
 

 

 

 

 

Overblik over  

erhvervstiltag i  

Covid-19 situationen 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
 Side 2 

 

  

Indhold 
 

Intro ........................................................................................................................................................... 3 

Oversigt over kompensationsordninger ................................................................................................ 4 

Ordninger vedrørende medarbejdere ................................................................................................ 4 

Få hjælp til lønudgifter (lønkompensation)......................................................................................................... 4 

Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere ............................................................................................ 4 

Ordninger vedrørende virksomhedens drift...................................................................................... 4 

Få kompensation som selvstændig eller freelancer. ......................................................................................... 4 

Få hjælp til din virksomheds faste udgifter ......................................................................................................... 4 

Få hjælp, hvis du er kunstner eller kulturinstitution. ....................................................................................... 4 

Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement. .................................................................. 5 

Ordninger vedrørende finansiering og kapital .................................................................................. 5 

Få kaution eller lånegaranti. .................................................................................................................................. 5 

Udskyd afregning af skat og moms eller tag et momslån ................................................................................. 5 

Bestemmelser vedrørende den gradvise genåbning af samfundet ................................................ 5 

Midlertidig lukning af din forretning. ................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 Side 3 

 

Senest opdateret 05.05.2020 

Intro 

For at afbøde den meget svære situation for dansk erhvervsliv i forbindelse med Covid-19 har 

regeringen igangsat en række initiativer. Vi har her samlet de vigtigste ordninger, så du som 

virksomhed kan danne dig et overblik over, hvilke muligheder din virksomhed har for at få hjælp til at 

komme igennem coronakrisen. 

Du finder her en beskrivelse af hvert enkelt initiativ og en kildehenvisning, som linker ind til de aktuelle 

og gældende information på virksomhedsguiden.dk.   

Virksomhedsguiden.dk omtaler alle regler og ordninger vedr. corona-virus/covid-19 og bliver løbende 

opdateret af ministerierne, så her kan du altid holde dig opdateret.  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Erhvervshus Nord, hvor vi sidder klar 

til at guide dig. Ring på 92 26 26 26 eller direkte til en af vores erhvervskonsulenter: 
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Oversigt over kompensationsordninger 

Ordninger vedrørende medarbejdere 

Få hjælp til lønudgifter (lønkompensation). Ordningen gælder for private virksomheder, der som 

følge af coronavirus/covid-19 står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af 

medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. (Kan ikke kombineres med arbejdsfordeling). Ordningen 

er forlænget til 8. juli – ny ansøgning skal indsendes fra medio maj. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/ 

 

Få udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere. Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 

1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, 

som er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-udvidet-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/ 

 

Ordninger vedrørende virksomhedens drift 

Få kompensation som selvstændig eller freelancer. Der er indført en midlertidig 

kompensationsordning for selvstændige og freelancere med op til 10 ansatte (fra medio maj ændret til 

25 ansatte), der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af corona-

virus/covid-19. Ordningen er løbende blevet forbedret – se her, om du skal indsende en ny ansøgning: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/ 

 

Få hjælp til din virksomheds faste udgifter. Som virksomhed kan du ansøge om kompensation for 

en andel af din virksomheds faste omkostninger, hvis du oplever et fald i omsætning på mindst 35 pct. 

eller i en periode har haft forbud mod at holde din forretning åben. Ordningen er justeret og forlænget 

til 8. juli 2020, hvilket kræver ny ansøgning – se detaljer her: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/ 

 

Få hjælp, hvis du er kunstner eller kulturinstitution. Kulturministeriet har åbnet for 

kompensationsordninger for kunstnere og kulturinstitutioner, der har tabt omsætning som følge af 

coronavirus/covid-19. Flere kompensationsordninger er på vej, så følg med på: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-hjaelp-hvis-du-er-kunstner-eller-kulturinstitution-/018f8769-0036-4617-afd5-926b5b393bae/ 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-udvidet-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-udvidet-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-er-kunstner-eller-kulturinstitution-/018f8769-0036-4617-afd5-926b5b393bae/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-er-kunstner-eller-kulturinstitution-/018f8769-0036-4617-afd5-926b5b393bae/
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Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement. Du kan få kompensation, hvis du 

har måtte aflyse eller udskyde et større arrangement. Det kan også være, at du har måtte ændre dit 

arrangement væsentligt og fx afholde det med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-

a3e2b4b0fa92/ 

 

Ordninger vedrørende finansiering og kapital 

Få kaution eller lånegaranti. Du kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter hos 

Vækstfonden. Som eksportør kan du søge hjælp til likviditetskaution og udvidet genforsikring via EKF 

Danmarks Eksportkredit. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/faa-kaution-eller-laanegaranti/3b45ceac-2e72-477c-9fe1-e1d119c23b49/ 

 

Udskyd afregning af skat og moms eller tag et momslån. Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag 

og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 med henblik på at give virksomheder bedre 

likviditet. Indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019 kan fås udbetalt igen som et 

rentefrit lån. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler

/-udskyd-afregningen-af-skat-og-moms-eller-tag-et-momslaan-/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-

022b8a7d5638/ 

 

Bestemmelser vedrørende den gradvise genåbning af samfundet 

Midlertidig lukning af din forretning. Mandag 20. april 2020 startede regering og Folketing den 

gradvise genåbning af Danmark. En række erhverv og butikker kunne igen åbne, mens andre fortsat 

skulle være lukket. I takt med epidemiens udvikling og et fortsat lavt smittetryk vil flere dele af 

samfundet åbne igen. Du finder en opdateret oversigt over genåbningen af Danmark her:  

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikl

er/midlertidig-lukning-af-din-forretning/5bedeb92-f0c7-4ed1-9f13-21b62f56a430/ 

 

 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kaution-eller-laanegaranti/3b45ceac-2e72-477c-9fe1-e1d119c23b49/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kaution-eller-laanegaranti/3b45ceac-2e72-477c-9fe1-e1d119c23b49/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/-udskyd-afregningen-af-skat-og-moms-eller-tag-et-momslaan-/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/-udskyd-afregningen-af-skat-og-moms-eller-tag-et-momslaan-/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/-udskyd-afregningen-af-skat-og-moms-eller-tag-et-momslaan-/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-lukning-af-din-forretning/5bedeb92-f0c7-4ed1-9f13-21b62f56a430/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-lukning-af-din-forretning/5bedeb92-f0c7-4ed1-9f13-21b62f56a430/

