19. marts 2020

Faktaark
Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere
Udbruddet af corona-virus har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige har
store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer.
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-parti, Enhedslisten,
Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet har derfor indgået en aftale om en
midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.
Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som
konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Det skal være med til at holde hånden under de
mange danske selvstændige og små er-hvervsdrivende. Kompensationen fra staten er 75 pct. af
omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordnin-gen
for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kom-pensationen kan udgøre op til
46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.
Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i
B-indkomsten på 30 pct. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog
maksimalt 23.000 kr. pr. måned
Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre må-neder fra den 9. marts og
frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav,
at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.
Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige mulighe-der er endeligt afklaret.
Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20.
marts til 20. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnit-lige månedlige omsætning for
håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40
pct.
Med kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensa-tion fra staten pr. måned
frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige håndværksmester
får på den måde bedre mulig-hed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.
Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksom-hedsportal
virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne mod-tage de første ansøgninger hurtigst
muligt. Information herom vil blive offentlig-gjort på virksomhedsguiden.dk.

