
Hjælpepakker til freelancere, 

selvstændige og kombinatører

Vinter 2021



Program

Det politiske arbejde – indtil nu og videre frem 

• Velkomst ved formandskabet 

• Status ved politisk konsulent Hans Jørgen Dybro

Hjælpepakker til freelancere, selvstændige og kombinatører

• Faglig konsulent i DJ, Stine Daugaard gennemgår rammer og retningslinjer 

Spørgsmål

• Juridisk konsulent Roshan Beier svarer på spørgsmål sammen med Stine Daugaard 



Hvad kan du søge lige nu?

• Kompensation til selvstændige og freelancere for perioden 9. december 2020 til 7. 
februar 2021. Forlængelse til 28. februar 2021 forventes snart åbnet. 

• Kompensation til selvstændige berørt af diverse restriktioner

• Kompensation for sæsonafhængige freelancere og selvstændige 

• Kompensation for faste omkostninger for virksomheder, der er berørt af restriktioner 
(flere ordninger) 

• Kompensation for arrangører af større begivenheder (mindst 350 personer)

• Kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner 



Hjælpepakke for freelancere og selvstændige for perioden 9. december til 7. februar 

Rammer for at søge (selvstændig med CVR-nummer) 

✓ Gennemsnitlig omsætning på minimum 8.000 kr. per måned før Covid-19.

✓ Virksomheden forventer et gennemsnitligt omsætningstab på over 30% i perioden i 
forhold til referenceperioden, som i udgangspunktet er 1. december 2019 – 31. januar 
2020. 

✓ Du ejer over 25% af virksomheden og har fast arbejde i virksomheden

✓ Virksomheden har under 25 fuldtidsansatte

✓ Din personlige indkomst i 2020 overstiger ikke 800.000

Ansøgningsfrist den 15. april 2021



Rammer for at søge (freelancer med B-indkomst)

✓ Gennemsnitlig indkomst på minimum 8.000 kr. per måned før Covid-19.

✓ Forventet tab i indkomst på mindst 30% på grund af Covid-19. 

✓ Din personlige indkomst i 2020 overstiger ikke 800.000 kr. 

Rammer for at søge (freelancer med A- og B-indkomst)

✓ Gennemsnitlig indkomst på minimum 8.000 kr. per måned før Covid-19.

✓ B-indkomst på minimum 2.500 kr. i gennemsnit per måned og maksimalt 25.000 kroner i 
A-indkomst per måned før Covid-19. 

✓ Forventet tab i indkomst på mindst 30% på grund af Covid-19. 

✓ Din personlige indkomst i 2020 overstiger ikke 800.000 kr. 

✓ Du har ikke modtaget offentlige ydelser i kompensationsperioden. 

Ansøgningsfrist den 15. april 2021



Alle skal ansøge via virk.dk

✓ Du skal dokumentere din omsætning/indkomst i perioden 9. december 2020 – 7.februar 
2021 samt omsætningen i referenceperioden 1. december 2019 – 31. januar 2020 

✓ Dokumentere din samlede omsætning/indkomst i 2019 

✓ Du kan få kompensation for 90% af dit indkomst/omsætningstab dog højst:

33.000 kr. for selvstændige med mindst én ansat

30.000 kr. for selvstændige uden ansatte

23.000 kr. for freelancere med B-indkomst 

20.000 kr. for kombinatører

Obs: Som selvstændig må du højst tage 23.000 kr./mdr. ud af virksomheden i den tid, 
du får forhøjet kompensation

Læs mere på virksomhedsguiden.dk eller virk.dk 



Kompensation til selvstændige og freelancere, der er berørt af 
restriktioner

Du kan søge om kompensation, hvis du har været omfattet af én eller flere af 
følgende restriktioner:

✓ Forbud mod at holde åbent i perioden 1. september 2020 til og med 28. februar 2021

✓ Forsamlingsforbud på over 350 mennesker (ændret fra 500 mennesker)

✓ Grænselukninger

✓ Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Derudover gælder samme rammer som for forrige ordning for henholdsvis selvstændige, 
freelancere med B-indkomst og kombinatører med A- og B-indkomst.  

Ansøgningsfrist 15. april 2021



Gode råd til ansøgningen

• Hellere søge og få afslag end undlad at søge

• Forklar og dokumenter udførligt, hvordan du er ramt omsætningsmæssigt af covid-19. 

• Du har mulighed for at uploade ét dokument sammen med din ansøgning, så saml al 
dokumentation i én pdf-fil. 

• Sørg for at alt er korrekt, inden du uploader. Dobbelttjek dine informationer. 
Erhvervsstyrelsen kan ikke rette i ansøgningen, når den er i proces. 

• Har du søgt tidligere og ønsker at komme i betragtning til de ændrede vilkår, skal du 
søge igen. 



Hvilke tal kan jeg bruge

I ansøgningen vil du blive bedt om at dokumentere forskellige tal, der relaterer sig til din 
omsætning. Du kan dokumentere disse tal på følgende måde:

Årsomsætning

• Udtræk fra regnskab

• Momsafregning

• Virksomhedens årsopgørelse

Referenceomsætning

• Udtræk fra regnskab

• Momsafregning

• Fakturaer



Kompensation for faste omkostninger (light) 

Kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger (light) giver virksomheder, der 
har haft et omsætningstab på mindst 30 %, mulighed for at få kompensation for stedbundne 
faste omkostninger uden brug af revisorerklæring. I stedet skal afgives en erklæring på tro 
og love. Dvs: 

• Husleje

• Renter og bidrag på lån i ejendommen

• Forbrugsudgifter til el, vand og varme

• Ejendomsforsikring og –skatter

Se samlet liste på virksomhedsguiden.



Kompensation for faste omkostninger (light) 

• Kompensationen udgør 50 % af de stedbundne faste omkostninger, hvis virksomheden 
har haft et omsætningstab på mindst 30 %. 

• Har du forbud mod at holde åbent, kan du få 100 % i kompensation.

• Den maksimale kompensation er 100.000 kr. pr. måned. For at modtage kompensation 
skal din virksomhed eller p-enhed i gennemsnit have stedbundne faste omkostninger for 
4.000 kr. om måneden i den periode, du søger for.

Perioder, du kan søge kompensation for:

• Alle virksomheder kan søge om kompensation for perioden 9. december 2020 til 28. 
februar 2021. 

• Hvis din virksomhed er berørt af restriktioner, kan du søge i perioden 19. august 2020 –
28. februar 2021.



Kompensation for faste omkostninger

• Din virksomhed kan søge kompensation for faste omkostninger, hvis virksomheden har 
haft et omsætningstab på mindst 30 %. Har du forbud mod at holde åbent, kan du få 100 
% i kompensation, ellers afhænger kompensationens størrelse af din 
omsætningsnedgang.

• Virksomhedens faste omkostninger skal være mindst 4.000 kr. pr. måned, du søger 
kompensation

• Du skal afgive revisorerklæring på, hvad dine faste omkostninger er. Du kan søge om 
støtte til 80% af udgiften til revisorerklæringen, dog højst 16.000 kr. 

Faste omkostninger kan fx være:

• Husleje

• Leje og leasing

• Renteomkostninger og afskrivninger



Kompensation for faste omkostninger

Perioder, du kan søge kompensation for:

• Alle virksomheder kan søge om kompensation for perioden 9. december 2020 til 28. 
februar 2021. 

• Hvis din virksomhed er berørt af restriktioner, kan du søge i perioden 19. august 2020 –
28. februar 2021.

Se mere udførligt her: erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-kompensationsberettigede-
faste-omkostninger



Jeg vil gerne vide mere…

• Virksomhedsguiden.dk

• Virk.dk 

• Erhvervsstyrelsens hotline: 72 20 00 34



Hvad kan jeg ellers gøre:

• BIZ Sparring

• BIZ Kickstart (4 dages forretningsudviklingskursus – næste ansøgningsfrist er 22. marts)

• Karrieresparring

• Trivselssamtaler 

• Faglig Rådgivning 



Spørgsmål?



Kontakt os
Tine Johansen tij@journalistforbundet.dk

Hans Jørgen Dybro dyb@journalistforbundet.dk

Stine Daugaard std@journalistforbundet.dk

Roshan Beier rob@journalistforbundet.dk 

33 42 80 00 




