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Næsten 10 pct. af alle selvstændige, der har fået kompensation fra hjælpepakken for selvstændige mv. er frisører
Der var i alt næsten 58.500 selvstændige, der har modtaget kompensation for mistet omsætning
fra hjælpepakken for selvstændige og freelancere i perioden 9. marts til 14. juni 2020. Lidt over
5.200 frisørsaloner har modtaget kompensation for mistet omsætning, hvilket svarer til knapt 10
pct. af alle modtagere. Herefter følger 3.300 selvstændige inden for Sundhedsvæsen i øvrigt (5,6
pct.), der bl.a. dækker over fodplejere, fodterapeuter, zoneterapi og akupunktur, og 2.450 inden
for Virksomhedsrådgivning mv (4,2 pct.). Disse brancher udgør 9,3 pct. af det samlede antal personligt ejede virksomheder i den private sektor i Danmark, men udgør således næsten 20 pct. af
de selvstændige, der har fået kompensation for tabt omsætning. Disse brancher modtog 0,7 mia.
kr. eller næsten 17 pct. af det samlede kompensationsbeløb på lidt over 4 mia. kr.
Koncentrationen på få brancher kan endvidere illustreres ved, at de fem brancher, hvor flest selvstændige har modtaget kompensation, udgør 27 pct. af de omkostningskompenserede virksomheder mod kun 12 pct. af samtlige personligt ejede virksomheder på landsplan.
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Modtagerne af hjælpepakken findes især i landsdelene omkring Hovedstaden (31 pct. i landsdelene Byen København og Københavns omegn) og Aarhus (14 pct. i landsdel Østjylland), men
landsdel Sydjylland med 10 pct. af modtagerne repræsenterer også en betydelig andel. Der er
visse branchemæssige forskelle landsdelene imellem, som også reflekterer den generelle erhvervsstruktur. Således er Videnservice den største branchegruppe i landsdelene København
By, København omegn og Nordsjælland med mellem 15 og 20 pct. af alle kompenserede selvstændige. Handelserhvervene er med 15-18 pct. den hyppigst repræsenterede branchegruppe i

de jyske landsdele, mens Hoteller og restauranter udgør 25 pct. af alle kompenserede selvstændige på Bornholm.
Antal kompenserede selvstændige fordelt efter landsdele

Der er primært tale om mindre virksomheder, der får kompensation for tabt omsætning. Lidt over
halvdelen (52 pct.) af virksomhederne havde en årsomsætning i 2019 på under 1 mio. kr., mens
næsten 25 pct. havde en årsomsætning på 1 – 4,9 mio. kr. Kun 6 pct. af de kompenserede virksomheder havde en omsætning på 5 mio.kr eller derover i 2019. De resterende 17 pct. ligger i
ikke momsbelagte brancher eller er startet op i 2020, hvorfor det ikke er muligt at opgøre deres
omsætning i 2019 ud fra momsindberetningerne. De kompenserede virksomheder, for hvem omsætningsoplysninger foreligger, havde i 2019 en samlet momsangivet omsætning på 76,9 mia.
kr.
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Det bemærkes, at dette er en eksperimentel statistik, der baserer sig på Erhvervsstyrelsens opgørelse per 14. juni 2020. I forhold til Erhvervsstyrelsens data vedr. hjælpepakken omsætningstab
for selvstændige, har Danmarks Statistik lavet en række statistiske tjek af data. Derfor vil nogle
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totaler afvige fra de af Erhvervsstyrelsen oplyste. Dertil er data beriget med information om de
kompenserede personers højst fuldførte uddannelse, jf. Uddannelsesregisteret for 2019. De kompenserede selvstændige er derudover fordelt geografisk, branchemæssigt og efter virksomhedsstørrelse målt på omsætning, baseret på Det Erhvervsstatistiske Register kvartalsversion nummer 2020_21_F1_V1. For virksomhedsstørrelse målt på omsætning indeholder opgørelsen et
større antal selvstændige inden for ikke momsbelagte brancher, hvorfor der ikke er registreret
momsomsætning. Her er der særligt tale om selvstændige inden for brancherne Praktiserende
tandlæger, Fysio- og ergoterapeuter og Sundhedsvæsen i øvrigt samt Taxikørsel. Hvor der ikke
er fundet geografisk placering via virksomhedsniveauet, er der brugt oplysning om bostedkommune for den selvstændige hentet fra befolkningsstatistikken, første kvartal 2020.
For at komme i betragtning til hjælpepakken omsætningstab for selvstændige skal virksomhederne opfylde både et omsætnings- og årsværkskriterie. Læs nærmere om kriterierne og ordningen her1 og her2. Som referencepopulation, brugt i figuren ”Top 5 Selvstændige, der har modtaget kompensation for tabt omsætning, fordelt på brancher”, er lavet et udtræk indeholdende alle
reelt aktive personligt ejede virksomheder, der drives enten som Enkeltmandsvirksomhed eller
Interessentskab. Reelt aktive virksomheder er baseret på aktivitetsgrænsen for året 2019 hentet
fra Det Erhvervsstatistiske Register kvartalsversion nummer 2020_21_F1_V1.
her1: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-med-cvr-nr/a390e5ba-cc49-4815-8bb955b5555edac7/
her2:
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/april/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enigeom-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi/

