
Kompensation for virksomheders faste udgifter og midlertidig kompensationsordning for selvstændige, 
samt styrkelse af rejsegarantifonden 
 
Finansministeren har på et pressemøde den 19. marts 2020 kl. 11.00 fremlagt en aftale mellem Folketingets 
partier om initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af 
konsekvenserne af Covid-19. Pakken indeholder blandt andet også en styrkelse af Rejsegaratifonden. 
 
Rejsegarantifonden 

Rejsegarantifonden styrkes med en statsgaranti på 1,5 mia. kr. Fondens formål udvides, således at der i 
denne særlige situation kan ydes kompensation for tilbagebetalingsomkostninger i forbindelse med aflyste 
rejser. 

 
Kompensation til selvstændige 
 
Ordningen skal omfatte små selvstændige med maksimalt 10 fuldtidsansatte. 
 
Kompensationen forslås givet, hvis virksomheden oplever en nedgang i omsætningen på mere end 30% 
som konsekvens af Covid-19 virus. Virksomheden skal i gennemsnit have haft en månedlig omsætning på 
mindst 15.000 kr. i en forudgående periode.  
 
Kompensationen udgør 75% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, hvilket svarer til den 
foreslåede sats i lønkompensationsordningen for funktionærer. Kompensation kan udgøre op til kr. 46.000, 
hvis der er en medarbejdende ægtefælle i virksomheden. Kompensationen er skattepligtig. 
 
Kompensationen kan højest opnås i 3 måneder fra 9. marts til 9. juni 2020. 
 
Der skal afgives en tro- og loveerklæring med angivelse af det forventede omsætningstab. Det skal 
begrundes, hvorfor tabet er en konsekvens af Covid-19. Virksomhedsejeren skal senere dokumentere et 
omsætningstab på over 30% for perioden i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. 
Der skal anvendes revisorbistand ved dokumentation af tabet. 
 
Viser betingelserne for kompensation sig ikke at være opfyldt, skal kompensationen med forretning betales 
tilbage. 
 
Kompensation for freelancere m.v. 
 
Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der forventer at opleve 
et indtægtstab på grund af Covid-19. Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-
indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, hvis  personen på tro- og love anfører et forventet 
indkomsttab på mindst 30 %, som følge af COVID-19. Ordningen dækker ligeledes perioden 9. marts til 9. 
juni 2020. 
 
Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. 
månedligt i gennemsnit. For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en 
administrationsmodel. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har 
en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.  
 
Kompensation for virksomheders faste udgifter 



 
Aftalen omfatter en model for midlertidig kompensation af virksomheders dokumenterbare faste udgifter.  
 
Kompensationsordningen målrettes mod virksomheder, uanset branche, som har stor omsætningsnedgang 
herhjemme (over 40%). Det kunne f.eks. være restauranter, butikker, barer, frisører m.v., som er pålagt at 
lukke i en periode. 
 
Kompensationen gives til dækning af faste udgifter og udgør mellem 25 og 80% af udgifterne og fastlægges 
efter følgende model: 
 
• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.  
• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.  
• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.  
 
Hvis man ved bekendtgørelse er påbudt at lukke, vil man i den perioden kunne få kompenseret 100% af de 
faste udgifter. 
 
Kompensationen kan dække i op til 3 måneder og tænkes udbetalt snarest muligt. Hvis omsætningsfaldet 
viser sig at være væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage. 
 
Virksomheden skal indsende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden 
fra 9. marts til 9. juni 2020, som følge af COVID-19. Virksomheden bekræfter med en tro- og love erklæring, 
at omsætningen er faldet. Herefter udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.  
 
Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på 
baggrund af momsindberetninger. Herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske 
omsætningstab. 
 
For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen af 
ordningen primært være baseret på revisorpåtegninger af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører 
udgifter. Revisorerklæringen vil endvidere reducere risikoen for svindel med ordningen. Der kan ydes 80 % 
støtte til udgiften til revisorpåtegningen, hvis ansøgningen udløser kompensation. 
 
 


