
 

 

 

 

Nyhedsbrev – COVID-19 - Snart kommer fristen for … (opdateret) 
Orientering fra Faglig Udviklingsafdeling 

Januar 2022 

Der er mange frister i forbindelse med COVID-19-hjælpepakker m.v. at huske på. Senest er der tilføjet kendte 

frister for slutafregning af de 3 ”store” kompensationsordninger. I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på frister 

i udvalgte dele af hjælpepakker m.v. generelt målrettet selvstændige og erhvervslivet. 

 

Nedenstående orientering er senest opdateret d. 11. januar 2022 og indeholder fristerne, som de så ud på det 

tidspunkt. 

 

 

Frister for hjælpepakker m.v. 

Nedenstående skema over ansøgningsfrister er for udvalgte dele af hjælpepakker m.v. generelt målrettet selv-

stændige og erhvervslivet: 

 

Ordning Frist 

Midlertidig udvidelse af Rejsegarantifondens formål for perioden 1. oktober – 31. decem-
ber 2021 

24. januar 2022 

Tilpasset kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger for perioden 1. 
juli – 31. december 2021 

31. januar 2022 

Lønkompensation ved midlertidig hjemsendelse for perioden 10. december 2021 – 31. ja-
nuar 2022 

31. marts 2022 

”Lønkompensation” for selvstændige for perioden 1. december – 31. december 2021 31. marts 2022 

Kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger for perioden 1. december 
2021 – 28. februar 2022 

Pt. ikke fastlagt 

”Lønkompensation” for selvstændige for perioden 1. januar 2022 – 28. februar 2022 Pt. ikke fastlagt 

Lønkompensation for tvangslukkede virksomheder fra 10. december 2021 Pt. ikke fastlagt 

Midlertidig udvidelse af Rejsegarantifondens formål for perioden 1. januar – 28. februar 
2022 

Pt. ikke fastlagt 

Erstatning for aflyste arrangementer fra 10. december 2021 Pt. ikke fastlagt 

 

 

Frister for slutafregning af hjælpepakker m.v. 

Nedenstående skema over frister for slutafregning for de 3 ”store” kompensationsordninger generelt målrettet 

selvstændige og erhvervslivet er relevant, hvis der tidligere er modtaget kompensation efter at have ansøgt: 

 

Ordning Frist 

Kompensationsordninger for virksomheders faste omkostninger for delperioder 9. juli 
2020 - 31. december 2021 

30. juni 2022 

Lønkompensation ved midlertidig hjemsendelse for perioder efter 30. august 2020 30. juni 2022 

”Lønkompensation” for selvstændige for delperioder 1. september 2020 – 31. december 
2021 

30. juni 2022 



S T A T S A U T O R I S E R E T  
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Vi er et uafhængigt medlem af 

det globale rådgivnings- og revisionsnetværk 
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Ordning  -  fortsat  - Frist 

Kompensationsordninger for virksomheders faste omkostninger for perioder efter 1. ja-
nuar 2022 

Pt. ikke fastlagt 

”Lønkompensation” for selvstændige for perioder efter 1. januar 2022 Pt. ikke fastlagt 

 

 

Yderligere information 

Du kan finde yderligere information i vores overblik over udvalgte hjælpepakker m.v. på www.beierholm.dk/coronavi-

rus. Her fremgår også yderligere tiltag, der er gennemført, herunder f.eks. udskudt afregning af A-skat og AM-

bidrag. 

http://www.beierholm.dk/coronavirus
http://www.beierholm.dk/coronavirus

