Mulighed for ”fjernsalg” eller ”Take away” for udvalgsvarebutikker
Virksomheder, der skal holde lukket: 25. december - 17. januar 2021
Alle udvalgsvarebutikker uanset størrelse, fx tøjbutikker, legetøjsforretninger mv.
Nedlukkede butikker må dog godt holde åbent for at sælge varer til erhvervsdrivende, som den
erhvervsdrivende skal bruge for at udføre sit arbejde.
Nedlukkede butikker må gerne sælge varer ved 'fjernsalg', hvor varen er forudbestilt og
forudbetalt inden den fysiske udlevering. Det er vigtigt, at der alene er tale om et fjernsalg, hvor
handlen er gennemført online, pr. telefon eller mail, og det alene er den fysiske udlevering, der
sker i butikken. Ved udlevering skal øvrige gældende krav om afstand, håndsprit mv. overholdes.
Ved fjernsalg skal øvrig relevant lovgivning, herunder lukkeloven, fortsat overholdes.
Du må dog godt holde åbent, hvis:


du har en kiosk eller en tankstation



du har en dagligvarebutik, et apotek eller en specialforretning med medicinsk udstyr



din butik udleverer pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel.

Påvirkning af Kompensationsordninger ved ”fjernsalg” / ”Take Away”
1. Kompensation for faste omkostninger



Som udgangspunkt skal man have haft en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
i perioden fra 1/11-2020 til 31/1-2021
Hvis omsætningsnedgange f.eks. pga fjernsalg (take away) falder til under 30 pct,
bortfalder kompensations ordningen som udgangspunkt (usikkerhed hos
erhvervsstyrelsen)

2. Lønkompensationsordningen



Så længe minimum 30 pct. er hjemsendte på lønkompensation, påvirkes denne
ordning ikke
Det vil sige de medarbejdere der betjener fjernsalget må gerne dette, sålænge
minimum 30 pct. stadig er hjemsendte på lønkompensation

3. Kompensation til selvstændige



Som udgangspunkt skal der her også være en omsætningsnedgang på minimum 30
pct.
Perioden er usikker, men som udgangspunkt fra 9/12 – 2020 til 17/1-2021
(usikkerhed hos erhvervsstyrelsen)

Kilde: Erhvervsstyrelsens hjemmeside samt samtale med tre forskellige medarbejdere 04.01.2021.
Vær opmærksom på, at der er en generel usikkerhed hos erhvervsstyrelsens medarbejdere
omkring tolkningen i specifikke situationer, hvorfor jeg anbefaler en specifik rådgivning hos
jeres egne rådgivere som f.eks. revisor.

