KOMPENSATION FOR VIRKSOMHEDENS FASTE UDGIFTER
Du kan som virksomhed få midlertidig kompensation for en andel af dine faste udgifter, hvis din forventede omsætning falder mere
end 40% som følge af covid-19. Ordningen dækker alle virksomheder. Du kan f.eks. få dækket husleje, renteudgifter og
kontraktbundne udgifter, herunder leasing. Støtteperioden er fra 9. marts til 9. juni 2020. Dine faste udgifter skal udgøre mindst
25.000 kr. i perioden. Den andel, du kan få kompensation for afhænger af din forventede nedgang i omsætning.

Hvad kan Accountor hjælpe med?
Accountor kan hjælpe med forberedelse af ansøgning, korrekt udfyldelse og indsendelse, samt opfølgning –
i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens retningslinjer, herunder konkret:

+ Hjælp til hurtig afdækning af, om kriterierne er opfyldt for at søge om kompensation
+ Hjælp til at beregne det forventede omsætningstab, så det imødekommer Erhvervsstyrelsens retningslinjer i forhold
til at beregne andelen af udgifter, der kan blive kompenseret.
+ Hjælp til at udfylde og indsende ansøgningen
+ Hjælp til revisorerklæring i forbindelse med efterfølgende dokumentation

+ Fast pris kr. 1.500. Revisorerklæring kr. 5.000, hvoraf 80% refunderes
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(viser en hurtig afdækning, at der ikke kan søges kompensation betales ikke noget)

Link til Virksomhedsguiden
Kompensation for virksomheders faste udgifter
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KOMPENSATION FOR VIRKSOMHEDENS FASTE UDGIFTER
Accountor hjælper med hele processen

Ansøgningen skal forberedes

Ansøgningen skal udfyldes og
anmeldes

Efterfølgende skal ansøgningen
dokumenteres

Vi kan hjælpe med at beregne forventet
omsætningstab, samt opstilling af tro- og love
erklæring, med begrundelse for nedgang som følge
af covid-19 . Indhente fuldmagt til at foretage
ansøgning

Vi hjælper med at udfylde og anmelde
ansøgningen korrekt

Vi tilbyder revisorerklæring som imødekommer
kravet om dokumentation af tabet

Virksomheden skal kunne afsætte tid til
telefonmøde, hvor vi med afsæt i den historiske
omsætning fastlægger det forventede
omsætningstab, som anvendes til ansøgningen

Virksomheden skal være til rådighed på
telefonen, hvis der skulle opstå behov for
information

Virksomheden skal kunne afsætte tid, hvor
dokumentationskrav gennemgås. Dokumentation
fremfindes.
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