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Kompensationsordning for faste omkostninger forlænges 

Kompensationsordningen for faste omkostninger udløb den 8. juli 2020 og blev erstattet af en ordning 

for faste omkostninger til virksomheder, som fortsat efter den 8. juli 2020 var hårdt ramt af restriktio-

nerne fra COVID-19. 

Den nye ordning var gældende for perioden 9. juli - 31. august 2020, og den bliver ny forlænget til og 

med den 31. oktober 2020. 

Endvidere er aftalt en række forbedringer, som har betydning for underleverandører til aflyste arrange-

menter, underleverandører til tvangslukkede virksomheder, virksomheder med udenlandske kunder 

samt natklubber og diskoteker, som stadigvæk har forbud mod åbning. 

Den nye kompensationsordning for faste omkostninger omfatter nu perioden 9. juli – 31. oktober 2020 

og skal kompensere virksomheder, som er særligt hårdt ramt af en eller flere af følgende restriktioner: 

• Forbud mod at holde åbent 

• Forsamlingsforbud på over 500 personer 

• Grænselukninger 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

Følgende forbedringer til ordningen er aftalt: 

1/ Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder: 

• Kravet om, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli – august 2019 kom 

fra udenlandske kunder eller rejser til restriktionsramte destinationer udgår. 

2/ Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer: 

• Det enkelte arrangements karakter bliver bestemmende for underleverandørens mulighed for at 

opnå kompensation i den forlængede ordning. Dermed vil det være muligt at opnå kompensa-

tion for virksomheder, uanset at arrangøren eksempelvis er en kommune. Det vil være til gavn 

for underleverandører af fx lyd og lys, der leverer til arrangementer, som er planlagt af kommu-

ner eller andre offentlige aktører. 

3/ Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde 

åbent: 

• Der kommer en mulighed for, at natklubber, diskoteker og lignende kan få kompensation for 

varer, som kommer til at udløbe i den forlængede kompensationsperiode. Dette kan fx være øl 

og sodavand mv. 

4/ Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til virksomheder 

der er tvangslukkede: 

• Der bliver mulighed for kompensation for faste omkostninger til underleverandører til virksom-

heder, der har åbningsforbud. Det betyder at virksomheder, der leverer varer og ydelser til 



natklubber mv, som indirekte rammes af forbuddet, vil kunne kompenseres for en del af deres 

faste omkostninger. 

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor. 
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