Overblik over kompensationsordninger
Kompensationsordning

Lønkompensation

Kompensation for din
virksomheds faste omkostninger

Kompensation som selvstændig
med CVR-nr.

Kompensation for freelancere med Bindkomst

Kompensation for freelancere med
blandet A- og B-indkomst

Kompensation for aflyste eller
udskudte arrangementer

Omsætningsfald på mindst 35 % og for
mindst 12.500 kr. i faste omkostninger.

Mindre end 25 ansatte, til ejere, der ejer
mindst 25 % og selv arbejder i
virksomheden, gennemsnitlig omsætning
på 10.000 kr. pr. måned.
Forventet omsætningstab på mindst
30%.

B-indkomst på mindst 10.000 kr. i snit pr.
måned og forventet fald i indkomst på mindst
30 %.

Indkomst på mindst 10.000 kr. i snit pr.
måned med mindst 5.000 kr. pr. måned fra Bindkomst og forventet fald i indkomst på
mindst 30 %.

For arrangører, der har aflyst, udskudt eller
væsentlig ændret et arrangement med flere
end 350 deltagere.

Beskrivelse af hjælpepakken

Virksomheden står til at afskedige mindst
30 % af medarbejderstaben eller 50
ansatte.

Enkeltmandsvirksomhed

Til ansatte

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

PMV

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

IVS

Til ansatte – og eventuelt nogle ejere

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

ApS

Til ansatte – og eventuelt nogle ejere

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

A/S

Til ansatte – og eventuelt nogle ejere

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

I/S

Til ansatte

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

K/S

Til ansatte

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

AMBA, FMBA og SMBA

Til ansatte

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Freelance uden CVR-nr. – Bindkomst

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Freelance med CVR-nr. – Aog/eller B-indkomst

Til ansatte

Ja

Ja

Nej (dagpenge/kontanthjælp)

Ja

Ja

Foreninger, selvejende
institutioner med CVR nr.

Til ansatte, undtagen organer inden for
den offentlige forvaltning, og
institutioner, der modtager offentlige
tilskud, som udgør mere end halvdelen af
deres driftsudgifter. Det beror på konkret
vurdering.

Ja, undtagen organer inden for den
offentlige forvaltning, eller hvis
institutioner modtager offentlige tilskud,
som udgør mere end halvdelen af
driftsudgifter. Det beror på konkret
vurdering.

Ja, undtagen organer inden for den
offentlige forvaltning, eller hvis
institutioner modtager offentlige tilskud,
som udgør mere end halvdelen af
driftsudgifter. Det beror på konkret
vurdering.

Nej

Nej

Ja, undtagen organer inden for den offentlige
forvaltning, eller hvis institutionen modtager
offentlige tilskud, som udgør mere end
halvdelen af driftsudgifter. Det beror på
konkret vurdering.

Anden udenlandsk virksomhed

Til ansatte, hvis virksomheden er
registreret i dansk cvr-register.

Ja, hvis de er registreret i dansk cvrregister.

Ja, hvis registreret som fuldt ansvarlig
deltager i virksomheden i CVR-registret
og har et CPR-nr.

Nej

Nej

Ja, hvis de er registreret i dansk cvr-register.

Filial

Kompensation opgøres pr. CVR-nr.

Kompensation opgøres pr. CVR-nr.

Kompensation opgøres pr. CVR-nr.

Nej

Nej

Kompensation opgøres pr. CVR-nr.

