
Velkommen 
Coronakrisen og billedkunstnernes økonomi d. 7. april 2020

OBS. 
Din mikrofon er som udgangspunkt slået fra! 
Ligesom andre heller ikke kan se dig.
I stedet beder vi dig bruge chatfunktionen, 
hvis du har spørgsmål.

Vi optager webinaret og deler efterfølgende både 
optagelsen og slides med deltagerne

Her kan du slå kameraet til
Chat bruges til at spørgsmål. 
Vælg “all panellists and attendees” så alle kan se, 
hvad du skriver i chatten  



Dagens program

14.00 Hvad er status og hvad gør BKF i den nærmeste fremtid? 
Nis Rømer, Formand i Billedkunstnernes Forbund

14.05 Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 
Klaus Pedersen, sekretariatsleder og jurist i Billedkunstnernes Forbund

14.25 Tilskud og skat, Gitte Skouby, skatteekspert

14.30 Hvordan kan du bruge a-kassen under coronakrisen?
Marianne Heilmann, forsikringschef fra AJKS Arbejdsløshedskassen for 
Journalistik, Kommunikation & Sprog

14.40 Spørgsmål



Hvad er status og hvad gør BKF i den nærmeste fremtid? 
Nis Rømer, Formand i Billedkunstnernes Forbund



Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med 
kombinationsindkomster 
Klaus Pedersen, sekretariatsleder og jurist i Billedkunstnernes 
Forbund



Hvem er omfattet af ordningen?
• Kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra 

selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. årligt, svarende til 
mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de 
seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019. 

• Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A-og B-
indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det 
kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i 
perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

• Ordningen kan ansøges, hvis man på tro og love erklærer, at man ikke har søgt 
eller modtaget kompensation fraregeringens øvrige generelle hjælpepakker og 
kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx 
dagpenge. Dog undtaget efterløn og folkepension og supplerende dagpenge. 
Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.



Hvilke indtægter er med i ordningen?

• Opgørelsen af A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig 
virksomhed skal stamme fra den kunstneriske virksomhed. 

• Indtægter fra fx salg, legater, undervisning, workshops og foredrag mv. kan 
medtages.



Hvilke tab er med i ordningen?

• Forventede tab indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.
Tab fra fx salg, legater, undervisning, workshops og foredrag mv. kan medtages.
Man kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000kr. per 
måned. Maksimumbeløb kræver en indkomst fra kunstnerisk virke på kr. 368.000 
årligt.
Sammenligningsgrundlag for tab: månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre 
år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.
Ingen tab for personlig indkomst over kr. 800.000 årligt. Eventuel udbetalt støtte 
skal tilbagebetales.
Der kan ikke søges om støtte til udgifter, som forsikring dækker eller udgifter, der 
dækkes af anden offentlig støtte og arbejdsløshedsunderstøttelse.



Tilskud og skat
Gitte Skouby, skatteekspert



Hvordan kan du bruge a-kassen under coronakrisen?
Marianne Heilmann, forsikringschef fra AJKS 
Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog



Spørgsmål via chat



Tak for i dag!


