
Velkommen

BKF’s webinar om midlertidig kunststøtteordning 
Torsdag d. 30. april 2020

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

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



Dagens program

14.00 Velkommen

Nis Rømer, Formand i Billedkunstnernes Forbund

14.05 Gennemgang af ansøgningen til midlertidig kunststøtteordning

Klaus Pedersen, sekretariatsleder og jurist i Billedkunstnernes Forbund

14.20 Spørgsmål

14.30 Tak for i dag



Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster 

Hvad er formålet med ordningen?

• Kunstens vilkår er trængte, fordi kunstnere har meget begrænset muligheder for at lave kunst og udøve 
kunst i denne tid. Der er derfor behov for at støtte den kunst, de plejer at lave. Ordningen gælder fra 9. 
marts til og med 8. juni 2020.

• Erstatning for tab af indtægt for perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

• Støtten kan udgøre op til 75 % af det sandsynliggjorte indtægtstab i kunstnerisk virke, dog maksimalt 
23.000 kr. per måned – svarende til et samlet indtægtstab på 92.000 kr. 



Hvem kan søge?

• Professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

• En årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 
100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke. 

• Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i personlige 
skatteoplysninger i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

• kunne sandsynliggøre en tabt indtægt for professionelt kunstnerisk virke i perioden 9. marts til og med 8. 
juni 2020, begrundet i konsekvens af COVID-19. 

• Den tabte indtægt skal minimum udgøre 30 % af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtigt 
overskud fra selvstændig virksomhed fra din kunstneriske indtægt for perioden.

• Ansøgningsfrist 15. maj



Hvem kan ikke søge?

• Kunstnere, der har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og 
kompensationsordninger. Hvis du har ansøgt en anden kompensationsordning, kan du tilbagekalde din 
ansøgning og søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis du har modtaget kompensation 
fra anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirus (COVID-19), skal denne 
tilbagebetales, inden du søger denne ordning. 

• Studerende under uddannelse på en SU-berettiget uddannelse.

• Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv. 

• Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende 
dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

• Udgifter/tab, som er dækket af forsikring.



Hvad skal ansøgningen indeholde?

• Bilag 1: CV på maks. én side à 2400 anslag

• Bilag 2: Vedhæft personlige skatteoplysninger fra årsopgørelsen for minimum ét af årene 2017, 2018 og 
2019, der udgør dokumentation for din årlige A- og B-indtægt og skattepligtige overskud fra dit 
selvstændige kunstneriske virke. Du finder dine personlige skatteoplysninger under årsopgørelse via 
linket ”Se hvor oplysningerne kommer fra” under feltet ”Lønindkomst mv.”

• Bilag 3: Vedhæft kontrakter, aftaler, e-mails og andre skriftlige beviser, hvor du sandsynliggør din tabte 
indtægt for dit kunstneriske virke for perioden 9. marts - 8. juni 2020. Bemærk, at vi kun modtager én 
PDF- fil. Så du skal samle dine dokumenter til én fil

• Bilag 4: Vedhæft det obligatoriske indtægtsskema med oplysninger om din tabte indtægt

• Bilag 5: UDENLANDSK KONTO, BANKOPLYSNINGER 
(kan kun benyttes, hvis du er fraflyttet Danmark og ikke har en dansk NemKonto)



Hvad skal ansøgningen indeholde? - fortsat

• Eventuelle bemærkninger til din ansøgning 
(maks. 500 tegn)

• Tro- og love erklæring
Jeg erklærer hermed, at jeg lever op til alle krav for ordningen. Herunder at jeg i ansøgningen har 
angivet korrekte oplysninger om min årsindtægt og at jeg fra 9. marts til og med 8. juni 2020 ikke har 
modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og/eller 
kompensationsordninger samt andre offentlige ydelser, herunder f.eks. i form af dagpenge

Jeg er endvidere bekendt med, at det er strafbart at afgive en urigtig erklæring til en offentlig myndighed.

Underskriv med Nem-ID



Hvordan sandsynliggør jeg mit indtægtstab?

• Vedhæft kontrakter, aftaler, e-mails og andre 
skriftlige beviser, hvor du sandsynliggør din tabte 
indtægt for dit kunstneriske virke for perioden 9. 
marts - 8. juni 2020. 
Bemærk, at vi kun modtager én PDF- fil. Så du skal 
samle dine dokumenter til én fil

• Aflysninger og udskydelser af aftaler ……

• Manglende værksalg og opgaver; henvis til 
udstillinger, tidligere aftaler 

Indtægtskilder 9.3 – 8.6 Forventede indtægter for 
dit kunstneriske virk 9.3 –
8.6

Tabte indtægter for dit 
kunstneriske virke 9.3 –
8.6

Salg af værker mv.
……………………………..
Undervisning, workshops mv.
…………………………………….
Øvrige indtægtskilder
legater

konsulentopgaver
…………………………
…………………………..
Angiv supplerende dagpenge
I alt



Hvis du får tilsagn, skal du…

• Du skal senest den 15. marts 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i 
de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten. 

• Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen risikobaseret kontrol, 
herunder registersamkørsel. 

• Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige 
indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.



Søger du den rigtige ordning?

• Erhvervsstyrelsen har en kompensationsordning til freelancere og selvstændige. 

• Ordningen er forbedret og udvidet med kombinatøre ved politisk aftale medio april

• Omsætning eller indkomst på 120.000 årligt i 2019

• Kompensation på 90 % af indtægtstab, dog max kr. 23.000 pr. måned

• Kombinationsordning; A- & B-indkomst; max kr. 20.000 pr. måned

• Udgangspunkt for sammenligning af indtægtstab; samme periode 2019



Spørgsmål via chat



Tak for i dag!


