7. april 2020

Aftale om midlertidig kunststøtteordning

Regeringen og partierne Venstre, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk
Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Alternativet og De fire grønne er enige
om, at kunst og kultur er helt centralt for sammenhængskraften i Danmark, ikke
mindst i en krisetid. Betydningen er stor i den fremtid, som vi står over for, når
samfundet lukker op igen. Det er derfor vigtigt, at vi støtter mulighederne for at
udøve kunst. Kunstens vilkår er trængte, fordi kunstnere har meget begrænsede
muligheder for at lave og udøve kunst i denne tid. Der er derfor behov for at støtte
den kunst, de plejer at lave. Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020.
Ordningen rummer følgende elementer:


Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og
skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og
800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr.
månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i
årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.
 Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A- og Bindkomst og skattepligtig overskud fra selvstændig virksomhed fra det
kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i
perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det
forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
 Opgørelsen af indtægter og tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig
virksomhed skal stamme fra den kunstneriske virksomhed.
 Kunstneren må ikke have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
 Ansøgere, der opfylder de formelle kriterier for at kunne ansøge og kan
modtage støtte efter ordningen, har krav på at modtage støtte.
 Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage,
hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000
kr.
 Ordningen kan ansøges, hvis man på tro og love erklærer, at man ikke har søgt
eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og
kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder
fx dagpenge. Dog undtaget efterløn og folkepension og supplerende dagpenge.
Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.
 Der kan ikke søges om støtte til udgifter, som forsikring dækker eller udgifter,
der dækkes af anden offentlig støtte og arbejdsløshedsunderstøttelse.
 Støtteordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under
Kulturministeriet. Der kan anvendes op til 3 pct. af bevillingen til
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administration hos Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Alle ansøgninger vil blive gennemgået for, om de lever op til kravene.
Ordningen administreres efter BEK 1479 af 22. december 2014 om regnskab og
revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Kontrollen af
ansøgninger vil blive tilrettelagt, så den i videst muligt omfang flugter med
principperne i kompensationsordningen for selvstændige mv. i økonomisk krise
som følge af COVID-19, herunder i forhold til registersamkørsel og risikobaseret
kontrol.

I ordningen kan man f.eks. søge kompensation for:
 Tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke kan være i form af:
o Manglende salg af værker, bøger mv.
o Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.
o Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.
 Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en
direkte konsekvens af COVID-19.
Aftalens støttemodel gælder specifikt for kunstområdet og de særlige forhold, der
gør sig gældende her. Aftalen har ikke konsekvens for andre områder.
Der foretages en vurdering af støtteordningens forenelighed med EU’s
statsstøtteregler.
Partierne er enige om, at status for aftalen drøftes medio maj.
Den midlertidige støtteordning hjemles ved aktstykke i Finansudvalget.
Under forudsætning af, at denne ordning kun søges af kunstnere, der ikke har
ansøgt eller modtaget støtte/kompensation fra de øvrige hjælpepakker, skønnes
det, at ordningen koster op mod 100 mio. kr. i 2020. Trækket på ordningen
overvåges løbende.
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