
                         

Hjælpepakker til erhvervslivet som følge af coronavirus/covid-19 (herunder benævnt covid-19) 

Hjælpeskema til LRS-ansatte til at få overblik - med forbehold for ændringer, rettelser og fejl.  
Opdateret 10.07.2020. For nyeste version, se lrs.dk. – De seneste ændringer, som ikke er vedtaget, er markeret med kursiv 

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Arbejdsfordeling Virksomheden kan 
sætte medarbej-
derne ned i tid i en 
midlertidig perio-
de, og medarbej-
deren kan få sup-
plerende dagpenge 

Alle virksomheder 
med ansatte. 

Arbejdstiden skal være 
nedsat:  
- mindst 2 hele dage pr. uge,  
- 1 uges arbejde på fuld tid 
fulgt af 1 uges ledighed,  
- 2 ugers arbejde på fuld tid 
efterfulgt af 1 uges ledighed 
eller  
- 2 ugers arbejde på fuld tid 
fulgt af 2 ugers ledighed. 
 
Det er muligt at skifte 
mellem typerne af 
arbejdsfordeling, når en 
cyklus er afsluttet. 
 
 
 

Medarbejderen er 
medlem af en A-
kasse. 
 
Arbejdsfordelingen 
skal være etableret i 
henhold til en 
kollektiv 
overenskomst eller 
en kollektiv aftale på 
den berørte 
virksomhed. 
 
Medarbejdere 
omfattet af 
arbejdsfordeling må 
ikke afskediges. 
 

Fra 12. marts 
2020 
 

Anmeldes til 
Jobcenteret.  - Kan 
iværksættes så snart 
den er anmeldt. 
 
Arbejdsdeling på mere 
end 13 uger skal 
godkendes af Det 
Regionale Arbejds-
markedsråd. 

  
 
 
 
 

 

Bibliotekspenge 
udbetales før tid 

Bibliotekspenge 
udbetales 27. 
marts. 2020 

Forfattere, 
oversættere og 
kunstnere, der 
modtager biblioteks-
penge 
 

 Brev i e-boks den 26. 
marts 2020  

 Udbetales til Nem-
kontoen. 
 

  

CoronaGenstart 25.000 kr. i tilskud 
til en privatrådgiver 
til hjælp til en 
genstartsplan 

Små og mellemstore 
virksomheder med op 
til 100 ansatte 
 
Virksomhedens årlige 
omsætning må ikke 
overstige 50 mio. EUR 

Mistet mindst 30 pct. af 
omsætningen pga covid 19 
 
Planen skal løbe over 3-12 
mdr. 

Betale et gebyr på 
2.500 kr.  
 
Virksomheden skal 
selv lægge et antal 
arbejdstimer i 
projektet svarende 
en lønværdi på 
35.000 kr. 
 

 Gennem Erhvervshus 
Syddanmark 
 
Begrænset antal – 
efter først-til-mølle- 
princippet 
 
 

Dokumenteres med 
udarbejdet genstarts-
plan efter en særlig 
skabelon 

 

Ansøgningsskema kan findes på denne side 
https://ehsyd.dk/coronagenstart?utm_source=Erhvervsnyt+Syd&utm_campaign=16904753ef-
Erhvervsnyt+Syd+uge+16%2C+2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9729ff562f-
16904753ef-70295065 
 

Mulighed for dagpen-
ge uden forudgående 
a-kassemedlemskab 

Selvstændige får 
ret til dagpenge i  
12 måneder uden 
forudgående a-
kassemedlemskab 
 
Dagpenge fra 1. 
ledighedsdag. 

Selvstændige, hvis 
virksomhed er ophørt 
som følge af covid-19, 
og hvor virksomheden 
har været hovedbe-
skæftigelse. 

Indmeldelse i a-kasse fra 9. 
juli til og senest 8. august 
2020 og betale 12 mdr.s 
medlemskontingent. 
 
Krav om medlemskab 1 år 
frem. 

Krav om forudgå-
ende beskæftigelse 
og rådighedsfor-
pligtelse. 
 
Søge dagpenge se-
nest 8. august 2020  
 

9. juli 2020 til 
og med 8.  
september 
2020 

  

 

https://lrs.dk/nyheder/hjaelpepakker-og-gode-rad-fra-revisoren/
https://ehsyd.dk/coronagenstart?utm_source=Erhvervsnyt+Syd&utm_campaign=16904753ef-Erhvervsnyt+Syd+uge+16%2C+2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9729ff562f-16904753ef-70295065
https://ehsyd.dk/coronagenstart?utm_source=Erhvervsnyt+Syd&utm_campaign=16904753ef-Erhvervsnyt+Syd+uge+16%2C+2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9729ff562f-16904753ef-70295065
https://ehsyd.dk/coronagenstart?utm_source=Erhvervsnyt+Syd&utm_campaign=16904753ef-Erhvervsnyt+Syd+uge+16%2C+2020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9729ff562f-16904753ef-70295065


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Lempelse af 
anciennitetskravet for 
a-kassemedlemmer 

Selvstændige kan 
få dagpenge fra 1. 
ledighedsdag uden  
at have opfyldt an-
ciennitetskravet. 

Selvstændige, som er 
a-kassemedlem, som 
endnu ikke opfylder 
anciennitetskravet, og 
hvis virksomhed er op-
hørt pga. Covid-19  
 

Betale medlemskontingent 
af a-kassen svarende til 1 års 
medlemskab. 
 
Krav om medlemskab 1 år 
frem.  

Krav om forudgå-
ende beskæftigelse 
og rådighedsfor-
pligtelse. 
 
Søge dagpenge se-
nest 8. august 2020  

9. juli 2020 til 
og med 8. 
september 
2020 

  

 

Mulighed for 
dagpenge uden 
endeligt ophør med 
selvstændig 
virksomhed  

Selvstændige kan 
få dagpenge 
midlertidig pga. 
forbud mod at 
holde åbent fra 1. 
ledighedsdag. 

Selvstændige, som er 
omfattet at et egent-
ligt forbud mod at 
holde åbent, kan få 
dagpenge uden at 
afmelde virksom-
hedens CVR-nr. 

Du må som udgangspunkt 
ikke arbejde i virksomheden. 
 
Du skal opfylde de alm. be-
tingelser for at få dagpenge.  

Ved genstart af virk-
somheden bortfal-
der rettet til dag-
penge og du indtræ-
der i de alm. regler.  

9. juli 2020 til 
og med 8. 
september 
2020 

 Tro-og love-erklæring på 
midlertidigt ophør 
skyldes forbud mod at 
holde åbent.  

Bekendtgørelse 865 af 
13. juni 2020

 

Fritagelse for betaling 
af renter og gebyr af 
A-skat og am-bidrag, 
der ikke er indbetalt 
for marts 2020 

Fritagelse for 
betaling af renter 
og gebyr ved 
henstand med 
betaling af A-skat 
og am-bidrag for 
marts 2020 pga. 
covid-19 

Virksomheder, der 
pga. covid-19, har fået 
påbud om at holde 
deres lokaler lukket, fx 
serveringssteder, ind-
købscentre, sportshal-
ler, frisører m.fl.  
 
Virksomheder, som 
pga. manglende kun-
degrundlag eller væ-
sentlig omsætnings-
nedgang som følge af 
covid-19. 
 

 Der skal ske betaling 
straks efter 
hindringens ophør 

Kan søges, 
når corona-
situationen er 
normaliser, 
og når marts 
måneds A-
skat og am-
bidrag 
betales. 
 
 

På Skat.dk TastSelv 
Erhverv 

  

Garantiordning for nye 
lån 

70 pct. statsgaranti 
på nye lån og 
driftskreditter i 
finansierings-
institutter. 
 
Hovedstolen kan 
maks. svare til 
virksomhedens 
beregnede 
omsætningstab og 
maks. likviditets-
behovet.  
 

Små og mellemstore 
virksomheder: 
under 250 ansatte, 
årlig omsætning på 
maks 50 mill Euro 
og/eller 
årlig balance på maks 
43 mill Euro samt 
skal være kreditværdig 
 
Gælder ikke 
virksomheder, som 
anses for ”kriseramt” 
iht definition i EU 
kommissionens 
forordning nr. 
651/2014 

Omsætningstab på over 30 
pct. og have en 
likviditetsudfordring som 
følge af covid-19. 
 
 
Samme virksomhed kan søge 
flere gange, dog ikke til 
dækning af omsætningstabet 
for samme periode. 
 
 
 
 

Ordningen vil 
fungere på 
markedsvilkår. 
 
Løbetid på op til 7 
år, nedskrives 
lineært over lånets 
løbetid. 
 
Pris: 
stiftelsesprovision 
2.500 og en årlig 
provision på 1 pct. af 
det beløb, der 
garanteres for.  
 
Långiver kan være 
pengeinstitutter, 
leasingselskaber 
m.v. 

Fra 1. marts til 
30. september 
2020. 
 
Ansøgningsfrist  
15. oktober 
2020 
 
 

Kontakt din långiver. 
 
Långiver søger digitalt. 
 
Vækstfonden 
gennemgår 
ansøgningen hurtigst 
mulig. 
 
Åbent fra 23. marts 
2020. 
 
 
 
Administreres af 
Vækstfonden 

Beregne omsætningstab 
på grundlag af realiseret 
og forventet 
omsætnings-tab i 
perioden fra 1. marts til 
30. september 2020, 
sammenlign med sidste 
års omsætning for 
samme periode eller 
budget for indeværende 
år.  Baseret på min. 14 
dage. 
 
Beregne et likviditetsbe-
hov fra ansøgningstids-
punktet og 18 mdr. 
frem. Udarbejdes en 
likviditets-plan.  

 
 
 

 

Yderligere oplysninger: 
https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/ 
 

https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Garantiordning for nye 
lån 
 

80 pct. statsgaranti 
på nye lån og 
driftskreditter i 
finansierings-
institutter 
 
Hovedstolen kan 
maks. svare til virk-
somhedens bereg-
nede omsætnings-
tab, og må ikke 
overstige 2 x  virk-
somhedens årlige 
lønsum for 2019, 
eller 25 pct. af 
virksomhedens 
samlede omsæt-
ning 2019, eller 
virksomhedens 
likviditetsbehov de 
kommende 12 må-
neder. 
 
 

Store virksomheder: 
over 250 ansatte,  
årligt omsætning over 
372 mill. kr., og/eller 
årlig balance på over 
320 mill. kr. samt 
være kreditværdig 
 
Gælder ikke 
virksomheder, som 
anses for ”kriseramt” 
iht.  EU’s definition og 
er OIK-markeret i 
finansieringsinstituttet 
pr årsskiftet 
2019/2020. 
 

Omsætningstab på over 30 
pct. og have en 
likviditetsudfordring som 
følge af covid-19 
 
 
Samme virksomhed kan søge 
flere gange, dog ikke til 
dækning af omsæt-
ningstabet for samme 
periode. 

Ordningen vil 
fungere på 
markedsvilkår. 
 
Løbetid på op til 6 
år, nedskrives 
lineært over lånets 
løbetid. 
 
Pris: 
stiftelsesprovision 
0,25 pct. af 
garantibeløbet og en 
årlig provision af 
garantibeløbet efter 
virksomhedens 
rating. 
 
Långiver kan være 
pengeinstitutter, 
leasingselskaber 
m.v. 
 
 

Fra 1. amrts til 
31. december 
2020 
 
Ansøgningsfrist 
15. december 
2020 
 
 

Kontakt din långiver. 
 
Långiver søger digitalt. 
 
Vækstfonden 
gennemgår 
ansøgningen hurtigst 
mulig. 
 
Åbent fra 18. marts 
2020 

Omsætningstabet 
beregnes på grundlag af 
realiseret og forventet 
fremtidigt 
omsætningstab fra 1. 
marts til 30. september 
2020, som 
sammenlignes med 
sidste års omsætning for 
samme periode eller 
budget for indeværende 
år.  
Baseret på min. 14 dage. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktperson LRS. 
Sune Hallberg  
Tlf. 7374 2107 
 
 
 
 
 
 

 

Yderligere oplysninger: 
https://vf.dk/finansiering/covid-19-kaution-store-virksomheder/ 

Genstartsfond 
 

Sikre solvens i 
sunde virksom-
heder – i sektorer, 
der er særligt hårdt 
ramt af Covid-19 
 
 
 

Små og mellemstore 
virksomheder 

  31. december 
2021 

  Kilde: aftale af 15. jini 
2020 

Udvidelse af EKF’s 
genforsikring af private 
kreditforsikrere 

Sikrer at eksport-
virksomheder kan 
få forsikret deres 
eksportordre hos 
private kredit-
forsikrere.  
 

Eksportvirksomheder, 
som er kunde hos et 
privat kreditforsik-
ringsselskab, og som 
har fået afslag eller en 
delvis dækning på 
ansøgning 
 

Eksportforrening i og 
udenfor OECD-lande. 
 
Kun de sundeste købere 
dækkes 
 
Beløbsgrænse på en køber 
på 50 mill. Kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To former for dæk-
ning: 
Quota Share-
dækning 
og Top up-dækning 
 
Op til 180 dages 
kredit 
 

For 2020    

https://vf.dk/finansiering/covid-19-kaution-store-virksomheder/


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
Konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensation til 
selvstændige og 
mindre virksomheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompensation af 
omsætningstab til 
ejer pga. covid-19 
på op til 90 pct. af 
gennemsnitlige 
månedlige tab i op 
til 4 mdr., dog 
maks. 23.000 kr. 
pr. mdr.  
 
For virksomheder, 
der har været luk-
ket ved bekendt-
gørelse, kan kom-
pensationen ud-
gøre 100 pct. i den 
periode, du har 
måtte holde lukket, 
dog maks. 23.000 
kr pr. mdr.  
 
Medarbejdende 
ægtefælle kan 
tillige søge, maks. 
23.000 kr. pr. mdr.  
 
Fire ejere, der hver 
ejer 25 pct., vil 
maksimalt kunne 
modtage 23.000 kr. 
pr. måned pr. ejer 
 
Der kan søges for 
perioden 9. marts 
til og med 8. juni 
2020 eller for 
perioden 9. marts 
til og med 8. juli 
2020. 
 
 
 
 
 
 

Virksomheder må 
maks. have 25 fuld-
tidsansatte målt i 
årsvæ den 9. marts 
2020. – ejer og evt. 
medarbejdende 
ægtefælle tæller ikke 
med.  
 
Gælder også deltids-
virksomheder, med 
omsætning på min. 
10.000 kr. i gen-
nemsnit pr. mdr.  
 
Skal have et CVR.nr. 
 
Den selvstændige skal 
ejer mindst 25 pct. af 
virksomheden og 
arbejder selv i den. 
 
 
 
 

Mistet mindst 30 pct. af 
omsætningen pga. covid-19. 
 
Omsætning skal mindst 
udgøre 10.000 kr. i 
gennemsnit pr. måned før 
covid-19 
 
Virksomheden skal være 
registreret i CVR-registeret 
senest den 9. marts 2020.  
 
Omsætningen skal foregå i 
Danmark. 
 
Der kan ikke søges 
kompensation for udgifter 
godtgjort på anden vis f.eks. 
forsikring.  
 
Kompensationen kan søges, 
selvom du modtager social 
pension, boligstøtte, tilskud 
ved nedsat arbejdsevne eller 
supplerende dagpenge.  
 
Kompensationen kan søges 
selv om du modtager syge- 
og barselsdagpenge, men 
den bliver modregnet i din 
ydelse for den pågældende 
periode.  
 
Kompensationen kan ikke 
søges hvis du modtager 
kontanthjælp.  

Hvis den selvstændi-
ges personlige ind-
komst i skattesyste-
met for regnskabs-
året 2020 overstiger 
800.000 kr., eller 
omsætningen ikke er 
faldet med 30 pct., 
skal kompensati-
onen med renter 
tilbagebetales. 
 
Ejere af flere virk-
somheder kan kun 
modtage kompen-
sation én gang.   
 
Kan kombineres 
med andre 
ordninger 
 
 
 

9. marts 2020 
til 8. juli 2020. 
 
Ansøgningsfrist 
31. august 
2020 
 
Regeringen 
har den 15. 
juni indgået en 
aftale om at 
forlænge ord-
ningen til og 
med den 8. 
august 2020. 
Pt. er det kun 
muligt at søge 
til og med den 
8. juli 2020 

Digitalt på virk.dk med 
medarbejder NemID 
eller personlige NemID 
 
Du skal søge personligt. 
Din revisor kan ikke 
søge for dig.  
 
Det er en god ide at 
have alle oplysningerne 
klar, da du kun kan 
være logget ind i 30 
min.  
 
Du kan søge en af 
følgende perioder: 
9. marts til og med 8. 
juni 2020 eller 
9. marts til og med 8. 
juli 2020 

 
Hvis du har søgt efter 
de gamle regler og 
ønsker at søge efter de 
nye, kan du først søge, 
når din ansøgning er 
godkendt. Allerede 
udbetalt kompensation 
vil blive fratrukket. 

Til ansøgningen: 
Forventet omsætning i 
kompensationsperioden, 
realiseret omsætning i 
referenceperioden, 
virksomhedsnavn, cvr-
nr., (stiftelsesdato), 
antal ansatte i årsværk, 
navn på ejer og 
ejerandel, navn på evt. 
medarbejdende ægte-
fælle og cpr-nr. 
Dokumentation for virk-
somhedens omsætning i 
2019, omsætningen i 
referenceperioden (1/4l 
-30/6 2019 ell. 1./12 
2019 -29/2 2020.) 
Dokumentation for fast 
arbejde i virksomheden 
ved selskab. 
 
Senest 8. december 
2020 skal indsendes en 
opgørelse over det 
faktiske omsætningstab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktperson LRS. 
Jan Tygsen  
Tlf. 7374 2083 
 
Kompensationen kan 
ikke overdrages til andre. 
 
 

 

Bekendtgørelsen 
https://indberet.virk.dk/sites/default/files/bekendtgoerelse_om_en_midlertidig_kompensationsordning_for_selvstaendige_mv._i_oekonomisk_krise_som_foelge_af_covid-19.pdf 
 
 

Vejledning til enkeltmandsfirmaer   
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Vejledning%20til%20hvordan%20du%20udfylder%20ans%C3%B8gning%20om%20kompensation%20-
%20enkeltmandvirksomhed%28opdateret%2020052020%29.pdf 

 

Vejledning til selskaber  
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Selvst%C3%A6ndige%20vejledning%28opdateret%2020052020%29.pdf 
 

 

Vejledning til genansøgning 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Genans%C3%B8gning%20vejledning.pdf 
 
 

https://indberet.virk.dk/sites/default/files/bekendtgoerelse_om_en_midlertidig_kompensationsordning_for_selvstaendige_mv._i_oekonomisk_krise_som_foelge_af_covid-19.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Vejledning%20til%20hvordan%20du%20udfylder%20ans%C3%B8gning%20om%20kompensation%20-%20enkeltmandvirksomhed%28opdateret%2020052020%29.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Vejledning%20til%20hvordan%20du%20udfylder%20ans%C3%B8gning%20om%20kompensation%20-%20enkeltmandvirksomhed%28opdateret%2020052020%29.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Selvst%C3%A6ndige%20vejledning%28opdateret%2020052020%29.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Genans%C3%B8gning%20vejledning.pdf


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
Konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensation for 
freelancere mv.  

Kompensation af 
indtægtstab pga. 
covid-19 på op til 
90 pct. af forventet 
mdr. B-indkomst-
tab, dog maks. 
23.000 kr. pr. mdr. 
 
For virksomheder, 
der har været luk-
ket ved bekendt-
gørelse, kan kom-
pensationen ud-
gøre 100 pct. i den 
periode, du har 
måtte holde lukket 
og ikke har haft 
enden B-indkomst, 
dog maks. 23.000 
kr pr. mdr.  
 
Der kan søges 
kompensation for 3 
eller 4 mdr. 
 
 

Selvstændige uden et 
CVR-nr.  
 
Skal have arbejdssted i 
Danmark. 
 
Skal have et dansk 
CPR-nr. 
 
Virksomhed på deltid 
er også omfattet, hvis 
B- indkomsten har 
været mindst 10.000 
kr. i gennemsnit pr. 
måned før covid-19. 
 
 
 

Mistet mindst 30 pct.  af 
indkomsten pga. covid-19 i 
perioden 9. marts til og med 
8. juli 2020. 
 
Virksomheden skal have 
eksisteret siden den 9. marts 
2020.  
 
B-indkomst skal have været 
på mindst 10.000 kr. i 
gennemsnit pr. mdr. før 
covid-19  
 
Man kan kun modtage 
kompensation én gang, hvis 
man ejer flere virksomheder. 
 

Hvis den selvstæn-
diges personlige ind-
komst i skattesy-
stemet for regn-
skabsåret 2020 
overstiger 800.000 
kr., eller indkomsten 
ikke er faldet med 
30 pct., skal kom-
pensationen med 
renter tilbagebe-
tales. 
 
Kan kombineres 
med andre 
ordninger. 

9. marts 2020 
til 8. juli 2020  
 
Ansøgningsfrist 
31. august 
2020 
 
Regeringen 
har den 15. 
juni indgået en 
aftale om at 
forlænge ord-
ningen til og 
med den 8. 
august 2020. 
Pt. er det kun 
muligt at søge 
til og med den 
8. juli 2020 

Digitalt på virk.dk med 
dit personlige NemID. 
 
Du skal søge personligt. 
Din revisor kan ikke 
søge for dig.  
 
Det er en god ide at 
have alle oplysningerne 
klar, da du kun kan 
være logget ind i 30 
min.  
 
Hvis du har søgt efter 
de gamle regler og 
ønsker at søge efter de 
nye, kan du først søge, 
når din ansøgning er 
godkendt. Allerede 
udbetalt kompensation 
vil blive fratrukket. 

Til ansøgningen: 
Navn, cpr-nr., forventet 
B-indkomst i kompen-
sationsperiooden, B-
indkomst i 2019, evt. B-
indkomst i reference-
perioden, kontakt-
oplysninger.  
 
Senest 8. december 
2020 skal indsendes en 
opgørelse over det 
faktiske B-indtægtstab. 
 

Kontaktperson LRS. 
Jan Tygsen  
 
Kompensationen kan 
ikke overdrages til en 
anden. 
Tlf. 7374 2083

 

Ansøgning 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_freelancer 

Vejledning til freelancere mv.  
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Ans%C3%B8gningsvejledning%20til%20freelancere%20med%20B-indkomst.pdf 
 

Kompensation for 
freelancere mv. med 
både A- og B-indkomst 
 
 

Kompensation på 
op til 90 pct. af tabt 
A- og B- indkomst 
pga covid-19, dog 
maks 20.000 
kr./mdr.  
 
Der kan søges for 
perioden 9. marts 
til og med 8. juni 
2020 eller for 
perioden 9. marts 
til og med 8. juli 
2020. 
 

Selvstændige uden et 
CVR-nr.  
 
Skal have et dansk 
CPR-nr. 
 
Skal have faste 
arbejdssteder i 
Danmark. 
 
Skal have arbejdet 
som freelancer inden 
den 9. marts 2020 
 
Ikke krav om heltids-
beskæftigelse 
 

Mistet mindst 30 pct.  af A- 
og B-indkomsten pga. covid-
19.  
 
A – og B-indkomst skal have 
været på mindst 10.000 kr. i 
gennemsnit pr. mdr. i 2019 
eller det seneste år. Mindst 
5.000 kr. pr. mdr. skal være 
B-indkomst og højeste 
20.000 kr. pr. mdr. må være 
A-indkomst.  
Evt. skattepligtigt overskud 
fra selvstændig virksomhed 
må indregnes i de 10.000 kr.   
 
Maks. 55 pct. af beskæf-
tigelsesgrad knyttet til A-
indkomst. 
 

Kan ikke kombineres 
med dagpenge eller 
anden offentlig 
ydelse. 
 
Hvis den selvstæn-
diges personlige ind-
komst i skattesyste-
met for 
regnskabsåret 2020 
overstiger 800.000 
kr., eller indkomsten 
ikke er faldet med 
30 pct., skal 
kompen-sationen 
med renter 
tilbagebetales. 
 
Kan kombineres 
med andre 
ordninger 

9. marts 2020 
til 8. juli 2020 
 
Ansøgningsfrist 
31. august 
2020 
 
Regeringen 
har den 15. 
juni indgået en 
aftale om at 
forlænge ord-
ningen til og 
med den 8. 
august 2020. 
Pt. er det kun 
muligt at søge 
til og med den 
8. juli 2020 

På virk.dk med NemId 
 

 
 
 

Navn og CPR-nr. 
Kontaktoplysninger 
Forventet A- og B-
indkomst i 
kompensations-
perioden.  
Realiseret A- og B-
indkomst i 2019 
Realiseret A- og B-
indkomst i reference-
perioden. 
Skattepligtig indkomst, 
hvor det skal indgå i 
opfyldelse af kravet på 
10.000 kr.  
 
Dokumentation over 
faktisk A- eller B-
indkomsttab skal 
indsendes senest  8. 
december 2020. 
 

Kan ikke overdrages til 
andre. 
 

 

Ansøgning:https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_blandet_A-_og_B-

indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden 

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_freelancer
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Ans%C3%B8gningsvejledning%20til%20freelancere%20med%20B-indkomst.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_blandet_A-_og_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_blandet_A-_og_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
Konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensation for 
virksomhedernes faste 
udgifter 

Kompensation af 
de faste omkost-
ninger i 3 eller 4 
mdr., hvor forret-
ningsgrundlaget er 
midlertidig 
forsvundet, eller 
kraftigt reduceret 
pga. covid-19. 
 
Kompensationen: 
80 pct. ved 
omsætningstab på 
80-100 pct.,  
50 pct. ved 
omsætningstab på 
60-80 pct. og 
25 pct. ved 
omsætningstab på 
35-60 pct.,  
 
Samt ved påbud 
om at lukke ved 
bekendtgørelse op 
til 100 pct. kom-
pensation og ikke 
har nogen omsæt-
ning. 
 
Virksomhed, der 
har forbud mod at 
holde åbent, kan 
samtidig søge kom-
pensation for den 
del af perioden, 
hvor der ikke er 
forbud. 
 
 
 

Virksomheder, som er 
særligt hårdt ramt, 
f.eks. restauranter, 
cafeer, frisører, fysio-
terapeuter, rejsebu-
reauer, hoteller, butik-
ker i indkøbscenter, 
gartneri o-lign. 
 
Slagterier og andre 
(nedskrivning på 
letfordærvelige varer) 
 
Zoologiske haver og 
akvarier (lønomkost-
ninger til nødbered-
skab) 
 
Pelsdyrbesætninger 
min. 20 dyr (foder, 
medicin) 
 
Foreninger, fonde, 
selvejende instituti-
oner, som modtager 
mindre end 50 pct. af 
driftsudgifterne i 
offentlig støtte. 
 
Virksomheden må ikke 
have base i et skatte-
lyland.  
 
Skal have et CVR-nr. 
og være registreret 
senest den 9. marts 
2020. 
 

Mistet mindst 35 pct. af 
omsætningen i perioden 9. 
marts til 8. juli 2020 pga. 
covid-19 eller har haft 
forbud mod at have åbent. 
 
De faste udgifter skal udgøre 
mindst 12.500 kr. i perioden 
9. marts til 8. juni 2020. Hvis 
der søges for 4 mdr. skal de 
faste udgifter mindst udgøre 
16.666 kr.  
 
Maks. kompensation for 3 
mdr. er 82,5 mill. kr. og for 4 
mdr. 110 mill. kr. pr. 
virksomhed i perioden, dog 
maks. den omsæt-
ningsnedgang, som virk-
somheden har ift. Refe-
renceperioden.  
Og dog maks. 60 mill. kr. hvis 
der søges i den nu-værende 
ansøgningsrun-de.  
 
Kompensationen reduce-res, 
hvis virksomhedens seneste 
resultat er nega-tivt.  
Ved 3 mdr. med ¼-del af det 
seneste resultat.  
Ved 4 mdr. med 1/3 af det 
seneste resultat. 
Efter konkret vurdering kan 
Erhvervsstyrelsen fastholde 
en udbetaling på 50 pct. af 
kompensati-onsbeløbet. 
 
Skyldes underskud i 2019 
ekstraordinære forhold, 
reduceres kompensati-onen 
ikke.  
 
Kun faste omkostninger 
anvendt og afholdt i 
Danmark kompenseres. 
 
Det er frivilligt om man vil 
søge måned 4. 
 
 
 

80 pct. tilskud til 
revisorpåtegnelsen, 
hvis ansøgningen 
godkendes, dog 
maks. 16.000 kr. 
 
Virksomheder, der 
modtager mere end 
60 mill. i kompen-
sation må ikke udbe-
tale udbytte eller fo-
retage aktietilbage-
køb i 
regnskabsårene 
2020 og 2021. 
 
Hvis de faste om-
kostninger eller 
nedgang i omsæt-
ningen er blevet 
mindre end forven-
tet, er der krav om 
hel/delvis tilbagebe-
taling. 
 
Der kan ikke søges 
kompensation for 
udgifter dækket på 
anden vis. 
 
Der kan kun søges 
én gang i perioden, 
dog kan 
virksomheder, der 
har søgt under den 
oprindelige ordning, 
søge igen. 
 
Kan kombineres 
med andre 
ordninger. 
 

9. marts 2020 
til 8. juli 2020  
 
Ansøgningsfrist 
31. august 
2020 
 
Bemærk 
ordningen 
ophører 8. juli 
2020 

Digitalt på virk.dk med 
NemID medarbejder-
signatur 
 
Man kan vælge at søge 
kompensation for 3 
eller 4 måneder: 
Kompensationsperioden 
ved 3 mdr. er 9/3-8/6 
2020. 
Kompensationsperioden 
ved 4 måneder er 9/3-
8/7 2020. 
 
Virksomheder, der er 
tvangslukket en del af 
perioden, kan søge 
særskilt for den del af 
perioden.  
 
Der skal vedlægges en 
revisorerklæring til 
ansøgningen, fra en 
uafhængig godkendt 
revisor. 
 
Hvis du allerede har 
søgt, og din ansøgning 
ikke er afgjort, vil du 
blive omfattet af de ny 
regler. 
 
Har du fået afgjort en 
ansøgning og skal du 
have genbehandlet 
ansøgningen, skal du 
gensøge om kompen-
sation for faste omkost-
ninger. (f.eks. forlæn-
gelse, ændre forventet 
omsætning, ændre 
lukkeperiode.) 

Ansøgningen skal 
indeholde forventet 
omsætning i kompen-
sationsperioden og 
realiseret omsætning i 
referenceperioden. De 
realiserede omkost-
ninger de seneste 3 mdr. 
før covid-19 og de for-
ventede faste omkost-
ninger i kompensations-
perioden. 
Erklæring, hvis virksom-
heden har forbud mod 
at holde åbent.  
Virksomhedens navn, 
CVR.nr og stiftelsesdato. 
Revisorerklæring, navn, 
e-mail, mne-nr. og 
CVR.nr på revisor. 
Tro-og loveerklæring  
 
Senest 8. december 
2020 skal indsendes en 
opgørelse over virksom-
hedens faktiske omsæt-
ning og omkostninger til 
Erhvervsstyrelsen. 
 

Kontaktperson LRS. 
Jan Tygsen  
Tlf. 7374 2083 

 
Bekendtgørelse nr. 350 
af 02/04/2020 afløses af 
Bekendtgørelse nr. 574 
af 05/05/2020 
 
Fast omkostninger, er 
omkostninger, som 
virksomheden vil skulle 
afholde, selv om den ikke 
har en omsætning i en 
periode. 
 
 
Hele kompensationen 
udbetales på én gang 
 
Kompensationen kan 
ikke overdrages til andre, 
heller ikke til 
pengeinstitut eller anden 
kreditor. 
 
 

Ansøgning: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omkostningskompensation 
Vejledning: 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-
05/NY%20Vejledning%20om%20ans%C3%B8gning%20til%20den%20midlertidige%20kompensationsordning%28opdateret%2006052020%29.pdf 

Søge om forlængelse 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19 

Genansøg: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omkostningskompensation
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/NY%20Vejledning%20om%20ans%C3%B8gning%20til%20den%20midlertidige%20kompensationsordning%28opdateret%2006052020%29.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/NY%20Vejledning%20om%20ans%C3%B8gning%20til%20den%20midlertidige%20kompensationsordning%28opdateret%2006052020%29.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensation for 
faste omkostninger 
hos institutioner mv.  

Kompensation for 
faste omkost-
ninger: 
80 pct. hvis omsæt-
ningsnedgang har 
været 80-100 pct., 
50 pct. hvis omsæt-
ningsnedgang har 
været 60-80 pct., 
25 pct. hvis omsæt-
ningsnedgang har 
været 35-60 pct. 
 

Foreninger, selvejende 
institutioner og fonde 
med et CVR-nr. og hvis 
driftsudgifter primært 
finansieres af offent-
lige tilskud.  
 
Skal være registreret i 
CVR-registret senest 
den 9. marts 2020 

Faste omkostninger på min. 
16.666 kr. i kompensations-
perioden. 
 
Fald i den kommercielle om-
sætning på min. 35 pct. i 
perioden, eller 
har haft forbud mod at holde 
åbent og ikke har ikke haft 
omsætning i perioden 
 

Kompensation gives 
ikke for udgifter, 
som bliver godtgjort 
på anden vis, f.eks. 
tilskud, lønkompen-
sation m.v.  

Fra og med 9. 
marts til og 
med 8. juli 
2020 
 
Ansøgningsfrist 
31. august 
2020 
 

Med NemID medar-
bejdersignatur 

Ansøgningen skal 
påtegnes af en revisor 
 
 

 

Vejledning:  
 
https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.11.74_omk 
Ansøgning: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SOC/Kompensation_for_faste_omkostninger_hos_institutioner_mv 
 
 
 
 

Kompensation til 
virksomheder, som er 
omfattet af 
restriktioner 
 

Virksomheden kan 
få kompensation 
på mellem 25-80 
pct. af dens faste 
omkostninger. 
Kompensations-
niveauet stiger 
gradvis med 
omsætningsned-
gangen. 

Virksomheder, som er 
omfattet af en af  føl-
gende Covid.-19 rela-
terede restriktioner: 
-forbud mod at holde 
åbent, 
--forsamlingsforbud 
på 500 personer 
-grænselukninger 
-udenrigsministeriets 
rejsevejledninger. 
 
Hvis virksomheden er 
genåbnet mellem 8. 
juni og 8. august 2020, 
kan der opnås kom-
pensation til og med 
8. august 2020 
 

Krav om min. 35 pct. omsæt-
ningsnedgang. 
 
Virksomheden skal min. have 
faste omkostninger på 8.000 
kr. i perioden fra 9. juli til 31. 
august. 
 
En virksomhed, hvor forbud-
det mod at holde åbent op-
hæves fra den 8. juli 2020 og 
frem, skal minimum have 
faste omkostninger på 4.000 
kr. i perioden 9. juli til og 
med 8. august 2020. 
 
Virksomheder, der søger om 
kompensation, bør følge FN’s 
retningslinjer for menneske-
rettigheder og erhverv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virksomheden skal 
være registreret i 
CVR senest 9. marts 
2020 
 
80 pct. tilskud til 
revisorpåtegnelsen, 
hvis ansøgningen 
godkendes, dog 
maks. 16.000 kr. 
 
Maks. kompensati-
on pr. virksomhed 
60 mill kr.  
 
 
 
 
 
 

9. juli 2020 til 
og med den 
31. august 
2020 
 
 

Digitalt på virk.dk med 
NemID medarbejder-
signatur 
 
 
Forventes åben medio 
juni  

Der er krav om revisor-
erklæring. 

Ordningen skal 
godkendes af EU 

https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.11.74_omk
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SOC/Kompensation_for_faste_omkostninger_hos_institutioner_mv


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensations-
ordningen til 
arrangører 

Kompensation for 
indtægtstab, hono-
rar til kunstnere, 
manglende salg af 
mad og drikke-
varer, merchan-
dise, reklameind-
tægter m.m. 
 
Der kan søges, hvis 
arrangementet er 
aflyst, udskudt eller 
væsentligt ændret 
f.eks. afholdt med 
færre eller helt 
uden deltagere. 
 
Det er ikke et krav 
at arrangementet 
ville have været 
betinget af beta-
ling eller ej.  

Hovedansvarlig for 
arrangementer med 
350 eller flere samti-
dige deltagere, som er 
enkeltstående begi-
venheder (i indhold 
eller formidlingsmæs-
sig udtryk fra gang til 
gang) i Danmark, og  
Som er planlagt til at 
finde sted mindre 
hyppigt ene dagligt, 
dog højest hver anden 
dag, eller finde sted 
daglig i en afgrænset 
periode af maks. 28 
dages varighed på 
hver lokation 
 
Arrangementet skulle 
have været afholdt i 
perioden  fra 6. marts 
til og med 31. august 
2020. 
 
Virksomheden var 
eller er aftaleretligt 
forpligtet til at afholde 
de omkostninger, der 
søges kompensation 
for. Bindende aftale 
var indgået senest 5. 
april 2020 
 
 

Har haft et tab ved arran-
gementet aflyses, ændres 
væsentlig eller udskydes. 
Kompensationen gives på 
baggrund af en opgørelse 
over arrangementets 
underskud. 
 
Kompensationen må ikke 
resultere i en fortjeneste.  
 
Tilskud til evt. udgifter til 
revisorpåtegning på maks. 
30.000 kr.  
 
Skal have et CVR-nr., som er 
oprettet inden 6. marts 
2020. 
 
Ingen kompensation for 
omkostninger, som kunne 
have været nedbragt som 
følge af aflysning eller ud-
skydelse af arrangementet. 
 
 
 

Ingen kompensation 
af udgifter, som 
dækkes på anden vis 
f.eks. offentlig 
støtte, forsikring mv. 
 
Ingen kompensation 
til arrangementer, 
som er lukket for 
offentlig deltagelse, 
eller arrangementer, 
som arrangeres af 
offentlige instituti-
oner eller institu-
tioner, der modtager 
mere end 50 pct af 
deres driftsomkost-
ninger fra offentlige 
tilskud. 
 
Underleverandører 
kan ikke søge. 

6. marts til og 
med 31. 
august 2020. 
 
 
 
 

Virk.dk med NemID 
medarbejdersignatur. 
 
 

Dokumentation: 
Arrangementet var 
åbent for offentlig til-
melding senest 5. marts 
2020 eller offentlig 
kendt og åbent for of-
fentlig deltagelse senest 
6. april 2020.  
Større omkostninger på 
100.000 kr. og derover. 
Anden relevant 
dokumentation.  
 
Revisorerklæring ved 
ansøgning over 500.000 
kr. 

Arrangører, som har 
planlagt arrangementer 
med 1000 eller flere 
deltagere i de 
kommende måneder bør 
allerede nu udvise 
ansvarlighed og 
nedbringe 
omkostningerne.   
 

 

Ansøg: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/arrangementskompensation#tab2 

Vejledning: 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-
06/Ans%C3%B8gningsvejledning%20-
%20Kompensationsordningen%20for%20arrang%C3%B8rer.pdf 
 

Kompensation for 
underskud ved en-
keltstående arran-
gementer til arran-
gører på kultur- og 
idrætsområdet, 
som får mere end 
50 pct. i offentligt 
driftstilskud og  
ikke kan modtage 
støtte fra de øvrige 
hjælpepakker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har haft et tab ved arran-
gementet aflyses, ændres 
væsentlig eller udskydes. 
 
Skal have et CVR-nr., som er 
oprettet inden 6. marts 
2020. 
 
Arrangementet er annon-
ceret inden 6. april 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ansøg: 
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-arrangoerer-af-stoerre-kultur-og-

idraetsarrangementer-som-foelge-af-covid-19/ 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/arrangementskompensation#tab2
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-06/Ans%C3%B8gningsvejledning%20-%20Kompensationsordningen%20for%20arrang%C3%B8rer.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-06/Ans%C3%B8gningsvejledning%20-%20Kompensationsordningen%20for%20arrang%C3%B8rer.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-06/Ans%C3%B8gningsvejledning%20-%20Kompensationsordningen%20for%20arrang%C3%B8rer.pdf
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-arrangoerer-af-stoerre-kultur-og-idraetsarrangementer-som-foelge-af-covid-19/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kompensation-for-arrangoerer-af-stoerre-kultur-og-idraetsarrangementer-som-foelge-af-covid-19/


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensation for 
tabte 
annonceindtægter 

I perioden 9. marts 
til og med 8. juli 
2020: 
 
60 pct. kompensa-
tion ved nedgang i 
annonceindtægter 
på 30-50 pct. pga. 
covid-19 
 
80 pct. kompensa-
tion ved nedgang i 
annonceindtægter 
på 50-100 pct. pga. 
covid-19 
 

Kommercielle radio- 
og tv-stationer, der 
udøver programvirk-
somhed iht. tilladelse 
udstedt af Radio og tv-
nævnet eller iht. Regi-
strering i medfør af 
radio-og fjernsyns-
loven.  
 
Trykte nyhedsmedier 
og skrevne internet-
baserede nyhedsme-
dier, der modtager re-
daktionel produktions-
støtte i 2020 iht love 
om mediestøtte. 
 
Podcast, samt trykte  
og digitale dagblade, 
fritstående skrevne 
digitale nyhedsmedi-
er,  ugeaviser, magasi-
ner og fagblade m.m. 
omfattet af Presse-
nævnets kompetence 
og anmeldt hos Pres-
senævnet på ansøg-
ningstidspunktet. 
 

Nyhedsmedier, der 
modtager redaktionel 
produktionsstøtte i 
tilskudsåret 2020, kan også 
søge kompensation efter 
ordningen, men kan først 
ansøge i oktober 2020. 
Ansøgningsfristen for disse 
medier offentliggøres på 
styrelsens hjemmeside i 
midten af september 2020. 

Gælder ikke hel eller 
delvis statsejede 
virksomheder eller 
hvor driften overvej-
ende finansieres af 
offentlige midler. 
 
Gælder ikke udgivel-
ser, hvis hovedfor-
mål er kommerciel 
reklame. 
 
Ingen kompensation 
for tabte annonce-
indtægter, der godt-
gøres på anden vis. 
 
Anden kompensa-
tion fra de øvrige 
statslige kompen-
sationsordninger 
modregnes. 
 
  

Fra 9. marts til 
og med 8. juli 
2020. 
 
Ansøgningsfrist 
29. juni 2020 
kl. 12:00 
 
 
 

En tegningsberettiget 
medarbejder med 
medarbejder-NemID 

Kræver en 
revisorerklæring. 
 
Det er en god ide at 
have samtlige bilag klar 
inden ansøgningen 
udfyldes. Se 
vejledningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved annonceindtægter 
forstås salg af annonce-
plads, sponsoreret ind-
hold, sponsoreret redak-
tionelt indhold eller lign-
ende. 

 

Ansøg: 
https://slks.dk/tilskud/stamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=364 
 

Vejledning:  
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Medier/Kompensationsordning/Bilag__vejledning_mv/Ansoegningsvejledning_til_kompensationsordning_for_tabte_annonceindtaegter_3._juni_2020.pdf 

Kompensation til  
sæsonafhængige 
selvstændig eller 
freelancer 

90 pct. kompen-
sation for tabt 
indtægt, maks. 
37.000 kr/mdr. 

Selvstændige samt 
freelancere og kom-
binatører med både A- 
og B-indkomst, som 
har haft omsætnings-
nedgang pga. forbud 
mod større arrange-
menter 
 
Selvstændige skal 
have et CVR-nr. 
 
Alle skal have et dansk 
CPR-nr. og have fast 
arbejdssted i Danmark 
 

Omsætningsnedgang på min. 
50 pct.  
 
Dokumentere, at den gen-
nemsnitlige månedlig om-
sætning i perioderne maj-juli 
eller juni-august er min. 50 
pct højere end den gen-
nemsnitlige månedlig om-
sætning over hele året. 
 
Dokumentere gennem kon-
trakter, aftaler o.lign. at om-
sætningsnedgangen er covid-
19 relateret.  
 
 
 
 
 
 

Søge kompensation 
for perioden  
1. maj til og med 31. 
juli 2020 eller  
1. juni til og med 31. 
august 2020. 
 
Ordningen kan kom-
bineres med andre 
ordninger, dog er 
det ikke muligt at få 
dækket de samme 
omkostninger eller 
den samme omsæt-
ningsnedgang ved 
flere ordninger. 
 

Fra 1. maj til 
og med 31. 
august 2020 

Ordningen er ikke åben 
for ansøgning pt.  

 Kilde: aftale 23. juni 2020 
 

https://slks.dk/tilskud/stamside/ansoeg/?tx_lftilskudsbase_pi10%5BshowUid%5D=364
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Medier/Kompensationsordning/Bilag__vejledning_mv/Ansoegningsvejledning_til_kompensationsordning_for_tabte_annonceindtaegter_3._juni_2020.pdf


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Kompensation til 
særligt 
sæsonafhængige 
selvstændige og 
kunstnere 

60 pct. kompen-
sation for produk-
tionsomkostninger 

Selvstændige, 
kunstnere, som har 
haft produktionsom-
kostninger inden 6. 
april 2020 til større 
arrangementer, som 
er aflyst pga. 
forsamlingsforbud 
 

Omkostningerne er afholdt 
inden 6. april 2020.  
 
Omkostningerne relaterer sig 
til arrangementer, som er 
aflyst, væsentligt ændret 
eller udskudt som følge af 
Covid-19. 
 
Omkostningerne må ikke 
relateres sig til et blivende 
aktiv eller kunne genbruges 
 

Kompensationen 
skal min. udgøre 
10.000 kr. 

  
Åbner efter sommer 

 Kilde: aftale 23. juni 2020 
 

Kompensation til 
nyetablerede artister 

Kompensation til 
nyetablerede 
artister 

Nyetablerede artister, 
der har fået aflyst 
planlagte koncerter/ 
arrangementer pga. 
Covid-19 
 

     Kilde: aftale 23. juni 2020 
 

Covid-19 Startlån Startlån på 400.000 
- 2.000.000 kr.  
 
Løbetid op til 6 år. 
Rente:  
Cibor 3 + 5 pct. 
 

Nyetablerede virk-
somheder i opstarts-
fasen. 

Skal have et færdigudviklet 
produkt, som er klar til salg 
og have gennemført første 
salg til kunder eller lovende 
indikationer på salg. 

Medfinansiering fra 
andre aktører i for-
holdet 1:3. 
 
Ingen lån til krise-
ramte virksomheder. 

 Kan søges på 
nedenstående link 

Saldobalance/periode-
regnskab, budget 2020, 
seneste pichdeck, rele- 
vante KPIér, seneste 
årsregnskab  

https://idp.vf.dk/sib/authenticate/vf/emaillogin.aspx 
 

Covid-19 Investorlån Sikrer driften 12 
mdr. frem ved at 
dække likviditets-
underskud fra 1. 
marts 2020 og 12 
mdr. frem. 
 
Lån på 1 - 5,95 mill. 
kr. 
Løbetid op til 6 år 
Rente:  
Cibor 3 + 5 pct. 
 

Virksomheder, som er 
ramt af Covid-19;  
Mistet omsætning, 
mistet investor,  
Forsinket kapitalrejs-
ning ell. nysalg 

Virksomheden skal have tabt 
omsætning, investorer som 
har trukket tilsagn tilbage, 
forsinket eller ændret 
kapitalrejsning eller forsinket 
nysalg som følge af covid-19 

Indskud fra andre 
investorer i perioden 
1. marts 2020 til 
udbetaling af lånet i 
forholdt 1:3. 
 
Ingen lån til krise-
ramte virksomheder 
 

 Kan søges på 
nedenstående link 

Saldobalance/periode-
regnskab, budget 2020, 
seneste pichdeck, rele- 
vante KPIér, seneste 
årsregnskab  
 
 

 

https://idp.vf.dk/sib/authenticate/vf/emaillogin.aspx 

Covid-19 BA lån Lån til tidlige 
iværksættere, som 
business angel 
investerer. 
 
Lån 250.000- 12 
mill. kr.  
Løbetid 6 år 
Rente:  
Cibor 3 + 5 pct. 
 
 

Godkendte busines 
angels 

Lånet skal matches med en 
egenkapitalinvestering fra 
business angel i forholdet 1:3 
 
Egenkapitalen skal ske som 
kontakt kapitalforhøjelse 

 31. december 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://vf.dk/finansiering/covid-19-ba-laan/ 

https://idp.vf.dk/sib/authenticate/vf/emaillogin.aspx
https://idp.vf.dk/sib/authenticate/vf/emaillogin.aspx
https://vf.dk/finansiering/covid-19-ba-laan/


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

COVID-19 
Syndikeringslån 

Lån til 
iværksættere, hvor 
investor har 
investeret. 
 
Lån 250.000- 20 
mill. kr.  
Løbetid 6 år 
Rente:  
Cibor 3 + 5 pct. 
 
 

Investorer, som er 
godkendt af 
Vækstfonden, typisk 
venturefonde, familie-
kontorer og lign. 
 

Lånet skal matches med en 
egenkapitalinvestering fra 
investor i forholdet 1:3 
 
Egenkapitalen skal ske som 
kontakt kapitalforhøjelse 
eller konvertibelt lån på min. 
250.000 kr. 

 31. 
december2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://vf.dk/finansiering/covid-19-ba-laan/ 

Midlertidig afskaffelse 
af loftet på 
skattekontoen 
 
 

Loftet er hævet fra 
200.00 kr. til 10 
mill. kr.  
 
 
 

 Virksomheder kan  indbetale 
moms og skat efter de 
normale betalingsfrister, hvis 
de har likviditeten. 
 
 

 Fra den 7. maj 
2020 til 1. april 
2021 

Virksomheden skal selv 
ændre 
udbetalingsgrænsen på 
skattekontoen via 
TastSelv Erhverv 
 

  

Midlertidig 
kunststøtteordning 

Op til 75 pct. 
kompensation for 
tabt indtægt i 
perioden 9. marts 
til 8. juni 2020 eller 
perioden 9. marts 
til 8. juli 2020, dog 
maks. 23.000 kr. 
pr. mdr., i form af: 
Manglende salg af 
værker, bøger mv. 
Aflyste koncerter, 
optrædende og 
forestillinger mv. 
Aflyste workshops, 
undervisning og 
foredrag mv.  
Anden tabt indtægt 
på baggrund af 
professionelt 
kunstnerisk virke 
som en direkte 
konsekvens af 
covid-19 
 

Professionelle 
kunstnere med en 
væsentlig tilknytning 
til den danske kunst-
scene inden for 
arkitektur, billedkunst, 
film, litteratur, kunst-
håndværk og design, 
musik, scenekunst og 
andre kunstområder, 
der sidestilles med 
ovennævnte. 
 
Skal have et CPR-nr. 
 
Gælder også hvis du 
har adresse og 
skatteforhold i 
udlandet. 
 
 

Mistet mindst 30 pct. af ind-
komsten som følge af covid-
19 i perioden 9. marts til 8. 
juni 2020 eller perioden 9. 
marts 2020 til og med 8. juli 
2020. 
 
Årlig samlet A- og B-ind-
komst og skattepligtigt 
overskud fra selvstændig 
virksomhed på min. 100.000 
kr. og maks. 800.000 kr. i 
gennemsnit i ét af de 3 
seneste år: 2017, 2018 og 
2019 (incl. evt. tilskud og 
legater) 
 
Kan ikke søge kompensation 
for udgifter dækket af 
forsikring, dagpenge eller 
anden offentlig støtte. 

Kan ikke kombineres 
med andre kompen-
sationsordninger. 
 
Må ikke modtage 
andre offentlige 
ydelser med und-
tagelse af efterløn 
og folkepension 
samt supplerende 
dag-penge. 
 
Offentlige institu-
tioner, udstillings-
steder, foreninger, 
virksomheder mv. 
kan ikke søge. 
 
Kompensationen 
skal tilbagebetales, 
hvis den personlige 
indkomst for 2020 
overstiger 800.000 
kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra 9. marts til 
8. juli 2020 
 
Ansøgningsfrist 
8. juli 2020 kl. 
23:59 

Åben 27. april 2020 
 

Årlig indkomst 
dokumen-teres med 
årsopgørel-serne for 
2017, 2018 og 2019. 
 
Sandsynliggøre en tabt 
indtægt i perioden pga 
covid-19 – dokumenta-
tion i form af kontrakter, 
aftaler og andre 
skriftlige beviser 
 
Oplysninger om dine 
indtægtskilder og tabte 
indtægter i perioden 
 
CV 
 
Tro- og love-erklæring 
 

 
 
 
 
 

 

Link til ansøgning 
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-
kombinationsindkomster-1/ 

https://vf.dk/finansiering/covid-19-ba-laan/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Likviditetskaution til 
eksportvirksomheder 

Statsgaranti via EKF 
på 80 pct. til nye 
kreditter, lån eller 
garantifaciliteter 
 

Små og mellemstore 
eksportvirksomheder 
og underleverandører 
til eksportvirksom-
heder. 
 
(Under 250 årsværk 
og/eller omsætning 
under 372 mill. Kr. og 
en balancesum på 
under 320 mill. Kr. ) 
 
 

Virksomheds eksportom-
sætning skal udgøre mini-
mum 10 pct. af den samlede 
omsætning i 2019. 
 
Virksomheden skal have et 
omsætningstab på mindst 30 
pct. som følge af covid-19. 
 
Virksomheden skal være 
kreditværdig og må ikke 
være kriseramt pr. 31/12 
2019. 
 
Virksomheden skal have et 
CVR-nr. 
 
Kautionen kan maks. udgøre 
et beløb svarende til 
virksomhedens samlede 
omsætningstab i perioden 

Der kan søge kaution 
til dækning af om-
sætningstabet i hele 
eller dele af perio-
den, dog min. 14 
dage.  
 
Kautionen kan maks. 
løbe 6 år., 12 mdr. 
uden afvikling og 
herefter nedskrives 
den løbende over 
maks. 5 år. 
 
Pris 1 pct. p.a. til EKF 
foruden renter og 
omkostninger til 
pengeinstituttet. 
 
Virksomheder inden-
for primærproduk-
tion kan ikke søge. 

Fra den 1. 
marts til den 
30. september 
2020. 
 
Ansøgningsfrist 
15. oktober 
2020 

Søges gennem 
pengeinstitutter, 
leasingselskaber og 
garantiinstitutter mv., 
der er tilsluttet EKF´s 
Eksportkautions-
ordning. 
 
Ordningen 
administreres af 
Danmarks 
Eksportkredit. 

 Eksportomsætning er 
både direkte eksport, 
underleverancer til 
danske 
eksportvirksomheder og 
omsætning på 
udenlandske turister i 
Danmark. 
 

 
 
 

Statsgaranti via EKF 
på 70 pct. af nye 
kreditter, lån eller 
garantifaciliteter 

Store eksportvirksom-
heder og underleve-
randører til eksport-
virksomheder. 
 Yderligere oplysninger: 

https://ekf.dk/vores-ydelser/kautioner/likviditetskaution-til-smv 
https://ekf.dk/media/jzwj4hkq/faq-livkiditetskaution.pdf 
 

Lønkompensations-
ordningen til 
virksomheder for 
fyringstruede 
lønmodtagere  
 
 

Lønkompensation 
til fastansatte 75 
pct. af de samlede 
lønudgifter, dog 
maks. 30.000/mdr.  
pr. fuldtidsansat. 
 
Lønkompensation 
til timelønnede 90 
pct., dog maks. 
30.000/mdr. pr. 
fuldtidsansat. 
 
Deltidsansatte 
forholdsmæssigt. 
 
Fleksjob er også 
omfattet 
 
Særlige krav hvis 
det omfatter 
elever/lærlinge. 
 

Virksomheder med 
min. 1 ansat, gælder 
også deltidsansatte.  
 
Virksomhedsejer og 
løsarbejdere er ikke 
omfattet af denne 
ordning.  
 
Virksomhedsejer er én 
som ejer min. 25 pct 
af virksomheden. 
 
Virksomheden skal 
have et cvr-nr. 
 
Gælder også forenin-
ger, fonde og selv-
ejende institutioner, 
hvis de modtager 
mindre end halvdelen 
af institutionens ordi-
nære driftsudgifter i 
offentlige tilskud. 
 
Medarbejdere, der 
søges kompensation 
for, skal have arbejds-
sted i Danmark.  

Andel af medarbejder, der 
hjemsendes pga. forventet 
omsætningstab som følge af 
covid-19 er min. 30 pct. eller 
over 50 ansatte.  
 
Medarbejderen skal være 
ansat før 9. marts 2020 og 
have en ansættelseskon-
trakt. 
 
Medarbejderne skal have 
fuld løn i kompensations-
perioden og må ikke arbejde 
i perioden. 
 
Ansatte må ikke afskediges 
som følge af økonomiske 
årsager i kompensations-
perioden. 
 
Medarbejderen skal holde 5 
dages ferie eller afspadse-
ring, eller anden opsparet 
frihed i ansættelsesforholdet 
i tilknytning til lønkompen-
sationen.  
 
 

Kan kombineres 
med aftale om 
lønnedgang, indgået 
før kompensations-
perioden. Da bort-
falder kravet om at 
medarbejderen skal 
afholde 5 feriedage. 
 
Kan ikke søges, hvis 
virksomheden be-
nytter sig af mulig-
heden for hjem-
sendelse uden løn. 
 
Lønudgifter, som er 
dækket på anden 
måde, kan ikke om-
fattes af ordningen. 
 
Kan kombineres 
med voksen- og 
efteruddannelse, 
hvis der ikke 
modtages VEU-
godtgørelse ell. SVU 
 
 

Fra og med 
den 9. marts til 
og med den 
29. august 
2020, dog frem 
til 30. oktober 
for virksom-
heder, som har 
forbud mod at 
holde åbent.   
 
 
Ansøgningsfrist 
20. september 
2020, dog 20. 
november 
2020 for virk-
somheder, 
som har for-
bud mod at 
holde åbent.  
 

Virk.dk med NemID 
medarbejdersignatur 
 
Virksomheder, der tid-
ligere har fået godkendt 
en ansøgning, kan søge 
forlængelse. 
 
Kompensationen kan 
ikke overdrages til en 
anden. 
 
I aftalen om forlæn-
gelse til 29. august er 
krav om afvikling af 
medarbejderens 
tilbageværende ferie, 
dog maks. 15 feriedage. 
 
 

Antallet medarbejder, 
der hjemsendes. For 
hver; CPR-nr, fulde navn, 
ansættelseform, 
beskæftigelsegrad, 
begrundelse for 
hjemsendelse og 
varighed. 
 
Tro- og loveerklæring. 
 
Senest 6 mdr. efter 
ophør af 
kompensationsperio-
den skal indsendes 
dokumentation med 
revisor-erklæring 
 
 
 

Kontaktperson LRS: 
Michael Due,  
tlf. 7374 2111 

 
 
Ved genindkaldelse til 
arbejde skal kompensa-
tionen for de dage 
medarbejderen har 
arbejdet, tilbagebetales. 
 

Ansøgning: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation 
Ansøg om forlængelse:  
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation 
Reguleringsansøgning: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Reguleringsansoegning_til_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirusCOVID-
19 

https://ekf.dk/vores-ydelser/kautioner/likviditetskaution-til-smv
https://ekf.dk/media/jzwj4hkq/faq-livkiditetskaution.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Reguleringsansoegning_til_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Reguleringsansoegning_til_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Lønkompensation for 
institutioner mv.  

Lønkompensation 
til fastansatte 75 
pct. af de samlede 
lønudgifter, dog 
maks. 30.000/mdr.  
pr. fuldtidsansat. 
 
Der kan højeste 
udbetales kompen-
sation for 4 mdr.s 
løn. 

Foreninger, selvejende 
institutioner og fonde, 
som finansieres med 
50 pct. eller derover af 
offentlige tilskud og 
hører under Social- og 
Indenrigsministerets 
område. 
 
Medarbejdere, der 
søges kompensation 
for, skal have arbejds-
sted i Danmark.  

Andel af medarbejder, der 
hjemsendes pga. forventet 
omsætningstab som følge af 
covid-19 er min. 30 pct. eller 
over 50 ansatte.  
 
 

Lønudgifter, som er 
dækket på anden 
måde, kan ikke om-
fattes af ordningen 

Fra og med 
den 9. marts til 
og med den 8. 
juli 2020  
 
Ansøgningsfrist 
30. juli 2020 kl. 
23.59. 
 

Ordningen er forlænget 
til og med 29. august 
2020.  
 
Det er pt. ikke muligt at 
søge om forlængelse 
efter 8. juli 2020 

Ansøgningsfristen er 
forlænget til 20. 
september 2020 

 

Ansøgning: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SOC/Midlertidig_loenkompensation_for_institutioner_mv 

Vejledning:  
https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.11.74_loen 

Løntilskud til lærlinge 
og elever  

75 pct. løntilskud  Private virksomheder 
med igangværende 
uddannelsesaftaler 

 Tilskuddet ydes kun i 
elevernes praktik-
periode. 
 
I skoleperioden 
modtages der 
almindelig 
lønrefusion fra AUB 
 
Kan ikke kombineres 
med andre ord-
ninger, f.eks. 
lønkompensation 

Fra den 1. maj 
til og med den 
31. december 
2020 

Det udbetales auto-
matisk via NemKonto 
ud fra arbejdsgivers 
indberetning til SKATS 
eIndkomstregister. 

  

90 pct. løntilskud Private virksomheder, 
der indgår ordinære 
uddannelsesaftaler, 
kombinationsaftaler, 
ny mesterlæreaftaler 
eller restuddannelses-
aftaler, der starter 1. 
maj 2020 og senere.  
 

 

45 pct. løntilskud  Private virksomheder 
der indgår korte 
uddannelsesaftaler, 
der starter 1. maj 
2020 eller senere. 

Arbejdsgiver må ikke 
tidligere have haft indgået 
en kort aftale med samme 
elev 
 
 
 
 
 
 

Forhøjet lønrefusion til 
lærlinge og elever 
under skoleophold 

Lønrefusionssatsen 
øges med 20 pct. 
for ordinære 
uddannelsesaftaler 

Arbejdsgivere med 
elever og lærlinge 

 Reglen om lønkom-
pensationen maks. 
må udgøre 100 pct. 
af lønudgiften sus-
penderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. halvår 2020    

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SOC/Midlertidig_loenkompensation_for_institutioner_mv
https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.11.74_loen


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Momslån til små og 
mellemstore virksom-
heder og lønsumsaf-
giftlån til visse erhverv 

Rentefrit lån Momslån til små og 
mellemstore 
virksomheder 
(halvårs- og kvartalsvis 
momsafregning) 
 

Lånets størrelse svarer til 
den moms, som er indbetalt 
den 2. marts 2020 for hhv. 
andet halvår og fjerde 
kvartal 2019 
 
 

Lånet skal tilbagebe-
tales senest den 1. 
april 2021 via Skatte-
kontoen eller ved 
ophør, hvis virksom-
heden lukkes inden. 
 
Evt. gæld til staten 
vil blive modregnet i 
lånet. 
 
Følgende kan ikke 
søge: 
Virksomheder under 
konkurs, rekonstruk-
tion, tvangsopløs-
ning og likvidation,  
har stillet eller er 
blevet pålagt at stille 
sikkerhed, 
har fået fastsat et 
tilsvar af skatter eller 
afgifter inden for de 
seneste 3 år og ikke 
erstattet den med 
en angivelse i 
afregningsperioden, 
hvis ejer, direktion 
eller bestyrelses-
medlem er dømt for 
skatte- eller 
afgiftsvig inden for 
de seneste 10 år. 

Fra 5. maj til 
15. juni 2020 
 
Ansøgningsfrist 
formentlig den 
15. juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På virk.dk med NemID 
Mulighed for at 
autoriserer rådgiver til 
at søge.  
 
Åben for ansøgninger 
fra 5. maj 2020 
 
 

 

Virskomheder der fra og 
med den 9. april 2020 til 
og med den 15. juni 
2020 har skiftet 50 pct 
eller mere af ejerkred-
sen, skal indsende 
revisorerklæring. 

L 175 Lov om rentefrie 
lån svarende til angivet 
moms og lønsumsafgift 
og fremrykket udbetaling 
af skattekreditter mv. i 
forbindelse med Covid-
19 
 
Svar modtages i virksom-
hedens Meddelelsesarkiv 
i TastSelv Erhverv 
 
Lånet udbetales til 
skattekontoen.  
 
 

 
 
 
 
 

Lønsumsafgiftlån til 
virksomheder, der 
afregner lønsumsafgift 
efter ”metode 4” (fx 
tandlæger, 
ergoterapeuter, vogn-
mænd, taxa m.v.) 
 
Offentlige institu-
tioner er ikke 
omfattet. 

Lånets størrelse svarer til 
den lønsumsafgift, som er 
indberettet for 1. kvartal. 
2020, eller 
 
¼ af lønsumsafgiften for 
indkomståret 2019 eller det 
forskudte indkomstår, hvis 
der indrettes løn-sumsafgift 
af overskuddet i 
indkomståret. 

Momslån: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Moms 
 
Lønsumsafgiftlån: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Loensum_aconto 
 
Lønsumsafgiftlån – Lønsum metode 4 -ikke personligt ejet med medarbejder: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Loensum_metode_4_-_ikke_personlig_ejet_med_medarbejder 

Nedsættelse af AUB-
bidrag 

Indbetaling af AUB-
bidraget 
suspenderes 

Alle arbejdsgivere  Hele 2020    Fra 2021 etableres et 
fleksibelt AUD-bidrag 

Omlægning af 
regnskabsår for 
selskaber 

Fristen for anmod-
ning om omlæg-
ning af regnskabs-
året forlænges 
med 3 mdr.  
 

Selskaber, visse 
interessentskaber, 
fonde, foreninger m.v. 

Bestemmelsen gælder kun 
regnskabsår, der afsluttes i 
perioden fra den 31. oktober 
2019 til den 30. april 2020 

  Anmeldes til Erhvervs-
styrelsen senest 8 mdr. 
efter udløb af det 
regnskabsår, som 
ønskes ændret, dog 
senest 7 mdr. efter, hvs 
der er tale om en 
børsnoteret virksomhed 
eller et statsligt 
aktieselskab.  
 
 

  

Skema: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Selskabsblanketten_Stiftelser_og_aendringer 

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Moms
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Loensum_aconto
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Loensum_metode_4_-_ikke_personlig_ejet_med_medarbejder
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Selskabsblanketten_Stiftelser_og_aendringer


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
Konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Opkvalificering af 
medarbejdere i 
service, turisme, hotel 
og 
restaurationsbranchen 

Lønkompensation 
via dels VEU-midler 
og dels 
kompetencefonds-
midler.  
 
Kan søge VEU-
godtgørelse på 
115,05 kr./time og 
kompetencefonden 
85 kr./time 
 
 

Virksomheder 
indenfor brancherne 
service, turisme, hotel 
og restauration.  
Både ufaglærte og 
faglærte. 

Medarbejderne skal deltage i 
et 30 dages online 
opkvalificerings-forløb, 7,4 
time pr. dag 
 
Virksomheden betaler fuld 
løn til medarbejderen 
 
Virksomheden skal betale 
kursusgebyret – prisen er 
afhængig af medarbej-
derens uddannelse og 
faglært niveau. 
 
 

Tilskud fra 
Kompentencefonden 
kræver 
medarbejderen er 
ansat på 3F overens-
komst, får pension 
og har min. 6 mdr. 
anciennitet. 

 VEU søges senest 4 uger 
efter kurset er afsluttet. 
Kontakt Rybners 
 
Kompetencefonden 
søges via 
PensionDanmark.  
 
 
 
 

 Kurset udbydes af 
Rybners Kursuscenter 

 

http://rybnerskursuscenter.dk/kurser/tjenere/?KategoriId=2755 

Forlængelse af 
landbrugspraktikanters 
ophold 

Landbrugsprakti-
kanter kan få 
forlænget opholds- 
tilladelsen med 3 
måneder. 
 

Udenlandske 
landbrugspraktikanter, 
hvis opholdstilladelse 
udløber inden 25. juni 
2020. 

Der må ikke ske ændringer i 
ansættelses- forholdene 
udover forlængelse af 
perioden. 
 
Kravet om optagelse af 
biometri er fortsat 
gældende.  
 
 
 
 

Gælder kun 
landbrugs-
praktikanter og ikke 
det øvrige grønne 
område, f.eks. 
gartnerier.  

25. marts til 
24. juni 2020 

Digitalt på 
nyidanmark.dk   
 
Der skal betales et 
gebyr på 2.920 kr.  

 SIRIs borgercenter er pt. 
lukket. SIRI vil kontakte 
ansøger senere. 

 

Fremrykning af 
udbetalinger fra 
skattekreditordningen 

Udbetalinger fra 
skattekreditordnin-
gen vedrørende 
indkomståret 2019 
fremrykkes fra 
november 2020 til 
juni 2020 
 
 
 

Selskaber og person-
ligt drevne virksom-
heder i virksomheds-
ordningen og med 
underskud, kan få 
udbetalt skattevær-
dien af det  under-
skud, som stammer 
fra forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. 
 
 

Der kan maks. udbetales 5,5 
mill. årligt, svarende til 
skatteværdien af et 
underskud på 25 mill. 

Evt. restancer af 
skatter og afgifter 
med påløbne 
morarenter 
modregnes. 
 
 
Udbetales ultimo 
juni 2020 

Ansøgningsfrist  
den 15. maj 
2020 

Søges på linket 
herunder 

Oplysninger om karak-
teren og størrelsen af de 
konkrete udgifter 
afholdt i 2019 
 
Krav om 
revisorerklæring 
 

 

Ansøg: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295637&chk=217114 
 
Vejledning https://skat.dk/skat.aspx?oid=17025&chk=217114 

Suspension af G-dage Midlertidig suspen-
sion af arbejds-
givers betaling af 
dagpengegodt-
gørelse for 1. og 2. 
ledighedsdag samt 
mindsteudbeta-
lingsreglen ved ar-
bejdsfordelinger og 
hjemsendelser 
 
 
 

Virksomheder, der 
hjemsender eller 
sender medarbejdere 
på arbejdsfordeling. 
 
 
 
 

Medarbejderen skal være 
medlem af en A-kasse. 
 

 27. marts - 31. 
maj 2020 
Forlænges til 
og med 31. 
august 2020 

Vedtaget 
 den 26. marts 2020 

 L 142 Lov om ændring af 
lov om arbejds-
løshedsforsikring m.v. 

 

http://rybnerskursuscenter.dk/kurser/tjenere/?KategoriId=2755
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295637&chk=217114
https://skat.dk/skat.aspx?oid=17025&chk=217114


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
Konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Rabatordning på 
kulturoplevelser 
 

Refusion for rabat 
på billetter og del-
tagerbetaling for 
kultur og idrætsak-
tiviteter 

Foreninger, der udby-
der kultur og idræts-
aktiviteter, museer, 
kunsthaller, spilleste-
der, koncertudbydere, 
teatre, zoologisk 
anlæg m.fl. 

50 pct. refusion på billetter 
25  pct. refusion på deltager-
betaling. 
 
Registreret i CVR-registret 
inden 15. juni 2020 

 27. juni til 9. 
august 2020 
 
Ansøgningsfrist 
9. september 
2020 

 
 
 

  

Ansøgning og vejledning: 
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-refusion-for-rabat-paa-
billetter-og-deltagerbetaling-for-kultur-og-idraetsaktiviteter-i-for/ 
 

Refusion af 
sygedagpenge fra 1. 
fraværsdag pga. covid-
19 

Refusion til 
arbejdsgivere og 
selvstændige 
erhvervsdrivende 
fra første 
fraværsdag 

Arbejdsgivere og 
selvstændige 

Personen er uarbejdsdygtig 
pga egen sygdom forårsaget 
af covid-19. 
Personen er fraværende pga. 
sundhedsmyndighedernes 
anbefaling om 
hjemmeophold i forbindelse 
med covid-19 
 
Gælder ikke frivillig 
karantæne. 

Beskæftigelseskravet 
skal være opfyldt.  
 
Selvstændige kan 
være delvis 
sygemeldt. 
 
Anmeldes senest 3 
uger efter 1. 
fraværsdag,  
dog perioden 27. 
februar til 18. marts 
inden den 15. april. 

27. februar 
2020 til 1. 
januar 2021 

Arbejdsgiver skal bruge 
NemRefusion. 
Og vælge ”andre 
årsager”, angive ”Covid-
19” i fritekstfeltet. 
 
Selvstændige skal 
indsende en særlig 
papirblanket NR104C til 
kommunen 
 

Medarbejderen skal 
afgive en tro- og 
loveerklæring ved egen 
sygdom. 

Kontaktperson LRS:  
Jette Rahr 
Tfl. 7374 2057  

Vejledning: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213512 

Refusion af 
sygedagpenge til 
personer i den særlige 
risikogruppe for covid-
19 

Personer i den sær-
lige risikogruppe 
for covid-19 og 
deres pårørende 
kan efter aftale 
med arbejdsgiver 
bliver væk fra ar-
bejde under genåb-
ningen og modtage 
sygedagpenge fra 
første fraværsdag.  
 

Private og offentlige 
arbejdsgivere 

Egen læge skal konkret 
vurdere om vedkommen-de 
er omfattet. 
 
Se hvem der er i øget risiko: 
 
https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-

risikogrupper 

Arbejdsgiver ikke 
udbetaler løn. 
 
Medarbejderen har  
ikke mulighed for at 
arbejde hjemmefra.  
 
Medarbejderen kan 
ikke omplaceres, så 
vedkommende ikke 
udsættes for smitte-
fare. 

20. maj 2020 
til 1. septem-
ber 2020 

   

Forlængelse af 
sygedagpenge-
perioden 

Forlængelse af 
retten til 
sygedagpenge med 
3 måneder. 

Personer, der har 
modtaget sygedag-
penge i mere end 22 
uger i de forudgående 
9 mdr. og er nået til 
revurderingstids-
punktet;  
personer, hvis 
sygedagpenge stopper 
ved udløb af en 
forlængelsesregel i 
perioden og som ville 
overgå til jobafklar-
ingsforsløb;  
samt personer, hvis 
sygedagpenge 
ophører som følge af 
en lægelig vurdering. 
 

Personen er 
sygedagpengemodtager den 
9. marts 2020 

 9. m. juni til og 
med 30. 
september 
2020. 

  L 143 Forslag til lov om 
ændring af lov om 
sygedagpenge 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-refusion-for-rabat-paa-billetter-og-deltagerbetaling-for-kultur-og-idraetsaktiviteter-i-for/
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-refusion-for-rabat-paa-billetter-og-deltagerbetaling-for-kultur-og-idraetsaktiviteter-i-for/
https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/nr104c.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213512
https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper
https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Hvilken dokumentation 

Statslig fond  Fonden skal agere 
investor of last 
resort – yde 
bistand til 
rekapitalisering af 
større, samfunds-
bærende 
virksomheder 
 

Virksomheder, som 
ikke kan finde hensigt-
mæssig finansering 
andetsteds.  
 
Dog ikke finansielle 
virksomheder og 
offentligt ejede 
selskaber 

Virksomheden skal være 
sund før krisen og have 
fremtidspotentiale efter 
krisen. 
 
Omsætning før krisen på 
min. 500 mill. kr. i seneste 
regnskabsår 

 15. juni 2020 -
30. juni 2023 

  Kilde Aftale af 15. juni 
2020 

Tilskud til privat 
oplagring af oksekød 

Tilskud til privat 
oplagring af bag-
fjerdinger på krog 
og bagfjerdinger, 
der udskåret og 
evt. udbenet og 
pakket i kartoner, 
som ikke kan 
afsættes pga. 
Covid-19 
 
Støtte: 
1.008 euro ved 
oplagring i 90 dage, 
1.033 euro ved 
oplagring i 120 
dage,  
1.058 euro ved 
oplagring i 150 
dage. 
 
 
 
 
 

Slagterier eller 
udskæringsvirksom-
heder, som håndterer 
fersk eller kølet kød 

Min. oplagring af 10 t 
oksekød fra dyr over otte 
mdr., kun fersk og kølet kød. 
 
Kødet skal være sundt og af 
sædvanlig handels-mæssig 
kvalitet og af EU-oprindelse – 
ex KN-kode 0201 20 50 
 
Skal oplagres på autoriseret 
kølehus. 

 7. maj 2020 kl. 
8 
 
Gælder indtil 
KOM suspen-
derer ordnin-
gen. 

 Dokumentation: 
slagtedato for de dyr, 
kødet stammer fra og 
klassificeringsklasser for 
kødet  
Angive vægten af den 
mængde kød, som 
ønskes oplagret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ansøgning og vejledning: 
https://lbst.dk/tilskudsguide/privat-oplagring-af-oksekoed/#c72276 

Tilskud til privat 
oplagring af ost 

Tilskud til oplagring 
af ost under KN-
kode 0406, som 
ikke kan afsættes 
pga Covid-19 
 
Støtte til oplagring 
15,57 euro pr. ton 
for faste udgifter, 
og 
Løbende omkost-
ninger 0,4 euro pr. 
ton pr. dag  
 
I  60-180 dage 
 
 
 

Mejerier og andre 
virksomheder, der 
hander med ost.  

Min. oplagring af 0,5 t ost 
 
Osten skal være færdig-
modnet og være på lager på 
ansøgningstidspunktet. 
 
Osten skal være sund og 
sædvanlig handelsmæs-sig 
kvalitet. 
 
Osten skal være af EU-
oprindelse. 
 
Hele oste skal lagres i det 
land, hvori de er produceret 
 
 
 

Oplagringen skal 
været mellem 60 og 
180 dage. 
 
Tilskud til oplagring 
starter dagen efter 
Landbrugsstyrelsen 
har modtaget 
ansøgningen. 
 
Tilskud gives ikke 
bagudrettet. 
 

7. maj 2020 kl. 
8 
 
Ansøgningsfrist 
30. juni 2020 
eller når 
mængden på 
4.373 tons er 
søgt. 

Efter princippet ”Først 
til mølle” 

Dokumenterer, hvilken 
dato osten er produ-
ceret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gives maks. tilskud 
til oplagring af 4.373 
tons ost i Damark 
 

 

 

Ansøgning og vejledning: 
https://lbst.dk/tilskudsguide/privat-oplagring-af-ost/#c72298 

https://lbst.dk/tilskudsguide/privat-oplagring-af-oksekoed/#c72276
https://lbst.dk/tilskudsguide/privat-oplagring-af-ost/#c72298


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Udskydelse af 
betalingsfrister for 
AM-bidrag og A-skat 
 
 

Forlængelse af 
virksomheders 
betalingsfrist med 
4 måneder 

For små og mellem-
store virksomheder 

  Vedtaget 17. 
marts 2020 og 
15. juni 2020. 

Betalingsfristen ændres: 
Fra 11 maj til 10. 
september 2020,  
fra 10. juni til 12. 
oktober 2020, og 
fra 10. juli til 10. 
november 2020.  
 
Fra 10. september 2020 
til 29. januar 2021,  
12. oktober 2020 til 31. 
marts 2021, og 
10. november 2020 til 
31. maj 2021 
 

 Indberetningsfristerne 
ændres ikke 
 
Bemærk de normale 
betalingsfrister fra og 
med 10. december 2020 
og frem ændres ikke. 

Forlængelse af 
store 
virksomhedernes 
betalingsfrist med 
4 måneder 
 

Virksomheder med en 
omsætning på 50 mill. 
Kr. og derover 

  Vedtaget 17. 
marts 2020 og 
15. juni 2020. 

Betalingsfristen ændres: 
Fra 30. april til 31. 
august 2020, 
Fra 29. maj til 30. 
september 2020 og  
fra 30. juni til 30. 
oktober 2020. 
 
Fra 31. august 2020 til 
15. januar 2021,  
30. september 2020 til 
16. marts 2021, og 
30. oktober 2020 til 17. 
maj 2021 
 

 Indberetningsfristerne 
ændres ikke 
 
Bemærk betalingsfristen 
31. juli 2020 ændres ikke 

Udskydelse af 
betalingsfrister for 
lønsumsafgiften  

Betalingsfristen for 
lønsumsafgift 
udskydes 2. kvartal 
2020 med 1,5 mdr. 
og 3. kvartal 2020 
med 1 mdr. 

Virksomheder, der 
afregner lønsumsafgift 
efter den såkaldte 
metode 4  
 

  Vedtaget 17. 
marts 2020  

Betalingsfristen ændres: 
for 2. kvartal fra 15. juli 
til 1. september 2020 og  
for 3. kvartal fra 15. 
oktober til 16. 
november 2020. 
 
 

  

Udskydelse af 
betalingsfrister for 
moms  
 
 

Momsbetalings-
fristen udskydes en 
periode 

Små virksomheder 
(halvårlig 
momsafregning) 

Både 1. halvår og 2. halvår 
betales 1. marts 2021 

Gælder ikke 
kreditbegrænset 

Vedtaget 17. 
marts 2020 og 
15. juni 2020 

Betalingsfristen ændres:  
for 1.halvår fra 1. 
september 2020 til 1. 
marts 2021  
 
 

 Du kan fortsat indberette til 
den oprindelige frist. Det er 
en fordel for din 
virksomhed, hvis du skal 
have moms tilbage.  
Du skal dog indberette og 
betale senest til den 
udskudte frist.  
Du skal indberette for hver 
enkelt periode på hver sin 
indberetning til den nye 
frist, selv om perioderne er 

lagt sammen. 

For mellemstore 
virksomheder 
(kvartalsvis 
momsafregning) 
 

Moms betales halvårs. Dvs. 1 
og 2. kvartal betales 1. 
september 2020, 3. og 4. 
kvartal betales 1. marts 
2021. 

Gælder ikke 
kreditbegrænset 

Vedtaget 17. 
marts 2020 og 
15. juni 2020 

Betalingsfristen ændres:  
fra 2. juni 2020 til 1. 
september 2020. 
Fristen 1. december 
2020 ændres til 1. marts 
2021.  
 

 



                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Skat opfordrer til at angive 
din moms som hidtil og 
kun vente med betalingen. 

NB Indberetning af EU-salg 
uden moms samt betaling 
og indberetning af One 
Stop moms er IKKE udskudt 

 

Udskydelse af 
betalingsfrister for 
moms fortsat 
 
 

Momsbetalings-
fristen udskydes 30 
dage 
 

Virksomheder med en 
omsætning på 50 mill. 
Kr. og derover 
(månedlig 
momsafregning) 

 Gælder ikke 
kreditbegrænset 

Vedtaget 17. 
marts 2020 og 
15. juni 2020 

Betalingsfristen for 
moms ændres:   
Fra 27. april til 25. maj 
2020,  
Fra 25. maj til 25. juni 
2020 og  
Fra 25. juni til 27. juli 
2020. 
 
Fristen 25. august til 9. 
september 2020 og 
Fristen 25. september til 
2. oktober. 
Bemærk fristen 17. 
august ændres ikke. 
 

 

Udskydelse af 
betalingsfristen for B-
skat 

Raterne for 
månederne april og 
maj flyttes til 
henholdsvis juni og 
december.  
 

   Vedtaget 17. 
marts 2020 

Betalingsfristen 20. april 
rykkes til 22. juni 2020 
og  
 
betalingsfristen 20. maj 
rykkes til 21. december 
2020. 
 
 

  

Udskydelse af 
generalforsamlinger og 
indberetning af 
årsrapporten 
 
 

Udsættelse af 
fristen for 
indberetning af 
årsrapport 

Selskaber med mere 
end 10 ejere, som ikke 
kan afholde ordinær 
generalforsamling 
pga. 
forsamlingsforbuddet, 
og hvis vedtægter ikke 
tillader at holde 
generalforsamlingen 
elektronisk. 

Lovgivningen giver ikke 
mulighed for at udsætte 
fristen for indberetning af 
årsrapport, så det gælder 
ene og alene selskaber med 
mere end 10 ejere, som ikke 
kan afholde ordinær 
generalforsamling pga. 
forsamlingsforbuddet. 

Loven gælder ikke, 
hvis virksomheden 
har afholdt general-
forsamling inden 
den 17. marts 2020 

 Fristen for indsendelse 
af årsrapport forlænges 
med 8 uger efter ophør 
af 
forsamlingsforbuddet. 

Meddelelse herom skal 
ske på indberet@erst.dk 
senest 8 mdr. efter 
regnskabsårets afslut-
ning, dog senest 7 mdr. 
efter regnskabsårets 
udløb, hvis der er tale 
om en børsnoteret 
virksomhed eller et 
statsligt aktieselskab. 

Erhvervsstyrelsen 
opfordrer til, at 
virksomhederne bruger 
og oplyser om de 
muligheder, der allerede 
findes for at afholde hel 
og delvis elektronisk 
generalforsamling, og 
muligheden for at møde 
ved fuldmagt og for at 
brevstemme. 
 
 
 

Udskydelse af fristen 
for indsendelse af 
årsrapporten 

Fristen for 
indsendelse af 
årsrapport til 
Erhvervsstyrelsen 
udskydes med 3 
mdr.  

Alle virksomheder, der 
er omfattet af 
årsregnskabsloven 

Virksomhedens regn-skabsår 
afsluttes i perio-den fra 31. 
oktober 2019 til 30. april 
2020. 

  Indberetningsfristen 
ændres fra 31. maj 2020 
til 31. august 2020 
 
 

 L 168 A Om fravigelse af 
virksomheders pligter på 
selskabs- og regnskabs-
området og af reglerne 
om begrænsninger af 
butikkernes åbnings-
tider i forbindelse med 
Coronavirussygdommen 
covid-19 
 
 
 

mailto:indberet@erst.dk


                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation Bemærkning 

Udskydelse af fristen 
for indsendelse af 
selvangivelse/oplys-
ningsskemaet 

Oplysningsfristen 
for indkomståret 
2019 er forlænget 
med 2 måneder. 
 
 

Personligt ejede 
virksomheder 

Gælder også andre 
oplysninger, som følger 
indsendelsesfristen for 
oplysningsskemaet.  

 Vedtaget 31. 
marts 2020 

Oplysningsfristen 
ændres fra 1. juli til 1. 
september 2020 

 OBS  Fristen for frivillig 
betaling af restskat er 
ikke udskudt. 
Procenttillægget stiger til 
4 pct. efter 1. juli 2020 
 
SKAT opfordrer til at 
selvangivelsen/ 
oplysnings-skemaet 
indsendes hurtigst 
muligt.  

Oplysningsfristen 
for indkomståret 
2019 forlænges 
med 5 måneder. 
 
 

Selskaber, fonde, 
foreninger m.fl. 

 Oplysningsfristen 
ændres fra 31. marts til 
1. september 2020 

 

Udskydelse af 
opkrævning af præmie 
for sygedagpengefor-
sikring for 
selvstændige 
erhvervsdrivende 
 

Opkrævning af 
sygedagpenge-
forsikringen for 
selvstændige for 
perioden 1. april til 
31. marts udskydes 
til juli 2020. 
 

Selvstændige, som har 
tegnet en 
sygedagpenge-
forsikring og 
selvstændige som 
optages i forsikringen i 
perioden fra 18. marts 
til 1. juli 2020. 
 

  Vedtaget 
24. marts 2020 

Opkrævningen rykkes 
fra marts til 1. juli 2020 
med 4 ugers 
betalingsfrist. 

 Helårlig præmie 
Præmien opkræves 
normalt i marts for det 
kommende år.  
 
Bekendtgørelse nr. 260 
af 24/03/2020 

Udskydelse af 
opkrævning af præmie 
for sygedagpengefor-
sikring for private 
arbejdsgivere 

Opkrævning af 
sygedagpenge-
forsikringen for 
private arbejds-
givere for perioden 
1 juli til 31. 
december 2020 
udskydes til 
september 2020. 
 
 

Private arbejdsgivere, 
der har tegnet en 
sygedagpengefor-
sirking og private ar-
bejdsgivere som op-
tabes i forsikringen fra 
18. marts til 1. 
september 2020. 

   Opkrævningen rykkes 
fra juni til september 
2020 med 4 ugers 
betalingsfrist. 

 Halvårlige præmie 
 
Bekendtgørelse nr. 317 
af 30/03/2020 

Udskydelse af ferie til 
et efterfølgende ferie-
år 

Udskydelse af ferie 
til et senere tids-
punkt, hvis væsent-
lige, upåregnelige 
driftsmæssige hen-
syn gør det nød-
vendigt i forbindel-
se med covid-19 
 
 

Kan ske efter aftale 
mellem en arbejds-
giver og en lønmod-
tager. 
 
Kan ske efter pålæg 
fra arbejdsgiver. 

Ferie optjent efter den 
gældende ferielov til brug i 
feriåret 2019/2020 og i det 
korte ferieår fra 1. maj til 31. 
august 2020. 

    Lov nr. 348 af 2. april 
2020 om udskydelse af 
ferie forbindelse med 
covid-19 

Udvidet varslingspulje Tilskud til initiativer 
målrettet de 
afskedigede 
personer, f.eks. 
jobsøgningskurser, 
opkvalificering 
 
 
 

Større afskedigelse på 
virksomheder af stor 
betydning for et lokal-
område. 

Mindst 50 pct. af 
medarbejderne på et 
arbejdssted med mindst 20 
ansatte.  
 
 

  Virksomheden i 
samarbejde med 
Jobcentret- sendes til 
det regionale 
arbejdsmarkedsråd. 
 

 Kontakt det lokale 
Arbejdsmarkeds-kontor 
 
 
 
 
 



                         

Ordning Hvad går 
ordningen ud på 

Hvem kan søge/er 
omfattet 

Kriterier for at søge Øvrige kriterier Gældende Hvordan søges/ 
konsekvens 

Hvilken dokumentation 

 

Bemærkning 

Voksen- og 
efteruddannelse 

Mange skoler og 
uddannelses-
institutioner 
tilbyder 
fjernundervisning 

 Der er forskellige muligheder 
for løntilskud afhængig af 
uddannelse, medarbejderens 
uddannelse og anciennitet 
 

   
 

  
 

 

Yderligere oplysninger: 
https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelsestyper#para712 

Ændring af acontoskat 
 
 
 

Selskaber kan 
nedsætte deres 
acontoskat 

Alle selskaber Hvis et selskab forventer 
indkomstforholdene for 
2020 afviger væsentligt fra 
de forventninger som 
forskud 

  Gå ind på SKAT 
TastSelvErhverv og ret 
forskudsskat eller 
kontakt revisor 

SKAT vil senere kræve 
dokumentation 

 

Selvstændige 
erhvervsdrivende 
kan nedsætte 
deres forskud 

Alle selvstændige og 
medarbejdende 
ægtefæller 

Hvis virksomheden forventer 
at overskuddet i 2020 bliver 
væsentlig mindre end 
forskudsregistreret 

  Gå ind på SKAT 
TastSelvBorger og ret 
forskudsopgørelsen for 
2020 eller kontakt din 
revisor 

 Senest den 18. marts 
2020 kl. 16 skal du 
ændre din 
forskudsopgørelse, hvis 
raten for marts 2020 skal 
ændres. 
 

Der ud over har flere pengeinstitutter igangsat egne hjælpepakker, og Erhvervshusene står klar med gratis og sparring bl.a. via Early Warning-programmet. 

Har du spørgsmål?  

Så kontakt din rådgiver hos Landbrugsrådgivning Syd/Den grønne Revisor. Find kontaktoplysninger her 

Kilder: Coronasmitte.dk, virksomhedsguiden.dk, slks.dk, SKAT.dk, fsr.dk 

https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelsestyper#para712
https://lrs.dk/kontakt-medarbejder/

