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Oversigt over gældende kompensationsordninger 
Siden marts 2020 har der eksisteret forskellige kompensationsordninger for virksomheder økonomisk 
påvirket af COVID-19. Nedenstående skema giver et overblik over de resterende perioder for 
ordninger for faste omkostninger og omsætningstab for selvstændige samt de tilknyttede 
ansøgningsfrister.  
 
Skemaet giver et forsimplet overblik over ordningerne, og det er derfor nødvendigt at læse og 
kontrollere de detaljerede retningslinjer på virksomhedsguiden (der leder hen til de aktuelle steder på 
virk.dk.) og de specifikke vejledninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under Coronavirus/Covid-
19. Opstår der tvivl, anbefales det at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400. 
 
Vær opmærksom på, at ansøgningsfristerne flere gange er blevet udskudt, og det anbefales derfor at 
tjekke de konkrete frister på virksomhedsguiden og virk.dk. 
 
Selvstændige, freelancere m.fl. (omsætningstab) 
 

Periode og ansøgningsfrist 
 

Generelle krav for selvstændige: 

• Selvstændige erhvervsdrivende med maks. 25 
fuldtidsansatte  

• Min. 30 % omsætningsnedgang, pr. 1.juli dog min. 45 % 
(samt yderligere krav, se under e) nedenfor) 

 
Læs mere om krav til min. omsætning, forhøjet kompensation, 
kompensation for medhjælpende ægtefælle, statsstøtteregler mv. 
på virksomhedsguiden. 
 
Vær tillige opmærksom på om leverandører er omfattet af en 
ordning.  
 

Forskellige perioder og frister 
afhængig af hvilken restriktion 
virksomheden/leverandøren er 
ramt af (startdato i parentes 
efter en målrettet restriktion), 
se neden for under a)-e) 
 

a) Selvstændige ramt af målrettede restriktioner, herunder 
begrænsninger på: 
 
• Regional begrænsning på åbningstiden (forskellige 

startdatoer*) 
•  Forbud mod at holde åbent (forskellige startdatoer se 

særskilt skema nederst på sidste siden) 
• Leverandør til aflyste arrangementer for mere end 50 

personer (26/9) 
• Forsamlingsforbud på over 500 personer 
• Grænselukninger 
• Udenrigsministeriets rejsevejledning 
• Skærpet forsamlingsforbud på 10 personer (26/10) 
• Forbud mod salg af alkohol efter kl. 22.00 (26/10) 

1. september 2020 – 28. 
februar 2021 

Frist: 31. juli 2021 

 



DANSK ERHVERV   

 

   

 

• Leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen er slået 
ned (1/11) 

 

*(19/8 Århus/Silkeborg, 9/9 Hovedstaden/Odense og 19/9 hele 
landet) 
b) Selvstændige mv. ramt af regionale restriktioner i 

Nordjylland 

 

Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis 
omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen. 

6. november 2020 – 26. 
november 2020 

Frist: 31. juli 2021 

c) Kompensationsordning for alle selvstændige mv. under 
national nedlukning inden for perioden 9. december 2020 – 

28. februar 2021 

I tvangslukkede virksomheder (uden omsætning) kan 
selvstændige vælge at søge udelukkende for perioden for 
tvangslukning 

9. december 2020 – 28. februar 
2021 eller  

1. januar 2021 – 28. februar 
2021 

Frist: 31. august 2021 

d) Kompensationsordning for alle selvstændige mv. inden for 

perioden 1. marts 30. juni 2021 

I tvangslukkede virksomheder (uden omsætning) kan 
selvstændige vælge at søge udelukkende for perioden for 
tvangslukning 

1. marts 2021 – 5., 30. april, 
15., 31.  maj 2021 eller  

1. marts 2021 -30. juni 2021 
eller 

1. maj 2021 til og med den 30. 
juni 2021. 

Frist: 31. august 2021 

e) Kompensationsordning for alle selvstændige mv. inden for 

perioden 1. juli – 30. september 2021 

Virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 45 % 
og opfylder min. ét af følgende krav: 

• i en del af kompensationsperioden haft forbud mod at holde 
åbent 

• tidligere har modtaget kompensation for faste omkostninger 
• har mindst en fuldtidsansat 
 

1. juli 2021 – 31. august 2021 
eller 

1. august 2021 – 30. september 
2021 eller 

1. juli –30. september 2021 

Frist: 31. oktober 2021 

 
Faste omkostninger Periode og ansøgningsfrist 

 
Generelt: 

Virksomheder kan blive kompenseret efter en trappemodel 
afhængigt af deres omsætningsnedgang, min. 30 % 
omsætningsnedgang, fra 1. juli dog min. 45 %. Tvangslukkede 
virksomheder kan opnå 100 % i kompensation, hvis de ingen 
omsætning har i hele perioden for tvangslukningen.  

Forskellige perioder og frister 
afhængig af hvilken restriktion 
virksomheden er ramt af 
(startdato i parentes efter en 
målrettet restriktion), se neden 
for under a)-e). 
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For perioden frem til 31. oktober samt for virksomheder omfattet 
af forbud mod forsamlinger på over 500, dog min. 35 % 
omsætningsnedgang. 
 
 
Opmærksomheden henledes på de forskellige begrænsninger 
inden EU’s regler om statsstøtte. 
 
Ordningen kræver revisorerklæring, der kompenseres med 80 %, 
dog maks. 16.000 kr. pr. ansøgning. Revisorerklæring fra 
tidligere godkendte ansøgninger kan i visser perioder 
genanvendes. 
 
Læs mere om krav til min. omsætning, statsstøtteregler mv. på 
virksomhedsguiden. 
 
Vær tillige opmærksom på om leverandører er omfattet af en 
ordning. 
 
a) Virksomheder ramt af særlige restriktioner, herunder 

begrænsninger på: 
• Regional begrænsning på åbningstiden (forskellige 

startdatoer*) 
• Forbud mod at holde åbent (forskellige startdatoer se 

særskilt skema nederst på sidste siden) 
• Forsamlingsforbud på over 500 personer 
• Grænselukninger 
• Udenrigsministeriets rejsevejledning 
• Skærpet forsamlingsforbud på 10 personer (26/10) 
• Forbud mod salg af alkohol (26/10) 
• Forsamlingsforbud på over 50 personer (1/11) 
• Leverandører til pelsdyravlere, hvor besætningen er slået 

ned 

*(19/8 Århus/Silkeborg, 9/9 Hovedstaden/Odense og 19/9 hele 
landet) 

1. november 2020 - 28. februar 
2021  

Frist: 31. august 2021 

b) Virksomheder ramt af regionale restriktioner i Nordjylland 
 
Gælder både virksomheder i og udenfor de 7 kommuner, hvis 
omsætningsnedgangen er begrundet i nedlukningen. 
 

6. november 2020 – 26. 
november 2020 

Frist: 31. august 2021 

c) Generel kompensationsordning for alle virksomheder under 
national nedlukning inden for perioden 9. december 2020 – 

28. februar 2021 

9. december 2020 – 28. februar 
2021 

Frist: 31. august 2021 
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d) Kompensationsordning for alle virksomheder inden for 

perioden 1. marts 30. juni 2021 

 

1. marts 2021 – 5. eller 30. 
april 2021 

Frist: 30. september 2021 

e) Kompensationsordning for alle virksomheder inden for 

perioden 1. juli – 30. september 2021 

Virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 45 % 
og opfylder min. ét af følgende krav: 

• I en del af kompensationsperioden haft forbud mod at holde 
åbent 

• Tidligere har modtaget kompensation for faste omkostninger 
• Har mindst en fuldtidsansat 

 

1. juli 2021 – 31. august 2021 
eller 

1. august 2021 – 30. september 
2021 eller 

1. juli –30. september 2021 

Frist: 31. oktober 2021 

 
Faste omkostninger ”Light” Periode og ansøgningsfrist 

 
Generelt: 

• Min. 30 % omsætningsnedgang, for perioden frem til 31. 
oktober samt for virksomheder omfattet af forbud mod 
forsamlinger på over 500, dog min. 35 % 
omsætningsnedgang. 

• Kompensation for 50% af faktiske afholdte stedbundne faste 
omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned. 

• Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100% 
kompensationen for faktiske afholdte stedbundne faste 
omkostninger, dog maks. op til 150.000 kr. pr. måned for 
hver virksomhed eller p-enhed, (krav om at min. én P-enhed 
har omsætning under tvangslukningen, hvis der søges under 
den særlige ordning for P-enheder) 

• Stedbundne faste omkostninger: 
− Husleje 
− renter og bidrag på lån i ejendommen 
− forbrugsudgifter til el, vand og varme 
− ejendomsforsikring og -skatter 

• Ikke krav om revisorerklæring, i stedet tro- og 
loveerklæring. 

 

Forskellige perioder og frister 
a)-b). 

 

a) Kompensationsordning for alle virksomheder inden for 

perioden 1. marts 30. juni 2021 

 

 

1. marts 2021 – 5., 30. april, 
30. juni eller  

1. maj 2021 – 30. juni 2021. 

Frist: 30. september 2021 

b) Kompensationsordning for alle virksomheder inden for 

perioden 1. juli – 30. september 2021 

1. juli – 31. august 2021 eller  
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1. juli – 30. september 2021 

Frist: 31. oktober 2021 

 
Arrangørordningen/leverandører til større 
arrangementer 

Periode og ansøgningsfrist 
 

Arrangører af større arrangementer (350 deltagere), der har 
måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement 
som følge af regeringens restriktioner ifm. COVID-19. 
 
 
 
 
 
Leverandører til større arrangementer 

Leverandører, der normalt ville have haft aftaler i forbindelse 
med større arrangementer fra den 1. maj – 30. september 2021, 
kan søge kompensation. 
 

1. september 2020 – 30. april 
2021. 

Frist: 15. september 2021. 

1. maj – 31. august 2021. 

Frist: 31. oktober 2021. 

 

 

Frist: kan ikke søges endnu 

 
Note 
Begrænsninger på åbningstiden (individuelle startdatoer tvangslukninger for 
forskellige brancher/virksomheder) 

Diskoteker, natklubber og spillesteder med stående 
publikum 

1. september 2020 – 28. februar 2021 

Virksomheder med messeaktiviteter 3. november 2020 – 28. februar 2021 

Serveringssteder og virksomheder inden for sport og fritid, 
kultur og uddannelse 

16. december 2020 – 28. februar 2021 

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer 17. december 2020 – 28. februar 2021 

Liberale erhverv med tæt fysisk kontakt 21. december 2020 28. – februar 2021 

Udvalgsvarebutikker 25. december 2020 – 28. februar 2021 

Forlystelsesparker og zoologiske anlæg 8. januar 2021 – 28. februar 2021 

Kosmetiske klinikker 14./18. januar 2021 – 28. februar 2021 

UDARBEJDET DEN 9/7-2021 AF DANSK ERHVERV  

 
 


