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Særlig støtte til selvstændige
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Kompensationsordning for selvstændige

Har virksomheden maksimalt 25 

fuldtidsansatte?

Har virksomheden i gennemnit haft en 
omsætning på mindst 10.000 kr. i gns. pr. 

måned i en foregående periode?

Virksomheden kan få midlertidig 

kompensation for selvstændige

Virksomheden kan ikke få midlertidig 

kompensation for selvstændige

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Har virksomheden en omsætningsnedgang 
på minimum 30% i kompensationsperioden 

9/3–8/7-2020?

Har virksomheden eksisteret siden 

9. marts 2020?

Kan virksomheden dokumentere de ovenfor 

nævnte oplysninger?

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Har virksomhedsejeren en ejerandel på 
mindst 25% og arbejder i virksomheden?

Ja

Er den selvstændige og virksomheden 

registreret i CVR- og CPR registrene? 

Nej

Ja
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Særlig støtte til selvstændige
Proces for anmodning om kompensation for selvstændige

1. Opgørelse af forventet 

omsætningsfald (procent)

Udarbejdelse af forventet omsætning 

for perioden 9/3-8/7 2020 og 

sammenligning med samme periode i 

2019. Omsætningen forventes i at 

ligge mindst 30% under forrige år i 

gennemsnit.

2. Udarbejdelse af opgørelse   

over omsætningstab (beløb)

Opgørelsen baseres på det forventede 

omsætningstab i perioden 9/3-8/7 

2020. Kompensationen udgør 90% af 

omsætningstabet, dog maksimalt 

23.000 kr.

3. Indsamling af dokumentation

Dokumentation for, at den selvstændige 

opfylder de objektive krav for at kunne søge 

støtte under ordningen, herunder:

• Begrundelse for, hvordan omsætningstabet er 

en konsekvens af COVID-19

• Omsætningstab på over 30% for den angivne 

kompensationsperiode i forhold til 

gennemsnitlig omsætning i seneste 

regnskabsår.

4. Indsendelse af ansøgning

Virksomheden indsender 

ansøgning og tro- og 

loveerklæring i forhold til forventet 

omsætningstab - til Erhvervsstyrelsen.

Link til ansøgningsskema: Klik her

5. Udbetaling af kompensation

Erhvervsstyrelsen udbetaler 

Kompensation.

6. Endelig opgørelse

Erhvervsstyrelsen foretager 

bagudrettet endelig opgørelse og

tager stilling til, om der skal ske 

korrektion/tilbagebetaling.

Erhvervsstyelsen kan pålægge

revisorbistand.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_selvstaendige?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
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Særlig støtte til selvstændige og freelancere
Overblik over nødvendig dokumentation ved ansøgning

Overblik over nødvendig dokumentation Enkeltmandsvirksomheder
Virksomheder med flere ejere eller 
selskaber

Freelancere

Dokumentation for medarbejdende ægtefælle Navn og cpr.nr. Navn og cpr.nr. I/A

Dokumentation hvis foruddefineret antal ansatte ændres
• Lønsedler
• Lønlister

• Lønsedler
• Lønlister

I/A

Dokumentation for ejerens arbejdsindsats (hvis ejere ikke har fået 
løn, der er registreret i eIndkomst) 

I/A
• Ejeraftaler med arbejdstidskrav
• Kalenderudtræk
• Arbejdsaftaler

I/A

Dokumentation for virksomhedens omsætning i 2019

• Årsregnskab for 2019
• Momsindberetninger
• Indtægter/honorarer, der er indberettet i cvr.nr. til SKAT

B-indkomst indberettet 
til SKAT

Dokumentation for virksomhedens omsætning i referenceperioden
• Perioderegnskab for perioden
• Momsindberetninger
• Indtægter/honorarer, der er indberettet i cvr.nr. til SKAT

B-indkomst indberettet 
til SKAT

Indledende skøn over forventet omsætning i perioden 9. marts 2020 -
8. juli 2020

Ej krav om dokumentation
(inden 8. december indsendes dokumentation for faktisk omsætning i perioden)

Tro- og loveerklæring System bekræftelse

Dokumentation for faktisk realiseret omsætning i perioden 9. marts 
2020 til 8. juli 2020 indsendes senest 8. december 2020:
(Der er ikke automatisk krav om revisorassistance. Erhvervsstyelsen
kan dog pålægge virksomheden dette.)

• Perioderegnskab for perioden
• Momsindberetninger
• Indtægter/honorarer, der er indberettet i cvr.nr. til SKAT

B-indkomst indberettet 
til SKAT
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Kompensation for faste udgifter

Kompensationsordning for faste udgifter 
for virksomheder, der har mistet 

minimum 40% af deres omsætning. 

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

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

Lønkompensation (trepartsaftale)

Kompensationsordning til delvis refusion af 
virksomhedens afholdte lønudgifter.

For at tilgå materiale vedr. 
lønkompensation: Klik her

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 udskudte eller 
aflyste arrangementer

Kompensationsordning for større 
udskudte eller aflyste arrangementer til 

arrangører.

For at tilgå materiale vedr. kompensation 
for arrangementer: Klik her

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/kaempe-hjaelpepakke-saadan-er-private-virksomheder-stillet.html
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-statsgaranterede-laan.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-aflyste-arrangementer.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. 


