Juridisk rådgivning vedr. corona / COVID19 for selvstændige
I Den Sociale Retshjælp modtager vi mange henvendelser fra borgere og virksomheder, som
ikke kan komme igennem til de offentlige hotlines. Vi har ikke infrastrukturen til at arbejde
hjemmefra, så vi kan kun hjælpe i sager der ikke kan vente. Vi hjælper som udgangspunkt ikke
virksomheder, men anerkender at der kan være særlige behov for selvstændige og freelancere
i denne tid.
For lønmodtageres rettigheder, se vores information til private.

Dato: 2020-03-24
København
Bragesgade 10C
2200 København N
Tlf.: 70 22 93 30
CVR: 35 49 91 48

Hvis du har fået en partshøring med tidsfrist, så kontakt myndigheden og bed om udsættelse.
Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte os per e-mail.

kbh@socialeretshjaelp.dk

Freelancere og løsarbejdere

Jeres j. nr.:
Vores j. nr.:

Regering og Folketing har aftalt en hjælpepakke, men der er langt til virkeliggørelsen. I
hovedtræk gælder det for personer som i 2019 havde B-indkomst for mere end 180.000 kr.
årligt (15.000 kr. månedligt). Erhvervsministeriet har disse faggrupper som eksempler:
Kunstnere, freelancere og personer med mindre indkomst f.eks. eksamensvagter, visse
sæsonarbejde og løsarbejdere inden for restaurationer.
Det er uklart om ordningen dækker personer som ikke var freelancere i 2019.

Selvstændige
Staten lover at hjælpe selvstændigt erhvervsdrivende på niveau med lønmodtagere. Løftet er
kompensation for 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. om måneden. Ved
medarbejdende ægtefælle er beløbet op til 34.500 kr. om måneden. For at komme i betragtning
skal der være en påviselig nedgang i omsætningen på mere end 30 pct. Der kan højest gives
kompensation i 3 måneder, der alle skal være imellem 9/3 og 9/6. Virksomheden må ikke have
mere end 10 fuldtidsansatte.
Lovgivningen er endnu ikke på plads, så vi kan ikke rådgive på dette område. Kontakt i stedet
Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34 fra 8:39 – 16.00, eller se
virksomhedsguiden.dk

Skat
Skattestyrelsens medarbejdere er sendt hjem, men de forsøger så vidt muligt at arbejde
hjemmefra. Hvis du har fået en opkrævning fra Gældsstyrelsen, er der intet, der tyder på
udsættelse. Det samme gælder partshøringer i igangværende sager. For konkrete initiativer er
du nødt til at kontakte Skattestyrelsen direkte.
Hvis du har fået en partshøring med tidsfrist, så kontakt myndigheden og bed om udsættelse.
Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte os per e-mail.

Side 1 / 1

