
 
 
 

Støtte - og 
kompensationsordninger 
COVID-19 
 
 

 
 
Kompensation for 
virksomhedens faste 
udgifter 

 
 
Kompensation til  
selvstændige for 
omsætningstab  

 
 
Kompensation for 
freelancere 

 
 
Lønkompensation til 
virksomheder for 
lønmodtagere 

 
 
Hvilke virksomheder er  
omfattet? 

Alle virksomheder uanset branche og 
virksomhedsform kan søge om 
kompensation. 
Virksomheden skal forvente fald i 
omsætning på mere end 40 %. 
Virksomhedens faste omkostninger 
skal udgøre mindst 25.000 kr. i 
perioden 9. marts – 9. juni. 

Virksomheder med omsætningstab på 
mindst 30 % samt maksimalt 10 
fuldtidsansatte. 
Den selvstændige skal eje mindst 25 % 
af virksomheden og selv arbejde i 
virksomheden. 
Omsætningen skal i gennemsnit 
udgøre mindst 10.000 kr. pr. måned. 
Medarbejdende ægtefælle er også 
omfattet af ordningen. 

Selvstændige uden CVR-nr. 
Omhandler personer med B-indkomst 
på minimum 120.000 kr. i 2019. 
Freelanceren skal forvente 
omsætningstab på 30 % som 
konsekvens af COVID-19. 
 

Private virksomheder der skal 
afskedige over 50 medarbejdere eller 
30 % af medarbejderstaben. 
Der skal være ansatte i virksomheden 
foruden ejeren, dvs. ved 1 ansat 
yderligere er man omfattet af 
ordningen. 
Alle virksomheder uanset branche og 
virksomhedsform kan søge om 
kompensation. Medarbejdende 
ægtefælle på lønordning er omfattet. 
 

 
 
Satser m.v. til  
kompensationen 

Faste udgifter såsom husleje, leasing, 
renteudgifter m.fl. refunderes efter 
forventet nedgang: 
Oms.fald 80-100 % kompensation 80% 
Oms.fald 60-80 % kompensation 50% 
Oms.fald 40-60 % kompensation 25% 
Virksomheder lukket ved påbud får 
100% dækket. 

Kompensationen vil udgøre 75 % af 
virksomhedens gennemsnitlige tab i 
omsætning pr. måned. 
Den selvstændige kan modtage 
maksimalt 23.000 kr. pr. måned. 
Overstiger den skattepligtige indkomst 
for 2020 800.000 kr. skal 
kompensationen tilbagebetales. 

Kompensationen kan dække 75 % af 
det forventede B-indkomsttab. 
Freelanceren kan maksimalt modtage 
23.000 kr. 
Overstiger freelancerens personlige 
indkomst 800.000 kr. i 2020, skal 
kompensationen tilbagebetales. 

Lønkompensationen for fastansatte 
udgør 75 % af de samlede lønudgifter 
pr. medarbejder, dog maksimalt 
30.000 kr. 
Lønkompensationen for timelønnede 
udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. 

 
 
Ansøgning og krav til 
kompensation 
 

Krav om revisorpåtegnet opgørelse. 
Der godtgøres 80 % af revisorudgiften. 
Krav om tro- og loveerklæring fra 
virksomheden. 
Ansøgning foregår digitalt på virk.dk 

Begrundelse for at omsætningstab 
skyldes COVID-19 skal udarbejdes. 
Krav om tro- og loveerklæring fra 
virksomheden. 
Virksomheden skal efterfølgende 
dokumentere omsætningstabet i 
forhold til omsætningen i 2019 
perioden ved revisorbistand. 
Ansøgning foregår digitalt på virk.dk 

Begrundelse for at omsætningstab 
skyldes COVID-19 skal udarbejdes. 
Krav om tro- og loveerklæring fra 
virksomheden. 
Ansøgning foregår digitalt på virk.dk 

Virksomheden skal betale den 
normale løn i perioden. 
Medarbejderen må ikke udføre 
arbejde for virksomheden i perioden. 
Ansøgning skal indeholde 
specificerede oplysninger om ansatte. 
Tro- og loveerklæring på korrekte 
oplysninger. 
Efter COVID-19 er slut skal der 
indsendes opgørelse med 
revisorerklæring. 

 
Flere ordninger samtidigt 
 
 

 
Ja, men samme udgifter kan ikke 
dækkes af flere ordninger. 

 
Ja, men samme udgifter kan ikke 
dækkes af flere ordninger. Fx hvis 
virksomhedsejeren kan få dækket løn 
på anden vis. 

 
Ja, men samme udgifter kan ikke 
dækkes af flere ordninger. 

 
Ja, men samme udgifter kan ikke 
dækkes af flere ordninger. 



 
 


