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H Forbedringsforslag til 

kompensationspakker  
Forslag til forbedringer af de eksisterende 

kompensationspakker.  

  

Kompensationspakkerne er enormt vigtige for at sikre virksomhedernes overlevelse. Sammen med 

lønkompensation udgør de et vigtigt sikkerhedsnet – og modsat foråret, hvor virksomhederne 

havde en grad af likviditet, så er de nu endnu vigtigere.  

 

I dette katalog er der også tænkt enkelte forslag, der kan hjælpe til at komme af med 

underskuddet efter corona. 

 

Generelt 

 

Nye perioder fra 1. marts 2021 

Bliver kompensationsordningerne forlænget udover den 28/2 2021 er det nødvendigt, at det sker 

som en ”ny periode”. På den måde kan fortsat restriktionsramte få en mulighed for at omstille sig, 

introducere en webshop eller andet – uden at det går ud over den kompensation, de har været 

berettiget til i perioderne før.  

 

Referenceperioden skal fortsat være 2019 

Bliver kompensationsordningerne forlænger udover den 28/2 2021 er det nødvendigt, at 

referenceperioden ikke blot bliver ”samme måned året før”. Marts 2020 var den første måned med 

nedlukning, og vil derfor ikke være repræsentativ for virksomhedernes omsætning. 

 

Derfor bør referenceperioderne for forlængelse af hjælpepakkerne stadig tage udgangspunkt i 

2019-tal.  

 

Generel kompensation skal bestå ved forsigtig genåbning - Incitamenter til at åbne 

Når vi langsomt begynder at åbne op igen – og måske endda gør det regionalt eller lokalt, er det 

vigtigt, at den generelle kompensation fortsat kan benyttes, mens Danmark og virksomheder 

genåbner og får deres forretning op at køre igen.  

 

Derfor er det også vigtigt, at kompensationen har de rigtige incitamenter til at åbne og drive 

forretning så normalt, som restriktionerne tillader det.   

 

Forslag til forbedringer af kompensation for faste omkostninger 

 

Tvangslukkede med omsætning 

For flere kædevirksomheder, der er lukket ved påbud inden for restaurant, butik og fitness er der 

stadig en mindre omsætning – eksempelvis fra take-away, click and collect mv. En lille omsætning 

fjerner midlertidig virksomhedernes mulighed for at modtage op til 30 mio. i kompensation pr. 

måned pr. virksomhed. 
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Det kan virke paradoksalt, da virksomheden netop er lukket ved påbud. Og det kan betyde, at 

nogle virksomheder er tvunget til at lukke helt ned, i stedet for at prøve at skabe en form for 

aktivitet – for både ansatte og samfundets skyld. Og det var ikke intentionen bag den politiske 

aftale. 

  

Forskudt omsætning 

I flere brancher er det normalt, at omsætningen først realiseres, når en vare eller lignende leveres. 

Det betyder, at flere virksomheder, der er lukket ved påbud, stadig har en omsætning lige nu, fordi 

varer leveres, færdigmonteres eller lignende. Disse virksomheder får derfor ikke adgang til 

kompensation, men vil alt andet lige stå med 0-omsætning senere efter hjælpepakkerne er 

ophævet, fordi deres virksomhed har været lukket ned i januar og februar, mens de har haft 

omsætning.   

  

Der kan med fordel laves en forskudt ansøgning for tvangslukkede enheder, der oplever 0-

omsætning forskudt.  

 

Afskrivning af varelagre 

Ekstraordinære afskrivninger på ikke-fødevarer, der skyldes corona-krisen, foreslås dækket under 

ordningen for faste udgifter, så den også dækker virksomheder med en stor lagerbeholdning, der 

hurtigt mister værdi som fx tøjkollektioner og andet. 

 

Nedlukning umiddelbart inden det store julesalg af stormagasiner og storcentre og efterfølgende 

nedlukning af hele udvalgsvarehandlen umiddelbart efter jul betyder, at en lang række varer ikke 

er blevet solgt, ligesom bytte efter jul har været umuliggjort. Jo længere nedlukningen varer des 

større bliver værdiforringelsen af såvel byttevarer som varelagre. 

 

Det kunne eksempelvis være en kompensation til 50% af afskrivningerne. 

 

Kompensation for fordærvelige fødevarer og andre produkter med holdbarhed 

Reglerne i dag gør, at man kun kan få kompensation for de fordærvelige fødevarer, der kun har en 

måneds holdbarhed efter en given nedlukning. Det bør udvides, så man naturligvis kan få 

kompenseret letfordærvelige varer, hvis salgs- og eller brugsdatoen overskrides, inden 

virksomheden har nået at genåbne. 

 

Eksempelvis må biografer i stor stil kassere slik, sirupper og andre produkter, der har en længere 

holdbarhed end én måned, men som er gået over, fordi nedlukningen har været så lang.  

 

Højere loft for kompensation 

Flere store danske virksomheder indenfor særligt hoteller, turisme, oplevelse og luftfart er 

voldsomt udfordret af høje faste omkostninger og nærmest 0-omsætning. Men da de ikke er 

lukket ved påbud, kan de ikke få dækket deres faste omkostninger under krisebestemmelsen.  

 

Dermed falder de under EU's TF-loft på 75 millioner kroner pr. virksomhed i stedet for den danske 

aftale, hvor loftet er 30 millioner kroner pr. virksomhed pr. måned. Dansk Erhverv opfordrer til, at 

man fra dansk side i højere grad arbejder for at få gjort brug af krisebestemmelsen for disse 

virksomheder eller får hævet loftet markant, så det flugter med loftet i den danske aftale. 

 

Højere P-nummer-loft 
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På enheder, der er lukket ved påbud, kan man under faste omkostninger-light-ordningen modtage 

op til 100.000kr pr. enhed. I takt med at nedlukningen forlænges, er der behov for et væsentligt 

større loft.  

 

Dansk Erhverv foreslår et loft på 500.000kr pr. enhed pr. måned for stedbundne faste 

omkostninger, man er lukket ved påbud.  

 

Lige nu er der statsstøtteloft på P-nummer-løsningen på 1,5 millioner kroner pr. koncern. Derfor 

skal det statsstøtteretligt flyttes til TF-bestemmelser, som de andre ordninger, så loftet hæves.   

 

Alternativt skal virksomhederne i stedet kunne søge kompensation gennem den generelle ordning 

for faste omkostninger på P-nummer-niveau.  

  

Dokumentationskrav i taxibranchen 

Taxibranchen havde i perioden juli til og med oktober 2020 en gennemsnitlig omsætningsnedgang 

på over 50% grundet Corona. Tabet fremkommer ved en kombination af aflyste events, 

konferencer, ture til og fra lufthavne og lukning af restaurations- og nattelivet.   

 

Taxibranchen kan ikke få kompensation i den nævnte periode grundet de fremsatte 

dokumentationskrav, som kørselskontorerne ikke kan møde. Der er derfor behov for, at der laves 

nye dokumentationskrav, som kan dokumenteres hos kørselskontorerne.  

 

Kørselskontoret har mulighed for at dokumentere følgende, som samlet kan danne grundlag for 

dokumentationen for at omsætningsnedgangen skyldes corona-restriktioner: 

 

1. Omsætning på udenlandske kreditkort  

2. Kontrakter med restauranter, hoteller, værtshuse mv.  

3. Sandsynliggøre kørsel til store events (konferencer, teater, koncerter og lignende) ved 

brug af geografisk lokation samt ”tidsstempel” udtaget fra kørselsdata  

4. Kørsel til og fra lufthavne, der fx i København har sit helt eget taxidistrikt  

5. Kørsel til og fra restauranter, værtshuse og diskoteker i forbindelse med begrænset 

åbningstider og lukning af nattelivet  

 

Ovenstående burde kunne medtages med udgangspunkt i politiske aftaler.  

 

Taxibranchen har naturligvis også tabt omsætning fordi, der generelt er færre ture grundet den 

generelle nedlukning af samfundet. Det er derfor centralt, at kørselskontorerne får mulighed for at 

medtage ovenstående. 

 

Dokumentationskrav i vikarbranchen 

Vikarbranchen er for det meste ramt af ”opfordringer til hjemmearbejde”, hvilket betyder, at 

vikarer ikke bliver hyret ind til kantiner og andre opgaver. Derfor bør vikarbureauer kunne henvise 

til forsamlingsforbuddet (og den heraf afledte opfordring til hjemmearbejde), som restriktion, der 

er kompensationsgivende og således ikke blot en anbefaling..  

 

Forlængede hjælpepakker til særligt udsatte brancher 

Man bør i løbet af foråret vurdere og komme med bud på nye, fleksible, målrettede og forbedrede 

hjælpepakker til brancher, der fortsat vil være hårdt ramt langt ind i 2021 – og måske først kommer 

på fode langt senere. 
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Det kunne eksempelvis være hotel, turisme og luftfart, der potentielt har længere vej til normale 

tilstande end andre erhverv. 
 

Forslag til forbedringer af selvstændigordning 

 

Antal ansatte for selvstændige 

Forhøjelse af antal ansatte fra de nuværende 25 fuldtidsansatte til fx 40 medarbejdere. Loftet er 

tidligere hævet fra 10 til de 25. Alternativ til forhøjelse af antallet af ansatte kan være opgørelse på 

p-nummer/enhedsniveau således, at det er et maks. på 25 fuldtidsansatte pr. enhed.  

 

Selvstændige med omsætning skal have mulighed for at søge udelukkende på 

tvangslukningsperioden 

Selvstændige med omsætning under tvangslukning fra fx salg fra en webshop kan i dag kun opnå 

kompensation, hvis de ansøger om kompensation helt tilbage fra den 9/12 i stedet for fra deres 

tvangslukningsdato.  

 

Dette betyder reelt, at mange selvstændige, der har sat alle sejl ind for at få et endnu bedre salg i 

december, så skal indregne dette salg og ikke kan starte deres kompensationsperiode fra datoen 

for deres tvangslukning. Det virker modstridende, når den selvstændige i ordningen for faste 

omkostninger har mulighed for omsætning under tvangslukningen uden at tage julehandlen med, 

mens man i selvstændig-ordningen ikke har samme mulighed. 

 

Der bør derfor være en indbyrdes logik i samspillet mellem ordningen for faste omkostninger og 

ordningen for selvstændige. Således, at ikke kun den ene ordning giver mulighed for 

kompensation for tabt omsætning under tvangslukningen og den anden ordning ikke gør det. 

 

Alternativ kan der laves en ny ansøgningsperiode, der går fra den 1/1 2021, så den selvstændiges 

december-omsætning holdes uden af kompensationsperioden og den tilhørende referenceperiode 

også starter 1/1-2020. 

 

Fjern revisorerklæring på slutafregning til selvstændigordning 

På selvstændigordningen skal der være en revisorerklæring på slutafregningen. Det bør man 

fjerne, så det er på tro og love og faktiske regnskaber, som er gældende.  

 

Fjern 23.000-kravet i selvstændigordningen 

Kravet om at man max må tage 23.000 kr. ud af virksomheden for at få adgang til de forbedrede 

satser bør fjernes igen.  

 

Forslag til justeringer for butikker 

 

Butikkerne landet over er lukkede ved påbud. Allerede nu bør man lave meget kontrolleret åbning 

af detailhandlen. 

  

Nedenstående er nogle ønsker til lidt opblødning på kravene for butikker: 

- Mulighed for at butikker kan tilbyde tidsbestilling, fx autoforhandlere, køkkenbutikker, 

guldsmede mv. 

- Mulighed for at forbrugerne kan bytte varer, evt. ved bookede tider 

- Mulighed for indlevering til reparation, reklamation og ombytning 
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Likviditet 

 
Likviditetsudfordringer – udskydelser af betalinger til det offentlige 

Den udvidede rentefri låneadgang til udskydelse af marts måneds moms er utrolig vigtig, men det 

bør udvides.  

 

Dansk Erhverv foreslår en udvidelse af de rentefri lån til også at indeholde lønsum og andre 

omkostninger til det offentlige.  

 

Øget bevilling til dækning af merudgifter i Rejsegarantifonden 

Den hidtil bevilgede støtte på 2,4 mio. kr. til Rejsegarantifonden til partiel dækning af 

merudgifterne ved administration af hjælpepakker m.v. bør forhøjes til 10 mio. kr. i 2021, da stort 

set al Rejsegarantifondens arbejde knytter sig til corona. 
 

 

Andet 

 
Kompensation for ekstraomkostninger til test af medarbejdere mv. 

Med de kommende nye indrejseregler kan der opstå nogle store ekstraudgifter for 

grænsependlere, der skal have en PCR-test.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at virksomheder kan kompenseres for test af medarbejdere. 

 

Underskuddet fra kriseåret skal hurtigere væk – fjern begrænsning på underskudsfremførsel  

Virksomhederne vil under corona-krisen opbygge store underskud, der i de kommende år risikerer 

at tynge dem. Som udgangspunkt kan underskud fremføres ubegrænset, men der er grænser for 

hvor meget, der kan modregnes i et enkelt år. Denne begrænsning gør, at krisen vil hænge over 

hoteller og restauranter i længere tid end nødvendigt, hvilket er unødvendigt eftersom man ved at 

lade virksomhederne udnytte de opbyggede underskud kan sikre, at der går færre år, før der igen 

er overskud, som kan bruges til investeringer.  

 

Dansk Erhverv foreslår derfor permanent at fjerne den beløbsmæssige begrænsning på brug af 

fremførte underskud, der findes i lovgivningen i dag.  

 

Muligheden var også tidligere gældende i Danmark, og den kendes fra flere andre lande som 

Sverige og Norge. Her og nu vil ophævelsen gavne alle virksomheder.  

 

Underskud i 2020 og 2021 skal kunne modregnes i 2018 og 2019  

For en lang række virksomheder indenfor turismebranchen var årene op til krisen gode år, hvor der 

blev betalt meget i selskabsskat til staten. I 2020 og 2021 må det desværre forventes, at mange 

virksomheder får underskud.  

 

Underskuddet kan fremføres til modregning i kommende år, men kan ikke modregnes i tidligere 

års skattebetaling. I flere andre lande har man permanent en mulighed for at føre underskud 

tilbage – herunder bl.a. Tyskland og Frankrig.  

 

Dansk Erhverv foreslår som et særligt krisetiltag, at man i årene 2020-22 kan 

underskudsmodregne i årene 2018-19, sådan at opbyggede underskud i 2020 hurtigt kan komme 

væk og virksomhederne kan komme fuldt tilbage efter krisen.  
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Forslaget skønnes at medføre et provenutab på et mindre beløb, da forslaget i overvejende grad er 

udtryk for en udskydelse af beskatning.  

 

Konkursdækning i rejsebranchen 

Konkursdækningen af aktører i rejsebranchen står til at udløbe den 31/12 2021. Det bør forlænges 

til 31/12 2022.  

 

 

 


