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Kompensationsordninger – hvad, hvornår 
og hvordan skal du søge 
 

Opdateret 14. januar 2021 

 

 

 
 

Kompensationsordning 

 
 

Periode og 
ansøgningsfrist 

 
 

Dato for 
afrapportering 

Lønkompensation ved midlertidig hjemsendelse  
 

Gælder for alle virksomheder, der står foran at afskedige 

minimum 30 % eller mere end 50 personer pga. COVID-19 

 
Bekendtgørelsen nr. 1116 af 02/07/2020, nr. 2131 af 18/12/2020 

og nr. 6 af 04/01/2021 
 
 
 
Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

 

Lukket for ansøgning. 

 

For periode: 

9. marts 2020 til og med 29. 

august 2020 

 

Ansøgningsfrist: 

14. november 2020 
 

Åben for ansøgning  

For perioden: 

9. december 2020 til 17. januar 

2021 

Ansøgningsfrist: 

26. februar 2021 

Ansøg om lønkompensation her 

Afrapportering: 

Fra medio januar 

2021 til og med 31. 

maj 2021 

 

 

 

Deadline for 

afrapportering er 

fastsat til 6 måneder 

efter udløbet af den 

kompensations-

periode, der er 

ansøgt for. 

 

Lønkompensation til virksomheder der har 
forbud mod at holde åbnet 
 

Ovenstående ordning; ”Lønkompensation ved midlertidig 

hjemsendelse” forlænges for virksomheder, der er omfattet af 

forbud mod at holde åbent. 

Forlængelsen af ordningen foretages i intervaller, hvor 

gældende intervaller udgør perioderne 30. august 2020 til 5. 

november 2020 og 6. november 2020 til 28. februar 2021, 

herunder for regionale restriktioner for perioden 6. november 

2020 til 26. november 2020 (Nordjylland). Erhvervsstyrelsen kan 

forlænge ordningen med flere intervaller. 

Bekendtgørelsen nr. 1488 af 14/10/2020, nr. 1771 af 

30/11/2020, nr. 1772 af 30/11/2020 og nr. 2131 af 18/12/2020 

 

Særligt for perioden 30. august 2020 til 5. november 2020: 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

Lukket for ansøgning. 

For periode: 

30. august 2020 til og med 30. 

oktober 2020 

Ansøgningsfrist: 

20. november 2020 

 

 

 

Åben for ansøgning  

For perioden: 

30. august 2020 til 5. november 

2020. 

Ansøgningsfrist: 

24. januar 2021  

Deadline for 

afrapportering er 

fastsat til 6 måneder 

efter udløbet af den 

kompensations-

periode, der er 

ansøgt for. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1116
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2131
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/6
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirus__covid-19/Vejledning-midlertidig-lonkompensation/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirus__covid-19/midlertidig-lonkompensation-hele-landet-vejledning-sporgsmaal-og-svar/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_som_foelge_af_coronavirus__covid-19/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1488
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1771
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1771
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1772
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2131
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/Vejledning-lonkompensation-for-virksomheder-under-forbud-mod-at-holde-aabent/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/spoergsmaal-og-svar-midlertidig-loenkompensation-forbud-mod-at-holde-aabent-6/
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Læs om statsstøtte her 

 

Særligt for perioden 6. november 2020 til 28. februar 2021: 

Find vejledning her 

Find særlig vejledning til perioden her 

Spørgsmål og svar findes her 

Læs om statsstøtte her 

 

 

Særligt for perioden 9. december 2020 til 17. januar 2021: 

Find vejledning her 

Find særlig vejledning til perioden her 

Spørgsmål og svar findes her 

Læs om statsstøtte her 

 

Særligt for regionale restriktioner for perioden 6. november 

2020 til 26. november 2020 (Nordjylland): 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

Læs om statsstøtte her 

 

Ansøg om lønkompensation her 

 

For perioden: 

6. november 2020 til 28. februar 

2021. 

Ansøgningsfrist: 

9. april 2021 

Ansøg om lønkompensation her 

 

For perioden: 

9. december 2020 til 17. januar 

2021. 

Ansøgningsfrist: 

26. februar 2021 

Ansøg om lønkompensation her 

 

For perioden: 

6. november 2020 til 26. 

november 2020 

Ansøgningsfrist: 

24. januar 2021 

Ansøg om lønkompensation her 

 

Kompensation for faste omkostninger 
(forår/sommer 2020) 
 

Gælder for alle virksomheder uanset branche, virksomhedsform 

mv. 

Virksomheden skal forvente at opleve et fald i omsætning på 35 

% eller mere som følge af Coronavirus / COVID-19. De faste 

udgifter skal udgøre mindst DKK 12.500 i en tremåneders 

periode. 

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få 

kompensation på 100% af de faste udgifter. 

Bekendtgørelse nr. 574 af 05/05/2020, nr. 834 af 10/06/2020, nr. 

837 af 10/06/2020 og nr. 1181 af 30/07/2020 

 

Lukket for ansøgning. 

For periode: 

9. marts 2020 til og med 8. juli 

2020 

Ansøgningsfrist: 

30. september 2020 

 

Åben for genansøgning 

Genansøg om faste 

omkostninger her 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

Afrapportering: 

8. december 2020, 

dog forventes 

deadline ændret 

fra 8. december 

2020 til 31. maj 

2021 

 

 

 

 

 

 

  

Kompensation for faste omkostninger 
(efterår/vinter 2020) 
 

Hvis virksomheden er berørt af følgende restriktioner, kan der 

ansøges om kompensation for faste omkostninger: 

• Forbud mod at holde åbent. Leverandører til disse 

virksomheder er også omfattet. 

• Forbud mod at holde åbent efter kl. 22. Leverandører til 

disse virksomheder er også omfattet. 

Åben for ansøgning 

 

For periode: 

9. juli 2020 til og med 31. 

oktober 2020 

 

 

Ansøgningsfrist: 

Afrapportering: 

31. oktober 2021 

 

 

 

 

 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/Lonkompensation-statsstotte/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-med-forbud-mod-at-holde-aabent-9-decembe-3-januar-vejledning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-med-forbud-mod-at-holde-aabent-9-decembe-3-januar-vejledning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-med-forbud-mod-at-holde-aabent/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-med-forbud-mod-at-holde-aabent/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/midlertidig-lonkompensation-forbud-mod-9-december/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/midlertidig-lonkompensation-forbud-mod-9-december/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/Lonkompensation-statsstotte-EU/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/Lonkompensation-statsstotte-EU/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-med-forbud-mod-at-holde-aabent-9-decembe-3-januar-vejledning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-med-forbud-mod-at-holde-aabent-9-decembe-3-januar-vejledning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/lonkompensation-forbud-mod-at-holde-aabent/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/midlertidig-lonkompensation-forbud-mod-9-december/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/midlertidig-lonkompensation-forbud-mod-9-december/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/Lonkompensation-statsstotte-EU/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/Lonkompensation-statsstotte-EU/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_omfattet_af_regionale_restriktioner_i_Nordjylland/Vejledning-lonkompensation-for-virksomheder-omfattet-af-regionale-restriktioner-nordjylland/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_omfattet_af_regionale_restriktioner_i_Nordjylland/spoergsmaal-og-svar-midlertidig-loenkompensation-nordjylland/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_omfattet_af_regionale_restriktioner_i_Nordjylland/Lonkompensation-regler-for-statsstotte-Nordjylland/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_med_forbud_mod_at_holde_aabent_i_de_69_kommuner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_loenkompensation_til_virksomheder_omfattet_af_regionale_restriktioner_i_Nordjylland/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/574
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/574
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/834
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/837
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/837
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1181
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19/genansoeg-omkostninger-vejledning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Genansoegning_af_kompensation_for_faste_omkostninger_pga_COVID-19/genansoeg-omkostninger-spoergsmaalogsvar/
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• Forbud mod forsamlinger på over 500 personer 

• Leverandører til offentlige arrangementer, som er aflyst 

grundet forsamlingsforbud på over 500 personer. 

• Leverandører til offentlige arrangementer, som er aflyst 

grundet forsamlingsforbud på over 50 personer. 

Herunder særlige regler for leverandører til 

arrangementer den 26.-27. september 2020. 

• Grænselukning 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

Det er et krav for at ansøge, at virksomheden har oplevet 35 % 

omsætningsnedgang. 

Virksomheder kan få op til 80 % kompensation. Det er muligt for 

lukkede virksomheder at søge ordningen og få op til 100 % 

kompensation. 

Bekendtgørelse nr. 1311 af 04/09/2020, nr. 1454 af 07/10/2020, 

nr. 1604 af 12/11/2020  og nr. 26 11/01/2021 

 

Find vejledning her 

Find ansøgningsvejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

Særligt for leverandører til arrangementer den 26. og 27. 

september 2020: 

Find vejledning her & Spørgsmål og svar findes her 

 

15. april 2021 

 

Ansøg om faste omkostninger 

her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt for leverandører til  

arrangementer den 26.-27. 

september 2020: 

Ansøg om kompensation her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensation for midlertidige og målrettede 
faste omkostninger (vinter 2020/2021) 
 

Hvis virksomheden generelt er berørt som følge af corona eller 

specifikt af følgende restriktioner, kan der ansøges om 

kompensation for faste omkostninger: 

• Forbud mod at holde åbent. Leverandører til disse 

virksomheder er også omfattet. 

• Forbud mod at holde åbent efter kl. 22. Leverandører til 

disse virksomheder er også omfattet. 

• Forbud mod forsamlinger på over 500 (350) personer. 

• Leverandører til offentlige arrangementer, som er aflyst 

grundet forsamlingsforbud på over 500 personer. 

• Leverandører til offentlige arrangementer, som er aflyst 

grundet forsamlingsforbud på over 50 personer. 

• Arrangører og leverandører til private og offentlige 

arrangementer, som er aflyst grundet forsamlingsforbud 

på over 10 personer 

• Grænselukning 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

• Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer i et 

afgrænset tidsrum 

• Regional nedlukning i Nordjylland 

Åben for ansøgning 

 

For periode: 

1. november 2020 til og med 28. 

februar 2021 (dog afhængig af 

årsag til ansøgning) 

 

Ansøgningsfrist: 

15. april 2021 

 

Ansøg om faste omkostninger 

her 

 

Afrapportering: 

31. oktober 2021 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1311
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1454
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1604
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/26
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Sommerkompensation_for_faste_omkostninger_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/kompensation-for-faste-omkostninger-hvis-din-virksomhed-er-omfattet-af-restriktioner/
https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/5ZxhkHRGFlMDohne63Gkga/b16a2586a21503eb25c53fb93597253f/Vejledning_om_ans__gning_til_den_midlertidige_og_m__lrettede_kompensati-onsordning_for_virksomheders_faste_omkostninger.pdf
https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/5ZxhkHRGFlMDohne63Gkga/b16a2586a21503eb25c53fb93597253f/Vejledning_om_ans__gning_til_den_midlertidige_og_m__lrettede_kompensati-onsordning_for_virksomheders_faste_omkostninger.pdf
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Sommerkompensation_for_faste_omkostninger_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/kompensation-til-faste-omkostninger-hvis-din-virksomhed-er-omfattet-af-restriktioner-spoergsmaal-og-svar/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensation_for_kasserede_varer/kompensation-for-leverandoerer-af-kasserede-varer/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensation_for_kasserede_varer/kompensation-for-leverandoerer-af-kasserede-varer-spoergsmaal-og-svar/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Sommerkompensation_for_faste_omkostninger_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Sommerkompensation_for_faste_omkostninger_som_foelge_af_coronavirusCOVID-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensation_for_kasserede_varer/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/
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Det er et krav for at ansøge, at virksomheden har oplevet 30 % 

(dog 35% i enkelte tilfælde) omsætningsnedgang. 

Virksomheder kan få op til 90 % kompensation. Det er muligt for 

lukkede virksomheder at søge ordningen og få op til 100 % 

kompensation. 

Bekendtgørelse nr. 27 af 11/01/2021 

 

Find vejledning her 

Find vejledning til regional nedlukning her 

Find vejledning til national nedlukning her 

Find ansøgningsvejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

 

Kompensation for stedbundne faste 
omkostninger (faste omkostninger "light”) 
omfattet af restriktioner 
 

Det er et krav for at ansøge, at virksomheden har oplevet 35 % 

omsætningsnedgang.  

Light-versionen af kompensationsordningen giver virksomheder 

mulighed for at søge kompensation for følgende faste 

omkostninger uden krav om revisorerklæring: 

• Husleje 

• Renter og bidrag på lån i ejendommen 

• Forbrugsudgifter til el, vand og varme 

• Ejendomsforsikring og -skatter 

Virksomhederne kan med kompensation for stedbundne faste 

omkostninger opnå kompensation for 50 % af ovenstående 

omkostninger, dog højest 50.000 kr. pr. måned pr. 

virksomhed og minimum 4.000 kr. pr. måned. 

Bekendtgørelse nr. 1606 af 12/11/2020 og nr. 2132 af 

18/12//2020 

Find vejledning her  

Regional nedlukning 

National nedlukning 

Spørgsmål og svar findes her 

 

Åben for ansøgning 

For periode: 

19. august 2020 - 31. januar 

2021 

Ansøgningsfrist:  

28. februar 2021 

Ansøg om faste omkostninger 

light her 

 

Afrapportering: 

31. oktober 2021 

 

Kompensation for freelancere med A-indkomst 
og B-indkomst og selvstændige med B-indkomst 
(forår/sommer 2020) 
 

Gælder for freelancere. For at være omfattet af ordningen skal 

du forvente et A- og B-indkomsttab på minimum 30 % og 

have haft et samlet skattepligtigt overskud på A- og B-indkomst 

på mere end 10.000 kr. i gennemsnit om måneden det seneste 

år, hvoraf mindst 5.000 kr. pr. måned har været B-indkomst og 

højst 20.000 kr. har været A-indkomst.  

Lukket for ansøgning 

 

For periode: 

9. marts 2020 til og med 8. juli 

2020 

 

Ansøgningsfrist: 

31. august 2020 

 

Lukket for ansøgning 

 

 

Afrapportering: 

8. december 2020, 

men deadline 

forventes ændret 

fra 8. december 

2020 til 31. maj 

2021 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/27
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/Vejledning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/Regionalnedlukning/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/Nationalnedlukning/
https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/3odCf9Q3spaqh5mwXnrf2L/4051cdd391ba9977be788e7c3cac3f0c/Vejledning_til_ans__gning.pdf
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Kompensation_for_maalrettede_faste_omkostninger/spoergsmaalogsvar/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1606
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2132
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2132
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/Faste-omkostninger-light/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/Regional/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/national/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/sporgsmal-og-svar/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Faste_omkostninger_Light/
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Bekendtgørelse nr. 556 af 30/04/2020, nr. 1169 af 14/07/2020 

nr. 1170 af 14/07/2020, nr. 1430 af 24/9/2020 & nr. 1431 af 

24/09/2020 

Særligt for freelancere med A- og B-indkomst: 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

Særligt for selvstændige med B-indkomst: 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

 

For periode: 

9. juli 2020 til og med 31. august 

2020 

 

Ansøgningsfrist:  

30. november 2020 

 

Ansøg for A- og B-indkomst her 

Ansøg for B-indkomst her 

 

 

Afrapportering: 

8. december 2020, 

men deadline 

forventes ændret 

fra 8. december 

2020 til 31. maj 

2021 

 

Kompensation for selvstændige (forår/sommer 
2020) 
 

Gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 25 

fuldtidsansatte. For at være omfattet af ordningen skal 

omsætningen udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned, 

forventer et omsætningstab på minimum 30 % og kun 

selvstændige med minimum 25 % ejerskab er omfattede. 

Bekendtgørelse nr 621 af 14/05/2020, nr 797 af 08/06/2020, nr 

1169 af 14/07/2020 og nr 1430 af 24/09/2020  

 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

Lukket for ansøgning 

For periode: 

9. marts 2020 til og med 8. juli 

2020 

 

Ansøgningsfrist: 

31. august 2020 

 

 

Lukket for ansøgning  

For periode: 

9. juli 2020 til og med 31. august 

2020 

 

Ansøgningsfrist:  

30. november 2020 

 

Ansøg om kompensation her 

 

 

Afrapportering: 

8. december 2020, 

men deadline 

forventes ændret 

fra 8. december 

2020 til 31. maj 

2021 

 

 

 

Afrapportering: 

8. december 2020, 

men deadline 

forventes ændret 

fra 8. december 

2020 til 31. maj 

2021 

 

Kompensation for freelancere med A-indkomst 
og B-indkomst og selvstændige med B-indkomst 
(efterår/vinter 2020) 
 

Freelancere, som er ramt af en eller flere af 

følgende coronarestriktioner, kan ansøge om kompensation: 

• Forbud mod at holde åbent (kun selvstændige) 

• Forsamlingsforbud på over 500 personer 

• Grænselukning 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

• National nedlukning fra 9. december 2020 

Kompensationen dækker op til 90 % af omsætningstabet, dog 

maksimalt 20.000 kr. pr. måned for freelancere og 23.000 kr. pr. 

måned for selvstændige.  

Har din virksomhed som selvstændig været ramt af forbuddet 

mod at holde åbent, kan der dog ansøges om kompensation for 

Lukket for ansøgning  

For periode: 

1. september til 31. oktober 

2020 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist:  

30. november 2020 

 

Åben for ansøgning 

For periode: 

1. september 2020 - 31. januar 

2021 

Afrapportering: 

31. maj 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrapportering: 

31. maj 2021 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/556
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/556
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1169
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1169
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1170
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1170
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1430
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1430
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1430
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1431
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1431
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1431
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_baade_A-_og_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/vejledning-Ny-midlertidig-kompensation-for-freelancere-med-baadeA-og-B-indkomst-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_baade_A-_og_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar-Ny-midlertidig-kompensation-for-freelancere-med-baadeA-og-B-indkomst-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/vejledning-Ny-midlertidig-kompensation-for-freelancere-med-B-indkomst-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar-Ny-midlertidig-kompensation-f-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_baade_A-_og_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_freelancere_med_B-indkomst_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/621
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/621
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/797
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/797
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1169
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1169
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1169
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1430
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1430
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_selvstaendige_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/vejledning-Ny-midlertidig-kompensation-for-selvstaendige-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_selvstaendige_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar-Ny-midlertidig-kompensation-for-selvstaendige-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ny_midlertidig_kompensation_for_selvstaendige_som_foelge_af_coronaviruscovid-19/
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100 % af omsætningstabet, men stadig maksimalt 23.000 kr. pr 

måned. 

For at være omfattet af ordningen skal du forvente et A- og B-

indkomsttab på minimum 30 % og have haft et samlet 

skattepligtigt overskud på A- og B-indkomst på mere end 10.000 

kr. i gennemsnit om måneden det seneste år. For freelancere 

skal mindst 2.500 kr. pr. måned have været B-indkomst og højst 

25.000 kr. have været A-indkomst. 

Bekendtgørelse nr 1433 af 24/09/2020, nr 1434 af 24/09/2020, 

nr. 1682 af 13/11/2020, nr. 1683 af 13/11/2020, nr. 2174 af 

17/12/2020, nr. 2175 af 17/12/2020, nr. 9 af 06/01/2021, nr. 10 

af 06/01/2021, nr. 29 af 11/01/2021 og nr. 30 af 11/01/2021 

 

Særligt for freelancere med A- og B-indkomst: 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

 

Særligt for selvstændige med B-indkomst: 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

 

Ansøgningsfrist:  

28. februar 2021 

 

Ansøg for A- og B-indkomst her  

Ansøg for B-indkomst her  

 

Kompensation for selvstændige (efterår/vinter 
2020) 
 

Selvstændige, som er ramt af en eller flere 

af følgende restriktioner, kan ansøge om kompensation: 

• Forbud mod at holde åbent 

• Forsamlingsforbud på over 500 personer 

• Grænselukning 

• Udenrigsministeriets rejsevejledning 

• National nedlukning fra 9. december 2020 

Kompensationen dækker op til 90 % af omsætningstabet, dog 

maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden. Har din 

virksomhed været ramt af forbuddet mod at holde åbent, kan der 

dog ansøges om kompensation for 100 % af omsætningstabet. 

Kompensationen gælder for mindre virksomheder, med 

maks. 25 fuldtidsansatte. Omsætningen skal udgøre 10.000 kr. i 

gennemsnit pr. måned, det forventede omsætningstab skal være 

på minimum 30 % og kun selvstændige med minimum 25 % 

ejerskab er omfattede.  

Bekendtgørelse nr 1434 af 24/09/2020, nr. 1682 af 13/11/2020,  

nr. 2174 af 17/12/2020, nr. 9 af 06/01/2021 og nr. 29 af 

11/01/2021 

Find vejledning her 

Spørgsmål og svar findes her 

 

 

Lukket for ansøgning 

 

For periode: 

1. september til 31. oktober 

2020 

 

Ansøgningsfrist:  

30. november 2020 

 

Åben for ansøgning 

For periode: 

1. september 2020 - 31. januar 

2021 

Ansøgningsfrist:  

28. februar 2021 

Ansøg om kompensation her 

som selvstændig med CVR-

nummer. 

 

 

 

 

Afrapportering: 

31. maj 2021 

 

 

 

 

Afrapportering: 

31. maj 2021 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1433
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1433
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1434
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1434
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1682
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1683
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2174
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2174
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2175
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/9
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/10
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/10
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/29
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/30
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_freelancere_mv_med_baade_A-_og_B-indkomst_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/vejledning-Midlertidig-kompensationsordning-for-freelancere-mv-med-baade-A--og-B-indkomst-beroert-af-een-eller-flere-COVID-19-relaterede-restriktioner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_freelancere_mv_med_baade_A-_og_B-indkomst_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/spoergsmaal-og-svar-Midlertidig-kompensationsordning-for-freelancere-mv-med-baade-A--og-B-indkomst-beroert-af-een-eller-flere-COVID-19-relaterede-restriktioner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_freelancere_med_B-indkomst_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/vejledning-Midlertidig-kompensationsordning-for-freelancere-med-B-indkomst-ramt-af-en-eller-flere-COVID-19-relaterede-restriktioner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_freelancere_med_B-indkomst_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/spoergsmaal-og-svar-Midlertidig-kompensationsordning-for-freelancere-med-B-indkomst-ramt-af-en-eller-flere-COVID-19-relaterede-restriktioner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_freelancere_mv_med_baade_A-_og_B-indkomst_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_freelancere_med_B-indkomst_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1434
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1434
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1682
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2174
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/9
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/29
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/29
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_selvstaendige_mv_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/vejledning-Midlertidig-kompensationsordning-for-selvstaendige-mv-ramt-af-en-eller-flere-COVID-19-relaterede-restriktioner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_selvstaendige_mv_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner/spoergsmaal-og-svar-Midlertidig-kompensationsordning-for-selvstaendige-mv-ramt-af-en-eller-flere-COVID-19-relaterede-restriktioner/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Midlertidig_kompensationsordning_for_selvstaendige_mv_ramt_af_n_eller_flere_COVID-19-relaterede_restriktioner
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Kompensation for sæsonafhængige 
selvstændige 
 
Gælder for selvstændige og freelancere som har omsætningstab 

grundet forsamlingsforbuddet. Det kan fx være aflyste 

leverancer til arrangementer som er aflyst, udskudt eller 

væsentligt ændret.  

 
Bekendtgørelse nr 1168 af 14/07/2020 og nr 1420 af 26/09/2020 

 

 

Lukket for ansøgning 

 

For perioden: 

1. maj 2020 til 31. august 2020 

 

Ansøgningsfrist: 

31. oktober 2020 

 

 

Afrapportering: 

8. februar 2021, 

men deadline 

forventes ændret 

fra 8. februar 2021 

til 31. maj 2021 

Kompensation for aflyste eller udskudte 
arrangementer 
 

Ordningen gælder for arrangementer, der var planlagt til 

afholdelse mellem 6. marts 2020 til og med 31. december 2020, 

med mere end 350 samtidige deltagere og som finder sted 

mindre hyppigt end dagligt eller finder sted i en afgrænset 

periode af op til 28 dages varighed. 

 

Bekendtgørelse nr. 233 af 18/03/2020, nr 792 af 08/06/2020, nr. 

1825 af 03/12/2020 og nr. 1820 af 03/12/2020 

 

Find vejledning her 

 

Spørgsmål og svar findes her 

 

 

 

Åben for ansøgning 

 

For perioden: 

6. marts 2020 til og med 31. 

august 2020 

 

Ansøgningsfrist:  

28. februar 2021 

 

For perioden: 

1. september 2020 til og med 

31. december 2020 

 

Ansøgningsfrist:  

30. april 2021 

 

Ansøg om kompensation her 

Afrapportering sker 

på forlangende fra 

Erhvervsstyrelsen. 

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer 
 

Regeringen har udvidet aktivitetspuljen til caféer, restauranter og 

barer således, at de kan ansøge om 25.000 kr. i støtte. Pengene 

skal bruges til at skabe øget aktivitet på serveringsstederne og 

skal være anvendt senest den 31. december 2020.  

 

Puljen er ikke afgrænset til ét CVR-nummer, men gives pr. 

serveringssted. Puljen gælder for serveringssteder, som er ramt 

af restriktionerne om at skulle lukke kl. 22.00. 

 

Bekendtgørelse nr 1556 af 26/10/2020 

 

 

Lukket for ansøgning 

 

For periode: 

Frem til 31. december 2020 

 

Ansøgningsfrist:  

15. november 2020 

Afrapportering sker 

på forlangende fra 

Erhvervsstyrelsen.  

Udbetaling af rentefrit lån af moms og 
lønsumsafgift 
 

Små og mellemstore virksomheder, som afregner moms 

halvårligt eller kvartalsmæssigt, kan rentefrit låne den moms, 

som de indbetalte for 4. kvartal 2019 eller andet halvår 2019. 

 

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter den såkaldte 

metode fire, dvs. bl.a. tandlæger, fysioterapeuter og psykologer, 

har ligeledes mulighed for rentefrit at låne lønsumsafgiften for 1. 

kvartal 2020, samt ¼ af afgiften, som er indbetalt i 2019. 

 

Lånet blev i første omgang udbetalt frem til 15. juni 2020, men 

regeringen har nu besluttet at genåbne lånet for de 

virksomheder, som ikke fik søgt eller som fik afslag. 

 

Lukket for ansøgning 

 

For periode: 

4. kvartal 2019 for 

kvartalsafregnende (moms) 

2. halvår 2019 

halvårsafregnende (moms) 

1. kvartal 2020 for foreløbig 

lønsumsafgift 

¼ af lønsumsafgift for 2019 efter 

metode 4 

 

Ansøgningsfrist:  

18. december 2020 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1168
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1420
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1420
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/233
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/792
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/792
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1825
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1825
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1820
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/arrangementskompensation/vejledning-soeg-om-stoette-hvis-du-er-arrangoer-af-stoerre-arrangementer-der-er-aendret-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/arrangementskompensation/Spoergsmaal-og-svar-soeg-om-stoette-hvis-du-er-arrangoer-af-stoerre-arrangementer-der-er-aendret-som-foelge-af-coronavirus-covid-19/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/arrangementskompensation/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1556
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Derudover udskydes tilbagebetalingsfristen for både tidligere og 

nye lån til 1. november 2021. 

 

Lov nr. 211 af 17/03/2020, nr. 572 af 05/05/2020, nr. 871 af 

14/06/2020 og nr. 1620 af 17/11/2020 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/211
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/572
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/871
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/871
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1620

