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kr. i en tremåneders periode nu har mulighed for at ansøge. Det sker som følge af aftalen
mellem regeringen og Folketingets partier d. 18. april 2020.

Hvis du har søgt, og din ansøgning endnu ikke er afgjort, vil du blive omfattet af de nye
regler. Hvis din ansøgning allerede er afgjort, skal du søge igen, hvis du vil være omfattet af
de nye regler. Ordningen er fortsat åben for ansøgninger.

Du kan nu søge kompensation for tre måneder fra og med den 9. marts 2020 til og med den
8. juni 2020. I slutningen af maj åbnes en ny ansøgningsrunde.

Her kan alle virksomheder søge igen med henblik på at få kompensation fra og med den 9.
marts til og med 8. juli 2020. Det vil også her være muligt at søge om kompensation for op
til 110 mio. kr., og det vil være muligt at anvende en anden referenceperiode for
virksomheder med underskud i 2019 grundet ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vil
ordningen også blive justeret, så virksomheder maksimalt kan få nedjusteret deres
kompensation med 50 % på udbetalingstidspunktet pga. underskud i 2019. 

Hvem kan søge om kompensation for faste omkostninger?

Hvis du forventer et fald din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til
dækning af dine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

Din virksomhed skal have et dansk cvr-nummer, være etableret senest 9. marts 2020 og
have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.
Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19:

Sådan dækker ordningen

Du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger i din
virksomhed, dog højest 60 mio. kr. hvis du søger nu. Fra slutningen af maj vil det være
muligt at modtage op til 110 mio. kr. i kompensation. Hvis du har ansøgt, og ønsker at gøre
brug af muligheden for at modtage en højere kompensation, skal du ansøge igen.  

Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i
denne periode, kan du få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger for
perioden virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, hvis du opfylder de øvrige
ovenstående krav.

Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din
virksomheds omsætning falder i en periode, og er fx afskrivninger, husleje, anden leje og
leasing samt renteomkostninger.

forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller

i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben.
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Erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have
en uafhængig, godkendt revisor til at vedlægge en erklæring på, at du har opgjort
omsætning og faste omkostninger korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i
2019.

Find en uafhængig, godkendt revisor 

Hvornår udbetales kompensationen?

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Alle
ansøgninger behandles hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af, om
ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret - eller om den skal gennemgås nærmere.

Du modtager en kvittering i virksomhedens digitale postkasse - senest en time efter, du har
sendt din ansøgning.
Du får udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang. Hvis du benytter muligheden for at søge
om forlængelse i slutningen af maj, vil dette beløb udbetales separat.

Udbetaling kan kun ske til virksomhedens NemKonto.

Ansøg om kompensation

Ansøg om kompensation på Virk 

Vejledning om ansøgning (pdf) 

Retningslinjer for revisorerklæringer (pdf) 

Skabelon for revisorerklæringer (word) 

Sådan udfyldes ansøgning for faste omkostninger (pdf) 

Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID
medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig.

Indsend revisorerklæring

Når virksomheden har sendt sin ansøgning, skal revisor indsende sin erklæring før
ansøgningen behandles.

https://datacvr.virk.dk/data/visninger?soeg=&openFilter=true&virksomhedsmarkering=statsautoriseret%2Cregistreret%2Cgodkendt&language=da
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omkostningskompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/NY%20Vejledning%20om%20ans%C3%B8gning%20til%20den%20midlertidige%20kompensationsordning%28opdateret%2006052020%29.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/Retningslinjer%20for%20revisorerkl%C3%A6ringer%20230420202.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/Skabelon%20Revisorerkl%C3%A6ring%20ISA%20805%20vedr.%20realiseret%20oms%C3%A6tning%2C%20fast%20omkostninger%20og%20underskud%20%28opdateret%2015042020%29_0.docx
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/S%C3%A5dan%20udfyldes%20ans%C3%B8gning%20for%20faste%20omkostningerAns%C3%B8gervejledning%20til%20ordning%20for%20faste%20omkostninger%28opdateret%2016042020%29_0.pdf
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Indsend revisorerklæring 

Har du spørgsmål til ordningen?

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.
Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00

Spørgsmål og svar

Du skal ansøge om kompensation for din virksomhed med dit NemID
medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men din
revisor skal efterfølgende uploade sin erklæring før din ansøgning kan behandles.

For at din virksomhed kan få kompensation skal din ansøgning indeholde følgende
informationer om din virksomhed:

Din ansøgning om kompensation skal suppleres af en erklæring fra din uafhængige
godkendte revisor og enten aftalebrev eller faktura fra revisor.

Hvad skal jeg have klar, inden jeg udfylder min ansøgning?

Omsætning for referenceperioden fra og med 1. april til og med 30. juni 2019

Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020

Faste omkostninger for referenceperioden fra og med 1. december 2019 til og med
d. 29. februar 2020

Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni
2020

Om virksomheden har haft underskud i sit seneste regnskab

Din virksomheds navn, CVR-nummer og stiftelsesdato

Navn, e-mail og CVR-nummer på din uafhængige godkendte revisor.

Du skal ansøge for hvert enkelt CVR-nummer og ansøgningerne vil blive behandlet
individuelt, uanset hvor mange virksomheder du ejer.

Kan jeg få kompensation flere gange, hvis jeg ejer flere virksomheder?

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Revisorblanket_-_faste_omkostninger?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
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Ja, hvis du har fået udbetalt for meget i kompensation. Det kan være tilfældet, hvis
dine faste omkostninger eller nedgang i omsætning blev mindre end forventet.

Du skal senest 8. december 2020 sende en opgørelse over din faktiske omsætning og
omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner Erhvervsstyrelsen, om du har
fået for lidt eller for meget i kompensation.

Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen?

Ja. Kompensationen er skattepligtig og indgår i virksomhedens indkomst.

Du har som virksomhed selv pligt til at indberette kompensationsbeløbet til Skat. Det
kan du gøre løbende via forskudsregistreringen, eller du kan vente og opgive beløbet i
selvangivelsen næste år.

Læs mere om indkomst og skat 

Skal der betales skat af kompensationen og hvordan sikrer jeg korrekt
betaling?

Nej, ordningen forudsætter ikke modregning af gæld til det offentlige.

Vil min kompensation blive reduceret, hvis jeg har gæld til det offentlige?

Nej, kompensationen kan kun udbetales til den omfattede virksomheds NemKonto.

Dette gælder, uanset om du medsender dokumenter, der overdrager retten til at
modtage kompensation til en anden, fx din bank.

Kan jeg overdrage min ret til kompensation til en anden?

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234853
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Nej, din revisor kan ikke ansøge ordningen på vegne af din virksomhed, selvom
revisoren har en fuldmagt til at agere på vegne af din virksomhed i andre forhold. Når
virksomheden logger ind for at ansøge ordningen, bliver der automatisk trukket en
række oplysninger om virksomheden. I den forbindelse vedkender virksomheden sig,
at de indrapporterede oplysninger er korrekte. Derfor skal du anvende en
medarbejdersignatur (NemID) for at ansøge ordningen. Dette sikrer en kontrol med,
at den, der ansøger, har rettigheder til at handle på vegne af virksomheden.

Du kan i stedet på Virksomhedsguiden finde en vejledning omkring den information
og dokumentation, som du skal indrapportere ved ansøgning. Du kan få et eksternt
lønbureau eller en revisor til hjælpe med at samle nødvendige oplysninger, hvorefter
du selv skal indrapportere oplysningerne i den elektroniske blanket.

Kan min revisor søge om kompensation for min virksomhed, hvis min
revisor har en fuldmagt?

Kun foreninger, fonde og selvejende institutioner, der modtager mindre end 50 % af
institutionens ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud, er omfattet af ordningen.
Hvis en fond eller forening ikke har et CVR-nummer, vil de ikke være omfattet af
ordningen. Det gælder også frivillige foreninger.

Er fonde og foreninger omfattet af ordningen?

Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer - uanset branche, virksomhedsform
mv. kan ansøge om kompensation.

Kan jeg søge som ”anden udenlandsk virksomhed”?

Nej, du søger for hele perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni eller perioden fra
og med 9. marts til og med 8. juli 2020, og kompensationen udbetales én gang.

Hvis du har søgt kompensation for perioden 9. marts til 8. juni, og ansøger du igen for
at modtage forlænget kompensation til 8. juli 2020 vil du modtage to udbetalinger.

Kan jeg søge kompensation for mindre end 3 måneder?
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Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte
ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige
omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere
forskellige ordninger.

Kan jeg søge flere kompensationsordninger på samme tid?

Ja, hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent, kan du få 100 %
kompensation for dine faste omkostninger i perioden du har fået forbud mod at holde
åbent i. Det er dog et krav, at din virksomhed ikke har haft nogen omsætning – heller
ikke gennem salg af take-away eller net-salg – i hele perioden, hvor din virksomhed
har haft forbud mod at holde åbent. Derudover skal du stadig leve op til kravet om at
have mindst 12.500 kr. i faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med
8. juni 2020.

Du kan samtidig søge om kompensation for den eventuelle del af perioden fra og med
9. marts til og med 8. juni 2020, hvor du ikke har haft forbud mod at holde åbent.

For at virksomheden kan have haft ”forbud mod at holde åbent”, kræves det, at alle
dele af virksomheden har været omfattet af forbuddet. At enkelte eller flere filialer
eller butikker har været ramt af forbud er ikke tilstrækkeligt.

Hvis du selv har valgt at lukke for salget i din virksomhed i en periode, men ikke har
haft forbud mod at holde åbent, kan du højst opnå 80 % i kompensation til dine faste
omkostninger.

Du skal i ansøgningen dokumentere, hvorfor du har fået forbud mod at have åbent.
Det skal være i form af en pdf, hvor du forklarer, hvorfor din virksomhed er dækket af
forbuddet, herunder hvilken type virksomhed du er.

Læs mere om hvilke virksomheder, der har forbud mod at holde åbent på
virksomhedsguiden

Jeg har forbud mod at holde åbent – kan jeg få fuld kompensation for
lukningsperioden?

Ja, gavekort indtægtsføres ved indløsning og anses ikke for omsætning i perioden,
hvor forretningen er påbudt lukket.

Kan jeg sælge gavekort eller modtage donationer, hvis jeg har forbud mod at
holde åbent og stadig være berettiget til 100 % kompensation?

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-lukning-af-din-forretning/5bedeb92-f0c7-4ed1-9f13-21b62f56a430/
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Donationer anses ikke for omsætning, da der ikke er en modydelse. Donationer får
derfor ikke indflydelse på kompensationen.

Virksomheder, der har skiftet ejer inden den 9. marts, kan godt søge om kompensation
på baggrund af omsætningstal fra den tidligere ejer.

I forbindelse med ansøgningen, vil du skulle vedlægge dokumentation for, at du har
overtaget virksomhed (fx i form en købsaftale eller et overdragelsesdokument og
driver den videre 1:1.  Du skal også kunne dokumentere omsætningen under den
tidligere ejers CVR-nummer.

Kompensationen er betinget af, at du har begrænset dit tab mest muligt.
Nedskrivningen skal begrundes og dokumenteres i ansøgningen.

Kan jeg søge kompensation, hvis jeg har overtaget en anden virksomhed og
driver den videre under et nyt CVR-nummer?

Som udgangspunkt skal du sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1.
april til og med 30. juni 2019.

Hvis din virksomhed ikke har haft omsætning i denne periode, kan du i sammenligne
din omsætning med perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar
2020. Du kan få hjælp i ansøgningsvejledningen her på Virksomhedsguiden til at
beregne din omsætning.

Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december
2019 til og med 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden
fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Under helt særlige omstændigheder, hvor disse referenceperioder ikke passer, kan du
angive dette i din ansøgning. Særlige omstændigheder kan fx være brand eller alvorlig
sygdom. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af hvert tilfælde.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ansøge om kompensation for din
virksomhed, hvis du ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned.

Hvordan beregner jeg min virksomheds fald i omsætning?

Hvad gør jeg fx som nystartet virksomhed eller hvis perioden fra april til
juni 2019 ikke er et godt sammenligningsgrundlag for min
omsætningsnedgang?
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Hvis din virksomhed er nystartet, kan det have betydning for din referenceperiode:

Under helt særlige omstændigheder, hvor referenceperioden fra og med 1. april til og
med 30. juni 2019, eller fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020, ikke
er retvisende, kan du søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum
opgøres over tre sammenhængende måneder. Periode skal starte den 1. april 2019 eller
senere og slutte senest den 9. marts 2020.

Særlige omstændigheder kan fx være brand eller alvorlig sygdom. Der vil blive
foretaget en konkret vurdering af hvert tilfælde.

Du skal være opmærksom på, at du skal have haft minimum en hel måneds omsætning
for at søge om kompensation.

Du kan læse uddybende om reglerne i ansøgningsvejledningen her på
Virksomhedsguiden, herunder hvordan du skal opgøre din virksomheds underskud.

Når du søger kompensation, er referenceperioden som udgangspunkt fra og med 1.
april 2019 til og med 30. juni 2019.

Hvis din virksomhed er oprettet i perioden fra 1. april 2019 til 1. december 2019, er
din referenceperiode som udgangspunkt fra og med 1. december 2019 til og med
29. februar 2020.

Du skal angive, om din virksomhed har haft driftsunderskud. Oplysningerne om
virksomhedens mulige driftsunderskud skal gælde for det seneste resultat eller
regnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere. Hvis virksomheden har
haft driftsunderskud, skal revisoren også erklære og angive virksomhedens underskud.

Hvis din virksomheds resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensation for
faste omkostninger. Reduktionen beregnes med samme procentsats som
kompensationen for faste omkostninger. Dette er for at sikre, at virksomheder, som
havde underskud før coronavirus/covid-19, ikke bliver bedre stillet udelukkende på
grund af kompensationsordningen.

Det betyder, at hvis du har faste omkostninger for 100.000 kr. og du vil få 50 % i
kompensation, svarer kompensationen til 50.000 kr. Hvis dit seneste resultat viser et
årligt driftsunderskud på 10.000 kr., vil beløbet blive delt med 4, for at afspejle
kompensationsperioden, og 50 % af det beløb vil blive fratrukket
kompensationsbeløbet.

I det tilfælde vil du få: 100.000 kr. x 50 % - (10.000 kr. / 4) x 50 % = 48.750 kr. i
kompensation.

Hvordan opgør jeg min virksomheds driftsunderskud?
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Hvis din virksomhed på grund af et stort driftsunderskud står til en nedjustering af
kompensationen på mere end 50%, vil der blive indsat et loft, så nedjusteringen af
kompensationen bliver fastholdt på 50 % på udbetalingstidspunktet, og beløbet vil
blive efterreguleret senere.

Det betyder, at hvis du har faste omkostninger for 100.000 kr., og du står til at
modtage 50 % kompensation, men dit seneste resultat viser et årligt driftsunderskud
på 200.000 kr., så kunne din kompensation blive reduceret til: 100.000 x 50 % -
(320.000 / 4) x 50 % = 10.000 kr. Men loftet på 50 % betyder, at du får udbetalt
25.000 kr., og beløbet kan senere efterreguleres.

Hvis din virksomheds seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære
omstændigheder, kan du søge om, at få den fulde kompensation. Det kræver enten, at:

Samtidig skal du dokumentere, at din virksomheds seneste resultat er negativt som
følge af ekstraordinære omstændigheder. I vejledningen om ansøgning til den
midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, kan du
læse mere om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder.

Din virksomheds resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018
og 2019 er samlet set positivt eller

•

Din virksomheds resultatet er positivt for hvert af de tre regnskabsår med
balancedag i 2016, 2017 og 2018.

•

Nej. I revisorerklæringen skal dit resultat indberettes, og i ansøgningen skal det
angives, at du ikke har haft underskud.

Skal jeg indberette mit overskud når jeg søger om kompensation?

Du skal kun oplyse det seneste resultatet for din virksomhed, hvis du havde et
underskud på det seneste resultat.

Skal jeg oplyse det seneste resultat for min virksomhed, når jeg ansøger?

Ja, hvis der er mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og den
letfordærvelige vare ikke egner sig til nedfrysning. Slagterier kan dog medtage

Kan nedskrivning for letfordærvelige varer regnes med i faste
omkostninger?
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nedskrivning for fersk kød, som ikke før coronavirus/covid-19 havde været planlagt til
nedfrysning.

Som udgangspunkt skal du sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1.
april til og med 30. juni 2019. Hvis din virksomhed ikke har haft omsætning i denne
periode, kan du i sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. december
2019 til og med 29. februar 2020. Du kan få hjælp i ansøgningsvejledningen her på
Virksomhedsguiden til at beregne din omsætning.

Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december
2019 til og med 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden
fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Under helt særlige omstændigheder, hvor disse referenceperioder ikke passer, kan du
angive dette i din ansøgning. Særlige omstændigheder kan fx være brand eller alvorlig
sygdom. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af hvert tilfælde. Du skal være
opmærksom på, at du ikke kan ansøge om kompensation for din virksomhed, hvis du
ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned.

Hvordan beregner jeg min virksomheds fald i omsætning?

Nej, din virksomhed vil kunne få 100 % kompensation for faste omkostninger i den
periode, hvor du har haft forbud mod at holde din forretning åben - forudsat at du ikke
har haft omsætning i samme periode. I den resterende del af kompensationsperioden
vil du kunne modtage op til 80 % kompensation for faste omkostninger afhængigt af
dit omsætningstab.

Fra mandag den 20. april 2020 kunne visse virksomheder igen åbne deres lokaler for
kunder. Hvis, det er din virksomhed vil du kunne få 100 % kompensation for faste
omkostninger fra 18. marts til og med 20. april - forudsat at du ikke har haft
omsætning i samme periode. I den del af kompensationsperioden, hvor din
virksomhed er åben, vil du kunne modtage op til 80 % kompensation for faste
omkostninger afhængigt af dit omsætningstab.

De butikker og virksomheder, der fortsat har forbud mod at holde åbent, kan stadig
søge om 100 % kompensation for faste omkostninger til og med 10. maj 2020.

Læs mere om genåbning af butikker og virksomheder

Får jeg mindre i kompensation, hvis min virksomhed genåbner efter at have
været lukket ved påbud?

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/-genaabning-af-butikker-og-virksomheder-/8de29a18-e33c-4e70-81b9-b0b356bb6140/
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Vælger du fortsat at holde din virksomhed lukket, eller venter du stadig en faldende
omsætning grundet coronavirus/covid-19, vil du kunne modtage op til 80 % i
kompensation for faste omkostninger for resten af kompensationsperioden.

Får jeg mindre i kompensation, hvis jeg af hensyn til smitterisiko vælger
ikke at åbne min virksomhed, efter at have været lukket ved påbud?

Hvis det offentlige køber en vare eller ydelse af din virksomhed, er det en indtægt, din
virksomhed kan medregne i sin omsætning.

Hvis det offentlige derimod yder tilskud uden krav om modydelse til din virksomhed,
og din virksomhed dermed ikke skal levere en vare eller ydelse, skal du ikke opgøre det
som en del af virksomhedens omsætning.

Skal offentlige indkøb og/eller tilskud indregnes i omsætningen?

Du skal opgøre virksomhedens omsætning ud fra samme principper som ved
virksomhedens seneste regnskab.

Det omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser, fratrukket evt.
prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Det er også et krav at tjenesteydelser og varer skal være produceret i Danmark, dvs.
 solgt fra den danske virksomhed, så omsætningen kan henføres til din virksomheds
danske CVR-nummer. Det omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om
produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer
produceret i Danmark til eksport kan medtages.

Hvad kan indgå i min omsætning?

Det er endnu ikke muligt at tilbagebetale kompensation. Erhvervsstyrelsen vil etablere
det nødvendige set-up til tilbagebetaling. Hold øje her på Virksomhedsguiden.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du ikke foretage tilbagebetaling, før du kan
orientere dig om proceduren her på siden. IT-kriminelle forsøger desværre at snyde

Hvordan kan jeg betale tilbage, hvis jeg har fået for meget i kompensation?
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Skrevet af Erhvervsstyrelsen

ansøgere af kompensationsordningerne til at udlevere personlige oplysninger.

Følg disse to råd, og undgå at blive snydt:

Udlevér aldrig dit NemID – hverken på telefon eller over mail

Udlevér aldrig konto- og kortlysninger.

Din virksomhed kan stadig søge og modtage kompensation selvom den er under
rekonstruktion. Det skyldes, at din virksomhed formelt drives videre, omend i en
omstruktureret form. Det er et krav, at din virksomhed i øvrigt opfylder betingelserne
for at opnå kompensation.

Hvis din virksomhed har indsendt konkursbegæring før 9. marts 2020 og herefter
søger kompensation, antages det, at omsætningsnedgangen ikke skyldes
coronavirus/covid-19, og ansøgningen vil derfor blive afvist.

Hvis din virksomhed har indsendt konkursbegæring efter den 9. marts 2020, antages
det, at omsætningsnedgangen skyldes conronavirus/covid-19, og din ansøgning vil
derfor behandlet på normal vis.

Kan jeg opnå kompensation, hvis min virksomhed kommer under
rekonstruktion eller går konkurs?

If you run a business in Denmark, you may apply for one or several of the
compensation schemes for businesses in Denmark during the coronavirus
disease/COVID-19.

Find introductions to the compensation schemes at www.danishbusinessauthority.dk 

Where can I find information about compensation schemes in English?

https://danishbusinessauthority.dk/assistance-businesses-denmark-during-coronavirus-diseasecovid-19
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