
 

 

  Lønkompensation  Kompensation til selvstændige  Kompensation til 
freelancere  

Kompensation for faste 
omkostninger uden 

revisorerklæring (light) 
 

Kompensation for faste 
omkostninger med 

revisorerklæring 

           

Fald i omsætning 

 Ikke relevant  30 % i den periode du søger 
kompensation for sammenlignet 
med en tilsvarende periode sidste 
år. 

 30 % i den periode du søger 
kompensation for sammenlignet 
med en tilsvarende periode sidste 
år. 

 30 % i den periode du søger 
kompensation for sammenlignet 
med en tilsvarende periode sidste 
år. 

 30 % i den periode du søger 
kompensation for sammenlignet 
med en tilsvarende periode sidste 
år. 

           
Antal ansatte  Mindst en deltidsansat  Maksimalt 25 ansatte  Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant 

           

Periode, der kan søges 
 

9. december 2020 til 30. juni 2021  9. december 2020 til 28. februar 
2021  
1. marts til 30. april 2021 

 9. december 2020 til 28. februar 
2021  
1. marts til 30. april 2021 

 9. december 2020 til 28. februar 
2021   

 9. december 2020 til 28. februar 
2021  
1. marts til 30. april 2021 

           

Kompensationsbeløb 

 Op til 30.000 kr. pr. måned pr. 
fuldtidsansat til lønudgifter.  

 Op til 23.000, 30.000 eller 33.000 kr. 
pr. måned afhængigt af, om du 
udtager mere end 23.000 kr. fra din 
virksomhed i februar. 

 Op til 23.000 kr. pr. måned som 
freelancer med B-indkomst, og op 
til 20.000 kr. pr. måned som 
freelancer med blandet indkomst. 

 Op til 100.000 kr.  pr måned og 50 
% af virksomhedens stedbundne, 
faste omkostninger og 100 %, hvis 
virksomheden/p-enheder har haft 
forbud mod at holde åbent og ikke 
har haft omsætning. 

 Op til 30 mio. kr. pr. måned.  
Kompensationstrappe: jo større 
omsætningstab, jo højere 
kompensation. 

           

Vær opmærksom på  

Hvis du ejer 25 % eller mere af 
virksomheden, eller hvis du selv 
arbejder i din virksomhed, skal du 
søge kompensation til 
selvstændige. 
 
Du skal hjemsende mindst 30 % af 
dine ansatte eller mere end 50 
ansatte i den periode, du søger 
kompensation for.  

 Det er et krav, at du ejer mindst 25 
% og selv arbejder i virksomheden. 
 
Du kan dokumentere en omsætning 
på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. 
måned. hvis du søger fra 9. 
december 2020 til 30. april 2021. 
Før 9. december 2020 er kravet om 
gennemsnitlig omsætning på 
mindst 10.000 kr. pr. måned. 
  
Din personlige indkomst er højst 
800.000 kr. i 2020 eller i 2021 
afhængigt af kompensations-
perioden. 

 Det er et krav, at du ejer mindst 25 
% og selv arbejder i virksomheden. 
 
Du kan dokumentere en indkomst 
på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. 
måned, hvis du søger fra 9. 
december 2020 til 28. februar 2021. 
Før 9. december 2020 er kravet om 
gennemsnitlig indkomst på mindst 
10.000 kr. pr. måned. 
  
Din personlige indkomst er højst 
800.000 kr. i 2020 eller 2021 
afhængigt af kompensations-
periode. 

 Du skal dokumentere, at 
virksomheden i gennemsnit har haft 
faste omkostninger for mindst 4.000 
kr. pr. måned i den periode, der 
søges om kompensation for. 
 
Faste, stedbundne omkostninger 
kan alene være:  
- Husleje 
- Renter på lån i ejendommen 
- Forbrugsudgifter fx el, vand mv. 
- Ejendomsforsikring og  

-skatter. 

 Du skal dokumentere, at 
virksomheden i gennemsnit har haft 
faste omkostninger for mindst 
4.000 kr. pr. måned i den periode, 
der søges om kompensation for. 
 
Faste omkostninger er de 
omkostninger, din virksomhed skal 
afholde, uanset hvor stor 
omsætningen er, fx: 
- Afskrivninger 
- Husleje 
- Leje og leasing 
- Renteomkostninger. 

           
Find mere vejledning  Find mere vejledning  Find mere vejledning  Find mere vejledning  Find mere vejledning 

 

Overblik over landsdækkende kompensationsordninger 
Denne oversigt viser et hurtigt overblik over de kompensationsordninger, som alle virksomheder i hele Danmark kan søge, hvis de opfylder kravene for den enkelte ordning.  
Hvis din virksomhed også var berørt af restriktioner før den 9. december 2020, kan det være relevant at søge kompensation under en anden ordning, end dem der er beskrevet her.  
På Virksomhedsguiden kan du få det fulde overblik over kompensationsordninger, tiltag og puljer til virksomheder.  

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-med-revisorerklaering/a41467f5-5b6a-4494-add8-4d2eb6f6adb3/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/loenkompensation/8a8e7687-ab06-4524-aea6-dea26d6e95da/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-selvstaendige/6a72169d-8558-4c33-afe4-231b58768ed7/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-freelancere/21c479d5-0b3c-4441-89e7-326834737df1/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-uden-revisorerklaering-light/0fb157c5-b797-4701-a622-a6d5bc4f2df4/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-med-revisorerklaering/a41467f5-5b6a-4494-add8-4d2eb6f6adb3/


 

 

  

Lønkompensation  Kompensation til selvstændige 

berørt af restriktioner 

 Kompensation til freelancere 

berørt af restriktioner 

 Kompensation for faste 

omkostninger uden 

revisorerklæring (light) 

 Kompensation for faste 

omkostninger med 

revisorerklæring 

           

Fald i omsætning 

 Ikke relevant  30 % i den periode du søger 

kompensation for sammenlignet 

med en tilsvarende periode sidste 

år. 

 30 % i den periode du søger 

kompensation for 

sammenlignet med en 

tilsvarende periode sidste år. 

 30 % i den periode du søger 

kompensation for 

sammenlignet med en 

tilsvarende periode sidste år. 

 30 % i den periode du søger 

kompensation for 

sammenlignet med en 

tilsvarende periode sidste år. 

           

Antal ansatte   Mindst en deltidsansat  Maksimalt 25 ansatte  Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant 

           

Periode, der kan søges 
 

6. november til 12. april 2021 

9. december til 12. april 2021  

 1. september 2020 til 28. februar 

2021  

 1. september 2020 til 28. 

februar 2021 

 19. august 2020 til 28. februar 

2021 

 1. november til 28. februar 2021 

           

Kompensationsbeløb 

 Op til 30.000 kr. pr. måned pr. 

fuldtidsansat til lønudgifter. 

 Op til 23.000, kr. pr. måned. Fra 

december 2020 op til 30.000 kr. pr. 

måned og 33.000 kr. pr. måned. 

 Op til 23.000 kr. pr. måned som 

freelancer med B-indkomst, og 

op til 20.000 kr. pr. måned som 

freelancer med både A- og B-

indkomst. 

 Op til 50 % af virksomhedens 

faste stedbundne, faste 

omkostninger. 

 

Op til 100.000 kr. pr. måned pr. 

virksomhed eller p-enhed. 

 Op til 30 mio. kr. pr. måned. 

Kompensationstrappe: jo større 

omsætningstab, jo højere 

kompensation. 

           

Vær opmærksom på  

Hvis du ejer 25 % eller mere af 

virksomheden, eller hvis du selv 

arbejder i din virksomhed, skal du 

søge kompensation til 

selvstændige. 

 

Du skal hjemsende mindst 30 % af 

dine ansatte eller mere end 50 

ansatte i den periode, du søger 

kompensation for. 

 

Du må ikke have haft nogen 

omsætning i 

kompensationsperioden i den 

virksomhed eller p-enhed, du 

søger for. 

 Det er et krav, at du ejer mindst 25 

% og selv arbejder i virksomheden. 

 

De forhøjede satser forudsætter, at 

du ikke udtager mere end 23.000 

kr. af virksomheden. 

 

Du har tidligere haft en 

gennemsnitlig omsætning på 

mindst 8.000 kr. pr. måned. Før 9. 

december 2020 er der krav om en 

gennemsnitlig omsætning på 

mindst 10.000 kr. pr. måned.  

 

Din personlige indkomst skal være 

under 800.000 kr. i 2020 eller 2021. 

 Du skal kunne dokumentere, at 

du tidligere har haft en 

gennemsnitlig indkomst på 

mindst 8.000 kr. pr. måned. Før 

9. december 2020 er der krav 

om en gennemsnitlig indkomst 

på mindst 10.000 kr. pr. måned.  

 

Din personlige indkomst skal 

være under 800.000 kr. i 2020 

eller 2021. 

 Virksomheden har i gennemsnit 

haft faste omkostninger for 

mindst 4.000 kr. pr. måned i den 

periode, der søges om 

kompensation for. 

 

Faste, stedbundne 

omkostninger kan være: 

- Husleje 

- Renter på lån i ejendommen 

- Forbrugsudgifter fx el, vand 

mv. 

- Ejendomsforsikring og  

-skatter. 

 Virksomheden har i gennemsnit 

haft faste omkostninger for 

mindst 4.000 kr. pr. måned i den 

periode, der søges om 

kompensation for. 

 

Faste omkostninger er de 

omkostninger, din virksomhed 

skal afholde, uanset hvor stor 

omsætningen er, fx: 

- Afskrivninger 

- Husleje 

- Leje og leasing 

- Renteomkostninger. 

 
          

Find mere vejledning  Find mere vejledning  Find mere vejledning  Find mere vejledning  Find mere vejledning 

 

Overblik over kompensationsordninger til virksomheder, der er berørt af restriktioner 
Denne oversigt viser et hurtigt overblik over de kompensationsordninger, som virksomheder, der er berørt af restriktioner og opfylder kravene for den enkelte ordning, kan søge.  

På Virksomhedsguiden kan du få det fulde overblik over kompensationsordninger, tiltag og puljer til virksomheder. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/loenkompensation/8a8e7687-ab06-4524-aea6-dea26d6e95da/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-selvstaendige/6a72169d-8558-4c33-afe4-231b58768ed7/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-til-freelancere/21c479d5-0b3c-4441-89e7-326834737df1/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-uden-revisorerklaering-light/0fb157c5-b797-4701-a622-a6d5bc4f2df4/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/kompensation-for-faste-omkostninger-%E2%80%93-med-revisorerklaering/a41467f5-5b6a-4494-add8-4d2eb6f6adb3/

