
OVERBLIK – GENERELLE KOMPENSATIONSORDNINGER SOM FØLGE AF COVID-19 & KRAV TIL SLUTAFREGNING 
  

 
Kompensations for omsætningstab 

(kompensation til selvstændige) 

 
 
 

Lønkompensation 

 
 
 

Kompensation for faste omkostninger 

Kompensation for faste om-
kostninger – for virksomhe-
der omfattet af særlige re-
striktioner 

Sæson Forår/Sommer 2020 Efterår/Vinter 2020/21 Forår/Sommer 2020 Efterår/Vinter 2020/21 Forår/Sommer 2020 Efterår/Vinter/forår 
2020/21 

Efterår/Vinter 2020/21 
”Light version” 

Sommer/Efterår/Vinter 
2020/21 

Periode 9/3 – 8/8 2020 
9/8 – 31/8 2020  

1/9 2020 – 30/6 2021 9/3 – 8/6 2020 
9/6 – 29/8 2020  

30/8 – 5/11 2020 
6/11 2020 – 28/2 2021  
9/12 2020 – 7/2 2021  

9/3 – 8/6 2020 ELLER 
9/3 – 8/7 2020 

9/12 2020 – 28/2 2021  
1/3 – 30/6 2021 
 

19/8 2020 – 31/1 2021 9/7 – 31/10 2020 
 
1/7 – 30/9 2021 

Evt. referen-
ceperiode 

2. kvartal 2019 1/9 2019 – 29/2 2020  
1/12 2019 – 29/2 2020 

- - 2. kvartal 2019 
 
Real.omk.: 1/12 2019-29/2 
2020 

1/12 2019 – 29/2 2020  
 
Real.omk.: 1/12 2019-29/2 
2020 

19/8 2019 – 29/2 2020 
 
Real.omk.: 1/12 2019-29/2 
2020 

1/7 – 31/8 2019 ELLER 
1/9 – 31/10 2019 ELLER 
1/7 – 31/10 2019 

Frist slutopgø-
relse 

30/9 2021 15/12 2021 Senest 6 måneder efter sidste hjemsendte medarbejdere 
er retur, dog senest 30/9 2021 (ordninger efter 1/9 2020, 
senest 15/12 2021) 

30/9 2021 15/12 2021 15/12 2021 15/12 2021 (sommerordning 
2021: Dog 30/4 2022) 
Dog 30/9 2021 for ordninger 
frem til og med 31/8 2020 

Omfattede • Selvstændige og 
freelancere 

• Medarbejdende æg-
tefælle i enkelt-
mandsvirksomhed 

• Ejere af kapitalsel-
skaber, forudsat 
ejerandel på mindst 
25% OG aktiv delta-
gelse i drift 

• Omsætningstab på 
mindst 30% 

• Selvstændige og 
freelancere 

• Medarbejdende æg-
tefælle i enkelt-
mandsvirksomhed 

• Ejere af kapitalsel-
skaber, forudsat 
ejerandel på mindst 
25% OG aktiv delta-
gelse i drift 

• Omsætningstab på 
mindst 30% 

• Virksomheder hvor 
mindst 30% af med-
arbejderstaben er 
hjemsendt ELLER 
mindst 50 ansatte 
(alternativet er af-
skedigelse) 

• Medarbejdere er 
hjemsendt med løn 
(dog fratrukket 
egen anvendelse af 
ferie mv.) 

• Virksomheder hvor 
mindst 30% af med-
arbejderstaben er 
hjemsendt ELLER 
mindst 50 ansatte 
(alternativet er af-
skedigelse) 

• Medarbejdere er 
hjemsendt med løn 
(dog fratrukket 
egen anvendelse af 
ferie mv.) 

• Omsætningstab på 
mindst 35% 

• Faste omkostninger i 3-
måneders periode ud-
gør mindst kr. 12.500 

• Ansøgning skal omfatte 
revisorerklæring 

• Omsætningstab på 
mindst 30% 

• Faste omkostnin-
ger i 3-måneders 
periode udgør 
mindst kr. 12.500 

• Ansøgning skal 
omfatte revisorer-
klæring (opdateret) 
ELLER 

• Tillægserklæring 
fra revisor (ved ny 
revisor) 

• Virksomheder om-
fattet af særligt 
fortsatte restriktio-
ner 

• Omsætningstab på 
mindst 30% 

• Mindst kr. 4.000 i 
faste omkostnin-
ger 

• Omfatter ikke revi-
sorerklæring 

• Virksomheder med for-
bud mod at holde 
åbent, eller hvor forbud 
ophæves FRA 8. juni 
2020 eller senere (Hvor 
forbud ophæves 8/6 
2020, kan kompensati-
onsperioden kun gå 
frem til 8/8 2020) 

• Virksomheder omfattet 
af særlige fortsatte re-
striktioner 

• Omsætningstab på 
mindst 35% (sommer-
ordning 2021: 45%) 

Kompensatio-
nen 

• Kr. 23.000 pr. må-
ned, dog max. 90% 
af tabet – dog 100% 
i periode med for-
bud mod at holde 
åbent 

• Kr. 23.000 pr. må-
ned, dog max. 90% 
af tabet – dog 100% 
i periode med for-
bud mod at holde 
åbent 

• Max. Kr. 30.000 pr. 
fuldtidsansatte, dog 
max. 75% for funkti-
onærer – 90% for 
timelønnede 

• Max. Kr. 30.000 pr. 
fuldtidsansatte, dog 
max. 75% for funkti-
onærer – 90% for 
timelønnede 

Faste omkostninger kompen-
seres således: 

• Tab 35-60%: 25% 

• Tab 60-80%: 50% 

• Tab 80-100%: 80% 

• Tvangslukket: 100% 
+ 80% af revisoromkostning 

Faste omkostninger kom-
penseres således: 

• 30-35%: 40% 

• … 

• 80-100%: 90% 

• Tvangslukket: 
100% 

Revisoromkostninger til 
brug for ansøgningen 

Udvalgte faste omkost-
ninger: 

• Ejendomsomkost-
ninger 

Kompensationen udgør: 

• 50% af omkostnin-
ger 

• Max. Kr. 50.000 pr. 
måned 

Kompensationen fastsættes 
således: 

• Tab 35-40%: 25% 

• … 

• Tab 90-100%: 80% 

• Tvangslukket: 100% 

Slutafregning Slutafregningen omfatter: 

• Mulighed for afkortning af ansøgningsperiode (fra 
4 til 3 måneder) 

• Mulighed for fravalg af ejere (ikke tilvalg) 

• Oplysning om perioder med åbningsforbud 

• Realiseret omsætning i hhv. åbne og lukkede peri-
oder 

Slutafregningen omfatter: 

• Oplysning om faktisk hjemsendte dage 

• Anvendte feriedage og dage med i vagtordninger 
mv. 

• Løn- og ansættelsesforhold 

• Oplysning om arbejdstid 

• Slutafregningen kan gennemføres som en bekræf-
telse af tidligere indsendte oplysninger (ved an-
søgningen) 

Slutafregningen omfatter: 

• Angivelse af evt. perioder med åbningsforbud 

• Omsætning i ansøgningsperiode, evt. opdelt på åben/lukke periode 

• Realiserede faste omkostninger i ansøgningsperioden 

• Dokumentation via saldobalancer og kontospecifikationer 

• Redegørelse for de omkostningskategorier, hvor realiserede beløb overstiger forventningen angivet ved ansøgningen 

Revisorbi-
stand 

• Kontrol af realiseret omsætning til bogføring 

• Ved tvangslukning: Kontrol af omsætningskonti i 
lukningsperioden 

• Kontrol af periodiseringsposter 

• Stikprøvekontrol af omsætningskonti efter ansøg-
ningsperioden 

• Kontrol af identisk regnskabspraksis for opgørelse i 
forhold til seneste årsrapport 

• Kontrol af ejerstruktur, herunder forhold vedr. 
skattelylande 

• Forespørgsel vedr. andre offentlige tilskud 

• Kontrol af nettoløn hævet fra bank stemmer 
overens til lønsystem 

• Kontrol af udarbejdede opgørelse over hjem-
sendte medarbejdere, bekræftelse på hjemsen-
delse (aftale), samt genindkaldelse i ansøgnings-
perioden og ansættelsesvilkår i øvrigt 

• Indhentning af skriftlig udtalelse om evt. afskedi-
gelser i ansøgningsperioden 

Ingen revisorbistand – da der ved ansøgning som udgangspunkt anvendes revisorerklæring. 
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