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Særlig støtte
til selvstændige

Folketingen har vedtaget en støtteordning til selvstændige med max. 10 ansatte, der oplever et
omsætningsfald på min. 30% pga. coronakrisen.
Ordningen skal hjælpe de små erhvervsdrivende med at dække omsætningstabet, og sikre en indtægt hos den selvstændige.
Selvstændige defineres i denne sammenhæng som virksomhedsejere med ejerandele på min. 25%
og freelancere, der ikke har CVR-nr.
Kompensationsordningen

1

Hvem kan bruge ordningen?

Selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i
omsætningen som konsekvens af Coronavirus, kan få
støtte fra staten. Omsætningsnedgangen måles med
udgangspunkt i perioden 1. april - 30. juni 2019.
Det er et krav, at den selvstændige ikke har mere end
10 fuldtidsansatte.
Den selvstændige kan få kompensation i tre måneder
fra den 9. marts og frem til den 8. juni 2020.
Det er også et krav at den selvstændiges gennemsnitlige månedsomsætning i 2019 var på min. kr. 10.000
Det er ikke muligt at få kompensation for ordningen,
hvis den selvstændiges indkomst fra virksomheden
(løn/udbytte for selskaber og virksomhedens skattepligtige resultat for personligt drevne virksomheder)
overstiger kr. 800.000.
En selvstændig med flere virksomheder, kan kun søge
én gang i alt og ikke pr. virksomhed.

2

Hvor meget betaler staten kompensationen?

3

Hvordan gør man det praktisk?

Kompensationen fra staten dækker 75% af omsætningstabet, maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen, og ansøgningerne skal indsendes via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal: virksomhedsguiden.dk

Eksempel
En håndværksmester forventer en månedlig omsætning
på 40.000 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni på grund af
Coronakrisen.
Håndværksmesterens virksomhed havde i perioden 1.
april 2019 - 30. juni 2019 en gennemsnitlig månedlig
omsætning på 100.000 kr. Omsætningstabet er derfor
på 60%, og mesteren er omfattet af ordningen, og kan få
udbetalt den maksimale kompensation på 23.000 kr. pr.
måned fra staten frem til 8. juni.
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