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Oversigt over gældende kompensationsordninger 
Siden marts 2020 har der som bekendt eksisteret forskellige hjælpepakker for virksomheder påvirket 

af COVID-19. Nedenstående skema giver et overblik over de for tiden eksisterende ordninger samt 

fristerne for deres ansøgning. 

 

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 ved ansøgning for perioden før 9. december 2020 og 

en maks. personlig indkomst på 800.000 kr. i 2020 

• Tidligere omsætning på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. 

måned ved ansøgning for perioden fra 9. december 2020 og 

en maks. personlig indkomst på 800.000 kr. i 2020 eller 

2021 

• Maks. 90 % i kompensation (23.000 kr. eller forhøjet 

kompensation 30.000/33.000 kr. pr. måned + evt. 23.000 kr. 

for medhjælpende ægtefælle) 

• Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100 % i 

kompensation (23.000 kr. eller forhøjet kompensation 

30.000/33.000 kr. pr. måned + evt. 23.000 kr. for 

medhjælpende ægtefælle) 

 

Ved ansøgning om forhøjet kompensation på 30.000/33.000 kr. 

forudsættes det, at den selvstændige ikke har taget mere end 

23.000 kr. ud af virksomheden fra februar og i månederne 

herefter). 

 

Forskellige perioder og frister 

alt efter om den selvstændige 

er ramt af a) og b) særlige 

restriktioner, c) nedlukning 

Nordjylland og/eller d) og e) 

national nedlukning. 

 

Forskellige startdatoer 

afhængig af hvilken særlig 

restriktion virksomheden eller 

leverandøren er ramt af 

(startdato i parentes efter den 

særlige restriktion). 

a) Selvstændige ramt af særlige restriktioner, herunder 

begrænsninger på: 

• Forbud mod at holde åbent* 

• Begrænsninger på åbningstiden* (9/9 for Hovedstaden/ 

Odense Kommune og 19/9 hele landet) 

• Forsamlingsforbud på over 500 personer  

• Skærpet forsamlingsforbud på 50 personer (26/9) 

• Grænselukninger 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

 

*Omfatter tillige direkte leverandører til virksomheder ramt af 

den pågældende restriktion 

1. september – 31. oktober 

2020 

Frist: 15. juni 2021 
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b) Selvstændige ramt af særlige restriktioner, herunder 

begrænsninger på: 

 

• Forbud mod at holde åbent* 

• Begrænsninger på åbningstiden* (9/9 for Hovedstaden/ 

Odense Kommune og 19/9 hele landet) 

• 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) 

 

*Omfatter tillige direkte leverandører til virksomheder ramt af 

den pågældende restriktion. 

 

1. november – 28. februar 

2021 

Frist: 15. juni 2021 

c) Selvstændige mv. ramt af regionale restriktioner i 

Nordjylland 

 

Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis 

omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen. 

6. november 2020 - 26. 

november 2020 

Frist: 15. juni 2021 

d) Generel kompensationsordning for alle selvstændige mv. 

under national nedlukning 

9. december 2020 – 28. februar 

2021 

Frist: 15. juni 2021 

e) Generel kompensationsordning for alle selvstændige mv. 

under national nedlukning 

I tvangslukkede virksomheder (uden omsætning) kan 

selvstændige vælge blot at søge for perioden for tvangslukning. 

1. marts 2021 – 5. eller 30. 

april 2021 

Frist: 31. august 2021 

 

Faste omkostninger Periode og ansøgningsfrist 

 

Generelt: 

Virksomheder kan blive kompenseret efter en trappemodel 

afhængigt af deres omsætningsnedgang, min. 30 % 

omsætningsnedgang.  

 

For perioden frem til 31. oktober samt for virksomheder omfattet 

af forbud mod forsamlinger på over 500, dog min. 35 % 

omsætningsnedgang. 

 

Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100 % i kompensation, 

hvis de ingen omsætning har i hele perioden for 

tvangslukningen.  

Forskellige perioder og frister 

alt efter om virksomheden er 

ramt af a) særlige restriktioner, 

b) nedlukning Nordjylland 

og/eller c) og d) national 

nedlukning. 

 

Startdatoen er afhængig af 

hvilken særlig restriktion 

virksomheden er ramt af 

(startdato i parentes efter den 

særlige restriktion). 
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Opmærksomheden henledes på de forskellige begrænsninger 

inden EU’s regler om statsstøtte. 

 

Ordningen kræver revisorerklæring, der kompenseres med 80 %, 

dog maks. 16.000 kr. pr. ansøgning. 

 

 

 

a) Virksomheder ramt af særlige restriktioner, herunder 

begrænsninger på: 

• Forbud mod at holde åbent* 

• Begrænsninger på åbningstiden* (9/9 for Hovedstaden/ 

Odense Kommune og 19/9 hele landet) 

• 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 

*Omfatter tillige direkte leverandører til virksomheder ramt af 

den pågældende restriktion 

1. november 2020 - 28. februar 

2021  

Frist: 15. juni 2021 

b) Virksomheder ramt af regionale restriktioner i Nordjylland 

 

Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis 

omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen. 

 

6. november 2020 - 26. 

november 2020 

Frist: 15. juni 2021 

c) Generel kompensationsordning for alle virksomheder under 

national nedlukning 

9. december 2020 – 28. februar 

2021 

Frist: 15. juni 

d) Generel kompensationsordning for alle virksomheder under 

national nedlukning 

Revisorerklæring fra godkendt ansøgning om kompensation for 

perioden 9. marts 2020 til 8. juni/juli kan genbruges. 

1. marts 2021 - 5. eller 30. 

april 2021 

Frist: 31. august 2021 

 

Faste omkostninger ”Light” Periode og ansøgningsfrist 

 

Generelt: 

• Min. 30 % omsætningsnedgang, for perioden frem til 31. 

oktober samt for virksomheder omfattet af forbud mod 

forsamlinger på over 500, dog min. 35 % 

omsætningsnedgang. 

 

Forskellige perioder og frister 

alt efter om virksomheden er 

ramt af a) særlige restriktioner, 

b) nedlukning Nordjylland 

og/eller c) og d) national 

nedlukning. 
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• Kompensation for 50% af faktiske afholdte stedbundne faste 

omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned. 

• Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100% 

kompensationen for faktiske afholdte stedbundne faste 

omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned pr. 

CVR-nummer eller P-enhed (krav om min. én P-enhed har 

omsætning under tvangslukningen). 

• Stedbundne faste omkostninger: 

− Husleje 

− renter og bidrag på lån i ejendommen 

− forbrugsudgifter til el, vand og varme 

− ejendomsforsikring og -skatter 

• Ikke krav om revisorerklæring, i stedet tro- og 

loveerklæring. 

 

Opmærksomheden henledes på de forskellige begrænsninger 

inden for EU’s regler om statsstøtte, idet støtte efter ”Light” 

udbetales efter reglerne om ”De minimis”, der har et loft på 1,5 

mio. kr. i støtte i de sidste tre år for hele koncernen. 

 

 

Forskellige startdatoer 

afhængig af hvilken særlig 

restriktion virksomheden eller 

leverandøren er ramt af. 

a) Virksomheder ramt af særlige restriktioner, 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 

 

* Omfatter tillige direkte leverandører til virksomheder ramt af 

den pågældende restriktion. 

 

19. august – 28. februar 2021 

 

Frist: 15. juni 2021 

b) Virksomheder ramt af regionale restriktioner i Nordjylland 

Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis 

omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen. 

6. november 2020 - 26. 

november 2020 

Frist: 15. juni 2021 

c) Kompensationsordning for alle virksomheder under national 

nedlukning 

 

9. december 2020 – 28. februar 

2021 

Frist: 15. juni 2021 
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d) Kompensationsordning for alle virksomheder under national 

nedlukning 

 

NB Der er søgt statsstøttegodkendelse i EU for at forhøje 

kompensationen til maks. 150.000 kr. pr. CVR-nummer/P-enhed 

pr. måned. Ligesom ”Light”-ordningen søges placeret under TF 

3.1 (med et maks. beløb på 13, 4 mio. for 2021) i stedet for ”De 

minimis”. 

 

1. marts 2021 - 5. eller 30. 

april 2021 

Frist: 31. august 2021 

 

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. 

 

 

1. september – 28. februar 

2021 

Frist: 31. juli 2021  

 

Arrangementsordningen 

videreføres frem til og med 

den 30. september 2021 

UDARBEJDET DEN 24/4-2021 AF DANSK ERHVERV I SAMRÅD MED BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 

 


