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Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har gennem hele krisen haft fokus 

på at holde hånden under de virksomheder og arbejdspladser, der er hårdt ramte af Covid-

19. Det bidrager til at flest mulige virksomheder og kulturinstitutioner kommer så godt 

igennem krisen som muligt.  

Genåbningen af samfundet er gradvist og ansvarligt påbegyndt, men restriktionerne ska-

ber fortsat udfordringer for erhvervslivet. Derfor er der behov for at justere hjælpepak-

kerne.  

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil indkalde beskæftigelsesordførerne til sepa-

rate forhandlinger vedrørende tiltag, herunder uddannelsestiltag, der målrettes langtidsle-

dige under coronakrisen. 

Aftalepartierne er enige om følgende: 

 

1. Forbedring af faste omkostninger light 

En række butikker i butikscentre og stormagasiner er fortsat tvangslukkede og kan søge 

kompensation via faste omkostninger light.  

Aftalepartierne er enige om at forbedre forholdene for butikkerne generelt, herunder re-

stauranter og caféer mv., så de kan opnå 100 pct. kompensation for de faktisk afholdte, 

stedbundene faste omkostninger op til 150.000 kr. pr. enhed pr. måned.  

Samtidig søges ordningen godkendt under Temporary Framework pkt. 3.1, hvorved kom-

pensationsloftet på 1,5 mio. kr. pr. virksomhed hæves til ca. 13,3 mio. kr. pr. virksomhed.  

Endelig kan Erhvervsstyrelsen kræve, at der skal foretages ekstern revision når det vur-

deres nødvendigt og kompensationsbeløbet overstiger 1 mio. kr. Justeringen gælder fra 

den 1. marts 2021 og frem.  

 

2. Kompensation for foder til dyrehold  

Af hensyn til dyrs trivsel er aftalepartierne enige om at justere kompensationen for faste 

omkostninger, hvorved foder til dyrehold uden for landbruget fremover kan kompenseres.  

Konkret kan der fremover gives kompensation for faste omkostninger til veterinærbe-

grundede udgifter, fx udgifter til hestehold, hundeopdrætnings- og avlsdyrsbranchen uden 

for landbruget, herunder til rideskoler, hundekenneler, dyr hos dyrehandlere, dyrlæger, 

samt cirkusser. Dyrehold i landbruget er ikke omfattet, da disse hører under den fælles 

landbrugspolitik og statsstøttereglerne herfor. Justeringen gælder fra den 9. december 

2020 og frem.  
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3. Genindførsel af støtteordning for luftfartsselskabers driftslicens (AOC-støtteordnin-

gen) 

Aftalepartierne er enige om, at luftfartsbranchen er særligt hårdt ramt af restriktionerne 

for at imødegå spredning af COVID-19. Aftalepartierne er på denne baggrund enige om 

at genindføre AOC-støtteordningen fra efteråret 2020 med en samlet økonomisk ramme 

på 30 mio. kr. Ordningen har virkning fra den 1. januar 2021. Ordningen afvikles, når de 

generelle kompensationsordninger afvikles eller når midlerne er disponeret. 

 

4. Justering af regler vedrørende indkomstloft for selvstændige mv.  

Aftalepartierne er enige om at justere reglerne vedrørende indkomstloftet i kompensati-

onsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører. Justeringen indebærer, at 

selvstændige mv., der søger om kompensation for en periode, der starter tidligst den 9. 

december 2020 og slutter senest den 28. februar 2021, skal leve op til et krav om maksi-

malt at have 800.000 kr. i personlig indkomst enten i 2020 eller i 2021. For selvstændige 

mv., der søger om kompensation for en periode, der starter den 1. marts 2021 eller senere, 

vil kravet gælde for 2021. Selvstændige mv., der søger om kompensation for en periode, 

der startede før den 9. december 2020, vil fortsat skulle leve op til kravet i 2020 som 

hidtil. 

 

5. Justering af kompensationsordning for kombinatører 

Aftalepartierne er enige om at justere kompensationsordningen for kombinatører med 

henblik på, at flere kan gøre brug af ordningen.  

Ordningen justeres, så overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed kan indgå i tabsbe-

regningen. Samtidig justeres indkomstkravet, så overskud fra selvstændig erhvervsvirk-

somhed kan medregnes på lige fod med B-indkomst. Overskud fra formueforvaltning 

samt kapitalindkomst medtages ikke i beregningerne. Endelig justeres aktivitetskravet, så 

overskud fra formueforvaltning ikke medregnes. 

Ændringerne har virkning fra og med den 9. december 2020. 

 

6. Indførsel af omstillingsperiode på syv dage 

Aftalepartierne er enige om, at kompensationsperioden forlænges med syv dage ud over 

restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages var-

sel. Således sikres virksomhederne en ”omstillingsperiode” på minimum syv dage, hvor 

virksomhederne har mulighed for at modtage kompensation, selvom restriktionerne måtte 

være ophævet. 
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For lønkompensationsordningen gælder også en syv dages omstillingsperiode. 

 

7. Videre proces  

Aftalen er en stemmeaftale.  

Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor 

det er nødvendigt.  


