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Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Kompensationsordning for aflyste arrangementer

Skulle arrangementet have fundet sted 
mellem d. 6/3-9/6-2020 i Danmark?

Er virksomheden hovedarrangør på 

arrangementet?

Virksomheden kan få kompensation
Virksomheden kan ikke få kompensation for 

aflysning af større arrangementer

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Har arrangementet +1000 deltagere? 
(+500 hvis rettet mod særlige COVID-19 

risikogrupper)

Ja

Nej

Er arrangøren en privatretlig juridisk person 

som jf. CVR har hjemsted i DK?

Er arrangementet blevet væsentligt ændret, 
udskudt eller aflyst?

Nej

Ja

Har virksomheden et økonomisk tab som 

følge af aflysning/udskydelse?

Nej

Ja

Bliver virksomheden kompenseret via egen 

forsikring?

Ja

Nej

Arrangementet var åbent for tilmeldinger fra 
offentligheden inden den 6. marts 2020?

Nej

Ja
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Kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer
Proces for anmodning om kompensation for aflyste arrangementer

2. Udarbejdelse af dokumentation for kompensationskrav 

For at få kompensation for væsentligt ændrede, udskudte eller aflyste arrangementer skal følgende dokumentationn udarbejdes:

• At det arrangement, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 

6. marts til 31. marts (åben for ansøgning) eller fra 1. april til den 9. juni 2020 (ikke åben for ansøgning endnu).

• At antallet af forventede deltagere var flere end 1000 eller flere end 500 for arrangementer målrettet særlige risikogrupper

• At arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020

• At arrangøren ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikringspolice)

• At de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører 

arrangementet

• At eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige 

fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved 

sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have 

finansieret de udgifter, som medregnes

• Betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for

• At billetter mv. solgt i forsalg, som der søges kompensation for, er refunderet.

4. Indsendelse af ansøgning

Virksomheden indsender 

ansøgning - inkl. revisors 

erklæring/påtegning og tro- og 

loveerklæring - til Erhvervsstyrelsen.

Link til ansøgning for perioden 6/3-

31/3-2020: Klik her

3. Revisorerklæring

Søger virksomheden

mere end 0,5 mio. kr. 

er der krav om 

revisorpåtegnet budget og 

regnskab. 

5. Udbetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen udbetaler

Kompensation.

1. Beregn kompensation

Udarbejd beregning af 

kompensationsbeløbet.

Kompensation gives på baggrund af 

opgørelse over arrangementets 

underskud:

Kompensation = udgifter – indtægter

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
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Lønkompensation (trepartsaftale)

Kompensationsordning til delvis refusion af 
virksomhedens afholdte lønudgifter.

For at tilgå materiale vedr. 
lønkompensation: Klik her

Særlig støtte til selvstændige

Kompensationsordning til selvstændige og 
små erhvervsdrivende, som oplever store 
tab i deres omsætning. Selvstændige er 

ikke omfattet af trepartsaftalen.

For at tilgå materiale vedr. særlig støtte til 
selvstændige: Klik her

Oversigt over øvrige udvalgte COVID-19 hjælpepakker
Referencer til materiale for øvrige hjælpepakker

Statsgaranterede lån

Garantiordning fra Vækstfonden 
til virksomheder der i særlig høj 
grad er påvirket af COVID-19.

For at tilgå materiale vedr. 
statsgaranterede lån: Klik her

Kompensation for faste 
omkostninger

Kompensationsordning for faste 
omkostninger for virksomheder, der har 

mistet minimum 40% af deres omsætning. 

For at tilgå materiale vedr. kompensation 
for faste omkostninger: Klik her

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-saadan-stiller-trepartsforhandlingerne-din-virksomhed.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-til-mindre-virksomheder-faa-overblik-over-folketingets-tiltag.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-statsgaranterede-laan.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/kaempe-hjaelpepakke-saadan-er-private-virksomheder-stillet.html
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Disclaimer

Materiale omhandlende regeringens COVID-19 hjælpepakker er udarbejdet af Deloitte på baggrund af information, 
herunder vejledninger og bekendtgørelser, fra blandt andet Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Vækstfonden, m.fl.

Materialet har til formål at informere jer omkring regeringens COVID-19 hjælpepakker.

Hjælpepakkerne er i sagens natur hastet igennem lovforarbejdet ligesom flere af pakkerne ikke har udmøntet sig i hverken 
endelige lovforslag eller vejledninger. Der er derfor mange åbne spørgsmål lige nu. Derfor vil informationer på plancherne 
være underlagt en vis usikkerhed hvorfor vores brugere heraf skal være indforstået med:

• At det udarbejdede materiale baserer sig på den, på tidspunktet for rådgivningen, tilgængelige information og 
fortolkninger fra Finansministeriet, øvrige offentlige myndigheder samt interesseorganisationer og at endelig lovgivning 
og vejledninger endnu ikke foreligger.  

• At der løbende kan forekomme ændringer til lovgrundlag, retningslinjer og fortolkninger for COVID-19 hjælpepakkerne, 
som vil kunne have indflydelse på vores det udarbejdede materiale, hvorfor materialet skal anses som foreløbig indtil 
endelig lovgrundlag og vejledninger foreligger.

Materialet vil blive opdateret løbende, men der tages forbehold for ændringer. 


