
Til vores kunder og samarbejdspartnere 
 
Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge for 
selvstændige for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19. 
 
Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller 
sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. 
Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af 
coronavirus/covid-19. 
 
Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra 1. fraværsdag vedrørende 
ansatte, der er syge eller antages at være syge eller i karantæne pga. coronavirus/covid-19. Selvstændig 
erhvervsdrivende vil ligeledes kunne få sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Desuden kan der udbetales 
refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldt. 
Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge. 
 

Ansøgning til refusion for arbejdsgivere 
Anmeld sygefravær, raskmeld og søg om refusion via NemRefusion: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge#tab1 
 
Link til vejledning på virk.dk (bemærk at du skal vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i 
fritekstfeltet): 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge#tab2 
 
 

Ansøgning selvstændiges fravær grundet Covid-19 
Selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle der er fraværende pga. Covid-19 kan søge 
om sygedagpenge i deres hjemkommune. Der udfyldes og indsendes en blanket til kommunen.  
 
Blanket og yderligere vejledning: 
https://indberet.virk.dk/indberetninger/master/Selvstaendiges_anmeldelse_af_fravaer_grundet_Covid-19 
 
Bemærk frist for anmeldelse: 
Fravær som følge af Covid-19 med 1. fraværsdag i perioden 27. februar 2020 og frem til 18. marts 2020, kan 
der anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020, uden at fraværet vil blive betragtet som for sent 
anmeldt. 
 
 
Link til yderligere information: 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/k
an-jeg-faa-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere-/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/ 
 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 

Vi står gerne til rådighed med hjælp omkring rådgivning indenfor dette område. Du kan kontakte os på mail 
eller telefon:  

Bjarke Kjær 28920136 bk@revisorhusethals.dk 

Martin Høgh Jönsson 88441996 mj@revisorhusethals.dk 
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Charlotte Østergaard 88441995 cos@revisorhusethals.dk 

Susanne Kirk 88441994 ssk@revisorhusethals.dk 

Liselotte Ahnfeldt 88441993 la@revisorhusethals.dk 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarke Kjær 
Registreret revisor 
 

      

RevisorHuset Hals 
Midtergade 17a, 9370 Hals 
Telefon:  +45 98 75 02 44 
Direkte:  +45 88 44 19 90 
Mobil: +45 28 92 01 36 
Email:  bk@revisorhusethals.dk  
 
Denne email og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-
mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. 
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