
STATENS HJÆLPEPAKKER
COVID-19 – OVERBLIK OVER HJÆLPEPAKKERNE
 

Som følge af COVID-19 har myndighederne i den seneste tid 
vedtaget en række hjælpepakker for at holde hånden under dansk 
erhvervsliv og de danske lønmodtagere. 

Hjælpepakkerne, der er vedtaget under stort tidspres, overlapper 
og supplerer hinanden, hvorfor det er vigtigt at overveje samtlige 
hjælpepakker, når der søges støtte fra myndighederne. Derudover 
er der flere betingelser knyttet op på hvert enkelt ordning, som vil 
fremgå i det følgende. 
 
Advokatfirmaet Poul Schmith har i dette oversigtsark givet et over-
blik over hjælpepakkerne for dansk erhvervsliv med særligt fokus på 
oplevelsesindustrien. Overbliksarket bliver løbende opdateret i over-
ensstemmelse med myndighedernes ændringer eller tilføjelser 
af hjælpepakkerne. 

De hjælpepakker, som har særlig interesse for oplevelsesindustrien, 
er fremhævet med grøn, hvor de øvrige hjælpepakker er fremhævet 
med orange.
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Bekendtgørelse: www.retsinformation.dk
Aktstykke: www.ft.dk

Ikrafttræden: 20. marts 2020

Der blev (tidligere) med aktstykke nr. 106 af 12. marts 2020 etableret 
en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, der i 
perioden 6.-31. marts 2020 aflyses, ændres væsentligt eller udskydes 
som følge af COVID- 19. (www.ft.dk).
 
Ved aktstykke nr. 135 (nyeste akstykke) blev den eksisterende 
kompensationsordning forlænget til og med 9. juni 2020 
(www.ft.dk). (På pressemødet den 7. april 2020 blev det oplyst, at 
forsamlingsforbuddet blev forlænget til og med august). 
 
Den 20. marts blev bekendtgørelse om kompensation for tab ved 
aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-
afværgeforanstaltninger vedtaget.

 
 
Der ydes kompensation for tab ved aflysning eller udskydelse af større 
arrangementer, eller hvor betingelserne for afvikling af større arrange- 
menter er væsentligt ændret, som følge af foranstaltninger, som har 
været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af 
Coronavirussygdom (COVID-19). 
 
Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren 
på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensations-
ordning eller øvrige indtægter. 
 

1. Arrangementer med mere end 1.000 forventede deltagere, som   
 skulle være afholdt i perioden d. 6.-31. marts 2020, men er aflyst  
 eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at  
 arrangementet afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. 
2. Kompensationsordningen omfatter tillige arrangementer med under  
 1.000 personer, såfremt arrangementet er målrettet udpegede 
 risikogrupper, såsom ældre og sårbare. For denne type 
 arrangementer er der en nedre grænse på 500 deltagere, før 
 der kan ydes kompensation (§ 4, nr. 2). 
3. Derudover omfattes kommunale spillesteder med kapacitet på 
 over 1000 deltagere. 
4. Der ydes alene kompensation, hvis arrangementet skulle være   
 afholdt i Danmark, hvis der er tale om et arrangement, der har  
 været åbent for tilmeldinger fra offentligheden (dvs. ikke et lukket  
 arrangement), og hvis arrangøren er en privatretlig juridisk person,  
 der er registreret i CVR.

Arrangøren kompenseres for 100 % af sit tab, som påviseligt er direkte 
relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og 
som arrangøren ikke kunne afværge. Tabet defineres som underskuddet 
for det pågældende arrangement.

1. Arrangementet, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle  
 have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til  
 og med den 31. marts 2020 
2. Arrangementets forventede deltagerantal 
3. Arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden  
 den 6. marts 2020  
4. Arrangørens tab ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring.  
5. De medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er   
 forpligtet til at afholde dem, herunder som følge af at arrangøren   
 ikke påberåber sig force majeure over for eventuelle leverandører og  
 lignende, og at udgifterne vedrører det pågældende arrangement 
6. De medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel  
 baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler.          
7. Betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som arrangøren søger  
 kompensation for, og 
8. Billetter mv. solgt i forsalg, som arrangøren søger kompensation for,  
 er refunderet. 
9. Dokumentation for udgifter efter nr. 7 og 8, skal ledsages af doku- 
 mentation for, at arrangøren aftaleretligt har været forpligtet til at 
 betale de allerede afholdte udgifter. Arrangøren må bl.a. ikke have  
 påberåbt force mejeure. NB: Ansøgning om kompensation for over  
 500.000 kr. skal ledsages af en uafhængig godkendt revisorerklæring.

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til 
Erhvervsstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via 
virksomhedsguiden.dk, senest den 31. juni 2020.

Bekendtgørelse: www.retsinformation.dk
Aktstykke: www.ft.dk

Afgjort den 23. marts 2020

Der blev (tidligere) med akt. 110 af 17. marts 2020 
etableret en garantiordning, hvorefter der kan stilles 
garanti over for små og mellemstore virksomheders 
(SMV’ere) pengeinstitutter, leasingselskaber mv., inden for 
en samlet ramme på 3.360,0 mio. kr. i 2020. Rammen for 
den eksisterende garantiordning forøges fra 3.360 mio. kr. 
til 17.500,0 mia. kr. 
 
Ved aktstykke nr. 113 (nyeste akstykke) blev der den 19. 
marts 2020 etableret en garantiordning på 25.000,0 mio. 
kr. målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV’ere), 
der vil lide eller forventer at lide et driftstab på min. 30 %.

Staten kan i 2020 garantere for op til 70 % af penge-
institutters, leasingselskabers mv. udlån til ellers 
kreditværdige SMV’ere, der har eller forventer af få 
omsætningstab på minimum 30 % som følge af 
spredningen af COVID-19. Garantierne kan dække nye 
kreditter ydet til dækning af driftstab opstået som følge 
af spredningen af COVID-19. 

1. SMV’er 
2. Skal have lidt eller forventer at lide omsætningstab på  
 minimum 30 % som følge af spredningen af Covid-19.  
 (Omsætningstabet opgøres som udgangspunkt som  
 forskellen mellem virksomhedens omsætning/
 forventede omsætning i perioden, der søges om garanti  
 på baggrund af, og en referenceperiode).

YDERLIGERE
Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (SMV’er) omfatter virksomheder, som 
beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig 
omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig 
samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.

Ordningen indebærer, at staten i 2020 kan garantere for 
op til 70 % af pengeinstitutter, leasingselskaber m.v.s 
udlån til ellers kreditværdige SMV’ere, der har eller 
forventer at få omsætningstab på minimum 30 %.                  

Administrationen er henlagt til Vækstfonden. Ansøgning 
om garanti skal indgives af det långivende pengeinstitut 
(mv.) til Vækstfonden senest den 15. oktober 2020  

Bekendtgørelse: ww.retsinformation.dk
Aktstykke: www.ft.dk

Afgjort den 23. marts 2020

Der blev (tidligere) med akt. 109 af 17. marts 2020 
etableret en garantiordning, hvorefter der kan stilles 
garanti over for større virksomheders pengeinstitutter, 
leasingselskaber mv. Efterspørgslen efter garantistillelse i 
Vækstfonden har været større end først antaget. Rammen 
for den eksisterende garantiordning forøges fra 2,0 mia. kr. 
til 25,0 mia. kr. 
 
Ved aktstykke nr. 112 (nyeste aktstykke) blev der den 
19. marts 2020 etableret en garantiordning på 25.000,0 
mio. kr. målrettet større virksomheder, der vil lide eller 
forventer at lide et driftstab på min. 30 %.   

Staten kan i 2020 kan garantere for op til 70 % af penge- 
institutters, leasingselskabers mv. udlån til ellers kredit-
værdige større virksomhederder, der har eller forventer at 
lide et driftstab på min. 30 % som følge af spredningen af 
COVID-19. Garantierne kan dække nye kreditter ydet til 
dækning af driftstab opstået som følge af spredningen af 
COVID-19.

1. Større virksomheder 
2. Skal have lidt eller forventer at lide omsætningstab på  
 minimum 30 % som følge af spredningen af Covid-19.  
 (Omsætningstabet opgøres som udgangspunkt som  
 forskellen mellem virksomhedens omsætning/
 forventede omsætning i perioden, der søges om
 garanti på baggrund af, og en referenceperiode).

YDERLIGERE
Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (SMV’er) omfatter virksomheder, som 
beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig 
omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig 
samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.

Ordningen indebærer, at staten i 2020 kan garantere for 
op til 70 % af pengeinstitutter, leasingselskaber m.v.s 
udlån til ellers kreditværdige SMV’ere, der har eller 
forventer at få omsætningstab på minimum 30 %.                               

Administrationen er henlagt til Vækstfonden. Ansøgning 
om garanti skal indgives af det långivende pengeinstitut 
(mv.) til Vækstfonden senest den 15. oktober 2020  

Bekendtgørelse: www.retsinformation.dk
Aktstykke: www.ft.dk

Vedtaget den 2. april 2020

Ved aktstykke nr. 124 blev der den 27. marts 2020 etableret 
en ordning for virksomheders faste udgifter på 40,0 mia. kr. i 
2020, der yder et bidrag til at dække de faste omkostninger i 
virksomheder med store omsætningstab. 
Faste udgifter er f.eks. 
- udgifter til husleje 
- renteudgifter 
- uopsigelige kontraktbundne udgifter i perioden (fx leasing) 
- afskrivninger på materielle og imaterielle anlægsaktiver
- licenser på anvendelse af software
- abonnementer, herunder forsikringer, revision mv. af     
   årsregnskaber 
- omkostninger til el og opvarmning
- ejendomsskatter

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende: 
- 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %. 
- 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %. 
- 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %. 

Herudover vil virksomheder, som regeringen har udstedt 
midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme 
smittespredning af COVID-19, blive kompenseret, svarende 
til 100 % af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet 
er gældende.

1. Omsætningsnedgang på mindst 40 % i forhold til samme  
 periode sidste år. 
2. De faste udgifter udgør mindst 25.000 kr. pr. 
 virksomhed i perioden. 
3. Virksomheden er registreret i Det Centrale 
 Virksomhedsregister (CVR) inden den 9. marts 2020, og  
 forud for ansøgning har haft en omsætning.  
4. Arrangementet skulle være afholdt inden den 9. juni 2020.

YDERLIGERE
Faste omkostninger: Dokumenterbare omkostninger 
relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige 
af virksomhedens salg, produktion og distribution, og 
som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke 
har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, 
husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Se under ’dækning’.
 
Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. 
virksomhed i perioden. 

1. Ansøgningen til Erhvervsstyrelsen skal bl.a. indeholde 
 en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens faste  
 omkostninger de forudgående tre måneder. Virksomheden  
 skal bekræfte med tro- og loveerklæring, hvor 2 meget  
 omsætningen forventes at falde i den ansøgte periode i  
 forhold til samme periode sidste år. 
2. Virksomheden skal i ansøgningen sandsynliggøre og 
 bekræfte ved tro- og loveerklæring, at omsætnings- 
 nedgangen skyldes forhold som følge af COVID-19. 

NB: Der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til 
revisorpåtegning. Dog maksimalt 16.000 kr.

Der ansøges til Erhvervsstyrelsen, som også udbetaler 
kompensationen

Aktstykke: www.ft.dk

Vedtaget den 17. marts 2020

Folketinget vedtog den 17. marts 2020 lov om 
midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt 
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt 
arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af 
angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgifts-
perioder for moms m.v. Loven har til hensigt at forbedre 
de danske virksomheders likviditet ved at udskyde 
betalingsfrister.  

Forhøjelse af beløbsgrænse for skattekontoen.

§§ 1-3. Den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-
skat og AM-bidrag for april til og med juni 2020 udskydes. 
§ 4. B-skat og foreløbigt AM-bidrag for april forfalder til 
betaling den 1. juni 2020. Mens B-skat og AM-bidrag for 
maj forfalder til betaling den 1. december 2020.
§ 5. Fristen for angivelse af moms udskydes for
månederne marts til og med maj 2020. 
§ 9. Beløbsgrænsen for skattekontoen forhøjes til 10 
mio. i perioden til og med den 30. november 2020

Bekendtgørelse: www.retsinformation.dk
Aktstykke: www.ft.dk

Vedtaget den 2. april 2020

Der blev (tidligere) med aktstykke nr. 111 
af 19. marts 2020 etableret en likviditets-
kaution målrettet små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er), der har lidt eller forventer at lide omsætnings- 
tab på minimum 30 %. Der kan stilles garanti over for 
de berørte virksomheders pengeinstitut, leasing- 
selskab mv. inden for en ramme på i alt 1.000,0 mio. kr.  
i 2020 med en tilknyttet tabsramme på 100,0 mio. kr. 

Ved aktstykke nr. 115 (nyeste aktstykke) blev der den
20. marts 2020 foretaget en mindre ændring af aktstykke 
111, som er opdateret i dette dokument. Den 2. april 
2020 blev bekendtgørelse om garantiordning i EKF for 
udlån til store virksomheder vedtaget.

Staten kan i 2020 garantere for op til 70 % af penge-
institutters, leasingselskabers mv. udlån til ellers kredit-
værdige eksporterende SMV’er, der har eller forventer af 
få omsætningstab på minimum 30 %. Garantierne kan 
dække nye driftskreditter, som kan afhjælpe en kritisk 
likviditetssituation opstået som følge af spredningen af 
COVID-19.

1. Eksporterende SMV’er 
2. Skal have eller forventer af få omsætningstab på   
 minimum 30 %. (Omsætningstabet opgøres som   
 udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens  
 omsætning/forventede omsætning i perioden, 
 der søges om garanti på baggrund af, og en 
 referenceperiode).

Staten kan i 2020 garantere for op til 70 % af udlån.

Ansøgning om garanti indgives af långiver til 
EKF Danmarks Eksportkredit senest den 15. oktober 
2020
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Vejledning: www.retsinformation.dk
Lovforslag: www.ft.dk

Vedtaget den 17. marts 2020

Folketinget vedtog den 17. marts en ændring af lov om 
sygedagpenge. Loven har til hensigt at udvide retten for 
arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til syge-
dagpenge, hvor medarbejderens uarbejdsdygtighed 
kan tilskrives covid-19. Endvidere en udvidet ret for 
den selvstændige til at oppebære sygedagpenge fra 
kommunen, hvor uarbejdsdygtigheden ligeledes kan 
tilskrives covid-19. Folketinget vedtog den 26. marts 
et forslag til om ændring af lov om sygedagpenge, som 
vedrører midlertidig forlængelse af den enkeltes ret til 
sygedagpenge. Dette vil indirekte påvirke arbejdsgive-
ren, idet perioden, hvori en medarbejder kan være på 
sygedagpenge, forlænges og dermed forlænges også 
den periode, hvori arbejdsgiveren skal forholde sig til 
sygedagpengerefusion mv. Se evt. link: www.ft.dk

§ 1.1. Den selvstændige, der opfylder lovens betingelser, 
har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 
uger, når uarbejdsdygtigheden eller en i øvrigt manglen-
de mulighed for at kunne varetage arbejdet kan tilskrives 
Covid-19 og heraf følgende anbefalinger fra sundheds-
myndighederne om hjemmeophold. Anmeldelse af 
fravær skal ske til kommunen senest 3 uger efter første 
fraværsdag.
§ 1.2. Arbejdsgiver har ret til refusion fra kommunen i 
de første 30 kalenderdage af sygefraværet eller i øvrigt 
ved manglende mulighed for at varetage arbejdet 
som følge af Covid-19 og sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger om hjemmeophold. Dette er en fravigelse 
fra den almindelige ’arbejdsgiveperiode’ på 30 dage, 
hvilken normalt ikke kan søges refunderet. Refusionen 
beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommu-
nen til lønmodtagere.
§ 3. For selvstændigt erhvervsdrivende skal første 
fraværsdag være indtruffet den 27. februar eller senere. 
Ligeledes gælder, at den udvidede ret til refusion for 
arbejdsgiveren finder anvendelse, når lønmodtagerens 
første fraværsdag indtraf den 27. februar eller senere.

For arbejdsgiveren finder sygedagpengelovens alminde-
lige regler om anmeldelse af refusionskrav, og fristerne 
herfor anvendelse. For den selvstændige finder sygedag-
pengelovens almindelige frister ligeledes anvendelse. 
Dog skal der ansøges via en særlig blanket (NR 104C), 
som kommunen efter anmodning fremsender.

Aktstykke: www.ft.dk

Afgjort den 27. marts 2020

Ved aktstykke nr. 122 blev der den 27. marts 2020 
etableret en kompensationsordning for selvstændige.

Selvstændige kan få dækket 75 % af det forventede 
omsætningstab. Der kan dog maksimalt udbetales 
23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig i virksomheden. 

En selvstændig med flere CVR-nr. kan kun opnå 
kompensation for én af sine virksomheder.

1. Selvstændig, der som konsekvens af COVID-19 
 forventer et omsætningstab i 2020 på minimum 30 %  
 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.  
2. Skal være registreret i det centrale personregister (CPR). 
3. Den selvstændige må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.  
 (Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i 
 opgørelsen af fuldtidsansatte).  
4. Omsætningen skal være på mindst 10.000 kr. i  
 gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt   
 i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020 
 (Virksomheder, der ikke historisk har en omsæt- 
 ning i den sammenlignelige periode i 2019, skal  
 fremlægge dokumentation for det forventede   
 omsætningstab med udgangspunkt i data, der er   
 tilgængelig for en anden relevant periode). 
5. Kompensationen skal tilbagebetales af den selvstændige,  
 hvis den selvstændiges personlige A- og B-indkomst i  
 regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kr. 

Se under dækning.

1. Der skal med ansøgningen følge en tro- og   
 loverklæring med beskrivelse og indmeldelse af   
 et forventet omsætningstab. 

 Den selvstændige skal ligeledes begrunde,   
 hvordan omsætningstabet er en konsekvens af   
 COVID-19. (Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende   
 iværksætte kontrolforanstaltninger). 

Ansøgningen behandles af Erhvervsstyrelsen.
Som udgangspunkt pålægges enhver virksomhed 
at anvende revisorbistand.

Aktstykke: www.ft.dk

Afgjort den 23. marts 2020

Ved aktstykke 114 blev der den 20. marts 
2020 etableret en ordning, hvorefter statens 
institutioner kan fravige budgetvejledningens 
punkt 2.2.3 for at imødegå, at leverandører til 
staten vil kunne få likviditetsproblemer. 
 

 
Ordningen dækker private 
leverandører til staten. 
 
Ordningen vedrører overordnet, at der vil kunne 
aftales forudbetaling, at statens institutioner 
kan administrere misligholdelsesbestemmelser, 
at  modtagne fakturaer betales allerede ved 
modtagelsen.

BETINGELSER FOR FORUDBETALING 
1.  Skal vedrører leverancer, der ifølge 
 aftalen skal finde sted i perioden frem 
 til 1. juli 2020. 
2.  Leverancerne har en værdi på 1,0 mio. kr.  
 eller derunder.

Aktstykke: www.ft.dk

Afgjort den 27. marts 2020

Ved aktstykke nr. 122 blev der den 27. marts 
2020 etableret en kmpensationsordning for 
selvstændige.

Selvstændige uden CVR-nr. (freelancere mv.) 
kan få dækket 75 % af det forventede 
B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. 
pr. måned.

1. Selvstændig, der som konsekvens af COVID- 
 19 forventer et B-indkomsttab i 2020 på  
 minimum 30 % sammenlignet med den  
 tilsvarende periode i 2019.  
2. Den selvstændige skal være registreret i det  
 centrale personregister (CPR) for at være  
 omfattet af ordningen (SIC!).  
3. Ansøgers B-indkomst skal være på mindst  
 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort  
 med udgangspunkt i de seneste 12 måneder  
 op til den 1. marts 2020 (Personer, der ikke  
 har B-indkomst i den sammenlignelige 
 periodei 2019, skal fremlægge dokumen- 
 tation for det forventede B-indkomsttab 
 med udgangspunkt i data, der er tilgængelig  
 for en anden relevant periode.)

Se under dækning.

1. Der skal med ansøgningen følge en tro- 
 og loveerklæring med beskrivelse og
 indmeldelse af et forventet B-indkomsttab. 

 Den selvstændige skal ligeledes begrunde,  
 hvordan indkomsttabet er en konsekvens 
 af COVID-19. (Erhvervsstyrelsen vil 
 efterfølgende iværksætte kontrol-
 foranstaltninger).

Ansøgningen behandles af Erhvervsstyrelsen.
Som udgangspunkt pålægges enhver 
virksomhed at anvende revisorbistand.

Aktstykke: www.kum.dk

Foreløbig aftale indgået den 7. april

Der er foreløbigt indgået en aftale den 7. april 
2020 om en kompensationsordning for kunst-
nere. Den midlertidige støtteordning hjemles 
senere ved aktstykke i Finansudvalget. Ifølge 
ordningen gives der fx. kompensation for: 
•  Tabt indtægt på baggrund af professionelt  
 kunstnerisk virke kan være i form af: 
    - Manglende salg af værker, bøger mv. 
 - Aflyste koncerter, optrædener og 
    forestillinger mv. 
    - Aflyste workshops, undervisning 
    og foredrag mv. 
•  Anden tabt indtægt på baggrund af 
 professionelt kunstnerisk virke som en 
 direkte konsekvens af COVID-19.

Kunstnere, der som konsekvens af corona-
virus forventer et tab i A- og B-indkomst 
og skattepligtig overskud fra selvstændig 
virksomhed fra det kunstneriske virke på 
mindst 30 % i forhold til den forventede 
indkomst i perioden 9. marts til og med 
8. juni 2020, kan få dækket 75 % af det 
forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. 
per måned.

1. Kunstneren skal have en samlet A- og   
 B-indkomst og skattepligtigt overskud fra  
 selvstændig virksomhed på mellem   
 100.000 kr. og 800.000 kr. årligt 
2. Opgørelsen af indtægter og tab og skatte- 
 pligtigt overskud fra selvstændig virk-  
 somhed skal stamme fra den kunstneriske  
 virksomhed. 
3. Kunstneren må ikke have en personlig  
 indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 
4. Ordningen kan ansøges, hvis man på tro 
 og love erklærer, at man ikke har søgt eller  
 modtaget kompensation fra regeringens  
 øvrige generelle hjælpepakker og kom- 
 pensationsordninger og ikke har ret til 
 andre offentlige ydelser, herunder fx. 
 dagpenge.

Ordningen indebærer, at staten i 2020 kan  
dække op til  75 % af det forventede tab, 
dog maksimalt 23.000 kr. per måned i 
perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

1. Ved tilskud på 100.000 kr. eller derunder  
 skal tilskuddet ikke være revideret. 
2.  Ved tilskud på over 100.000 kr., men højst  
 500.000 kr. skal det enten være gennem- 
 gået og underskrevet af en regnskabs-
 kyndig person, eller være revideret af en  
 statsautoriseret eller registreret revisor. 
3.  Ved tilskud på over 500.000 kr. er der   
 revisionspligt.

Støtteordningen vil blive administreret 
af Slots- og Kulturstyrelsen under 
Kulturministeriet.

Bekendtgørelse: www.retsinformation.dk   
Aktstykker: www.ft.dk &  www.ft.dk/RIPdf 

Afgjort den 25. marts 2020

Der blev (tidligere) ved aktstykke nr. 108 af 17. marts 2020 etableret en kompensationsordning med det 
formål at yde kompensation til virksomheder for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af 
covid-19.                                                                                                                             
 
Ved aktstykke nr. 117 (nyt aktstykke) blev der den 25. marts 2020 vedtaget en præcisering og justering 
af lønkompensationsordningen. Rammen blevet forhøjet til 3.920,00 mio. kr. Herudover er der en række 
materielle tilføjelser og præciseringer til ordningen.                                                                                                                           
 
Den 31. marts blev der vedtaget aktstykke nr. 127 (nyeste aktstykke), som – med tilbagevirkende kraft – 
forhøjer grænserne for lønkompensation pr. medarbejder. 
 
Folketinget vedtog den 24. marts 2020 lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved løn-
kompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 (www.ft.dk). Loven har til formål at fastlægge det 
indbyrdes forhold mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren ifm. lønkompensation ved brug af aktstykke 108.

Virksomheden må ikke afskedige i den lønkompenserende periode som følge af økonomiske årsager. 
Lønkompensationsordningen afskærer ikke virksomheder fra at iværksætte afskedigelser forud for den dato, hvor 
virksomhederne hjemsender medarbejdere med henblik på at modtage lønkompensation under ordningen.  
Muligvis mulighed for at tilbagekalde opsagte medarbejdere og bringe dem på ordningen.  
Virksomheden kan afskedige efter den periode, hvor virksomheden har gjort brug af ordningen.

1. Virksomheder, som er registreret i CVR, og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark. Omfatter ikke   
 organer inden for den offentlige forvaltning. Foreninger, fonde og selvejende institutioner med CVR-nummer 
 er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i   
 offentlige tilskud. 
2. Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller   
 mere end 50 ansatte. 
3. Medarbejderen skal være ansat før den 9/3-2020. 
4. Virksomheden fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn. 
5. Virkomheden betaler fortsat fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selvom de måtte være   
 økonomisk hårdt ramt af COVID-19. De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes 
 i kompensationsperioden med fuld løn. 
6. Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal afvikle ferie, og/eller 
 afspadsering på i alt fem dage i løbet af kompensationsperioden.Virksomheden kan ikke modtage 
 lønkompensation for disse fem dage.  
7. Lønkompensationsperioden starter ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og afsluttes 
 fra den dag, virksomheden varsler eller afskediger som følge af økonomiske årsager. 
8. Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang.  
 Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes. Lønmodtageren skal her ikke bidrage med de fem dage uden løn.

Særligt vedrørende elever og lærlinge: 1) Omfattet af muligheden for lønkompensation. 2) Indgår i indgangskrite-
riet til lønkompensationsordningen på mindst 30 % eller 50 medarbejdere. 3) Gives lønkompensation per lærling/
elev til virksomheder, som er en del af lønkompensationsordningen. 4) Virksomheder kan modtage lønkompensa-
tion på 90 pct af lønnen, dog maks 30.000 kr. Forudsat at eleven/lærlingen modtager sin normale løn - og dermed 
er skoleophold undtaget. 5) Virksomheden skal fastholde sit uddannelsesansvar og som udgangdpunkt ikke hjem-
sende medmindre andet er uforsvarligt. 6) Eleven/lærlingen skal afvikle 5 fridage i lønkompensationsperioden. 7) 
Elevens eventuelle prøvetid suspenderes i perioden omfattet af lønkompensationsordningen.

Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes bruttoløn månedligt, 
dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær. For ikke-funktionærer kan lønkompen-
sationen udgøre 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. For fuldtidsansatte elever 
og lærlinge gælder ligeledes procentsatsen på 90 og grænsen på 30.000 kr. pr. måned.

1. Virksomhederne skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.   2. Lønkompensation udbetales på 
baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som 
følge af covid-19-situationen, men som i stedet hjemsendes. Oplysningerne omfatter bl.a. medarbejdernes be-
skæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt tro- og loveerklæring på de indsendtes 
oplysningers rigtighed.  3. Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsman-
gel, dog maksimalt over en periode på tre måneder fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020 
4. Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.  5. Virksomheden 
skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen har 
været ansat før d. 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne 
periode. I dokumentationen skal der bl.a. indgå attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de på-
gældende medarbejdere har været hjemsendt.  6. Virksomheden vil som udgangspunkt blive pålagt at anvende 
revisorbistand af Erhvervsstyrelsen.  7. Erhvervsstyrelsen får adgang til at holde de indsendte oplysninger op mod 
offentlige registre til bl.a. at dokumentere medarbejderens ansættelsesforhold og -historik samt løn.

Ordningen gælder fra 9. marts - 8. juni. Virksomhederne kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation 
én gang i perioden 9. marts - 8. juni. Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen 
via en digital blanket, som tilgås via virksomhedsguiden.dk, senest den 30. juni 2020. Som udgangspunkt 
pålægges enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213512
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l135/20191_l135_som_vedtaget.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l143/20191_l143_som_vedtaget.pdf
https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20191/aktstykke/aktstk122/20191_aktstk_afgjort122.pdf
https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20191/aktstykke/aktstk114/20191_aktstk_anmeldt114.pdf
https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20191/aktstykke/aktstk122/20191_aktstk_afgjort122.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftale_om_midlertidig_kunststoetteordning.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213612
https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20191/aktstykke/aktstk117/20191_aktstk_afgjort117.pdf
https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20191/aktstykke/aktstk127/20191_aktstk_anmeldt127.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l141/20191_l141_som_vedtaget.pdf
http://www.virksomhedsguiden.dk

