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Erhvervsministeriet. København, den 30. september 2020.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner:
• De allerede afsatte midler på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 til

ordningen for faste omkostninger og for selvstændige mv. kan anvendes til kompensation til barer,
restauranter og caféer mv., ramt af COVID-19-relaterede restriktioner i form af begrænsninger på
åbningstiden.

• De allerede afsatte midler til støtte til faste omkostninger og løn på § 21.11.69. Kompensations‐
ordninger som følge af COVID-19, kan anvendes til kompensation af teatre, biografer og spille‐
steder mv., hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære
driftsudgifter, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner i form af begrænsninger på
åbningstiden, og som har en omsætningsnedgang på mindst. 35 pct. relateret til begrænsning i
udskænkning som følge af en begrænsning på åbningstid.

Såfremt der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden efter den 31. oktober 2020, vil
ordningen blive forlænget dog senest frem til og med den 31. december 2020. Finansudvalget vil
blive orienteret om en evt. forlængelse af ordningerne ved orienterende aktstykke.

b. I Aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden
af 20. september 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Kon‐
servative Folkeparti og Alternativet er det aftalt, at barer, restauranter og caféer mv., der er ramt
af COVID-19-relaterede restriktioner i form af forbud mod at holde åbent i bestemte tidsrum, kan
opnå kompensation fra de to eksisterende kompensationsordninger for faste omkostninger og for
selvstændige.

Som følge af COVID-19 er der etableret en kompensationsordning for faste omkostninger samt en
kompensationsordning for selvstændige mv.

Ordningen under § 08.32.21.40. Kompensationsordning for faste omkostninger blev etableret med
akt. 124 af 27. marts 2020. Ordningen blev udvidet og forlænget til og med den 8. juli 2020, jf.
akt. 152 af 24. april 2020. Der blev med akt. 249 af 25. juni 2020 etableret en ny og målrettet kom‐
pensationsordning for faste omkostninger og ordningen er forlænget ved akt. 300 af 17. september
2020.
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Ordningen under § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige mv. blev etableret med
akt. 122 af 27. marts 2020. Ordningen for selvstændige mv. blev forlænget til og med den 8. juli
2020, jf. akt. 157 af 30. april 2020 og yderligere forlænget til og med den 8. august 2020, jf. akt. 242
af 25. juni 2020 og igen med akt. 304 af 17. september 2020.

Ordningen på § 21.11.69.60. Støtte til faste omkostninger og løn blev etableret med akt. 179 af
20. maj 2020. Ordningen blev med akt. 259 af 24. juni 2020 justeret, således at der blev oprettet
en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger for institutioner, hvor
offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ordnin‐
gen er med akt. 305 af 17. september videreført og lempet med en række krav med tilbagevirkende
kraft, så de gælder fra den 9. juli 2020.

Ordningen for faste omkostninger
Der gives adgang til at søge om kompensation for faste omkostninger for barer, restauranter og

caféer mv., der får forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum. Det sker efter trappemodellen i
den eksisterende, målrettede kompensationsordning for faste omkostninger, såfremt virksomhederne
lever op til følgende kriterier:
• Virksomheden kan dokumentere, at virksomheden er ramt af nedlukning i form af indskrænket

åbningstid, i forhold til hvad der er virksomhedens normale åbningstid.
• Virksomheden kan sandsynliggøre en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begræns‐

ningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedlukningen finder sted.
Kompensationsperioden følger perioden, hvor den delvise nedlukning er gældende. Referencepe‐

rioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, med mindre der gælder
særlige omstændigheder såsom barsel, hvilket kan åbne for anvendelse af en alternativ referenceperi‐
ode. Det vil som udgangspunkt være et krav, at virksomheden senest den 9. marts 2020 er registreret
i Det Centrale Virksomhedsregister. I det omfang det er muligt, vil der blive fastsat en senere skæ‐
ringsdato for registrering af virksomheden samt tilhørende referenceperiode. Det vil desuden være
et krav, at kompensationen ikke overstiger virksomhedens nominelle nedgang i omsætning. Dette af
hensyn til blandt andet statsstøttegodkendelsen.

Underleverandører, hvis altovervejende leverancer er til barer, restauranter og caféer mv., der bliver
pålagt en begrænsning i åbningstiden, vil også være kompensationsberettigede som i den eksister‐
ende kompensationsordning for faste omkostninger, såfremt de kan dokumentere en omsætningsned‐
gang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid. Da det kan vise sig vanskeligt at
dokumentere den specifikke relation mellem omsætningsnedgangen og begrænsningen i åbningstid
for de virksomheder, der leveres til, forudsætter dette element en særskilt statsstøttegodkendelse.

Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel, dvs. den vil indeholde tolv
trin, startende med 25 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35
pct., og sluttende ved 80 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på
90 pct. eller derover.

Der indføres en særlig foranstaltning for virksomheder, der maksimalt har ansatte svarende til
fem fuldtidsstillinger. Såfremt det for virksomheden ikke vil være økonomisk rentabelt at holde
åbent som følge af de nye restriktion på åbningstid, gives der mulighed for at få dækket op til 90
pct. af de faste omkostninger. En forudsætning for den højere støtteprocent er, at virksomheden i
kompensationsperioden ingen omsætning har.

De kompensationsberettigede faste omkostninger for virksomheder med begrænsning på åbningsti‐
den defineres på samme måde som under den gældende kompensationsordning for faste omkostnin‐
ger. Herunder vil det være muligt at opnå kompensation for de såkaldte letfordærvelige varer.
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Virksomheder, som tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan genanvende
den tidligere udformede revisorerklæring.

Selvstændigordningen
Selvstændige, der driver barer, restauranter eller caféer mv., og som får forbud mod at holde åbent

i et afgrænset tidsrum, kan søge om kompensation efter den eksisterende kompensationsordning for
selvstændige, såfremt den selvstændige lever op til følgende kriterier:
• Den selvstændige kan dokumentere, at vedkommendes virksomhed er ramt af nedlukning i form

af indskrænket åbningstid, i forhold til hvad der er vedkommendes virksomheds normale åbnings‐
tid.

• Den selvstændige kan sandsynliggøre, at vedkommendes virksomhed har en omsætningsnedgang
på mindst 30 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid i den pågældende periode, hvor nedluk‐
ningen finder sted. En periode skal dog som minimum være 14 dage og opgøres forholdsmæssigt i
forhold til samme periode sidste år.

Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, med mindre
der gælder særlige omstændigheder, såsom barsel, hvilket kan åbne for anvendelse af en alternativ
referenceperiode. Det vil som udgangspunkt være et krav, at virksomheden senest den 9. marts 2020
er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. I det omfang det er muligt vil der blive fastsat en
senere skæringsdato for registrering af virksomheden samt tilhørende referenceperiode.

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode, dog maksimalt et
forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned som i den eksisterende ordning.

Omsætningsperioden fastsættes efter samme model som den, der gælder for den gældende målret‐
tede ordning for selvstændige, jf. akt. 304 af 17. september 2020.

Om begge ordninger
Kompensationen både ift. ordningen for faste omkostninger og selvstændigordningen omfatter

også den del af kulturlivet (fx spillesteder, teatre og biografer), hvor den kommercielle omsætning
reduceres med mindst 35 pct. ved ophør af servering som følge af begrænsning i åbningstid.

De nærmere ansøgningskriterier mv. fastsættes i en bekendtgørelse for hver ordning.
Kompensationsmodellerne for faste omkostninger og selvstændige vil gælde frem til og med den

31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse frem til den 31. december 2020, såfremt der fortsat
vil gælde begrænsninger på åbningstiden, og vil gælde fra den 19. august 2020, hvor den første
regionale nedlukning af barer, restauranter og caféer mv. fandt sted. Der vil i det tilfælde kunne
opnås kompensation for den omsætningsnedgang, der dokumenterbart er relateret til ordningen. Re‐
striktionerne vil af myndighederne være fastsat gennem bekendtgørelser.

Såfremt der indføres regionale restriktioner efter udløbet af den nationale restriktion, der blev
indført fra den 19. september 2020 til og med den 18. oktober 2020 for åbningstiderne for barer,
restauranter og caféer mv., vil der kunne ansøges om kompensation efter den beskrevne model frem
til den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse frem til den 31. december. Virksomheder vil
dog ikke kompensationsmæssigt kunne blive bedre stillet i den regionale model end i de nationale
kompensationsordninger. Det indebærer, at virksomheder ikke vil kunne blive stillet forholdsmæssigt
bedre.

Finansudvalget vil blive orienteret om forlængelse af ordningerne ved orienterende aktstykke.
De forventede merudgifter vil afhænge af, hvor længe restriktionerne på barers, resturanters og ca‐

féers åbningstider vil være gældende og om restriktionerne er regionale eller nationale. Der forventes
merudgifter ved nationale restriktioner i en måned på ca. 170,0 mio. kr. i ordning for faste omkost‐
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ninger under Erhvervsministeriet. Tilsvarende forventes der merudgifter for selvstændigordningen
omkostninger på ca. 105,0 mio. ved nationale begrænsninger i en måned under Erhvervsministeri‐
et. Udgifterne forventes at kunne afholdes inden for rammen af de eksisterende bevillinger.

Tilsvarende forventes der merudgifter ved nationale restriktioner i en måned på ca. 15,0 mio. kr.
under Kulturministeriet

Udgifterne til udbetaling af kompensation afholdes inden for rammerne af de allerede afsatte mid‐
ler på § 08.32.21.40. Kompensationsordning for faste omkostninger og § 08.32.21.30. Kompensati‐
onsordning for selvstændige mv. samt § 21.11.69.60. Støtte til faste omkostninger og løn. Udgifter
forbundet med administration afholdes henholdsvis inden for rammerne af den eksisterende bevilling
på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

Det bemærkes, at der ved akt. 124 af 27. marts 2020 og akt. 122 af 27. marts 2020 blev givet
hjemmel til, at der på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) kan
optages merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske
udgifter.

Det bemærkes, at der ved akt. 179 af 20. maj 2020 blev givet hjemmel til, at der på §
21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan optages merudgifter direkte på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske udgifter.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og udbeta‐
ling af kompensation snarest muligt i indeværende finansår.

d. Der tages forbehold for Kommissionens formelle godkendelse af ordningen, jf. statsstøttereglerne.

e. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner:
• De allerede afsatte midler på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan

anvendes til kompensation til barer, restauranter og caféer mv., ramt af COVID-19-relaterede
restriktioner i form af begrænsninger på åbningstiden.

• De allerede afsatte midler på § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, kan
anvendes til kompensation af teatre, biografer og spillesteder mv., hvor offentligt tilskud til drift
udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, som er ramt af COVID-19-re‐
laterede restriktioner i form af begrænsninger på åbningstiden, og som har en omsætningsnedgang
på mindst. 35 pct. relateret til begrænsning i udskænkning som følge af en begrænsning på
åbningstid.

Såfremt der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden efter den 31. oktober 2020, vil
ordningen blive forlænget dog senest frem til og med den 31. december 2020. Finansudvalget vil
blive orienteret om en evt. forlængelse af ordningerne ved orienterende aktstykke.

Det bemærkes, at der i medfør af akt. 124 af 27. marts 2020 og akt. 122 af 27. marts 2020 er
adgang til på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) at optage
merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske udgifter.

Det bemærkes, at der ved akt. 179 af 20. maj 2020 blev givet hjemmel til, at der på §
21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan optages merudgifter direkte på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de faktiske udgifter.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. september 2020

Simon Kollerup

/ Mads Ammitzbøll Thomsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 01-10-2020 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der
stemte imod aktstykket)
Enhedslistens medlem af udvalget støtter intentionen i aktstykket om at sikre lønmodtagere og selvstændiges
økonomiske tryghed under corona-krisen. Enhedslisten kan dog ikke støtte aktstykket, fordi der ikke er værn
imod, at pengene ender i skattely, i stedet for at blive brugt på de mennesker der har brug for pengene.
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