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Dagsorden

• Forskellen på SLKS’s hjælpepakker og Erhvervsstyrelsens hjælpepakker

• Hjælpepakken for selvstændige

• Hjælpepakken for faste omkostninger
• ”Faste omkostninger light”

Hjælpepakken for sæsonafhængige selvstændige/freelancere

Omstillingspuljen

• Spørgsmål



Junglen af hjælpepakker – hvad er 
forskellen?
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• Slots- og Kulturstyrelsens hjælpepakker (selvstændigt oplæg)

• De generelle hjælpepakker på Erhvervsstyrelsens område



Hjælpepakken for selvstændige med CVR 
- adgangskriterier
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• Ansøger har et forventet omsætningstab på mindst 30 pct. i forhold til referenceperioden 
som følge af en eller flere COVID-19-relaterede restriktioner eller generel nedlukning

• Ansøgers personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr. 
• Ansøger har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned for Corona-

virus
• Ansøger skal have en ejerandel på minimum 25 pct. 
• Ansøgeren må ikke have mere end 25 fuldtidsansatte i virksomheden
• Der kan opnås kompensation på 90 pct. af omsætningsnedgangen, dog maks 23.000 kr. pr. 

måned pr. ejer



Hjælpepakken for selvstændige med B-
indkomst
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• Ansøgere har oplevet et indkomsttab på mindst 30 pct. på grund af restriktioner i 
perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021

• Ansøgers B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gns. pr. måned før corona-virus
• Ansøgers personlige indkomst for 2020 overstiger ikke 800.000 kr. 
• Kompensationen vil udgøre 90 pct. af indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. 

måned.
• Har ansøgers arbejdssted haft forbud mod at holde åbent, og har ansøger haft 0 kr. i 

indkomst i kompensationsperioden, vil kompensationen udgøre 100 % af dit indkomsttab, 
dog stadig maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Har ansøger tidligere modtaget kompensation for perioden, vil den udbetalte 
kompensation blive fratrukket i opgørelsen over kompensationen.



Hjælpepakken for selvstændige med både 
A- og B-indkomst - adgangskriterier
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• Ansøgere har oplevet et indkomsttab på mindst 30 pct. på grund af restriktioner i perioden 1. 
september 2020 til 28. februar 2021

• Ansøger har haft en indkomst på mindst 10.000 kr. i gns. pr. måned før corona-virus
• Din B-indkomst har været minimum 2.500 kr. i gns. pr. måned og din A-indkomst har været 

maksimalt 25.000 kr. i gns. pr. måned før corona-virus
• Ansøgers personlige indkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr.
• Ansøger har ikke modtaget offentlige ydelser i kompensationsperioden
• Kompensationen vil udgøre 90 pct. af den tabte indkomst, dog maksimalt 20.000 kr. pr. 

måned.
• Har ansøger tidligere modtaget kompensation for perioden, vil den udbetalte kompensation 

blive fratrukket i opgørelsen over kompensationen.



Hjælpepakken for faste omkostninger
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• Hvad er en fast omkostning?
• Dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige 

af salg, produktion mv., og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har 
omsætning i en periode (f.eks. husleje, anden leje og leasing, renteomkostninger)

• Erhvervsstyrelsen arbejder på en konkret liste

• Adgangskriterier:
• Virksomheden har et forventet tab i omsætning på mindst 30 pct./35 pct. i forhold til 

referenceperioden som følge af en eller flere COVID-19-relaterede restriktioner eller 
generel nedlukning

• Krav om revisorerklæring
• Virksomhedens faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned
• Kompensation ydes på baggrund af en trappemodel. 



Hjælpepakken for faste omkostninger 
”light”
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• Hvad er en fast omkostning?
• Her er der tale om virksomhedens ”stedbundne” faste omkostninger som er husleje, 

renter mv. på boliglån, ejendomsforsikring samt el, vand og varme mv. 

• Adgangskriterier:
• Virksomheden har et forventet tab i omsætning på mindst 30 pct./35 pct. i forhold til 

referenceperioden som følge af en eller flere COVID-19-relaterede restriktioner eller 
generel nedlukning

• Intet krav om revisorerklæring
• Virksomhedens stedbundne faste omkostninger udgør mindst 4.000 kr. pr. måned
• Kompensation på 50 pct. af stedbundne faste omkostninger, dog 100 pct. for 

tvangslukkede virksomheder. 
• Kompensationsloft på 100.000 kr. pr. CVR-nummer



Hvornår er faste omkostninger ”light” 
relevant?
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• Hvis man gerne vil have kompensationen hurtigt – der er ikke krav om revisorerklæring

• Man kan søge den ”fulde model” efterfølgende og blive modregnet

• Hvis man har begrænsede faste omkostninger og den samlede tid og omkostning ved at få en 
revisorerklæring ikke kan ”betale” sig.

• De stedbundne faste omkostninger udgør en betydelig del af de samlede faste omkostninger

• Omsætningsnedgangen er under 35 pct. (efter 1. november 2020)



Referenceperioder
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• For at kunne beregne den forventede kompensation, skal man indtaste virksomhedens 
omsætning i en periode, der viser den normale omsætning. Denne periode kaldes 
referenceperioden.

• Referenceperioden vil som udgangspunkt være de samme måneder i 2019 og 2020, som der 
søges kompensation for. Vælges perioden fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021, 
vil referenceperioden være fra den 1. september 2019 til den 29. februar 2020. 

• Hvis perioden ikke er retvisende for din virksomheds omsætning, har du mulighed for at 
krydse af i boksen ”Der er særlige omstændigheder, der gør, at ovenstående periode ikke er 
retvisende for virksomhedens normale omsætning” og dermed at ændre perioden. Den 
selvvalgte periode skal være tre sammenhængende måneder. Særlige omstændigheder er 
ekstraordinære situationer, der gør at referenceperioden ikke er retvisende som 
referencegrundlag for din nuværende situation. Det kan eksempelvis være barsel eller 
sygdom



Hvilke restriktioner taler vi om? 
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• Forbud mod at holde åbent
• Leverandører til virksomheder med begrænsede åbningstider
• Leverandører til virksomheder med forbud mod at holde åbent

• Forsamlingsforbud
• Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer

• Leverandør
• Leverandør til aflyste private arrangementer
• Aflyste offentligt tilgængelige arrangementer for mere end 500 personer

• Rejsende til og fra Danmark
• Grænselukninger 
• Udenrigsministerierets rejsevejledning 

• National og regional nedlukning



Fra hvornår kan der søges?
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26. september 2020
Forsamlingsforbud 50

1. september 2020
Forbud mod at holde åbent
Grænselukning
UM’s rejsevejledning
Forsamling 500

19. september 2020
Begrænsninger i åbningstiden
9. September 2020 for hovedstad og Odense
19. August for Aarhus og Silkeborg

26. oktober 2020
Forsamlingsforbud 10
Forbud mod salg af alkohol

6. november til 26. november 
2020
Regional nedlukning af 
Nordjylland

9. december til 28. februar 2021
Genåbning af generel 
kompensationsordning

Ansøgningsfrist: 15. april 2021



Omstillingspulje
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• Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille 
forretningen i lyst af Covid-19-krisen. Der er særligt fokus på virksomheder indenfor turisme 
og oplevelsesøkonomi. 

• Tilskud skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital 
og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder

Adgangskriterier:
• Ansøger skal som udgangspunkt være en virksomhed med dansk CVR-nummer
• Ansøger skal kunne dokumentere et omsætningsfald på 30 pct. i forhold til den samlede 

omsætning for 2019
• Ansøger skal sandsynliggøre, at der har været sund drift i virksomheden før Covid-19
• Ansøger skal have en plan for omstilling 
• Ansøger skal vedlægge en ”de minimis”-erklæring
• Ansøger kan ikke komme i betragtning, hvis aktiviteterne bliver dækket via andre 

hjælpepakker
Ansøgningsfrist: 19. februar 2021
Se også webinar på: Omstillingspuljen - Copenhagen 
Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (ehhs.dk)

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen

