ejerens private NemID, hvis 
der kun er én ejer) 
 
Revisor kan bistå med 
ansøgningen, hvis kunden 
giver adgang med NemID 
 
Når virksomheden har sendt 
ansøgningen, modtager 
revisor besked om at 
godkende (inkl. indsende 
revisorerklæring) 
 
Revisordata skal oplyses 
således: 

• Revisors 
personnavn 

• Revisors 
mailadresse 

• Revisors MNE-
nummer (kan 
findes på CVR.dk) 

 
Kompensationen tilgår 
virksomheden 
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