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Oversigt over nuværende kompensationsordninger
Som følge af udviklingen af COVID-19 i samfundet har der siden marts 2020 eksisteret forskellige
hjælpepakker for virksomhederne, og der er således tilsvarende en række frister at holde styr på. Vi
har i samarbejde med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab udarbejdet et (forenklet) skema
med overblik over de eksisterende ordninger, deres respektive gyldighedsperioder samt
ansøgningsfrister.

Selvstændige, freelancere m.fl. (omsætningstab)

Periode og ansøgningsfrist

Generelle krav for selvstændige:
• Selvstændige erhvervsdrivende med maks. 25
fuldtidsansatte
• Min. 30 % omsætningsnedgang (tidligere omsætning på
mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned)
• Maks. 90 % i kompensation (højest 23.000 kr. pr. måned +
det samme beløb for evt. ægtefælle)
• Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100 % i
kompensation (højest 23.000 kr. pr. måned + det samme
beløb for evt. ægtefælle)

Forskellige perioder og frister
alt efter om den selvstændige
er ramt af a) og b) særlige
restriktioner, c) nedlukning
Nordjylland og/eller d)
national nedlukning.

a) Selvstændige ramt af særlige restriktion, herunder
begrænsninger på:

1. september – 31. oktober
2020

•
•
•
•
•
•

Frist: 28. februar 2021

Forbud mod at holde åbent*
Begrænsninger på åbningstiden*/**
Forsamlingsforbud på over 500 personer
Skærpet forsamlingsforbud på 50 personer (26/9)
Grænselukninger
Udenrigsministeriets rejsevejledning

b) Selvstændige ramt af særlige restriktion, herunder
begrænsninger på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Der kan tillige være forskellige
startdato betinget af hvilken
særlig restriktion virksomhed
er ramt af.

1. november – 31. januar 2021
Frist: 15. april 2021

Forbud mod at holde åbent*
Begrænsninger på åbningstiden*
Forsamlingsforbud på over 500 personer
Grænselukninger
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Skærpet forsamlingsforbud på 10 personer (26/10)*
Forbud mod salg af alkohol (26/10)
Leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen er slået
ned (1/11)
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c) Selvstændige mv. ramt af regionale restriktioner i
Nordjylland
Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis
omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen.
d) Genåbning af de generelle kompensationsordninger for
selvstændige mv. (national nedlukning)

6. november 2020 - 26.
november 2020
Frist: 28. februar 2021
9. december 2020 – 7. februar
2021***
Frist: 15. april 2021

*Omfatter tillige direkte leverandører til virksomheder ramt af den pågældende restriktion
**Der er forskellige startdatoer for kompensationsperioden, idet restriktionen blev indført på forskellige
datoer (hhv. 19. august, 9. september og samtlige kommuner 19. september)
***Forlænges til 28. februar (kan pt. kun ansøges frem til 7. februar)

Særlig kompensation for sæsonafhængige selvstændige
m.fl.

Periode og ansøgningsfrist

Selvstændige m.fl. med op til 25 fuldtidsansattes, mere end 50 %
omsætningsnedgang. 90 % af omsætningstabet kompenseres,
dog maks. 37.000 kr. for december.

1. december - 31. december
2020

Faste omkostninger

Periode og ansøgningsfrist

Generelt:
Virksomheder kan blive kompenseret efter en 11-trinsmodel
afhængigt af omsætningsnedgangen (min. 30 %
omsætningsnedgang). For perioden frem til 31. oktober samt for
virksomheder omfattet af forbud mod forsamlinger på over 500,
dog en 12-trinsmodel (min. 35 % omsætningsnedgang).

Forskellige perioder og frister
alt efter om virksomheden er
ramt af a) og b) særlige
restriktioner, c) nedlukning
Nordjylland og/eller d)
national nedlukning.

Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100 % i kompensation,
hvis ingen omsætning i hele perioden for tvangslukningen.
Opmærksomheden henledes på de forskellige begrænsninger
inden EUs regler om statsstøtte.

Der er forskellige startdatoer
afhængig af hvilken særlig
restriktion
virksomheden/leverandøren er
ramt af.

Frist: 15. april 2021

Tallene i parentes (efter en særlig restriktion) henviser til det
tidspunkt restriktionen trådte i kraft, og det er dermed fra denne
dato, at kompensationsperioden starter.
a) Virksomheder ramt af særlige restriktion, herunder
begrænsninger på:
•

9. juli - 31. oktober 2020
Frist 15. april 2021

Forbud mod at holde åbent (9/7)*
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•
•
•
•
•

Begrænsninger på åbningstiden (19/8)*/**
Forsamlingsforbud på over 500 personer (9/7)
Skærpet forsamlingsforbud på 50 personer (26/9)
Grænselukninger (9/7)
Udenrigsministeriets rejsevejledning (9/7)

b) Virksomheder ramt af særlige restriktion, herunder
begrænsninger på:
• Forbud mod at holde åbent*
• Begrænsninger på åbningstiden*
• Forsamlingsforbud på over 500 personer
• Grænselukninger
• Udenrigsministeriets rejsevejledning
• Skærpet forsamlingsforbud på 10 personer (26/10)*
• Forbud mod salg af alkohol (26/10)
• Leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen er slået
ned (1/11)

1. november 2020 - 28. februar
2021

c) Virksomheder ramt af regionale restriktioner i Nordjylland

6. november 2020 - 26.
november 2020

Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis
omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen.
Genåbning af den generelle kompensationsordning for faste
omkostninger (national nedlukning)

Frist: 15. april 2021

Frist: 15. april 2021
9. december 2020 – 17. januar
2021***
Frist: 15. april 2021

*Omfatter tillige direkte leverandører til virksomheder ramt af den pågældende restriktion
**Der er forskellige startdatoer for kompensationsperioden, idet restriktionen blev indført på forskellige
datoer (hhv. 19. august, 9. september og samtlige kommuner 19. september)
***Forlænges til 28. februar (kan pt. kun ansøges frem til 17. januar)

Faste omkostninger ”Light”

Periode og ansøgningsfrist

Generelt:
Kompensation for stedbundne faste omkostninger, som:
• husleje
• renter og bidrag på lån i ejendommen
• forbrugsudgifter til el, vand og varme
• ejendomsforsikring og -skatter

Forskellige perioder og frister
alt efter om virksomheden er
ramt af a) og b) særlige
restriktioner, c) nedlukning
Nordjylland og/eller d)
national nedlukning.

Min. 30 % omsætningsnedgang, for perioden frem til 31.
oktober (samt for virksomheder omfattet af forbud mod
forsamlinger på over 500, dog min. 35 % omsætningsnedgang).

Der er forskellige startdatoer
afhængig af hvilken særlig
restriktion

Ikke krav om revisorerklæring, i stedet tro og love-erklæring.
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•
•

kompensation for 50 %, dog maks. 50.000 kr. pr. måned
Kompensation for 100 %, dog maks. 100.000 kr. pr. måned
hvis tvangslukket.

virksomheden/leverandøren er
ramt af.

Mulighed for at blive kompenseret efter ”Light-ordningen” er
gældende fra den 19. august desuagtet, at en restriktion kan være
indført tidligere. Tallene i parentes (efter en særlig restriktion)
henviser til det tidspunkt restriktionen trådte i kraft efter
indførsel af ”Light-ordningen” pr. 19. august.
Maksimal støtte, der kan opnås efter ”Light-ordningen”:
Virksomheden/koncernen kan maksimalt modtage 200.000 euro
(1,5 mio. kr.) over tre år efter denne ordning.
a) Virksomheder ramt af særlige restriktion, herunder
begrænsninger på:
• Forbud mod at holde åbent*
• Begrænsninger på åbningstiden *
• Forsamlingsforbud på over 500 personer
• Skærpet forsamlingsforbud på 50 personer (26/9)
• Grænselukninger
• Udenrigsministeriets rejsevejledning

19. august 2020 – 31. oktober
2020

b) Virksomheder ramt af særlige restriktion, herunder
begrænsninger på:
• Forbud mod at holde åbent*
• Begrænsninger på åbningstiden *
• Forsamlingsforbud på over 500 personer
• Skærpet forsamlingsforbud på 50 personer (26/9)
• Grænselukninger
• Udenrigsministeriets rejsevejledning
• Skærpet forsamlingsforbud på 10 personer (26/10)*
• Forbud mod salg af alkohol (26/10)
• Leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen er slået
ned (1/11)

1. november - 31. januar 2021

c) Virksomheder ramt af regionale restriktioner i Nordjylland

6. november 2020 - 26.
november 2020

Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis
omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen.
d) Genåbning af generel kompensationsordning, faste
omkostninger ”light” (national nedlukning).

Frist: 15. april 2021

Frist: 15. april 2021

Frist: 15. april 2021
9. december 2020 - 7. februar
2021**
Frist: 15. april 2021

*Omfatter tillige direkte leverandører
** Forlænges til 28. februar (kan pt. kun ansøges frem til 7. februar)
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Arrangørordningen

Periode og ansøgningsfrist

Arrangører af større arrangementer (350 deltagere), der har
måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement
som følge af regeringens restriktioner ifm. COVID-19.

6. marts – 31. august 2020
Frist: 28. februar 2021
1. september – 31. december
2020
Frist: 30. april 2021
1. januar - 31. januar 2021*
Frist: pt. ikke fastlagt

Kompensation for kasserede varer den 26. og 27.
september

Periode og ansøgningsfrist

Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af
forbud mod private forsamlinger på over 50 personer, kan få
kompensation for kasserede varer (råvarer med kort/ingen
holdbarhed, blomster, dekorationer eller effekter, der er
fremstillet til lejligheden og ikke kan genanvendes).

26. september 2020 - 27.
september 2020
Frist: 1. februar 2021
Link til ansøgning på virk.dk

Der skal være en omsætningsnedgang på 35 % ift. weekenden
den 27. og 28. september 2019.

Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)

Periode og ansøgningsfrist

Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse
med aflyste rejser. Det er muligt at optage lån vedrørende
faktiske omkostninger forbundet med annullerede/afbestilte
pakkerejser for periode 5.

1. november 2020 - 31. januar
2021 (periode 5)
Frist: 22. februar 2021
Link til rejsegarantifonden

UDARBEJDET DEN 29/1-2021 AF DANSK ERHVERV I SAMRÅD MED BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
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