
Det skal din ansøgning indeholde 
 

Som professionel kunstner der ansøger via CPR-nummer, skal du vedhæfte følgende bilag i din 

ansøgning:  

 

 

Bilag 1: Obligatorisk skema over produktionsomkostninger 

 

I skemaet skal du angive dine produktionsomkostninger knyttet til perioden inden 6. 

april 2020, som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, 

væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.  

 

Bemærk, at arrangøren, som du skulle levere til, skal have opnået eller være berettiget 

til kompensation via kompensationsordningerne til arrangører.  

 

Du finder skemaet over produktionsomkostninger her. 

 

 

Bilag 2: Dokumentation for produktionsomkostninger  

 

Du skal vedhæfte fakturaer eller kontrakter relateret til dine produktionsomkostninger 

og evt. lønomkostninger fra før 6. april 2020, som er direkte relateret til leverancer til 

det kompensationsberettigede arrangement.  

Arrangementet eller arrangementerne, som produktionsomkostningerne har relation 

til, skal være aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge COVID-19.  

 

Bilag 3: Dokumentation for arrangementet/aftalen og dennes aflysning, væsentlige ændring 

eller udskydelse 

Du skal vedhæfte dokumentation for aflysningen af arrangementet/ arrangementerne. I 

dokumentationen skal det fremgå tydeligt, at arrangementet/ arrangementerne er aftalt 

inden 6. april 2020. 

 

Bilag 4: Revisorerklæring    

 

Hvis du søger om dækning af produktionsomkostninger på mere end 100.000 kr., skal 

ansøgningen påtegnes af en revisor. Du skal vedhæfte en revisorerklæring med en 

revisoropgørelse over produktionsomkostningerne. Derudover skal du vedhæfte 

fakturaen for revisorpåtegningen. 

 

Du kan modtage kompensation på op til 80 pct. af udgifter til revisor (dog maksimalt 

16.000 kr.), hvis din ansøgning udløser kompensation. Kompensationen skal 

minimum udgøre 10.000 kr. 

 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Tilskud/COVID_ADKI/Produktionsomkostninger_for_saesonafhaengige/Bilag_1_Produktionsomkostningsskema__1_.xlsx


 

Du finder retningslinjer for revisors arbejde ved afgivelse af erklæring her. 

 

Du finder revisorerklæringen her. 

 

Bilag 5: Skema for berettigelse af sæsonbetonet virksomhed 

 

Skema for berettigelse af sæsonbetonet virksomhed, hvor du bl.a. angiver dine 

kunstneriske indtægter samt tabte indtægter i referenceperioden og 

kompensationsperioden.  

Det obligatoriske skema viser, om du ville være berettiget til at modtage kompensation 

fra Midlertidig kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere.  

Derfor skal du vælge en kompensationsperiode for enten 1. maj – 31. juli 2020 eller 1. 

juni – 31. august 2020. Med udgangspunkt i én af de to perioder skal du dokumentere, at 

du har haft minimum 50% indtægtsnedgang sammenlignet med din valgte 

referenceperiode i 2017, 2018 eller 2019. 

Her finder du det obligatoriske skema for berettigelse af sæsonbetonet virksomhed. 

 

Bilag 6: Dokumentation for tabt sæsonafhængig kunstnerisk indtægt 

 

Dokumentation for, at du har tabt minimum 50 % af din sæsonafhængige kunstneriske 

indtægt i perioden 1. maj - 31. juli 2020 eller 1. juni - 31. august 2020 (dette udregnes i 

skemaet i bilag 5). 

 

Du dokumenterer dette ved at indsende kontrakter, aftaler eller anden skriftlig materiale, 

som skal være indgået inden 6. april 2020. Bemærk, at det skal fremgå tydeligt af din 

dokumentation, at arrangementet/ arrangementerne er indgået inden 6. april 2020. 

 

Du skal også vedhæfte dokumentation for, at arrangementet/ arrangementerne er aftalt 

inden 6. april 2020 og efterfølgende aflyst eller udskudt pga. COVID-19.   

 

Bilag 7: Personlige skatteoplysninger 

 

Dokumentation for, at du har haft en årlig indtægt på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. 

fra dit professionelle kunstneriske virke i minimum ét ud af de seneste tre år med 

udgangspunkt i 2017, 2018 eller 2019. Her anvendes både A- og B-indkomst samt 

skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed. 

 

Du skal vise, at dine indtægter kommer fra dit kunstneriske virke, og det er derfor ikke 

tilstrækkeligt kun at indsende en årsopgørelse. Du bedes ligeledes vedhæfte dine 

personlige skatteoplysninger, som du finder ved at logge ind på skat.dk. 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Tilskud/COVID_ADKI/Produktionsomkostninger_for_saesonafhaengige/Retningslinjer_ved_afgivelse_af_erklaering_i_forbindelse_med_ansoegning_om_kompensation_for_produktionsomkostninger.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Tilskud/COVID_ADKI/Produktionsomkostninger_for_saesonafhaengige/Den_uafhaengige_revisors_erklaering_-_saeson_produktionsomkostninger.docx
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Tilskud/COVID_ADKI/Produktionsomkostninger_for_saesonafhaengige/Bilag_5_Produktionomkostninger_saesonafhaengig.xlsx
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Tilskud/COVID_ADKI/Kombinationsordningen_for_kunstnere/Vejledning_til_personlige_skatteoplysninger__final.pdf


 

 

Bilag 8: Dokumentation for sæsonafhængighed 

 

Du skal vedhæfte dokumentation for, at du i perioden 1. maj - 31. juli eller 1. juni - 31. 

august i et selvvalgt referenceår (enten 2017, 2018 eller 2019) havde en månedlig 

indtægt på minimum 50 % mere end din gennemsnitlige månedlige indtægt i hele 

referenceåret (dette udregnes i skemaet i bilag 5).  

Du dokumenterer dette ved at vedhæfte din årsopgørelse samt personlige 

skatteoplysninger fra dit referenceår. 

 

Bilag 9: CV 

 

CV. Dit CV skal dokumentere, at du har en væsentlig tilknytning til den danske 

kunstscene inden for dit kunstområde (max én side á 2400 anslag). 

 

 

 


