Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og
Kristendemokraterne
om
Genåbning af de generelle kompensationsordninger

Af den 9. december 2021
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Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har gennem hele coronakrisen haft
fokus på at holde hånden under dansk erhvervs- og kulturliv. Det er fortsat ønsket.
Smitten i samfundet er stigende, og der er en ny corona-variant, som medfører øget usikkerhed. Der er derfor behov for at indføre en række restriktioner, og dermed også en øget
mulighed for kompensation.
Aftalepartierne er enige om følgende:
1. Kompensation til tvangslukkede virksomheder
Tvangslukkede virksomheder, som nattelivet, får adgang til fuld kompensation for faste
omkostninger. Aftalepartierne er ligeledes enige om at genindføre selvstændigordningen
for tvangslukkede uden omsætning, hvor der gives 100 pct. kompensation for omsætningstabet.
Parterne noterer sig desuden, at lønkompensation for tvangslukkede drøftes med arbejdsmarkedets parter.

2. Fortsat mulighed for faste omkostninger og faste omkostninger light
Aftalepartierne er enige om, at de generelle ordninger for faste omkostninger og faste
omkostninger light skal gælde til den 28. februar 2022 med et krav til omsætningsnedgang
på mindst 30 pct. gældende fra den 1. december 2021. Ordningen kan søges af alle virksomheder mv., herunder kulturinstitutioner og kommunale institutioner mv., som oplever
en omsætningsnedgang på mindst 30 pct., der skyldes corona.
Der gives desuden mulighed for at søge kompensation for faste omkostninger pba. et
omsætningsfald alene i december 2021. Som det er i dag, skal der søges for minimum to
måneder. Dette skal særligt imødekomme virksomheder mv., der, som følge af restriktionerne, oplever en stor omsætningsnedgang i december måned.
Fristen for hvornår en virksomhed mv. skal være oprettet i CVR for at kunne søge om
kompensation ændres til den 7. december 2021.
Virksomheder kan under særlige omstændigheder, fx hvis de er stiftet i 2020 eller 2021
anvende en alternativ referenceperiode som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.
3. Genindførsel af den generelle ordning for selvstændige mv., herunder kunststøtteordningen
Aftalepartierne er enige om at genindføre den generelle ordning for selvstændige, freelancere og kombinatører for perioden den 1. december 2021 til den 28. februar 2022. Det
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gælder også kunstnere under kunststøtteordningen. Kravet til omsætnings- eller indkomstnedgang vil være 30 pct., og der er derfor parallelitet til ordningen for faste omkostninger. Selvstændige mv. kan kompenseres med 90 pct. af sin omsætnings- eller indkomstnedgang (for kunststøtteordningen gælder også 90 pct.).
For selvstændige, der har ansatte, er loftet 33.000 kr. om måneden, mens loftet for andre
selvstændige er 30.000 kr., så niveauet svarer til aftalen af den 9. februar 2021. Det er en
forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på
”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den
periode, hvor kompensationssatsen modtages.
Tro-og-love-erklæringen kontrolleres i forbindelse med efterkontrollen af kompensationsordningen, hvor der vil være krav om revision. Det bemærkes, at modellen gælder for
selvstændige, men forhøjelsen af loftet omfatter ikke medarbejdende ægtefæller. De øvrige generelle krav og betingelser for selvstændigordningen vil fortsat være gældende.,
For freelancere og kunstnere er satsen 23.000 kr. og dermed sidestillet med, hvad selvstændige kan tage ud til sig selv. For kombinatører er satsen 20.000 kr. pr. måned.
Selvstændige, freelancere og kombinatører kan under særlige omstændigheder, fx hvis de
er stiftet i 2020 eller 2021 anvende en alternativ referenceperiode som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.
Fristen for hvornår den selvstændige skal være oprettet i CVR for at kunne søge om kompensation ændres til den 7. december 2021. Freelancere, kombinatører og kunstnere skal
have erhvervet indkomst senest den 7. december 2021.
4. Genindførsel af arrangørordningen
Aftalepartierne er enige om at genindføre arrangørordningen i sin hidtidige form, dvs. for
indendørs arrangementer på mindst 350 personer, hvor arrangementet er aflyst, udskudt
eller væsentligt ændret som følge af lukningen af lokaler, hvor der afholdes koncerter,
scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
Arrangørordningen er målrettet enkeltstående eller fast tilbagevendende større arrangementer. Der vil gælde et krav om, at arrangementet skal være planlagt før den 7. december
2021 eller være fast tilbagevendende.
Fristen for hvornår en virksomhed mv. skal være oprettet i CVR for at kunne søge om
kompensation via arrangørordningen ændres til den 7. december 2021. Freelancere og
kombinatører skal have erhvervet indkomst senest den 7. december 2021.
5. Pulje for kasserede letfordærvelige varer
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Aftalepartierne er enige om at etablere en pulje, som er målrettet de virksomheder og
leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021. Puljen for kasserede varer omfatter virksomheder registreret i CVR senest den 7. december 2021, som er leverandører til aflyste
julefrokoster, private fester og sociale begivenheder mv. for mere end 50 deltagere, som
skulle være afholdt den 10., 11. og/eller 12. december 2021 uden for private hjem, fx i
restauranter, festlokaler og lignende. Der kan ikke opnås kompensation for kasserede varer, som leverandøren aftaleretligt skal have dækket af kunden.
Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr.
for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.

6. Mindre spillesteder
Der etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning, udskydelse eller væsentligt ændrede mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere), når disse
aflyses, udskydes eller er væsentligt ændrede som følge af lukningen af lokaler, hvor
der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
Ordningen afgrænses til spillesteder mv., hvis primære formål er at afholde arrangementer som fx koncerter eller standup optræden og dermed ikke virksomheder, som har en
anden primær drift og afholder et mindre arrangement, fx et diskotek, som holder en
koncert eller en sportsklub, der afholder en fest.
Ordningen begrænses, så der alene kan kompenseres spillesteder, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang, hvor der er offentlig
adgang, og så der alene kan kompenseres arrangementer, som er planlagt og offentligt
annonceret inden den 7. december 2021, ligesom det er tilfældet for den almindelige arrangørordning. Ordningen dækker således ikke fremvisninger af film i biografer, afholdelse af fester på diskoteker og lignende.
Leverandører til spillesteder som kompenseres ovenfor, som ikke har en skriftlig aftale,
vil kunne kompenseres gennem de generelle kompensationsordninger.
7. Forlængelse af låne- og garantiordninger
Aftalepartierne er enige om at forlænge låne- og garantiordningerne under hhv. EKF,
Vækstfonden og Rejsegarantiordningen frem til den 28. februar 2022 for at sikre fortsat
adgang til likviditet.
8. Videre proces
Aftalepartierne noterer sig, at lønmodtagere også kan blive ramt og noterer sig samtidigt,
at regeringen vil indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger. Endvidere vil
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beskæftigelsesministeren snarest drøfte den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med
beskæftigelsesordførerne.
Aftalepartierne noterer sig, at skatteministeren snarest vil invitere skatteordførerne til en
drøftelse om status for tilbagebetaling af lån.
Aftalen er en stemmeaftale.
Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor
det er nødvendigt.
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