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Generelt 
Dette notat beskriver forhold omkring kompensation for selvstændige, som følge af 

aktivitetsnedgang som følge af coronavirus. Notatet omhandler ikke freelancere. 

▪ Ordningen er åbnet 1.4.2020. Man søger for selvstændige her: Link 

▪ Man søger for freelancere her: Link 

▪ Vejledning til ansøgning for selvstændige (fx. selskab): Link 

▪ Vejledning til ansøgning for selvstændige (pers.virk.): Link 

▪ Vejledning til ansøgning for freelancere: Link  

▪ Virksomhedsguidens samlede beskrivelse: Link 

Omfang 
Ordningen gælder både ejere af personlige virksomheder og ejere af selskaber. 

Ordningen omfatter kun virksomheder med makisalt 10 fuldtidsansatte der har oplevet et 

omsætningsfald på mindst 30% i forhold til en referenceperiode. 

Det er en forudsætning at personen ejer mindst 25% af virksomheden. Det vil sige, for en 

virksomhed med fire ejere med 25% hver, kan der opnås kompensation for alle fire. 

Det er en forudsætning at personen arbejder i virksomheden. Drift af virksomheden på deltid, 

tæller også. 

Virksomheden skal være registreret i CVR registeret, og personen skal være registreret i CPR 

registeret. Virksomheden skal have være registreret senest d. 9/3-2020. 

Selv om en person ejer flere virksomheder, der hver især oplever et omsætningstab på mindst 

30%, kan der kun opnås kompensation en gang.  

Virksomheden skal have haft en omsætning på gennemsnitligt 10.000 kr. om måneden. 

http://tracking.fagligafdeling.dk/tracking/click?d=HDTy2MdCfG-koDGYrNE7oMQGM8TplF6Rki8MWg5SWuoOGVSbP6numlG2Zc7-4LjyifYngbgfKb0-D-6YEWhOGV1WXNyz0Me7aMzKipHtvZeU2Hw9HzCF2IN8pZ1SJpOSt4p_ywjf47NlyHNRgwNXgEU9TuJ0pjJ8zM_fAIPAVNGgZGcKDaLaqoNa2NmX2_O9kMtMxxoDJsfwyvpBY6AoBjNSBu_VQPhcMTWazDAZTkx90
http://tracking.fagligafdeling.dk/tracking/click?d=HDTy2MdCfG-koDGYrNE7oMQGM8TplF6Rki8MWg5SWuoOGVSbP6numlG2Zc7-4LjyifYngbgfKb0-D-6YEWhOGV1WXNyz0Me7aMzKipHtvZejpKTqkzdXEAYiEg04PapvSYNFiD4oxkUKA8U4EhR4zDCsJOnL8bSjADJrHc-PPl08wFM8DcXOdURIzWl75TAChppv0iRyhM7MNVv8BRx8xLN_2736ipNNQBw2rhRnnOD30
http://tracking.fagligafdeling.dk/tracking/click?d=HDTy2MdCfG-koDGYrNE7oMQGM8TplF6Rki8MWg5SWuoOGVSbP6numlG2Zc7-4LjyifYngbgfKb0-D-6YEWhOGV1WXNyz0Me7aMzKipHtvZehto5LGajfM6c3g5Ca9tdIQu26MamWbc0-8Ly3D9pD5vys3oxCbEZxNOGh39GNfytyZQDW3kW94mQyxlTASjrmNnYYUUpFNIbby0WPnm79bPT7SPOFHCth-1CNeYJA8bw-0
http://tracking.fagligafdeling.dk/tracking/click?d=HDTy2MdCfG-koDGYrNE7oMQGM8TplF6Rki8MWg5SWuoOGVSbP6numlG2Zc7-4LjyifYngbgfKb0-D-6YEWhOGV1WXNyz0Me7aMzKipHtvZfL_SXZT3b9tY3L28NXbzYgy9t4mM2DXquvPOaVzdzDW2OFJ60v6UvJqiluMHBFNlTddO2L-wI_nZV2PNQBZJ0_fe85n3Lv7tcAdTG00iY2sRmrVPx8SxIbo47zfyVNCcdF0
http://tracking.fagligafdeling.dk/tracking/click?d=HDTy2MdCfG-koDGYrNE7oMQGM8TplF6Rki8MWg5SWuoOGVSbP6numlG2Zc7-4LjyifYngbgfKb0-D-6YEWhOGV1WXNyz0Me7aMzKipHtvZc5oWPcF95UwauRherFZXwOBNK0C1n9r75CndFAvDdy5CSHv47_YBBdw6GBkLV1pOXtNfNqsnjmyqk2G8Uh_5xZcNtFG-WtIy0U9QIu1lL0-u8CYdHJAShOxuThzY3yLV9i0
http://tracking.fagligafdeling.dk/tracking/click?d=HDTy2MdCfG-koDGYrNE7oMQGM8TplF6Rki8MWg5SWuoOGVSbP6numlG2Zc7-4LjyifYngbgfKb0-D-6YEWhOGV1WXNyz0Me7aMzKipHtvZfCEmTlyG6kGLcpWcOyfbJPunIh7ImkiqBz9ny6Aj2SuKEd47FG_PatJM2Wy0368O4MDUDooFhBP-neChla5ZoPDgupA7WrJhbvpltY2EjvvbfQ4N0sjJBfXObgkcKKOiN80
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Selvom en virksomhedsejer samtidig er folkepensionist, kan der godt kan opnås 

kompensation. 

Omsætningen 
Virksomheden skal udregne omsætningen med udgangspunkt i samme principper som i det 

seneste regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal 

omsætningen opgøres i overensstemmelse med den gældende regnskabslovgivning for 

virksomhedstypen. 

Dvs. at der skal ske almindelig periodisering, dvs. regulering for igangværende arbejder og 

forudbetalinger fra kunder osv. Det skal ske efter årsregnskabslovens klasse B, hvis der er tale 

om en klasse B-virksomhed. Hvis der er tale om klasse A eller virksomhed der ikke aflægger 

efter årsregnskabsloven, skal omsætningen opgøres som ”salgsværdien af produkter og 

tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte 

forbundet med salgsbeløbet”. Det fremgår ikke tydeligt hvad der skal ske med igangværende 

arbejde, hvis man ikke aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. 

Virksomheden må kun opgøre den del af omsætningen, som er i Danmark og produktionen i 

Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport er også inkluderet. 

Referenceperioden 
For at Erhvervsstyrelsen kan beregne den forventede kompensation, skal man angive 

virksomhedens omsætning for en periode på 3 måneder, der viser den normale omsætning og 

dermed kan anvendes som sammenligningsgrundlag for det forventede omsætningstab. 

Dette kaldes ”referenceperioden”. Hvis virksomheden har eksisteret mindst 1 år, er 

referenceperioden 1. april 2019 til og med 30. juni 2019. Hvis virksomheden har eksisteret 

under 1 år, er referenceperioden 1. december 2019 til og med 29. februar 2020. Hvis 

virksomheden er startet efter 1. december 2019, er referenceperioden  fra startdatoen og 

frem til den 9. marts 2020. Hvis der er særlige omstændigheder, kan virksomheden selv vælge 
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en periode (bekendtgørelse siger at perioden skal være mindst én måned, men ansøgningen  

nægter en anden periode end 3 måneder (senest valgbare periode er 9.12.2019 – 9.3.2020)). 

Særlige omstændigheder: Under særlige omstændighed fx barsel eller alvorlig sygdom kan 

man vælge en anden periode som er repræsentativ for virksomhedens omsætning i 

referenceperioden. Hvis man gør det, skal man vedhæfte dokumentation for omsætningen i 

den selvvalgte periode samt begrundelse for de særlige omstændigheder. 

Dokumentation: Dokumentationen for omsætning i referenceperioden kan være indberetning 

til SKAT. Dokumentation for særlige omstændigheder kan være dokumentation fra offentlige 

myndigheder om sygdom eller barsel. Dokumentationen skal samles i én fil der uploades i 

forbindelse med ansøgningen.  

Gennemsnitlig årsomsætning 
Ordningen gælder kun virksomheder med en omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden. 

Dét udregnes som et månedligt gennemsnit af omsætningen i kalenderåret 2019. 

Hvis virksomheden er startet i løbet af 2019, danner en af følgende perioder grundlag for 

gennemsnitsberegningen: 

▪ Er virksomheden startet mellem 1. januar og 9. marts 2019, er perioden 10. marts 2019 

til og med 9. marts 2020  

▪ Er virksomheden startet efter den 9. marts 2019, er perioden: Fra startdatoen til og 

med den 9. marts 2020. (Den skal minimum have haft omsætning i en hel måned) 

Under særlige omstændighed fx barsel eller alvorlig sygdom kan man vælge en anden periode 

som er repræsentativ for virksomhedens årsomsætning (omfatter altid 3 måneder, som 

ansøgningen er nu). Hvis man gør det, skal man vedhæfte dokumentation for 

årsomsætningen i den selvvalgte periode samt begrundelse for de særlige omstændigheder. 

Dokumentation: Dokumentationen for årsomsætning kan være indberetning til SKAT. Eller 

årsregnskab eller momsregnskab e.l. Dokumentation for særlige omstændigheder kan være 
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dokumentation fra offentlige myndigheder om sygdom eller barsel. Dokumentationen skal 

samles i én fil der uploades i forbindelse med ansøgningen.  

Perioden og datoer 
Man kan kun ansøge om kompensation for den fulde periode fra den 9. marts 2020 til og med 

den 8. juni 2020. Dvs. der kan ikke tages hensyn til en særlig dårlig måned der vejes op af de 

øvrige måneder. 

Fristen for at søge om kompensation er den 30. juni 2020. 

Senest den 8.12.2020 skal man indsende opgørelse over det faktiske omsætningstab.  

Kompensationen 
Der gives kompensation på 75 % af omsætningstabet . Dog højst 23.000 kr. per måned . 

Eftersom kompensationsperioden løber fra 9/3-2020 til 8/6-2020, altså tre måneder, kan den 

samlede kompensation altså blive 69.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.  

Hvis der er ansat en medarbejdende ægtefælle, er kompensationsloftet det dobbelte, altså 

46.000 kr. per måned. En medarbejdende ægtefælle er defineret som ”En fysisk person, der 

ifølge sin senest modtagne årsopgørelse er beskattet som medarbejdende ægtefælle i 

henhold til kildeskattelovens § 25 A. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt som 

medarbejdende i virksomheden efter den senest modtagne årsopgørelse, skal virksomheden 

indsende dokumentation for den medarbejdende ægtefælles deltagelse i 

virksomhedsdriften.” 

Ægtefællen skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest 9.3.2020. 

Medarbejdende ægtefælle kan være enten via beskatning som medarbejdende ægtefælle, 

eller via lønaftale (eller i selskaber formentligt som alm. ansat). Det fremgår ikke hvad 

”væsentligt” betyder, herunder hvor mange timer ægtefællen skal have deltaget i 

virksomheden. 
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Eftersom selskaber ikke kan lade medarbejdende ægtefælle beskatte efter kildeskattelovens § 

25A, formodes det at selskabers ejeres ægtefælle ikke kan omfattes af ordningen. Det kan 

imidlertid godt lade sig gøre på nuværende tidspunkt at søge for selskab og inkludere en 

medarbejdende ægtefælle. Men det kan være IT-teknikken der ikke tjekker korrekt. 

Den samlede kompensation på virksomhedsniveau kan ikke overstige omsætningsnedgangen. 

Virksomheder med et cvr nummer får kompensationen udbetalt som et skattepligtigt 

virksomhedstilskud. Hvis der er tale om et selskab, er det således selskabsindkomst. 

Man kan ikke få kompensation for: 

▪ omsætningstab som med rimelighed kunne være afværget. 

▪ indtægtstab, som er finansieret af offentlige ydelser. 

▪ i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at den 

selvstændige uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til 

kompensationsperioden. 

Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen hvis virksomheden ikke har iagttaget sin 

tabsbegrænsningspligt. Udbetaling sker i øvrigt til virksomhedens NemKonto. 

Sammenhæng med andre ordninger 
Der kan godt ske kompensation selvom der benyttes andre ordninger til anden kompensation. 

Fx kan der opnås lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, samtidig med at den 

selvstændige opnår kompensation for nedgang i omsætningen efter denne ordning.  

Der kan imidlertid ikke opnås kompensation efter to ordninger for de samme udgifter. Hvis 

der for eksempel opnås sygedagpenge, forsikringsdækning eller andre offentlige refusioner 

eller anden statslig kompensationsordning i anledningen af coronavirus , kan der ikke samtidig 

opnås kompensation efter denne ordning.  
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10 ansatte 
Kompensationsordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10 

fuldtidsansatte. Deltidsansatte indgår, omregnet til fuldtid. Fuldtid er 1924 timer. 

Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 ansatte for personligt 

ejede virksomheder.  

Eftersom selskaber ikke kan lade medarbejdende ægtefælle beskatte efter kildeskattelovens § 

25A, formodes det at selskabers ejeres arbejdende ægtefælle ikke kan omfattes af ordningen, 

og derfor tæller med i de 10 ansatte. Det kan imidlertid godt lade sig gøre på nuværende 

tidspunkt at søge for selskab og inkludere en medarbejdende ægtefælle. Men det kan være IT-

teknikken der ikke tjekker korrekt. 

De maksimalt 10 fuldtidsansatte skal opgøres på tidspunktet 9.3.2020. Hvis der er en ændring i 

antal ansatte i virksomheden fra  1.1.2020 til den 9.3.2020, kan man ændre dette i ansøgningen 

(i ansøgningen tages udgangspunkt i de indberettede ansatte per 1.1.2020). Hvis man gør 

dette, skal man vedhæfte fx lønsedler eller lønlister for ansatte. 

Ansøgning 
For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med 

indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, 

hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. 

Dette skal man have klar, ved ansøgning: 

▪ Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden 

▪ Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden (husk dokumentation) 

▪ Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato 

▪ Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden 

▪ Navn og ejerandel på virksomhedsejere 
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▪ Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud 

fra virksomheden og evt. anden dokumentation. 

▪ Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle 

▪ Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail 

▪ Om ejer eller evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de 

samme tab, som der søges kompensation for. 

Revisors arbejde  
Det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige. Hvis 

ansøgningen udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge at anvende 

revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor. Det fremgår ikke hvad ”revisorbistand” 

skal omfatte, herunder om der er tale om erklæring, og hvilken erklæring der i givet fald er 

tale om. Der er derfor ikke lavet værktøjer til dette endnu. Værktøjerne bliver tilgængelige, når 

der kommer mere info om emnet. 

Bemærk at det er kunden selv, der skal logge ind med NemID. Revisor kan ikke søge på 

kundens vegne. 

Det fremgår ikke hvordan man efterfølgende skal dokumentere omsætningstabet på over 30 

pct. for den angivne kompensationsperiode.  

Erhvervsstyrelsen kan dog vælge ved den efterfølgende kontrol at kræve at der anvendes 

revisorbistand. Erhvervsstyrelsen vil selv kontakte de virksomheder der skal anvende revisor. 

Det vil afhænge af den konkrete sag om Erhvervsstyrelsen vil pålægge revisor at indsende 

revisorerklæring som i givet fald vil være aftalte arbejdshandlinger, eller bistanden alene skal 

indbefatte assistance med udarbejdelse af supplerende materiale. Det fremgår ikke hvordan 

revisor i givet fald skal erklære sig om dette.  

Værktøjerne kommer med tiden til at indeholde en erklæring om aftalte arbejdshandlinger, 

når der vides lidt mere om, hvad Erhvervsstyrelsen ønsker. 
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Tilbagebetaling / regulering 
Hvis det senere viser sig at omsætningen er faldet mindre end 30%, skal kompensationen 

tilbagebetales med tillæg af rente (rentelov + tillæg på mindst 50 kr.). 

Man skal indberette det faktiske omsætningstab når perioden er afsluttet. Hvis det giver 

anledning til en ændret beregning, vil man skulle tilbagebetale eller modtage en udbetaling 

fra Erhvervsstyrelsen.  

Der skal ske tilbagebetaling, hvis personen har opnået personlig indkomst i indkomståret 2020 

på 800.000 kr., eller mere. I opgørelsen af de 800.000 kr. medregnes  

▪ den selvstændiges personlige indkomst 

▪ + aktieindkomst fra de selskaber hvis omsætningen indgår i grundlaget for 

kompensation  

▪ + skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen. Dette 

skal formentligt forstås således at al indkomst fra virksomhedsordningen indgår, 

uanset om den opspares som opsparede overskud og ikke beskattes som personlig 

indkomst. 

For den medarbejdende ægtefælle gælder også, at kompensationen skal tilbagebetales hvis 

ægtefællen har en indkomst i 2020 som overstiger 800.000 kr.  

Bortfald 
Retten til kompensation bortfalder, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende 

oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om 

bortfald og tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation. Vi bemærker at 

Erhvervsstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen ikke kan påklages til anden administrativ 

myndighed. 
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Udlevering af oplysninger 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at ”Den selvstændige mv., dennes ledelse og eventuelle 

revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige 

for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.” Dette forstår vi således, at der skal 

være tale om en generalforsamlingsvalgt revisor. Det vil sige for at revisorer kan blive 

indblandet, skal der være tale om selskabers revision eller udvidet gennemgang.  


