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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.  

 

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 virksomhedernes mulighed for at modtage op til 30 mio. i kompensation pr. måned pr. 
virksomhed  
  
Det kan virke paradoksalt, da man 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 kommer, 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 i januar eller i februar efter 
hjælpepakkerne er ophævet.  
  
Der kan med fordel laves en forskudt ansøgning for tvangslukkede enheder, der oplever 0-
omsætning forskudt.  
 
Varelager  

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. 

 

Højere loft for kompensation 

Omkring 70 store danske virksomheder er enormt 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.  
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Dermed falder de under EU's TFEU-loft på 22,3 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. 

  
Dokumentationskrav i Taxibranchen 
Taxibranchen i perioden juli til og med oktober har stadigvæk en gennemsnitlig 
omsætningsnedgang på over 50% for hele perioden grundet Corona. Tabet fremkommer ved en 
kombination af aflyste events, konferencer, ture til og fra lufthavne og lukning af restaurations- og 
nattelivet.   
 
I dag kan taxibranchen 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. Kan 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 f.eks. i København har sit eget taxidistrikt  
5. Kørsel til og fra hovedsageligt 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 man som vikarbureau kunne 
henvise til forsamlingsforbuddet (og den heraf afledte opfordring til hjemmearbejde), som 
restriktion, der er kompensationsgivende.  
 
Forslag til forbedringer af selvstændigordning 
 
Antal ansatte for selvstændige 
Forhøjelse af antal ansatte. Der er maks. i hjælp til selvstændige ordningen i dag 25 
fuldtidsansatte, men er tidligere hævet fra 10 til de 25. Kunne med fordel hæves til 40 
medarbejdere. 
Alternativ til forhøjelse: opgørelse på p-nummer/enhedsniveau, såedes at det er et maks. på 25 
fuldtidsansatte pr. enhed. 
  
Forhøjelse af kompensation 
Forhøjelse af maks. på kompensation pr. måned fra de nuværende 23.000 kr. til 30.000 kr., 
således, det flugter med LK-ordningen.  
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Forslag til justeringer for butikker – ligestilling med andre brancher 
 
Butikkerne landet over er lukkede ved påbud. Men der er stadig mulighed for en del websalg, hvor 
betaling skal foregå online inden afhentning. Det går ud over især mindre butikker og samtidig er 
det en skævvridning ift eksempelvis restauranter, der har take-away, hvor både bestilling og 
betaling kan ske på stedet. 
  
Nedenstående er nogle ønsker til lidt opblødning på kravene for butikker: 
- Mulighed for indlevering til reparation, reklamation og ombytning 
- Mulighed for at butikker kan tilbyde tidsbestilling, fx autoforhandlere, køkkenbutikker mv 
- Mulighed for at forbrugerne kan bytte varer, evt. ved bookede tider 
- Mulighed for betaling ved afhentning af click and collect, ligesom der er ved take away idag, 
hvilket vil være en stor hjælp for fx mindre butikker uden de store onlineløsninger 
 

Skatter og afgifter  

 
Likviditetsudfordringer – udskydelser af betalinger til det offentlige 
Udskydelse af kommende momsbetaling i marts og udskydelse af kommende skattebetalinger, da 
likviditeten er presset for rigtig mange virksomheder.  
 

 

 

 


