
Ordninger & frister 
Udmeldte kompensationsordninger & frister i forbindelse med Coronavirus - pr. 21. december 2020 
 
Det må forventes, at nedenstående oplysninger ændres og opdateres - hold øje med vores nyhedsbrev og blog, samt de officielle kanaler.  
 
 

Ordning  Periode  Ansøgningsfrist  Slutopgørelse 

Omsætningskompensation, selvstændige  9.3.2020 – 8.7.2020 
 
9.7.2020 – 31.8.2020 

31.8.2020 
 
 

30.11.2020 

Bekendtgørelsen siger 
8.12.2020 

 
Erhvervsstyrelsen har meldt ud 

af det bliver 31.5.2021 

Omsætningskompensation, selvstændige  9.12.2020 – 3.1.2021  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt 

Omsætningskompensation, sæsonafhængige selvstændige  1.5.2020 – 31.8.2020  31.10.2020  Bekendtgørelsen siger 8.2.2021 
 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud 
af det bliver 31.5.2021 

Omsætningskompensation, selvstændige som er ramt af restriktioner  1.9.2020 – 31.10.2020  30.11.2020  Bekendtgørelsen siger 8.4.2021 
 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud 
af det bliver 31.5.2021 

Omsætningskompensation, selvstændige i Nordjylland  6.11.2020 – 22.11.2020  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt 

Kompensation faste omkostninger 
 
Man kan genansøge én gang for at: 
● forlænge kompensationsperiode fra tre til fire måneder 
● rette eller tilføje lukkeperiode 
● ændre forventede omsætning i kompensationsperioden 
● genberegne efter de nye regler om max kompensation og om underskud 
● dokumentere forventede faste omkostninger, som er blevet nedjusteret i sagsbehandlingen i første                       

omgang 
● ansøge om omkostninger som i første omgang ikke var medtaget. 
 

9.3.2020 – 8.7.2020  30.9.2020 
 

Der er ikke defineret 
frist for 

genansøgninger 

Bekendtgørelsen siger 
8.12.2020 

 
Erhvervsstyrelsen har meldt ud 

af det bliver 31.5.2021 



 

Kontakt os på 35 25 62 20 eller laegaard@laegaard.dk, hvis du vil høre mere eller har brug for bistand til ordninger eller opgørelser.  

Kompensation faste omkostninger  
generel ordning 

9.12.2020 – 3.1.2021  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt 

Kompensation faste omkostninger, restriktioner  9.7.2020 – 31.10.2020 
 
 

1.2.2021  Bekendtgørelsen siger 8.4.2021 

Kompensation faste omkostninger, grænselukning og 
udenrigsministeriets rejsevejledning 

9.7.2020 – 31.8.2020 
 
 

1.2.2021  Bekendtgørelsen siger 8.4.2021 

Kompensation faste omkostninger light, ramt af restriktioner  19.8.2020 – 31.10.2020  1.2.2021  Bekendtgørelsen siger 8.4.2021 

Kompensation faste omkostninger Nordjylland  6.11.2020 – 22.11.2020  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt 

Lønkompensation  9.3.2020 – 29.8.2020  14.11.2020  Bekendtgørelsen siger 6 
måneder efter udløb af 

kompensationsperioden 
 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud 
af det bliver 31.5.2021 (åbner 

antageligt medio januar 2021) 

Lønkompensation, generel ordning  9.12.2020 – 3.1.2021  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt 

Lønkompensation, restriktioner. Gælder virksomheder med forbud mod 
at holde åbent. 

30.8.2020 - 5.11.2020  
 
6.11.2020 - 31.12.2020 
 
6.11.2020 - 26.11.2020 
(Nordjylland) 

24.12.2020 
 
 

21.1.2021 
 
 

24.12.2020 

Bekendtgørelsen siger 8 
måneder efter udløb af 

kompensationsperioden 
 
 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud 
fristen for ordningerne fra 

30.8.2020 bliver 31.5.2021 og at 
den åbner jan 2021 

Lønkompensation, tvangslukkede  1.1.2020 – 31.1.2021  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt 


