
Velkommen til webinar om hjælpepakken for selvstændige, 
freelancere og kombinatører
Tirsdag d. 19. maj 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 skal være 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
optagelsen og slides med medlemmerne.



Dagens program

13.00 Velkommen
Nis Rømer, Formand i Billedkunstnernes Forbund

13.05 Hjælpepakke for selvstændige, freelancere og kombinatører
Rasmus Erdal fra Erhvervsstyrelsen

13.25 Hvilken hjælpepakke skal jeg vælge?
Klaus Pedersen, sekretariatsleder og jurist i Billedkunstnernes Forbund

13.30 Tak for i dag



Webinar 19. maj 2020:
Hjælp til Danmarks virksomheder under coronavirus/covid-19:

Selvstændige med CVR-nummer 
Freelancere med B- indkomst

Freelancere mv. med A-og B-indkomst

v. Rasmus Erdal
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§ Regeringen og øvrige partier indgik 19. 
marts 2020 en aftale om økonomisk 
hjælp til selvstændige og freelancere, 
som får fald i omsætning under 
coronavirus/covid-19.

§ 18. april 2020 forlænges og udvides 
ordningen. 

Formålet med kompensationsordningen
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Ved genansøgning 
ultimo maj 

• 90% af omsætningstab

• 100 % v. påbudt lukning

• Maksimalt 25 ansatte

• + 1 måned til 8. juli 2020

Selvstændige med CVR-nummer:

• Ejer mindst 25% af virksomheden

• Arbejder i virksomheden

• Maksimalt 10 ansatte

• Omsætning: mindst 10.000 kr. 

gennemsnit/måned

• Fald i omsætning på mindst 30%

• Personlig indkomst: Højest 800.000 kr. i 

2020

Hvem er omfattet? 
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§ Virksomheden skal have eksisteret siden den 9. marts, 2020

§ Ejer med flere virksomheder kan kun få kompensation for én af 
sine virksomheder

Krav til selvstændige med CVR-nummer
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Udbetaling – hvor meget kan man få i 
kompensation som selvstændig ?

Dækker 75% (ultimo maj: 90% eller evt. 100%) af omsætningstab, dog 
maksimalt 23.000 kr. pr. selvstændig 

Medarbejdende ægtefælle øger maksimum med 100% 
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Freelancere – to profiler:

• Uden CVR-nummer

• B-indkomst: 10.000 kr. i gennemsnit 

pr. måned

• Fald i B-indkomst på mindst 30%

• Personlig indkomst: Højst 800.000 

kr. i 2020

Freelancere med B-indkomst
Freelancere med A- og B-indkomst

• Uden CVR-nummer

• A- og B-indkomst: 10.000 i gns/måned (+ 

evt. overskud fra egen virksomhed) 

• Højst 55% fra A-indkomst

• Fald i A og B-indkomst på mindst 30%

• Personlig indkomst: højst 800.000 

kr. i 2020
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Hvor meget dækker de to ordninger? 

Dækker 75% af B-indkomsttab, dog 

maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

…

90% af B-indkomsttab hhv. 100%

i periode med påbudt lukning

+ 1 måned til 8. juli 2020.

Freelancere med B-indkomst

Freelancere med A- og B-indkomst

90 % af deres forventede 

A- og B-indkomsttab dog maks. 20.000 kr. 

pr. måned
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§ Alle ansøgninger der lever op til 
kriterierne, får kompensation.

§ Ansøgningsblanket er åben til 31. 
august 2020

§ Genansøgning ultimo maj

§ Regulering tilbage til 9. marts 2020

§ Straksudbetaling:  ansøgninger til 
selvstændighedsordningen og til 
freelancer med B-indkomst, der er 
modtaget senest den 28. april 2020  

Opmærksomhedspunkter
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?

Jeres spørgsmål



Hvilken hjælpepakke skal jeg vælge?

Klaus Pedersen, sekretariatsleder og jurist i Billedkunstnernes Forbund



Hvilken hjælpepakke skal jeg vælge?

ERHVERVSORDNING KUNSTSTØTTEORDNING

Kompensation 90 % af indkomsttab/omsætning Kompensation 75 % indkomsttab

Max kr. 23.000/20.000 pr. måned Max kr. 23.000 pr. måned

Referenceperiode for beregning af tab Forventet indkomst

Forventet indkomst pga. COVID-19 Sandsynliggørelse af tab



Tak for i dag!


