
 
  

Kompensationsordning 

Kompensation for en 
virksomheds faste 

omkostninger, hvis den er 
omfattet af restriktioner 

 
Kompensation for en 

virksomheds faste, 
stedbundne omkostninger, 

hvis den er omfattet af 
restriktioner 

 
Kompensation til 

leverandører til aflyste, 
private arrangementer for 

kasserede varer 

Kompensation for løn til 
hjemsendte medarbejdere. 

Virksomheden kan også 
være berørt af forbud mod 

at holde åbent 

Kompensation for aflyste 
eller udskudte 
arrangementer 

Kompensation for 
selvstændige med CVR-

nummer og freelancere, der 
er berørt af restriktioner 

Kompensation for 
selvstændige med CVR-

nummer og freelancere, der 
har oplevet tab i omsætning 

eller indkomst 

Beskrivelse af hjælpepakken 

For virksomheder, der har haft et 
fald i omsætning på mindst 35% 

og for mindst 4.000 eller 8.000 kr. 
i faste omkostninger. 

 
 
 

For virksomheder, der har haft et 
fald i omsætning på mindst 35% 

og for mindst 4.000 i faste 
omkostninger. 

 
 
 

For virksomheder, der har haft 
fald i omsætning på mindst 35 %     

 

 
For virksomheder, der har 

hjemsendt 30% eller mere end 50 
af virksomhedens ansatte med 

fuld løn i en periode. 
De ansatte må ikke arbejde, mens 

de er hjemsendt. 
 

For arrangører, der har aflyst, 
udskudt eller væsentligt ændret 
et arrangement med flere end 

350 deltagere. 

For selvstændige og freelancere, 
der har haft en gennemsnitlig 

omsætning/indkomst på 10.000 
kr. per måned og et forventet tab 
i omsætning/indkomst på mindst 

30%.  
For selvstændige med mindre end 

25 ansatte, der ejer mindst 25% 
og selv arbejder i virksomheden. 

For selvstændige og freelancere, 
der har haft en 

omsætning/indkomst på mindst 
10.000 kr. per måned og et 

forventet tab i 
omsætning/indkomst på mindst 

30%.   
For selvstændige med mindre 

end 25 ansatte, der ejer mindst 
25% og selv arbejder i 

virksomheden.  
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 Hvilke virksomhedstyper kan søge? 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 

• Freelance med CVR-nummer 
A og/eller B-indkomst 

 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 
Freelance med CVR-nummer 
A og/eller B-indkomst 

 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 
Freelance med CVR-nummer 
A og/eller B-indkomst 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 

• Freelance med CVR-nummer 
A og/eller B-indkomst 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 

• Freelance med CVR-nummer 
A og/eller B-indkomst  

• Freelance uden CVR-
nummer, B-indkomst 

• Enkeltmandsvirksomhed 

• PMV 

• IVS 

• ApS  

• A/S 

• I/S 

• K/S  

• AMBA, FMBA og SMBA 

• Freelance uden CVR-
nummer, B-indkomst 

• Freelance med CVR-nummer 
A og/eller B-indkomst 

Kan foreninger med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Nej Nej 

Kan selvejende institutioner med CVR-nummer søge? 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Ja, undtagen organer inden for 
den offentlige forvaltning. Eller 

hvis institutioner modtager 
offentlige tilskud, som udgør 

mere end halvdelen af 
driftsudgifter. Det beror på en 

konkret vurdering. 

Nej Nej 

Kan anden udenlandske virksomheder søge? 
Ja, hvis virksomheden er 

registreret i CVR-registret. 
Ja, hvis virksomheden er 

registreret i CVR-registret. 

 
 

Ja, hvis virksomheden er 
registreret i CVR-registret 

Ja, hvis virksomheden er 
registreret i CVR-registret, og 

medarbejdere har arbejdssted i 
Danmark. Der er særlige regler for 

udenlandske virksomheders 
datterselskaber i Danmark. 

Ja, hvis arrangøren er registreret i 
CVR-registret. 

Ja for selvstændige, hvis 
vedkommende er registreret som 

fuldt ansvarlig deltager i 
virksomheden i CVR-registret og 

har et CPR-nummer. Ikke en 
mulighed for freelancere. 

Ja for selvstændige, hvis 
vedkommende er registreret som 

fuldt ansvarlig deltager i 
virksomheden i CVR-registret og 

har et CPR-nummer. Ikke en 
mulighed for freelancere. 

Kan filialer søge? Ja Ja 

 
Ja Ja 

Kompensation opgøres per CVR-
nummer 

Kompensation opgøres per CVR-
nummer. Ikke en mulighed for 

freelancere. 

Kompensation opgøres per CVR-
nummer. Ikke en mulighed for 

freelancere 

Kompensationsperiode 
9. juli til 8. august eller  

9. juli-31. august 

 
 

19. august til 31. oktober 

 
 

26. – 27. september  9. marts – 29. august eller  
9. marts-30.oktober 

6. marts – 31. oktober 1. september-31.oktober 9. juli-31. august 

Overblik over kompensationsordninger 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger-hvis-din-virksomhed-er-omfattet-af-restriktioner/e86cbca4-919d-45e0-9d60-ca8493f83631/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger-for-op-til-50000-kr/caf33612-cea3-4bb7-acf7-959b93975dce/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/leverandoerer-til-aflyste-arrangementer-der-har-maatte-kassere-varer/732f88b0-abbf-4a7e-b801-798710f78eed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-hvis-du-er-arrangoer-af-stoerre-arrangementer/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/hjaelp-til-selvstaendige-og-freelancere-der-er-beroert-af-restriktioner/4212816e-2651-40d1-be44-b9d288ebfa36/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/

