De generelle kompensationsordninger udfases pr. 30. juni
2021 - og erstattes af en ny rammeaftale
25 / 8 / 2021
Regeringen og et bredt ﬂertal af Folketingets partier har under nedlukningen holdt hånden under dansk
erhvervsliv med en række kompensationsordninger.
Nu hvor samfundet genåbnes, ligner hverdagen mere og mere sig selv igen for mange virksomheder, men
der er desværre brancher, hvor krisen stadig trykker. Det er specielt turisterhvervet, oplevelsesindustrien,
kulturen og eksportvirksomheder, som stadig er hårdt ramt.
Derfor er Regeringen og et bredt ﬂertal af Folketingets partier blevet enige om at udfase de generelle
kompensationsordninger og erstatte dem med en rammeaftale, som er tilpasset og fokuseret på de
udsatte erhverv.
Regeringen og aftalepartierne er enige om følgende:
1. Faste omkostninger – der etableres en ny og tilpasset kompensationsordning for faste
omkostninger. Ordningen er baseret på den nuværende trappemodel, startende med en
kompensationssats på 55% ved en omsætningsnedgang på 45% mod de nuværende 30%.
2. Selvstændige – der etableres en ny og tilpasset kompensationsordning for særligt udsatte
selvstændige, der har et omsætningstab på min. 45% samt tvangslukkede selvstændige uden
omsætning (mod de nuværende 30%).
Der vil kunne ansøges om kompensation;

Op til 30.000 kr. pr. måned for selvstændige, der ikke har ansatte.
Op til 33.000 kr. pr. måned for selvstændige, der har ansatte, svarende til mindst én
fuldtidsansat.
Betinget af;
I den periode hvor den selvstændige modtaget kompensation, må denne ikke tage mere end
23.000 kr. ud i gennemsnit pr. måned.
Selvstændige, der har forbud mod at holde åbent og uden omsætning kan få kompenseret 100% af
deres omsætningstab.

Kompensationsordningerne vil gælde for perioden 1. juli – 30. september 2021, hvorefter der vurderes om
det er nødvendigt med yderligere forlængelse.

Vigtige frister i den kommende periode:
Omsætningstab

Faste omkostninger

• Ansøgningsfrist 31/8-2021 for perioden 1/9-20

• Ansøgningsfrist 31/8-2021 for perioden

– 28/2-21

1/11-20 - 28/2-21

• Ansøgningsfrist 31/8-2021 for perioden 1/3-21

• Ansøgningsfrist 30/9-2021 for perioden 1/3-21

– 30/6-21

– 30/6-21

• Dokumentationsfrist 30/9-2021 for modtaget

• Dokumentationsfrist 30/9-2021 for modtaget

kompensation vedr. perioden 9/3-20 – 31/8-20

kompensation vedr. perioden 9/3-20 – 31/8-20

Aﬂyste arrangementer

Lønkompensation

• Ansøgningsfrist 15/9-2021 for arrangementer

• Ansøgningsfrist 31/8-2021 for hjemsendte i

aﬂyst i perioden 6/3-20 – 30/4-21

perioden 9/12-20 -30/6-21

Lånemuligheder
• Ansøgningsfrist 16/6-2021 (fra 2/6) for momslån vedr. moms til betaling 1/6-2021
• Ansøgningsfrist 7/6-2021 vedr. A-skatter til betaling april 2021
• Ansøgningsfrist 22/6-2021 vedr. A-skatter til betaling maj 2021

Kontakt
Vores dygtige Covid-19 team har stor erfaring med rådgivningen i statens hjælpepakker. Kontakt os for en
uformel snak om netop din situation.
Valby: +45 3345 1000 | Odense: +45 6613 0730 | Mail: info@bakertilly.dk

Var informationen nyttig?
Ja | Nej
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