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• Omsætningstab – selvstændige 
• Omsætningstab – freelancere 
• Omsætningstab – freelancere med både A-

og B-indkomst
• Faste omkostninger - private virksomheder 
• Faste omkostninger  - ved påbud om 

lukning 
• Lønkompensation - ved hjemsendelse 
• Udskudte betalingsfrister 
• Lån af indbetalt moms og lønsumsafgift
• Aflyste arrangementer
• Sæsonafhængig selvstændig eller kunstner
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• Vækstfonden - garantier
• Vækstfonden – hjælpepakker
• Eksport og handel - hjælpepakke
• Bankernes bidrag
• Øvrige tiltag

mailto:info@inforevision.dk
http://www.inforevision.dk/


Målgruppe
• Virksomhedsejere, der har mindst 25 % ejerskab og arbejder i virksomheden.
• Den selvstændige skal være registreret i CPR-registeret, og virksomheden skal være registreret i CVR-registeret.
• Virksomheden må maksimalt have 25 ansatte (udover virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle).
• Virksomheden skal være oprettet senest den 9. marts 2020.
• En hovedaktionær, der arbejder i sit selskab er omfattet.                                                                    
• Selvstændige der forud for Covid-19 har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned. (gns) Den 

selvstændige må ikke have en indkomst i 2020, der overstiger kr. 800.000
• Forventet omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19

Indhold
• Virksomheden får kompensation for 90 % af forventet omsætningstab 9. marts – 8. juli 2020, dog maks. 23.000 kr. 

pr. måned. Ordningen er den 15. juni aftalt forlænget til 8. august 2020
• Hvis virksomheden har været lukket ved påbud, og der ikke har været omsætning i denne periode, kan der opnås 

100%  (23.ooo. pr. md)
• Kompensationen kan udbetales til ejere, der ejer mindst 25 % af virksomheden, og som også arbejder i 

virksomheden.
• Medarbejdende ægtefælle kan også få kompensation på maks. 23.000 kr. pr. måned.
• Kompensationen er skattepligtig – og indgår i virksomhedens  indkomst.

Praktiske forhold
• Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, der indeholder retningslinjer for opgørelse af 

omsætningstabet, herunder hvilken referenceperiode, der skal anvendes.
• Hvis omsætningsnedgangen ikke reelt effektueres, eller hvis den selvstændiges personlige indkomst i 2020 

overstiger 800.000 kr., skal der ske tilbagebetaling af kompensation med renter. Du kan finde 
ansøgningsvejledningen her virksomhedsguiden.dk.

• Øgning af kompensationsgrad og ansøgning om udvidet periode, sker ved genansøgning på virksomhedsguiden.dk.

Ansøgning og dokumentation
• Ansøgning sker via virksomhedsguiden.dk.
• Ansøgningen sker digitalt med begrundelse samt en tro- og loveerklæring.
• Efterfølgende skal omsætningstabet dokumenteres. 
• Ansøgning for den forlængede periode forventes åbnet ultimo juli/primo august.
• Ansøgningsfrist 31. august 2020. Fra 1. september 2020 kan der alene ansøges for perioden 9. juli – 8. august 

2020.

Revisorbistand
Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt 
uafhængig revisor. Din revisor kan under alle omstændigheder assistere med ansøgning og efterfølgende hjælp til 
opgørelse af dokumentationen.

Covid-19
Kompensationsordning for selvstændige med 
omsætningstab

Midlertidig ordning for selvstændige, der som følge af Covid-19 forventer et omsætningstab 
på mindst 30 %. Fra 1. september 2020 kan der alene ansøges for perioden 9. juli – 8. 
august 2020. Hvis du driver restaurant, bar, cafe eller lignende vil der snart blive åbnet for 
yderligere kompensationsmuligheder.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/Vejledning%20til%20ans%C3%B8gning%20opdateret%2002042020_0.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/Vejledning%20til%20ans%C3%B8gning%20opdateret%2002042020_0.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_freelancer?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden


Covid-19
Kompensationsordning for freelancere med 
omsætningstab

Midlertidig ordning for freelancere, der som konsekvens af Covid-19 forventer et omsætningstab. Fra 1. 
september 2020 kan der alene ansøges for perioden 9. juli – 8. august 2020. Hvis du driver restaurant, 
bar, cafe eller lignende vil der snart blive åbnet for yderligere kompensationsmuligheder.

Målgruppe
• Selvstændige uden CVR-nr, der forud for Covid-19 har haft en B-indkomst på min.10.000 pr. md. 

(gns).
• Den selvstændige må i 2020 ikke have en indkomst, der overstiger 800.000 kr.
• Forventet tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af covid-19

Indhold
• Kompensation for 90 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
• Kompensationsordningen gælder i perioden 9.marts - 8. august 2020. 
• Kompensationen er skattepligtig – og indgår i freelancerens indkomst.
• Hvis virksomhed har været lukket som følge af påbud, og der ikke har været omsætning denne 

periode, kan kompensationen udgøre 100 % (23.000 pr. mdr.)

Praktiske forhold
• Erhvervsstyrelsen har udarbejdet ansøgningsvejledning, der indeholder retningslinjer for opgørelse 

af nedgangen i B-indkomsten, herunder hvilken referenceperiode, der skal anvendes.
• Hvis nedgangen i B-indkomsten ikke reelt effektueres, eller hvis freelancerens personlige indkomst i 

2020 overstiger 800.000 kr., skal der ske tilbagebetaling af kompensation med renter. Du kan finde 
ansøgningsvejledningen her virksomhedsguiden.dk.

Ansøgning og dokumentation
• Ansøgninger sker via virksomhedsguiden.dk.
• Ansøgningen sker digitalt med begrundelse samt en tro- og loveerklæring.
• Efterfølgende skal omsætningstabet dokumenteres
• Ansøgning for den forlængede periode forventes åbnet ultimo juli/primo august
• Ansøgningsfrist 31. august 2020. Fra 1. september 2020 kan der alene ansøges for perioden 9. juli 

– 8. august 2020.

Revisorbistand
Det er ikke umiddelbart påkrævet, men din revisor kan assistere med ansøgningen.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-04/Vejledning%20til%20hvordan%20du%20udfylder%20ans%C3%B8gning%20om%20kompensation%20for%20selvst%C3%A6ndige%20erhvervsdrivende_freelancere.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_freelancer?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden


Covid-19
Kompensationsordning for freelancere med 
både A- og B-indkomst

Midlertidig ordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster, der som konsekvens af Covid-19 
forventer et omsætningstab. Fra 1. september 2020 kan der alene ansøges for perioden 9. juli – 8. 
august 2020. Hvis du driver restaurant, bar, cafe eller lignende vil der snart blive åbnet for yderligere 
kompensationsmuligheder.

Målgruppe
• Ordningen er for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der forventer at opleve et A- og B-

indkomsttab på mindst 30 %.

Indhold
• Ansøgeren skal have haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig 

virksomhed på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. 
pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr.  må være A-indkomst.

• Ansøgeren kan få kompensation for op til 90 % af sit forventede A- og B-indkomsttab i 
kompensationsperioden sammenlignet med referenceperioden, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

• Beskæftigelsesgraden (A-indkomst) må maksimalt udgøre 55 %. Både A-og B-indkomst skal komme fra 
aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

• Ordningen er den 15. juni forlænget til 8. juli 2020

Praktiske forhold
• Modtageren må ikke være berettiget til dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx 

kontanthjælp.

Ansøgning og dokumentation
• Virksomhedsguiden.dk åbner for ansøgninger medio maj.
• Ansøgningen sker digitalt med begrundelse samt en tro- og loveerklæring.
• Efterfølgende skal omsætningstabet dokumenteres.
• Ansøgningsfrist 31. august 2020. Fra 1. september 2020 kan der alene ansøges for perioden 9. juli –

8. august 2020.

Revisorbistand
Det er ikke umiddelbart påkrævet, men din revisor kan assistere med ansøgningen.



Covid-19
Kompensation for virksomheders faste 
omkostninger 

Midlertidig kompensationsmodel for virksomheders, faste omkostninger. 

Målgruppe
• Virksomheder med omsætningstab 35 % - 100 %.
• Der kan maksimalt opnås 110 mio. kr. i kompensation.
• Er virksomhedens faste udgifter mindre end 12.500 kr. i perioden, ydes der ingen kompensation.

Indhold
Ordningen er målrettet faste udgifter, der kompenseres som udgangspunkt mellem 25 % - 80 % afhængig af 
omsætningsnedgang og eventuelt reduceret med kompensationssats* underskud seneste årsregnskab.
Kompensationsperioden er enten: 9. marts – 8. juni eller 9. marts – 8. juli

Praktiske forhold
Hvis virksomheden har været lukket ved påbud og der ikke har været omsætning i denne periode, kan der 
søges om 100 % kompensation.
Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger, fx:
• Husleje
• Renteudgifter
• Kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing)
Pengene skal betales tilbage, hvis virksomheden ikke får det forventede tab.
Ansøgningsvejledningen indeholder præciseringer af, hvad faste omkostninger omfatter, og for 
referenceperioden, der skal være udgangspunktet for ansøgningen. Modtagere af kompensation >60 mio.kr 
må ikke foretage tilbagekøb af aktier og betale udbytte i 2020 og 2021.

Ansøgning og dokumentation
• Ansøgning sker digitalt til Erhvervsstyrelsen.
• Virksomheden skal opgøre sin forventede omsætningsnedgang for den ansøgte kompensationsperiode og 

anmode om kompensation for faste udgifter.
• Den ønskede kompensationsperiode angives på ansøgningstidspunktet.
• Der skal oplyses om resultatet for regnskaber med balancedag efter 28/2 2019 iht. til seneste årsregnskab 

offentliggjort senest den 8/3 2020, eller resultat for kalenderåret 2019, hvor årsregnskab ikke er 
offentliggjort inden ovennævnte dato. 

• Såfremt ansøgningen indeholder ”øvrige faste omkostninger” og en forventet stigning i de faste 
omkostninger i kompensationsperioden, skal der medsendes dokumentation herfor. 

• Der skal medsendes en tro- og loveerklæring samt revisorerklæring.
• Ansøgning kan ske på virksomhedsguiden.dk
• Ansøgningsfrist 30. september 2020.

Revisorbistand
• Revisor skal afgive erklæring på ansøgningen om de faste omkostninger og det oplyste resultat.
• Virksomhedens udgift til revisor dækkes med 80 %, (dog max kr. 16.000) hvis ansøgningen udløser 

kompensation. Ansøgningen skal bilægges faktura fra revisor.
• Revisorerklæring skal afgives med høj grad af sikkerhed, efter ISA 805.
• Erhvervsstyrelsen kan pålægge virksomheden yderligere revisorbistand
• Kontakt din revisor for at høre mere om din virksomheds muligheder.

Side 1/2

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/


Covid-19
Kompensation for faste omkostninger ved 
påbud om lukning

Midlertidig kompensationsmodel for faste omkostninger i virksomheder, som ved bekendtgørelse er påbudt 
fuldt lukket. Hvis du driver restaurant, bar, cafe eller lignende vil der snart blive åbnet for yderligere 
kompensationsmuligheder.

Målgruppe
Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket.

Indhold
Kompensation svarende til 100 % af de faste udgifter i påbudsperioden. Virksomheder, der har omsætning fra 
en webshop, takeaway o.l i påbudsperioden, kan ikke opnå kompensation med 100% - se forrige side.

Praktiske forhold
Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, fx:
• Husleje
• Renteudgifter
• Kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing)
Pengene skal betales tilbage, hvis virksomheden ikke får det forventede tab.
Ansøgningsvejledningen indeholder præciseringer af, hvad faste udgifter omfatter, og for referenceperioden 
der skal være udgangspunktet for ansøgningen.
inforevision anbefaler, at virksomheden hurtigst muligt skaber et overblik over sine faste udgifter.

Ansøgning og dokumentation
• Ansøgning sker digitalt til Erhvervsstyrelsen.
• Virksomheden skal opgøre sin forventede omsætningsnedgang for den ansøgte kompensationsperiode   

(9. marts – 8. juni eller 9. marts – 8. juli)
• og anmode om kompensation for faste udgifter.
• Virksomheden skal ved ansøgningen indtaste den forventede omsætning for  perioden, hvor der ikke har 

været påbud om lukning og selve påbuds perioden.
• Der skal medsendes tro- og loveerklæring samt revisorerklæring.
• Ansøgninger kan ske på virksomhedsguiden.dk
• Ansøgning skal indsendes senest 30. september 2020
Bemærk, at der kan ske genansøgning 1 gang. Denne genansøgning skal således omfatte en eventuel 
anmodning om udvidelse af kompensationsperioden – såvel som eventuel genansøgning (indsendelse af 
dokumentation) for tidligere ansøgte og afviste beløb.

Revisorbistand
• Revisor skal afgive erklæring på ansøgningen om de faste omkostninger og det oplyste resultat.
• Virksomhedens udgift til revisor dækkes med 80 %, (dog max. kr. 16.000) hvis ansøgningen udløser 

kompensation. Ansøgningen skal bilægges faktura fra revisor.
• Revisorerklæring skal afgives med høj grad af sikkerhed, efter ISA 805.
• Erhvervsstyrelsen kan pålægge virksomheden yderligere revisorbistand
• Kontakt din revisor for at høre mere om din virksomheds muligheder.

http://www.virksomhedsguiden.dk/


Covid-19
Lønkompensation for hjemsendte 
medarbejdere

Lønkompensation for midlertidig hjemsendelse af medarbejdere som følge af Covid-19. 
Aftalen er forlænget til 29. august 2020. Ansøgningsfrist udløb 20. september 2020.

Målgruppe
Virksomheder, der som følge af COVID-19 oplever midlertidig arbejdsmangel, og som står overfor at skulle 
afskedige mindst 30 % eller 50 af sine medarbejdere.

Indhold
• Virksomheden kan få kompensation for 75 % af lønnen til de hjemsendte funktionærer og 90 % for 

timelønnede.
• Kompensationen udgør maks. 30.000 kr. pr. måned til funktionærer og timelønnede.
• Medarbejderne skal hjemsendes og må ikke arbejde for virksomheden i hjemsendelsesperioden.
• Medarbejderen skal have sin sædvanlige løn, men skal holde 5 ferie- eller afspadseringsdage i 

perioden.
• Virksomheden kan udvide antallet af hjemsendte (og dermed kompensationen) i løbet af perioden.
• For meget udbetalt kompensation skal tilbagebetales.
• Elever og lærlinge kan hjemsendes, virksomheden opnår 90% kompensation.
• Såfremt ansøgning omfatter perioden fra 9. juli - 9. august , vil  lønkompensation blive reduceret 

med 21 dage pr. ansat for periode.  Kontakt din revisor såfremt du har spørgsmål.

Praktiske forhold
• Der bør udarbejdes et hjemsendelsesbrev til hver enkelt medarbejder, der underskrives af både 

arbejdsgiver og lønmodtager.
• Hvis virksomheden har tillidsrepræsentanter, bør de også skrive under på hjemsendelsesbrevet. Læs 

mere og hent skabelon her

Ansøgning og dokumentation
• Ansøgning sker digitalt til Erhvervsstyrelsen.
• Virksomheden skal begrunde hjemsendelsen og opgive CPR-nummer og lønoplysninger på hver af de 

hjemsendte medarbejdere. Vær opmærksom på de særlige forhold, der gælder for den udvidede 
kompensationsperiode 9. juli – 29. august.

• Virksomheden bør opbevare dokumentationen for hjemsendelsen til brug for revisors erklæring 
efterfølgende.

• Ansøgninger kan ske på virksomhedsguiden.dk
• Ansøgningsfrist 20. september 2020

Revisorbistand
• Såfremt virksomheden bliver udtaget til kontrol, skal revisor udarbejde en erklæring om, at 

virksomheden opfylder kravene til modtagelse af lønkompensation. 
• inforevision anbefaler, at du kontakter din revisor for at drøfte, hvilken dokumentation der eventuelt 

må påregnes for din virksomhed.

https://inforevision.dk/nyheder/nyhed/aftale-om-loenkompensation-til-traengte-virksomheder-er-paa-plads/
http://www.virksomhedsguiden.dk/


Covid-19
Udskudte betalingsfrister for moms, skat og 
lønsumafgift i SMVer

Alle virksomheder
• Fristen for betaling af A-skat og AM-bidrag udskydes i fire måneder. De fleste lønbureauer tilpasser 

dette automatisk.
• Indberetning skal ske efter hidtidige frister.

Virksomheder uden momspligt
Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter og taxavognmænd), 
kan få forlænget fristen for indbetaling for 2. og 3. kvartal. De nye frister vil dermed se således ud:

Små virksomheder - halvårsmoms
• Moms for hele 2020 skal betales den 1. marts 2021.
• Indberetning skal ske efter hidtidige frister.
• Virksomheder, der skal have moms tilbage (negativ moms), vil fortsat få udbetalt moms inden for de 

almindelig frister, dvs. lige efter afgiftsperiodens udløb.

Mellemstore virksomheder - kvartalsmoms
• Betaling af moms for 1. kvartal 2020 udskydes til 1. september 2020
• Indberetning skal ske efter hidtidige frister.
• Virksomheder, der skal have moms tilbage (negativ moms), vil fortsat få udbetalt moms inden for de 

almindelig frister, dvs. lige efter afgiftsperiodens udløb.

Store virksomheder (omsætning over 50 mio. kr.)
• Betaling af moms udskydes 1 måned.
• Indberetning skal ske efter hidtidige frister.
• Virksomheder, der skal have moms tilbage (negativ moms), vil fortsat få udbetalt moms inden for de 

almindelig frister, dvs. lige efter afgiftsperiodens udløb.

Selvstændige
• Den B-skat, som normalt forfalder til betaling 20. april 2020, udskydes til 20. juni 2020.
• Den B-skat, som normalt forfalder til betaling 20. maj 2020, udskydes til 20. december 2020.
• Øvrige B-skatter forfalder til betaling efter de sædvanlige datoer.
• Vær opmærksom på, at forskudsopgørelsen kan ændres, hvis du forventer en ændret indtjening.
• Din revisor kan hjælpe med at ændre opgørelsen, hvis du har behov for det.

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister

2. kvartal 2020 15. juli 1. september

3. kvartal 2020 15. oktober 16. november



Covid-19
Lån af indbetalt moms og lønsumsafgift 

Ordningen gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at få tilbagebetalt moms 
som et lån. På samme måde kan visse virksomheder få tilbagebetalt deres lønsumsafgift.

Målgruppe
• Virksomheder, der afregner moms enten halvårligt eller kvartalsmæssigt. 
• Virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter og 

taxavognmænd).

Følgende kan ikke søge:
• Virksomheder under konkurs, tvangsopløsning, rekonstruktion og likvidation m.v. 
• Virksomheder, der inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v., som 

ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden
• Virksomheder, der har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver 

virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i 
virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller 
afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289

• Virksomheder, der i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 % 
eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor 
om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre

• Virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller som er offentlige 
institutioner.

Indhold
Små og mellemstore virksomheder, som den 2. marts 2020 havde frist for indbetaling af moms for enten 
2. halvår 2019 eller 4. kvartal 2019, kan få denne moms udbetalt igen som et rentefrit lån.

Det samme gælder lønsumsafgift, som er indbetalt efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter og 
taxavognmænd). Dette rentefrie lån baseres på indbetalingen for 1. kvartal 2020, hvor betalingsfristen var 
15. april 2020, og på en forholdsmæssig andel af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019, 
som medtages med en fjerdedel. 

Det rentefrie lån skal betales tilbage senest 1. april 2021.

Praktiske forhold
Der vil ske modregning i eventuelle restancer hos låneansøger.

Ansøgning og dokumentation
Man kan søge om lån af tidligere indbetalt moms og lønsumsafgift fra 4. maj 2020 til og med 15. juni 
2020.

Revisorbistand
Lovforslaget lægger op til, at der skal afgives en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor om, at et 
eventuelt ejerskifte er sket med henblik på at drive virksomheden videre.



Covid-19
Kompensation for aflyste og udskudte 
arrangementer 

Midlertidig kompensationsordning for arrangører, der har underskud på arrangementer som 
følge af Covid-19. Ansøgningsfrist 31. december 2020.

Målgruppe
Ordningen dækker arrangører af arrangementer, der er blevet aflyst eller udskudt på grund af Covid-19, og 
som var planlagt til:
• afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020
• at have 350 eller flere samtidige deltagere
• at finde sted mindre hyppigt end dagligt, dog højest hver anden dag, eller
• at finde sted dagligt i en afgrænset periode af maksimalt 4 ugers varighed. Hvis du over en længere 

periode afholder det samme arrangement på flere lokationer, gælder de 4 uger for hver lokation.

Indhold
• Der kan søges kompensation for underskud ved arrangementer (udgifter fratrukket indtægter). 
• Ordningen dækker perioden 6. marts - 31. august og har tilbagevirkende kraft.

Praktiske forhold
• Aktører, som både er venue (arrangementssted) og arrangør, kan søge både denne ordning og de øvrige 

kompensationsordninger, men kan ikke få dækket den samme udgift flere gange. 
• Hvis arrangøren modtager kompensation for udgifter til leverandører og kunstnere, som ikke 

efterfølgende bruges til at betale leverandøren, venue eller kunstneren, skal kompensationen 
tilbagebetales. 

• For arrangører på kultur- og idrætsområdet, der får mere end 50 % i offentligt driftstilskud, vil det være 
muligt at søge kompensation i Slots- og Kulturstyrelsen. 

• For arrangører med mindre end 50 % i offentligt driftstilskud vil der fortsat skulle søges kompensation i 
Erhvervsstyrelsen. Kriterierne for at opnå kompensation vil være de samme begge steder. 

Ansøgning og dokumentation
Ansøgningsvejledning og regnskabsskabelon, til brug for ansøgningen, kan ses på virksomhedsguiden.dk
Ansøgningsfrist 31. december 2020

Revisorbistand
Der kræves en revisorerklæring, hvis man ansøger om en samlet kompensation på over 500.000 kr. Det 
gælder også, hvis man søger kompensation for flere forskellige arrangementer, som samlet overstiger 
500.000 kr.
Hvis du er berettiget til kompensation under denne ordning, kan du få kompensation på op til 30.000 kr. for 
dine udgifter til revisorerklæringen.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/


Covid-19
Kompensation for sæsonafhængig 
selvstændig eller kunstner

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige eller kunstnere, hvis omsætning er 
påvirket af forbuddet mod større forsamlinger henover sommeren. Ansøgningsfrist 30. 
september 2020.

Målgruppe
Ordningen dækker sæsonafhængige selvstændige og kunstnere som:
• har en omsætningsnedgang på mindst 50 % i den periode der søges kompensation for
• kan dokumentere sin gennemsnitlige månedlige omsætning i perioderne maj-juli eller juni- august til 

normalt at være 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over hele året. 
• kan dokumentere via kontakter, aftaler mv. at omsætningsnedgangen er direkte relateret til leverancer til 

arrangementer der er aflyste, udskudt eller ændret som følge af covid-19, hvor arrangøren, som den 
selvstændige/kunstneren skulle levere til, er kompensationsberettiget i arrangementsordningen. 

Indhold
• Ordningen gælder både for selvstændige registreret i CVR samt for freelancere eller kombinatører med 

både A- og B-indkomst.

Praktiske forhold
• Der kan søges om kompensation for perioden fra 1. maj til 31. juli eller 1. juni til 31. august 2020
• Der kan opnås kompensation for til 90 % af din omsætningsnedgang – dog ikke højere end kr. 37.000 pr. 

måned i gennemsnit.  

Ansøgning og dokumentation
Ansøgninger kan ske på virksomhedsguiden.dk
Ansøgningsfrist 30. september 2020

http://www.virksomhedsguiden.dk/


Covid-19
Kompensation for kunstner eller 
kulturinstitution

Kompensationsordning hvis du er kunstner eller kulturinstitution 

Målgruppe
Ordningen rettes mod følgende der har oplevet nedgang i omsætning eller indtægter som følge af 
covid-19:
• Kunstnere og kulturinstitutioner
• Ansvarlige for arrangementer og landsindsamlinger
• Højskoler
• Lokale idrætsforeninger mm.  

Indhold
• Mulighed for at give 50 % rabat på entrebilletter til kulturoplevelser via den såkaldte sommerpakke som 

kan søges på kulturministeriet hjemmeside

Praktiske forhold
Hvis du allerede har fået kompensation fra en ordning som Erhvervsstyrelsen administrerer, kan der dog 
ikke søges om Kulturministeriets ordninger. Dette gælder følgende ordninger:
• Lønkompensation
• Tabt omsætning for selvstændige, freelancere mv.
• Kompensation for faste omkostninger
• Kompensation til arrangører

Ansøgning og dokumentation
Det er ikke muligt at ansøge ordningen endnu. For mere information, følg med på virksomhedsguiden.dk

https://slks.dk/covid-19/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/


Vækstfonden kan nu stille en Covid-19 garanti, der giver sikkerhed for bankerne. 
Forventningen er, at det vil lette virksomhedernes adgang til lån og kreditter.

Mange virksomheder er ramt på deres indtjening som en følge af COVID-19. Nu kan Vækstfonden stille en 
garanti for de nye lån eller driftskreditter, som bankerne (herunder finansieringsinstitutter, leasingselskaber 
m.v.) yder til små og mellemstore virksomheder.
Med ordningen stiller Vækstfonden garanti for 70 % af bankernes nye lån eller driftskredit til virksomheder, 
der har lidt eller forventer at lide et tab i omsætningen på minimum 30 % som følge af COVID-19.
Garantirammen er på i alt 17,5 milliarder kroner plus en tabsramme på cirka 5 milliarder kroner. I alt kan det 
udløse udlån på op til 25 milliarder kroner.

Målgruppe
I denne forbindelse defineres SMV’er som virksomheder, der
beskæftiger under 250 personer og
har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller
en samlet årlig balance på højst 43 mio. kr.
Uanset branche kan kreditværdige SMV’er komme ind under garantiordningen. Det gælder både for danske, 
grønlandske og færøske virksomheder.
Indhold
Vækstfonden garanterer for 70 % af bankernes nye lån eller driftskredit til virksomheder, der har lidt eller 
forventer at lide et tab i omsætningen på mindst 30 % som følge af COVID-19.
Garantiordningen dækker for lån og kreditter i perioden fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. 
Virksomhedens forventede omsætningstab kan være for hele eller dele af denne periode, dog minimum en 
periode på 14 dage.
Vækstfonden kan stille garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, dog ikke for 
samme periode.
Praktiske forhold
• Det forventede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i 

den fremtidige del af den periode, der søges om garanti om, og omsætningen i den tilsvarende periode i 
2019.

• Når virksomheder udregner det forventede omsætningstab, skal de fraregne den kompensation for tab, 
som de forventer at modtage fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

• Hvis der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, eller er 
omsætningen i den relevante periode i 2019 ikke er retvisende, opgør banken skønsmæssigt 
virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

• Vækstfonden skal informeres om den endelige opgørelse af omsætningstabet.
• Ender virksomhedernes tab med at være lavere end forventet, reduceres garantien tilsvarende. Ved 

omsætningstab under de 30 %, bortfalder garantien helt.
• Er en virksomheds likviditetstab højere end omsætningstabet, kan virksomheden ikke få dækket mere end 

sit omsætningstab.
• Lån, som Vækstfonden yder garanti for, kan ikke anvendes til at afdrage eller nedbringe virksomhedens 

øvrige kreditter.

Covid-19
Garantier skal lette lån og kreditter til SMVer

Side 1/2



Løbetid og pris
• Garantien har en løbetid op til syv år og nedskrives årlig lineært i løbetiden. Prisen for en COVID-19-

kaution for SMV’ere består af en stiftelsesprovision på 2.500 kroner samt en årlig provision på 1 % af det 
beløb, der garanteres for.

• Vækstfonden oplyser, at det er långiver, der indbetaler stiftelsesprovision og den løbende årlige præmie 
på vegne af virksomheden. Præmien betales helårligt forud.

• Garantien kan ophæves løbende – dog vil forudbetalt provisionspræmie ikke blive tilbagebetalt. Betalt 
præmie refunderes ikke, uanset at COVID-19 garantien måtte ophøre og uanset årsagen hertil.

Ansøgning og dokumentation
Garantien skal ikke søges af virksomheden selv, men gennem bank eller finansieringsinstitut. Herefter 
foregår bankens eller finansieringsinstituttets ansøgning elektronisk inde på Vækstfondens hjemmeside.
Vækstfonden skal herefter acceptere anmeldelsen – man bestræber sig på at svare inden for 48 timer.

Ansøgningen blandt andet skal indeholde:

• Oplysninger om virksomheden
• Finansiering – lånets/kredittens størrelse/periode, som der ansøges om garanti for m.m.
• Yderligere oplysninger, herunder regnskabstal for virksomheden
• Der kan ikke søges om garanti efter den 15. oktober 2020.

Som dokumentation skal virksomhederne opgøre deres likviditetsbehov, inklusive investeringsbehov 
(likviditetsbudget) i perioden fra ansøgningstidspunktet og 18 måneder frem.

Banken skal umiddelbart efter ”omsætningstabsperiodens” udløb sammen med virksomheden afklare, om 
det forventede omsætningstab er realiseret. Opgørelsen af det realiserede tab skal videregives til 
Vækstfonden senest 60 dage efter udløbet af ”Omsætningstabsperioden”.

Undladelse af en sådan meddelelse kan medføre, at Covid-19 garantien er ugyldig.

Vækstfonden har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.

Revisorbistand
Vækstfonden kan kræve en erklæring fra revisor på, at det realiserede omsætningstab er opgjort korrekt.
Banken afholder omkostningerne til revisor. FSR – danske revisorer er i gang med at udarbejde en sådan 
erklæring.

Covid-19
Garantier skal lette lån og kreditter til SMVer
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1. Matchfinansiering for iværksættere i de tidlige faser
Vækstfonden kan finansiere mellem 75 % og 100 % af finansieringerne med lån. Vækstfonden 
kan dermed som minimum tilbyde 1:3-matching og for nogle virksomhedstyper tilbyde fuld 
statslig finansiering. Det kan hjælpe iværksættere, som ikke falder ind under de eksisterende 
kompensations- og garantiordninger. Ordningen udløber i slutningen af 2020.

2. Matchfinansiering for venturevirksomheder
Vækstfonden kan medfinansiere op til 75 % af finansieringerne med lån og kan dermed som 
minimum tilbyde 1:3-matching. Forudsætningen er en vis medfinansiering i form af 
egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer. Ordningen retter sig især mod 
vækstvirksomheder, der har brug for særlig risikovillig kapital for at sikre deres vækstplan.

3. Styrket egenkapitalindsats 
Vækstfonden har fået tilført 1,2 mia. kr. til at investere både direkte i virksomheder og via 
fonde som egenkapitalfinansiering. Dermed kan Vækstfonden tilføre kapital til iværksættere 
og vækstvirksomheder og dermed fylde de huller, der er opstået som følge af manglende 
investeringer fra private investorer.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside 

Covid-19
Hjælpepakke til iværksættere og 
vækstvirksomheder via Vækstfonden

Midlertidig hjælpeordning med tre initiativer målrettet kriseramte iværksættere og 
vækstvirksomheder.

https://vf.dk/covid-19/


Likviditetskaution til små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
Dette tiltag skal bane vej for nye lån til eksporterende SMV’er, der har eller forventer 
omsætningstab på minimum 30 % som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen betyder, 
at EKF Danmarks Eksportkredit dækker 80 % af bankernes eventuelle tab på nye kreditter, 
der går til at sikre virksomhedernes likviditet.

Læs mere på EKFs hjemmeside

Likviditetskaution til store virksomheder (over 250 ansatte)
EKF Danmarks Eksportkredit kan også kautionere for store virksomheder, der har 
økonomiske tab som følge af coronakrisen. Likviditetskautionen til store virksomheder 
dækker 70 % af bankernes eventuelle tab.

Læs mere på EKFs hjemmeside

Statslig garantidækning af handel og eksport
Der etableres en statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport, fordi de 
private kreditforsikringsselskaber har meddelt, at de forventer at trække en væsentlig del af 
deres forsikringskapacitet tilbage.
Manglende kreditforsikring vil i virksomhedernes nuværende likviditetssituation være en 
stor udfordring.
Derfor oprettes der en midlertidig statslig garantidækning til virksomhedernes handel og 
eksport, hvor staten påtager sig en del af kreditforsikringsselskabers risiko for tab på 
forsikringer tegnet i 2020.
Ordningen skal statsstøttegodkendes af EU, men da Tyskland har fået godkendt en 
tilsvarende model, forventes en hurtig godkendelse.
Ordningen bliver administreret i EKF Danmarks Eksportkredit. 

Læs mere på EKFs hjemmeside

Fordobling af eksportfremmebevilling
Endvidere fordobles Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til erhvervsfremstød i 
2021, og der oprettes en taskforce i Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, som skal 
hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt gennem Covid-19-krisen.

Covid-19
Eksport og handel - hjælpepakke

https://ekf.dk/coronavirus
https://ekf.dk/coronavirus
https://ekf.dk/coronavirus


Regeringen og bankerne er enige om en fælleserklæring, der giver kriseramte privat- og 
erhvervskunder en ekstra hånd.

Fælleserklæringen, der er indgået mellem regeringen og bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, 
omfatter alle private kunder og virksomheder, hvis økonomi er påvirket af COVID-19.
Det er dog en forudsætning, at man i udgangspunktet som kunde har en sund økonomi.

Hjælp til sunde kunder
Mere konkret indebærer erklæringen, at penge- og realkreditinstitutterne:
Sikrer tilstrækkelige lån og likviditet til i øvrigt sunde virksomheder og privatkunder.
Genovervejer allerede planlagte udbyttebetalinger og aktietilbagekøb i lyset af den alvorlige økonomiske 
situation.
På virksomhedssiden udvider lånerammer, forhøjer kassekreditter eller giver henstand med betalinger.
Sikrer at de statslige garantiordninger rulles ud på rimelige vilkår.
Tilbyder privatkunder henstand på forbrugslån, billån og bankboliglån, hvis følgerne af COVID-19 for en 
stund har bragt dem i en svær økonomisk situation.
Tilbyder ændringer i realkreditlån, fx hvad angår afdragsfrihed, belåning af friværdi og forlængelse af 
løbetiden i de tilfælde, hvor det er relevant.
Alternativt vil pengeinstitutterne fx stille ny kassekredit eller midlertidigt overtræk til rådighed til at dække 
ydelsen på realkreditlånet.
I sin kreditgivning lægger til grund, at kompensationsordningerne bliver en realitet efter de fastsatte regler 
og kriterier, så der kan gives kredit, indtil kompensationerne er udbetalt.
Fælleserklæringen gælder med øjeblikkelig virkning og frem til sommeren 2020.

> Læs mere på Finans Danmarks hjemmeside

Covid-19
Bankerne rækker hånden ud

https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/faelles-erklaering-den-finansielle-sektor-er-en-vigtig-alliancepartner-og-staar-klar-med-hjaelpen/


Midlertidig forhøjelse af loft på skattekontoen forlænges 
Loftet på skattekontoen er tidligere hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kroner, så virksomheder med likviditet 
kan indbetale skat og moms efter de normale frister. 
Ordningen forlænges med fire måneder til den 1. april 2021. Dermed behøver virksomhederne ikke have et 
større bankindestående end normalt. 
> Læs mere på Skat.dk 

Fremrykning af udbetaling af skattekredit
Virksomheder med underskud fra forsknings- og udviklingsaktiviteter kan normalt søge om udbetaling fra 
skattekreditordningen med udbetaling i november. Nu fremrykkes ordningen, så virksomheder kan søge 
udbetaling for 2019 allerede i juni 2020. Fremrykningen forventes at styrke virksomhedernes likviditet.
Det er et krav, at ansøgning til ordningen indeholder en revisors erklæring. 

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
Partierne bag aftalen er enige om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte virksomhederne 
under krisen. Det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om 
mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
> Læs mere på finansministeriets hjemmeside

Statslig garanti til Rejsegarantifonden
For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise, styrker regeringen og 
aftaleparterne Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 
Hjælpepakken er indtil videre alene gældende for rejser frem til 13. april 2020.
> Læs mere på finansministeriets hjemmeside

Covid-19
Øvrige tiltag

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke
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