
Ansøg 
senest

Freelancere
uden CVR-nr.

Små selvstændige  
op til 25 ansatte 

med CVR-nr.

Mellemstore  
virksomheder 

26-50 ansatte
Store virksomheder

mere end 50 ansatte
Eksport-

virksomheder
Arrangører / 

kulturinstitutioner

Kompensationsordning  
for freelancere 

(målrettet ordning)
 Læs mere  

3. + 4. måned:

udløbet

fra 9. juli 2020:

31 / 10 2020

Tab af B-indkomst for free-

lancere

Kompensationsordning 
for virksomheder med 

op til 25 ansatte  
(målrettet ordning) 

Læs mere

3. + 4. måned:

udløbet

5. måned:

31 / 10 2020

Omsætningstab større end 

30% 

Kan være relevant 

afhængig af størrelse

Kan være relevant 

afhængig af størrelse

Kompensationordning 
for virksomhedens 

faste omkostninger

 Læs mere

30 / 9 2020 Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 %

Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 %

Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 %

Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 %

Relevant, hvis virksomheden har et 

omsætningsfald på over 35 %

Kompensationsordning 
for faste omkostninger 

(målrettet ordning)

31 / 10 2020 Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 % og omfattet af covid-19 

restriktioner.

Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 % og omfattet af covid-19 

restriktioner.

Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 % og omfattet af covid-19 

restriktioner.

Relevant, hvis virksomheden 

har et omsætningsfald på over 

35 % og omfattet af covid-19 

restriktioner.

Relevant, hvis virksomheden har et 

omsætningsfald på over 35 % og 

omfattet af covid-19 restriktioner.

Lønkompensation for 
lønmodtagere på det 

private arbejdsmarked 

Læs mere

20 / 9 2020 Relevant, hvis virksomheden 

står overfor at skulle varsle 

afskedigelse af 30% af staben

Relevant, hvis virksomheden 

står overfor at skulle varsle 

afskedigelse af 30% af staben

Relevant, hvis virksomheden 

står overfor at skulle varsle 

afskedigelse af 30% af staben 

eller mere end 50 ansatte

Relevant, hvis virksomheden 

står overfor at skulle varsle 

afskedigelse af 30% af staben 

eller mere end 50 ansatte

Relevant, hvis virksomheden står 

overfor at skulle varsle afskedi-

gelse af 30% af staben eller mere 

end 50 ansatte

Udvidet ret for 
arbejdsgiver til refusi-

on og for selvstændige 
til sygedagpenge

Læs mere

31 / 10 2020 Måske relevant ved lønnet 

bijob hvor arbejdsgiveren 

have ret til refusion

Medarbejderen eller den 

selvstændige skal være syg af 

covid-19 eller på hjemmeophold 

pga anbefaling fra sundheds-

myndighederne

Medarbejderen eller den 

selvstændige skal være syg af 

covid-19 eller på hjemmeophold 

pga anbefaling fra sundheds-

myndighederne

Medarbejderen eller den 

selvstændige skal være syg 

af covid-19 eller på hjem-

meophold pga anbefaling fra 

sundhedsmyndighederne

Medarbejderen eller den 

selvstændige skal være syg af 

covid-19 eller på hjemmeophold 

pga anbefaling fra sundheds-

myndighederne

Medarbejderen eller den selvstæn-

dige skal være syg af covid-19 eller 

på hjemmeophold pga anbefaling 

fra sundhedsmyndighederne

Kompensationsordning 
til arrangører af større 

arrangementer,  
som aflyses, ændres 

eller udskydes

Læs mere

31 / 12 2020 Arrangører: Ordningen omfatter ar-

rangementer på +1000 deltagere, 

og arrangementer på +500 del-

tagere, som er målrettet særlige 

covid-19-risikogrupper

Kompensationsordning
for kunstnere og 

kulturinstitutioner
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Covid-19 hjælpepakker: Kompensationsordninger
Relevant

Måske relevant

 Læs mere   Læs mere  Læs mere

Læs mere

 Læs mere  

https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/midlertidig-kompensationsordning-for-freelancere/
https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/midlertidig-kompensationsordning-for-selvstaendige-med-op-10-fuldtidsansatte/
https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/midlertidig-kompensation-for-virksomhedernes-faste-udgifter/
https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked/
https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/udvidet-ret-for-arbejdsgiver-til-refusion-og-for-selvstaendige-til-sygedagpenge-som-foelge-af-covid-19/
https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/kompensationsordning-for-aflysning-af-stoerre-arrangementer/
https://slks.dk/covid-19/
https://slks.dk/covid-19/
https://slks.dk/covid-19/
https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/midlertidig-sommerkompensation-for-faste-omkostninger-sommerordning/
https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/midlertidig-kompensation-for-virksomhedernes-faste-udgifter/
https://slks.dk/covid-19/


Tidsfrister
Freelancere

uden CVR-nr.

Små selvstændige  
op til 25 ansatte 

med CVR-nr.

Mellemstore  
virksomheder 

26-50 ansatte
Store virksomheder

mere end 50 ansatte
Eksport-

virksomheder
Arrangører / 

kulturinstitutioner

Varsling af større 
afskedigelser

 
Læs mere

 

Ansøgnings-

frist er ikke 

fastsat

Relevant ved varsling af 

større afskedigelser som 

følge af Covid-19.

Der er tale om større afske-

digelse, hvis en virksomhed 

indenfor 30 dage afske-

diger:

• Mindst 10 i virksom-

heder, der beskæftiger 

mindst 20 og under 

100 ansatte

Ansøgning om hjælp og 

støtte sker via jobcentret. 

Varslingsmidler kan anven-

des til:

• Jobsøgningskurser i 

sammenlagt op til 2 

uger

Opkvalificering, herunder 

efter- og videreuddannelse i 

sammenlagt op til 8 uger.

Relevant ved varsling af større 

afskedigelser som følge af 

Covid-19.

Der er tale om større afske-

digelse, hvis en virksomhed 

indenfor 30 dage afskediger:

• Mindst 10 i virksomheder, 

der beskæftiger mindst 20 

og under 100 ansatte

Ansøgning om hjælp og støtte 

sker via jobcentret. Varslings-

midler kan anvendes til:

• Jobsøgningskurser i sam-

menlagt op til 2 uger

Opkvalificering, herunder efter- 

og videreuddannelse i sammen-

lagt op til 8 uger.

Relevant ved varsling af 

større afskedigelser som 

følge af Covid-19.

Der er tale om større afske-

digelse, hvis en virksomhed 

indenfor 30 dage afskediger:

• Mindst 10 i virksom-

heder, der beskæftiger 

mindst 20 og under 

100 ansatte

• Mindst 10% i virksom-

heder, der beskæftiger 

mindst 100 og under 

300 lønmodtagere

• Mindst 30 i virksomhe-

der, som beskæftiger 

mindst 300 lønmod-

tagere.

Ansøgning om hjælp og 

støtte sker via jobcentret. 

Varslingsmidler kan an-

vendes til:

Jobsøgningskurser i sammen-

lagt op til 2 uger

Opkvalificering, herunder 

efter- og videreuddannelse i 

sammenlagt op til 8 uger.
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Relevant

Måske relevant

https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/faa-hjaelp-hvis-din-virksomhed-skal-afskedige-et-stoerre-antal-medarbejdere/


Tids-
frister

Freelancere
uden CVR-nr.

Små selvstændige  
op til 25 ansatte 

med CVR-nr.

Mellemstore  
virksomheder 

26-50 ansatte
Store virksomheder

mere end 50 ansatte
Eksport-

virksomheder
Arrangører / 

kulturinstitutioner

Statsgaranterede 
låneordninger ved et 
driftstab (SMV) eller 

omsætningstab (store) 
større end 30%

Læs mere

Udløb af 

ordningen er 

ikke fastsat

Garantiordning for SMV:

Statsgaranti på 70% af banker-

nes nye udlån til ellers sunde 

virksomheder

Garantiordning for SMV:

Statsgaranti på 70% af banker-

nes nye udlån til ellers sunde 

virksomheder

Garantiordning for større 

virksomheder:

Statsgaranti på 70% 

af bankernes udlån

Garantiordning for større virksom-

heder Statsgaranti på 70% 

af bankernes udlån.

Begrænset relevans på grund af 

særordninger

Garantiordning for større virk-

somheder Statsgaranti på 70% 

af bankernes udlån.

Begrænset relevans på grund af 

særordninger

Likviditetskaution 
og genforsikring

gennem EKF

Læs mere

Udløb af 

ordningen er 

ikke fastsat

Likviditetskaution til dækning af 

tab for små og mellemstore 

eksportvirksomheder

Udskydelse af 
betalingsfrister

Læs mere

Forskellige 

udløbsdatoer

Sidste ordning 

udløber 

1. marts 2021

Fristerne for betaling af 

B-skat er midlertidigt for-

længet med to måneder.

For små og mellemstore virk-

somheder er fristerne for be-

taling af A-skat og AM-bidrag 

midlertidigt forlænget med fire 

måneder.

Fristerne for betaling af B-skat 

er midlertidigt forlænget med 

to måneder.

For små og mellemstore virk-

somheder lægges afgiftsperio-

derne for moms for første og 

andet kvartal sammen, mens 

første og andet halvår også 

lægges sammen.

For små og mellemstore 

virksomheder er fristerne for 

betaling af A-skat og AM-bidrag 

midlertidigt forlænget med fire 

måneder. 

Fristerne for betaling af B-skat 

er midlertidigt forlænget med to 

måneder.

For små og mellemstore virk-

somheder lægges afgiftsperio-

derne for moms for første og 

andet kvartal sammen, mens 

første og andet halvår også 

lægges sammen.

Store virksomheder får 

udskudt betalingsfristen for 

A-skat og AM-bidrag med fire 

måneder. 

Deres betalingsfrist for moms 

udskydes med 30 dage.
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Covid-19 hjælpepakker: Finansieringsordning
Relevant

Måske relevant

https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/statslige-garantiordninger-understoetter-virksomheders-likviditet/
https://martinsen.dk/faglig-viden/skat/likviditetskaution-og-genforsikring-til-danske-eksportvirksomheder/
https://martinsen.dk/faglig-viden/vigtige-datoer-i-kalenderen/hjaelpepakke-til-smaa-og-mellemstore-virksomheder-paa-baggrund-af-covid-19/

