
Spørgsmål: Vil ministeren oplyse hvorledes en restaurant der er tvangslukket som følge af myndighedernes 

udmeldinger herom, og dermed omfattet af 100 pct. refusion, vil være stillet, hvis restauranten starter en 

take away forretning op, vil den fortsat kunne få 100 pct. refusion?  

 

Svar: For at få 100 pct. kompensation skal restauranten kunne påvise, at den har været fuldt lukket, og 

dermed ingen omsætning har haft i den periode. Det ligger i direkte forlængelse af den politiske aftale af 

19. marts 2020. Såfremt restauranten starter en take away forretning op, og har en omsætning vil 

virksomheden ikke være berettiget til at få 100 pct. kompensation af de faste omkostninger. Med venlig 

hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at en virksomhedsejer, der netop har købt en eksisterende 

virksomhed, men endnu ikke har fået et selvstændigt CVR-nummer, også er dækket af ordningen?  

Svar: I udgangspunktet skal virksomhedernes CVR-numre være oprettet før den 9. marts 2020. Dette bl.a. 

af hensyn til, at svindlere efter udmeldingen om de midlertidige kompensationsordninger ikke har kunnet 

oprette nye fiktive virksomheder, som kunne ansøge om kompensation. Det vil samtidig være et krav, at 

den selvstændige kan dokumentere en omsætning før ansøgningstidspunktetsom grundlag for vurderingen 

af omsætningsfaldet for at komme ind i ordningen. Der kan dog være tilfælde, hvor eksisterende 

enkeltmandsvirksomheder overtages af en ny ejer, som derved får et nyt CVR-nummer tilknyttet 

virksomheden, samt at dette nye CVR-nummer først registreres efter den 9. marts 2020. I sådanne tilfælde 

vil Erhvervsstyrelsen give mulighed for, at den pågældende virksomhed alligevel kan få mulighed for at søge 

kompensation, da det vil ligestille enkeltmandsvirksomheder med selskaber, hvor kravet om nyt CVR-

nummer ikke findes ved videreførelse af selskabet i anden ejerkreds. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Vil ministeren overveje at de mange privatejede klinikker med en sundhedsautorisation kan 

opnå 100% kompensation af deres faste udgifter? De er ikke lukket ved bekendtgørelse, men er blevet 

opfordret af Sundhedsstyrelsen til kun at gennemføre absolut nødvendige behandlinger. Da de også indgår 

i en form for nødberedskab bør de kunne opnå 100% kompensation af faste udgifter selvom de har en 

mindre omsætning. 

Svar: Det fremgår af den poliske aftale om COVID-19-initiativer, at ”erhvervsdrivende, som ved 

bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil […] blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter”. 

Private klinikker vil være omfattet af kompensationsordningen, og vil kunne få kompensation på op til 80 

pct. af deres faste omkostninger. De private klinikker er således ligestillet med andre virksomheder og 

organisationer, som oplever et omsætningsfald ved at efterleve myndighedernes anbefalinger, men fortsat 

har mulighed for at opretholde en vis omsætning. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

 

 



Spørgsmål: Såfremt der kan påvises klar sammenhæng mellem nogle faste omkostninger og et afgrænset 

forretningsområde, der mister mere end 80% omsætning, vil det så være muligt at få 80% kompensation 

for disse faste omkostninger, selvom virksomheden som helhed kun har oplevet eksempelvis 40% nedgang?  

Svar: Nedgangen i omsætning skal opgøres for hele virksomheden og ikke for udvalgte dele af 

virksomheden. Virksomheden defineres som én samlet juridisk enhed, hvorfor de enkelte 

forretningsområder må ses samlet for at give et korrekt billede af virksomhedens økonomiske situation. I 

det modsatte tilfælde kunne en virksomhed, som oplevede omsætningsnedgang for udvalgte dele af 

virksomheden, men omsætningsfremgang for den samlede virksomhed, modtage kompensation for en 

andel af sine faste omkostninger. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Hvordan defineres en virksomhed ift. at opgøre det procentvise omsætningstab? Hverken CVR 

eller moms er virksomhedsidentiske størrelser. Mange virksomheder har både mange CVR- og moms-

numre. Det gør det uklart, hvilken base der er tiltænkt, at der skal beregnes omsætningsnedgang på? Er det 

hele koncernen, det enkelte CVR-nummer, det enkelte forretningsområde? Kan fx koncernforbundne 

selskaber have mulighed for at vælge at ansøge som samlet koncern? Samtidig kan dele af virksomheder 

være tvangslukket (fx butikker i centre), mens andre dele ikke er.  

Svar: For at ordningen kan få effekt for nødlidende virksomheder, er det afgørende, at pengene hurtigt kan 

komme ud. Samtidig er det vigtigt at mindske muligheder for svindel. Det betyder bl.a., at der er brug for 

en meget entydig definition af en virksomhed. Virksomheder er en privatretlig juridisk person, der er 

registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det giver Erhvervsstyrelsen en autoritativ kilde til at 

verificere virksomheden i forbindelse med ansøgningsprocessen, en entydig modtager af 

kompensationsbeløbet samt størst mulig transparens i forbindelse med efterkontrollen. Konkret indebærer 

det, at omsætningsnedgang måles for det enkelte CVRnummer (den enkelte virksomhed). Det gælder 

uanset om CVR-nummeret (virksomheden) indeholder ét eller flere forretningsområder. Dermed er det 

heller ikke muligt for koncernforbundne virksomheder at vælge at ansøge som en samlet koncern. Endeligt 

indebærer definitionen, at virksomheder kun kan modtage 100 pct. kompensation for faste omkostninger, 

hvis deres lokaler er fuldt lukket ved forbud, og virksomheden ingen omsætning har i den periode, 

forbuddet har været gældende. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Skal der betale renter af for meget udbetalt kompensation? Hvor høje vil renterne i så fald 

være, og hvor hurtigt vil der skulle tilbagebetales? 

Svar: Der vil i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse blive taget stilling til hvor høje renter der 

pålægges, hvis virksomheden får for meget kompensation udbetalt. Ordførerne vil få bekendtgørelsen 

tilsendt forud for udstedelsen. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

 

 

 



Spørgsmål: Overskuddet i mindre virksomheder kan dels være afkast og dels indehaverløn. Kan ministeren 

bekræfte at den foreslåede værnsregel om tilbagebetaling indebærer at fx en ejerleder ikke må have nogen 

indtjening i 2020, hvis der gøres brug af ordning om kompensation for faste udgifter? 

Svar: Efter drøftelse med ordførerne i dag er det besluttet, at den foreslåede mekanisme om 

tilbagebetaling ved samlet overskud i 2020 ikke indgår i ordningen. Det er vigtigt, at virksomhederne er 

motiverede til at komme i arbejdstøjet og sætte gang i økonomien igen efter coronakrisen, og der vil 

udsigten til at skulle tilbagebetale kompensationen ved et samlet overskud i 2020 medføre en risiko for, at 

der sendes et forkert signal til virksomhederne. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at omkostninger der opfylder dokumentationskravene, men som det 

efterfølgende viser sig, at det er muligt at få reduceret, eksempelvis gennem huslejenedsættelse aftalt med 

udlejer, kun skal tilbagebetales hvis den samlede kompensation overstiger de samlede faste udgifter i 

kompensationsperioden?  

Svar: I overensstemmelse med den politiske aftale kan virksomheder, som oplever en nedgang i deres 

omsætning på mindst 40 pct., få kompensation for en andel af deres faste omkostninger i perioden fra og 

med den 9. marts til og med den 8. juni. Virksomheden får udbetalt kompensation på baggrund af 

virksomhedens indmeldte forventede faste omkostninger. Efter periodens udløb foretager 

Erhvervsstyrelsen en regulering af virksomhedens kompensation, hvis virksomhedens faste omkostninger 

har vist sig højere eller lavere end forventet. Det vil sige, at hvis virksomhedens faktiske faste omkostninger 

har været højere end de indmeldte forventede omkostninger, får virksomheden udbetalt yderligere 

kompensation, mens virksomheden skal tilbagebetale kompensation, hvis virksomhedens faktiske faste 

omkostninger har vist sig lavere end forventet. Det gælder også, hvis det sidstnævnte skyldes, at 

virksomheden efter indmelding til Erhvervsstyrelsen fx har fået en reduktion i huslejen. Hvis virksomheden 

kun skal tilbagebetale kompensation, såfremt den samlede kompensation overstiger de samlede faste 

omkostninger i kompensationsperioden, vil det blive fordelagtigt for virksomheden at spekulere i at vente 

med at indgå aftale om huslejenedsættelse til efter virksomheden har indmeldt sine forventede faste 

omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Hvordan skal ”uopsigelige kontraktbundne udgifter” nærmere forstås? Stort set alle 

leasingaftaler kan opsiges, men det kan være både uforholdsmæssigt dyrt (fx hvis man forventer en fortsat 

drift bagefter) eller uhensigtsmæssigt, hvis det fx er forretningskritiske aktiver.  

Svar: Med ”uopsigelige kontraktbundne udgifter” skal forstås omkostninger knyttet til kontrakter, som ikke 

kan opsiges med kort varsel, eller hvor opsigelse vil påføre virksomheden tab. Hvis en virksomhed f.eks. har 

en butik i et storcenter med kun én måneds opsigelse af lejemålet, vil der kunne opnås kompensation, selv 

om lejemålet ikke opsiges. Årsagen er, at hvis lejemålet opsiges, så vil grundlaget for virksomhedens 

fortsatte drift bortfalde. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

 

 



Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at dækning af renteudgifter også dækker renter og bidragssats på 

realkreditlån, så der ikke er forskel på dækning af udgifterne på et lån, hvad enten det er et banklån eller et 

realkreditlån?  

Svar: Erhvervsstyrelsen er i dialog med Danske Revisorer (FSR) og øvrige eksterne regnskabseksperter om 

at udarbejde en vejledning til, hvordan virksomheden kan opgøre sine faste omkostninger, herunder med 

konkrete eksempler på regnskabsposter, der i udgangspunktet er faste omkostninger. Med venlig hilsen 

Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Vil ministeren oplyse, om følgende kategorier er omfattet af definitionen for faste udgifter: o 

Afskrivninger og afdrag - (for at sidestille dem der selv har finansieret bygninger/maskiner og/eller 

foretaget lån med dem der har leasingudgifter) o Ekstraordinære afskrivninger på varelager, der skyldes 

Covid-19 - (Der er mange der har et varelager, der hurtigt mister sin værdi fordi det er letfordærvelige varer 

eller sæsonvarer. Eksempler på sådanne kategorier er blomster, madvarer til restauranter, og modetøj) o 

Udgifter til afværgeforanstaltninger. - (Udgifter direkte forbundet med håndtering af påbud om lukning, 

nøddrift og lignende)  

Svar: Erhvervsstyrelsen er i dialog med Danske Revisorer (FSR) og øvrige eksterne regnskabseksperter om 

at udarbejde en vejledning til, hvordan virksomheden kan opgøre sine faste omkostninger, herunder med 

konkrete eksempler på regnskabsposter, der i udgangspunktet er faste omkostninger. Jeg har bedt 

Erhvervsstyrelsen om i sin dialog med revisorerne at drøfte de indmeldte forslag. Med venlig hilsen Simon 

Kollerup 

 

Spørgsmål: Flere mindre virksomheder er i dag undtaget revisorkrav. SKAT tillader i andre sammenhænge 

brug af skatterådgivere, bogholdere, revisorer etc. Kan det bredes ud i denne ordning for at undgå 

uhensigtsmæssige flaskehalsen?  

Svar: Af hensyn til administrationen af kompensationsordningen vil det ikke være hensigtsmæssigt at 

undlade revisorkravet. Erhvervsstyrelsen har ikke autoritative data om virksomhedernes faste 

omkostninger forud for virksomhedernes ansøgning, da disse ikke findes. Derfor er det en central 

forudsætning i Erhvervsstyrelsens administration – både for at pengene hurtigt kan komme ud og for at 

mindske mulighederne for svindel – at virksomhedens ansøgning er vedlagt en revisorerklæring med høj 

grad af sikkerhed. Jeg vil endvidere bemærke, at Erhvervsstyrelsen har en tæt dialog med FSR for at sørge 

for, at man er godt forberedt til at hjælpe med både erklæringer og rådgivning, og så det vil ske effektivt, 

hurtigt og med blik for den enkelte virksomheds overlevelse. Endelig vil jeg henholde mig til, at det af den 

politiske aftale fremgå at der vil blive stillet krav om revisorpåtegning i opgørelsen af virksomhedernes faste 

udgifter. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at ordningen ikke kun dækker omsætning på hjemmemarkedet, dvs. 

at eksportvirksomheder også er dækket?  

Svar: Ja, det kan bekræftes. Omsætning relateret til konkrete aktiviteter og arbejdspladser i Danmark er 

omfattet, herunder varer og tjenesteydelser produceret i Danmark til eksport. Med venlig hilsen Simon 

Kollerup 



 

Spørgsmål: For vækstvirksomheder, som har eksisteret i længere tid uden nævneværdig omsætning fordi 

fokus har været på udvikling, og først havde en forventning om at realisere omsætning på nuværende 

tidspunkt, kan omsætningstab da dokumenteres ved hjælp af fremlæggelse af budgetter?  

Svar: For alle virksomheder, inkl. vækstvirksomheder, er udgangspunktet i ordningen, at 

omsætningsnedgangen opgøres med reference til den tilsvarende periode sidste år. Anvendelse af fx 

virksomhedens budgetter ville forudsætte manuel sagsbehandling og ekstra kontrol på 

ansøgningstidspunktet. Det vurderes ikke muligt for en ordning med forventelig titusindvis af ansøgere, og 

hvor der er behov for hurtig udbetaling af kompensationen. Jeg er dog samtidig optaget af, at vi også 

holder hånden under landets vækstvirksomheder, som allerede har mulighed for at få adgang til kapital 

bl.a. via InnoBooster-programmet i Innovationsfonden og ordningerne i Vækstfonden. Men der kan være 

behov for yderligere tiltag rettet mod vækstvirksomhederne, hvilket vi aktuelt er ved at undersøge 

nærmere. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: For flere typer virksomheder/selvstændige vil samme periode sidste år ikke i tilstrækkelig 

omfang være relevant for omsætningstabet i denne periode. Det gælder fx vækstvirksomheder med 

stigning i omsætning og omkostninger, nystartede virksomheder, selvstændige, der har været ramt af 

sygdom eller barsel samt virksomheder hvor omsætningen i dag er afhængigt af tidligere periodes salg – og 

nedgang i aktivitet derfor først kan aflæses i omsætningen på et senere tidspunkt. På hvilken måde kan 

disse virksomheder dokumentere omsætningstabet – vil fremlæggelse af budgetter fx være tilstrækkelig 

dokumentation?  

Svar: Erhvervsstyrelsen er ved at fastlægge en administrationsmodel som tager højde for de særlige 

tilfælde, hvor der ikke kan registreres omsætning i den sammenlignelige periode i 2019 – bl.a. som følge af 

sygemelding, barsel eller lign. Modellen vil fortsat tage udgangspunkt i, at der skal findes en 

referenceperiode for omsætningsnedgangen, der i videst muligt omfang tager højde for, at intentionen 

med ordningen er at kompensere for dækning af de faste omkostninger, som virksomhederne skal 

opretholde på trods af nedgang i omsætning som følge af COVID-19. For nystartede virksomheder vil der 

ligeledes bliver fastlagt en anden sammenligningsperiode. For vækstvirksomheder og virksomheder hvor 

nedgang først kan ses på omsætningen på et senere tidspunkt anvendes tilsvarende periode sidste år. 

Dette gøres for at kunne administrere en model med forventeligt titusindvis af ansøgere. Jeg er dog 

samtidig optaget af, at vi også holder hånden under landets vækstvirksomheder, som allerede har mulighed 

for at få adgang til kapital bl.a. via InnoBooster-programmet i Innovationsfonden og ordningerne i 

Vækstfonden. Men der kan være behov for yderligere tiltag rettet mod vækstvirksomhederne, hvilket vi 

aktuelt er ved at undersøge nærmere. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at omsætningstabet defineres og dokumenteres på samme måde 

som ved øvrige ordninger, fx garantiordningen til SMVer?  

Svar: De præcises krav til opgørelsen af omsætningsnedgang vil blive fastlagt ved bekendtgørelse. 

Ordførerne vil få bekendtgørelsen tilsendt forud for udstedelsen. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 



Spørgsmål: I dokumentationskrav tales der om faste omkostninger de forudgående tre måneder. Det er vel 

de faste omkostninger per den 9. marts – 8. juni der er afgørende? Det betyder at en huslejekontrakt der er 

indgået den 1. marts, vil være omfattet – og omvendt vil en leasingaftale der udløber den 1. april kun blive 

kompenseret indtil da.  

Svar: Den kompensation, som virksomheden slutteligt vil modtage, vil være baseret på virksomhedens 

faktiske faste omkostninger i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Virksomheden skal i 

forbindelse med ansøgningen oplyse Erhvervsstyrelsen om de faktisk afholdte faste omkostninger for de 

seneste tre måneder samt de forventede faste omkostninger for perioden den 9. marts til og med 8. juni. 

Blandt andet på baggrund heraf udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensation svarende til en andel af 

virksomhedens forventede faste omkostninger. Efter periodens afslutning skal virksomheden oplyse om 

sine faktiske faste omkostninger i perioden, og Erhvervsstyrelsen foretager herefter en efterregulering af 

virksomhedens kompensation, så den modsvarer den rette andel af virksomhedens faktiske faste 

omkostninger i perioden. Det betyder, at virksomheden fra den 9. marts kan få kompensation for faktiske 

faste omkostninger forbundet med en huslejekontrakt indgået 1. marts, og en leasingaftale, der udløber 

den 1. april, kun bliver kompenseret indtil da. Med venlig hilsen Simon Kollerup 

 

 


