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Hvem kan søge?



Hvem kan 
søge?

Dem der kan søge er;
1. Person med et CPR-nummer
2. Personer med kunstnerisk virke

Dem der ikke kan søge er;
1. Personer hvis tab allerede er dækket af en 

Forsikring
2. Personer der modtager anden offentlig ydelse, 

såsom dagpenge og SU. 

NB! Personer der modtager supplerende dagpenge kan 
søge, med beløbet modregnes i kompensationen.

NB! Personer på efterløn og pension kan godt få adgang 
til at søge. 



Hvilke perioder er 
omfattet?



Hvilke 
perioder?

1. september til 31. oktober og/eller 1.november til 
31. december 2020. 

Hver for sig eller samlet kaldet 
kompensationsperioden 

Deadline for ansøgning er 28. februar 2021.



Adgangskravene



Adgangskrav for 
Kunstøtteordningen

Ved dør nr. 1 skal man kunne sandsynliggøre at man 
er ramt af en af de såkaldte Covid-19 restriktioner

Ved dør nr. 2 skal man have tjent minimum 100.000 
kr. og maksimum 800.000 kr. i de 3 foregående år. 

Ved dør nr. 3 skal man have minimum 30% i 
indtægtstab i den givne kompensationsperiode

Er der bare en af dørene der ikke åbner, så får man 
ikke adgang til kompensationen.



Dør 1

Dit indtægtstab være en direkte eller indirekte konsekvens af én af Covid-19 
restriktionerne:

Covid-19 restriktionerne er;

i. Forbud mod at holde åbent
ii. Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
iii. Grænselukninger
iv. Forhindringer i rejseaktivitet grundet Udenrigsministeriets 

rejsevejledninger.

• NB! fra den 26. oktober og frem til 31. december, så kan du også få 
kompensation hvis dit event er aflyst grundet det lille forsamlingsforbud på 
10 personer. Men det gælder desværre kun fra den 26. oktober og altså ikke 
før.



Dør 2

Din A- og/eller B-indkomst samt skattepligtig overskud 
fra selvstændig virksomhed er på minimum 100.000 kr. 
om året og maksimum 800.000 kr. i enten 2017, 2018 
eller 2019. 

Det betyder, at du i løbet af en af disse år 
gennemsnitligt skal have tjent minimum 8.333. kr. om 
måneden. 

NB! Kun indtægter fra kunstnerisk virke medregnes. 



Dør 3

Dit forventet indtægtstab for kompensationsperioden er 
på min. 30 %

Der er to måder man kan ansøge på, som så også har 
indflydelse på hvilket grundlag indtægtstabet beregnes.

1. Den ene er baseret på sandsynliggjorte 
aftaler og konkrete aflysninger. 

2. Den anden er baseret på en 
referenceperiode. 



Dør 3 (fortsat)

Sandsynliggjorte aftaler:

Måden man både beregner ens indtægtstab og finder grundlaget hvoraf 
kompensationen gives er sådan her:

Man ser på hvor meget man samlet skulle have tjent i 
kompensationsperioden før aflysningerne. Så ser man på hvor meget 
(hvis noget overhovedet) man kommer til at tjene i 
kompensationsperioden. Differencen mellem disse to tal viser 
indtægtstabet og det beløb du kan beregne din kompensation ud fra. 

Eksempel: 

Vi lader som om, at du i september-oktober havde 10 foredrag eller 
events af 10.000 kr. hver dvs. du skulle have haft en indtjening på 
100.000 kr. i din kompensationsperiode. 6 af disse events er aflyst, så i 
stedet tjener du 40.000 kr. Det betyder, at du har en indtægtsnedgang 
på 60% og kan derved komme igennem den 3. dør. 

Angiv en af de 4/5 Covid-19 restriktioner, der er grunden til at ens 
indtægt er faldet. 



Dør 3 (fortsat)

Referenceperiode:

Referenceperioden = den tilsvarende periode, som ens 
kompensationsperioden, i enten 2017, 2018 eller 2019.

Dokumentation for ens indtjening i referenceperioden à skatteoplysninger, 
kontrakter, lønsedler eller lignende

Angiv en af de 4/5 Covid-19 restriktioner, der er grunden til at ens indtægt er 
faldet. 

NB! Det er en personlig afvejning. Man skal vælge den mest sandsynlige 
grund til at telefonen ikke har ringet (eller ringet så meget som den plejer). 
Herefter skal man skrive under på en tro- og love-erklæring herom. Så man 
skal ikke dokumentere at man er ramt af en Covid-19 restriktion under denne 
model blot underskrive en tro- og love-erklæring.



Hvilken model er mest fordelagtig?

Har aftaler der kan aflyses, udskydes 
eller væsentlig ændres

Telefonen ringer ikke som den plejer

Sandsynliggjorte aftaler En fordel Ikke en fordel

Referenceperiode En fordel - såfremt 
referenceperioden er bedre end de 
sandsynliggjorte aftaler

En fordel



Kompensation



Kompensationen

Kompensationen er 75 % af det tab du forventer at 
have i kompensationsperioden, men maksimum 46.000 
for hver kompensationsperiode (2 måneder samlet). 

Den kompensation man modtager, er skattepligtig.

Kompensationen udbetales til den personlige 
NemKonto også selvom man har virksomhed med CVR



Ansøgningen



Ansøgningen

Gå ind på slots- og kulturstyrelsens hjemmeside slks.dk under den 
midlertidige kunststøtteordning

Her ses en oversigt over de bilag man skal vedhæfte og her finder 
man også det obligatoriske indtægtsskema.

Gå ind i god tid før deadline og får overblik over de dokumenter der 
skal vedhæftes. Læg mærke til at der også skal laves et CV. 

Har du ikke søgt før à skal ansøgningen foregå via et link på slks.dk. 

Har du søgt før via Kunststøtteordningen à allerede indsendt cv og 
skatteoplysninger genanvendes. 

De oplysninger man giver i ansøgningen, er på tro og love 



Afrapportering

Afrapportering for 2020 à senest den 1. juni 2021

Afrapportering for 2021 à sker først i 2022. 

Der kommer yderligere information herom i løbet af 
februar –marts 2021. 



Tak for i dag

Dansk Artist Forbund

Christina Klein – Juridisk Konsulent

E-mail: ck@artisten.dk


