DOKUMENTATIONSKRAV I FORBINDELSE MED CORONA OG
VIRKSOMHEDSKOMPENSATIONER
ORDNING

DOKUMENTATIONSKRAV

Lønkompensation ved hjemsendelse af 30% af
medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere

Digital ansøgning på www.virksomhedsguiden.dk
Forventes at åbne i uge 13 – der er endnu ingen
ansøgningsskemaer og erklæringer klar.
Når du søger, skal du angive følgende i
ansøgningen:
1. Andel af medarbejdere, der skal
hjemsendes eller er hjemsendt (mindst 30
% eller min. 50 medarbejdere).
2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad
(er medarbejderen fuldtids- eller
deltidsansat) for hver medarbejder.
3. Periode, der ønskes kompensation for,
samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
4. Tro- og love-erklæring fra ledelsen på, at
oplysningerne er korrekte.
Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst
muligt.

EFTER perioden
På den anden side af corona-krisen skal du
indsende dokumentation for, at ordningen blev
udnyttet.
Det betyder, at du, når kompensationsperioden er
udløbet, skal dokumentere, at du har hjemsendt de
berørte medarbejdere i den angivne periode.
Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts
2020.
Hvis du har en faglig repræsentant ansat, skal
der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra
denne på, at medarbejderne har været
hjemsendt uden arbejde.
Dokumentationen skal ske med revisorbistand.
Erklæringer etc. er endnu ikke klar.
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Kompensation til selvstændige med op til 10
ansatte
Hvis corona-situationen har ført til et
omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %,
kan du som selvstændig med maksimalt 10
fuldtidsansatte få kompensation.
Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at du ejer mindst 25 % af
virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

Digital ansøgning.
Der er endnu ingen ansøgningsskemaer og
erklæringer klar.
For at modtage kompensation skal du begrunde, at
omsætningstabet er en konsekvens af coronasituationen.
Derudover skal indmeldelsen af et forventet
omsætningstab understøttes af en tro- og loveerklæring.
Blanketter og erklæringer er endnu ikke klar.

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Skal vedtages i Folketinget. Vi ved endnu ikke
noget om dokumentationskravene og erklæringer.

Du kan søge om at få midlertidig kompensation for
din virksomheds faste udgifter.
Det gælder f.eks. husleje, renteudgifter og
kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing). Ordningen
dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni
2020.
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