
 

Kære medlem 

 

Hjælpepakker til selvstændigt erhvervsdrivende 

Folketinget har besluttet at oprette nogle forskellige hjælpepakker til selvstændigt erhvervsdrivende, der er 

økonomisk klemt grundet Corona-krisen. De endelige detaljer er ikke på plads endnu. Det forventer vi, de 

kommer meget snart, ligesom vi forventer, at der meget snart åbnes for at søge om tilskud. 

Det kan være ganske svært at overskue, hvad man som privatpraktiserende ergoterapeut helt konkret 

omfattes af, og hvordan de forskellige oplysninger tilvejebringes mv. Etf har derfor indgået en aftale med 

BDO-revision om at yde bistand til Etf’s privatpraktiserende medlemmer af Klubben for Privatpraktiserende 

ergoterapeuter. Bistanden er forbeholdt medlemmer af Klubben for privatpraktiserende medlemmer, og 

bistanden er omkostningsfri for medlemmerne. 

Hvilken bistand kan man få? 

Man kan få individuel rådgivning, der består i, at man kan få ”hjælp-til-selvhjælp”, så man får styr på, hvad 

man konkret er omfattet af, og hvilke oplysninger man skal afgive osv. Man kan ikke få mere omfattende 

revisionsbistand fx til momsberegning, skatteopgørelser m.v. Det ligger udenfor Etf’s aftale med BDO. 

Vi har sammen med BDO estimeret, at den enkelte typisk hat brug for omkring 15 minutters rådgivning. Vi 

hænger os ikke i, om det lige passer med 15 minutter. Men der skal selvfølgelig være en grænse for, hvor 

meget tid man kan trække på. Har man brug for at kontakte BDO mere end én gang – fx med en opfølgende 

samtale – må man gerne det. 

Forberedelse er vigtig 

Det er vigtigt, at man forbereder sig grundigt, inden man kontakter BDO. Det forudsættes, at man har 

orienteret sig i de retningslinjer, der allerede kan læses bl.a. her: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 

Vær opmærksom på at der kan være ventetid på at få adgang til siden. Der er mange tusinde 

virksomhedsejere, der forsøger at hente viden fra siden i denne tid.  

Vi opfordrer også til, at man følger med på Etf’s hjemmeside, hvor vi løbende lægger nyt op. Der kommer 

rigtig mange retningslinjer m.v. i denne tid, og vi oplever, at tingene udvikler sig dag for dag.  

Hvordan får jeg kontakt til BDO 

BDO har sat 3 medarbejdere med ekspertise indenfor området på opgaven. De skal kontaktes direkte på 

disse telefonnumre der er åben på disse tidspunkter – og for følgende: 

• 09.00 – 11.30 – Marc Laursen – 41 96 18 46 – alle selvstændige 

• 12.00 – 14.00 – Emma Seerup – 28 75 50 64 - alle selvstændige med under 10 ansatte 

• 14.00 – 16.00 – Rebecca England – 28 75 50 92 - alle selvstændige med under 10 ansatte 

Man skal altså ikke ringe til BDO på deres hovednummer, og man skal ikke sende mails til BDO. Alle 

henvendelser skal gå direkte ovenstående medarbejdere. Hvis der skal sendes mails, skal det være aftalt 

direkte med den pågældende medarbejder i BDO. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/


 

Hvordan identificerer BDO medlemmet? 

BDO skal selvfølgelig sikre sig, at de privatpraktiserende, der henvender sig, er medlemmer af Etf og af 

Klubben for privatpraktiserende. Derfor har BDO fået en liste med de medlemsnumre, så BDO kan sikre, at 

ingen andre end medlemmer beder om rådgivning. Det vil kunne ske, idet ordningen også formidles via 

Etf’s hjemmeside. 

Hvornår åbner ordningen? 

Ordningen åbner tirsdag den 31. marts.  

Vi opretholder ordningen, så længe der er behov for det. 

Med venlig hilsen 

Lars Møller 

direktør 

 


