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De fire hovedgrupper, som er omfattet af de udvidede hjælpepakker
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Hovedpunkterne i den politiske aftale

Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 %. Samtidig bliver den 
maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 %. For større virksomheder nedsættes den maksimale kompensationsprocent til 70 %.2

Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.1

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører eller underleverandører til private og sociale arrangementer med 
mindst 10 deltagere, der afholdes udenfor private hjem.. 
Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.

3

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at 
sælge alkohol efter kl. 22:00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.4

January 2020Useable graphics elements
3Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til 

kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. 5

Tvangslukkede virksomheder får mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. 
Det gælder f.eks. messeaktivitet.6

Faste leverandører til pelsdyravlere, kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier, hvor besætningen slås ned, får adgang 
til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.7



PwC

Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni

Kompensationsperioder og ansøgningsfrister

2020

4

2021

09 31 31

31

28 31

30

01 31

01 31 28 31

19 31

3101 28 31

30

Periode 1 01 Periode 2            Midlertidig kompensation for faste omkostninger

19 30            Faste omkostninger light

26 50 gæster 31

31 28 3101 50 gæster

30

26 10 gæster 31 28 31

Kompensation for faste omkostninger for barer, restauranter og cafeer

01 31 28 31

Kompensationsperiode Ansøgningsfrist0101 Forventet ansøgningsfrist01Forlænget kompensationsperiode01

Kompensation for faste omkostninger til leverandører til private fester

Støtteordning



PwC

       

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and 
does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained 
in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or 
warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the 
information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, 
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, 
employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care 
for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the 
information contained in this publication or for any decision based on it. 
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