
 

 

 

 

Nyhedsbrev – Underskudsbegrænsning i slutafregningen 

Orientering fra Faglig udviklingsafdeling 

August 2021 

I forbindelse med slutafregning af faste omkostninger for perioden 09.03.20–08.06.20 / 08.07.20, blev der indført 

nye regler om underskudsbegrænsning af den endelige kompensation. Reglerne er efterfølgende ændret flere 

gange, og nu gælder det, at en ny metode for underskudsbegrænsning kan tilvælges frivilligt. Her kan du se et 

eksempel på beregning efter den nye og den gamle metode. 

 

Hvis kompensationen til din virksomhed for perioden 09.03.20-08.06.20 / 08.07.20 blev reduceret som følge af un-

derskud i ”seneste resultat”, vil du i forbindelse med slutafregning blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker 

frivilligt tilvalg af underskudsbegrænsning efter en ny metode. 

 

 

Er den ”nye metode” relevant for min virksomhed? 

Den nye metode vil typisk være relevant for virksomheder, der blev begrænset til 50% reduktion af kompensations-

beløbet på udbetalingstidspunktet (i forbindelse med ansøgning). Herudover kan det være relevant, hvis virksomhe-

den har et stort underskud i kompensationsperioden.” 

 

Underskudsbegrænsning efter ”den nye metode” er ikke være relevant, hvis: 

 

▪ Din virksomhed har overskud i kompensationsperioden 

▪ Din virksomhed har et underskud pr. dag i kompensationsperioden, som er lavere end underskud pr. dag i ”seneste 

resultat”.  

 

 

Eksempel på underskudsbegrænsning efter de 2 metoder 

Nedenfor kan du se et eksempel på underskudbegrænsning, som tager udgangspunkt i følgende situation: 

 

▪ En virksomhed har ansøgt om kompensation for faste omkostninger for 3-måneders perioden 09.03.20 – 

08.06.20, hvor kompensationsbeløbet er opgjort til DKK 50.000 – før reduktion for underskud  

▪ Virksomheden har ikke været omfattet af forbud mod at holde åbent 

▪ Kompensationssatsen udgør 50% 

▪ Virksomheden har et underskud i 2019 (seneste resultat) på DKK 120.000 

▪ Virksomheden har et underskud i kompensationsperioden på DKK 40.000. 

 

 

Den gamle metode - udgangspunktet 

Den gamle metode er udgangspunktet for alle virksomheder, som er omfattet af reglerne om underskudsbegræns-

ning. 

 

Efter den gamle metode skal kompensationsbeløbet reduceres forholdsmæssigt med underskuddet x kompensati-

onssatsen. 
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Da der er tale om en 3-måneders kompensationsperiode, skal underskuddet i seneste periode (12 måneder) divide-

res med 4. Dernæst ganges med kompensationssatsen. 

 

 DKK 

Kompensationsbeløb før reduktion 50.000 
Reduktion som følge af underskud: DKK -120.000 / 4 x 50% -15.000 

Kompensationsbeløb efter reduktion udgør 35.000 

 

 

Den nye metode – et frivilligt tilvalg 

Den nye metode kan frivilligt tilvælges af alle virksomheder, som er omfattet af reglerne om underskudsbegræns-

ning.  

 

Efter ”den nye metode” kan kompensationsbeløbet maksimalt udgøre: 

 

 (Resultat pr. dag i seneste resultat – resultat pr. dag i kompensationsperioden) * antal dage i kompensationsperio-
den. 
 

 DKK 

Resultat pr. dag i seneste resultat: DKK -120.000 / 365 dage  -326 pr. dag 
Resultat pr. dag i kompensationsperioden: DKK -40.000 / 92 dage  -434 pr. dag 

Maksimalt kompensationsbeløb ((DKK -326) – (DKK -434)) * 92 dage 10.000 

 

 

Endeligt kompensationsbeløb 

I ovenstående eksempel opnås det højeste kompensationsbeløb efter ”den gamle metode” på DKK 35.000 og dermed 

virksomhedens kompensationsbeløb efter underskudsbegrænsning. 

 

 

Virksomheder, der blev begrænset til 50% reduktion på udbetalingstidspunktet 

I forbindelse med ansøgning om kompensation var det muligt at få begrænset reduktion af udbetalingen til 50% af 

kompensationsbeløbet. Disse virksomheder skal anvende ovenstående metoder i forbindelse med slutafregningen 

uden modifikation, dvs. efter ”den gamle metode” skal der ske fuld reduktion for underskud i det ”seneste resultat”. 

Dette vil således som udgangspunkt medføre en hel eller delvis tilbagebetaling af kompensationsbeløbet, medmin-

dre der ved frivilligt tilvalg af den ”nye metode” kan opnås et højere kompensationsbeløb. 

 

 

Virksomheder, der ikke blev underskudsbegrænset, fordi seneste resultat er negativt som følge af ekstraordi-

nære omstændigheder 

I forbindelse med ansøgning om kompensation var det muligt at undgå underskudsbegrænsning, hvis det kunne 

dokumenteres, at seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde, an-

ses virksomheden ikke længere for at være omfattet af reglerne om underskudsbegrænsning, og skal således ikke 

foretage sig noget i relation til underskudsbegrænsning. 

 

 

 

 

 

 
 


