
 

 
Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om 
kompensation for freelancere 
 

 

 

 

 

 

 

Login 

For at begynde udfyldningen af dit ansøgningsskema for freelancere, skal du logge på 
ansøgningsblanketten med dit personlige NemID.   

Betingelser for kompensation 

På blankettens forside vil du blive mødt af betingelserne for at få kompensation som freelancer, som 
du skal acceptere: 

 Du har en gennemsnitlig B-indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned i kalenderåret 2019. 

 Såfremt du ikke har haft indkomst i hele kalenderåret 2019, danner en af følgende perioder 
grundlag for gennemsnitsberegningen: 

o Den 10. marts 2019 til og med 9. marts 2020, såfremt du har haft indkomst før den 10. 
marts 2019. 

o Den først registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020, såfremt din først 
registrerede indkomst ligger efter den 9. marts 2019. Du skal minimum have haft 
indkomst i en hel måned. 

 Du forventer et indkomsttab på mindst 30% i kompensationsperioden. 

 Dit indkomsttab er en konsekvens af coronavirus/COVID-19 og ikke selvforskyldt. 

Vælg ”Jeg accepterer betingelserne ovenfor”. 

Tryk ”Næste” for at komme videre. 
 

Dine oplysninger 

På blankettens side vil du se oplysningerne om dit navn og CPR-nummer. Du bedes desuden udfylde 
dit telefonnummer og e-mailadresse, så Erhvervsstyrelsen kan kontakte dig ved spørgsmål til din 
ansøgning. 

Tryk ”Næste” for at komme videre til en side om din tidligere B-indkomst 

 

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens 
kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89. 

Du kan kun være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter. Du bør derfor læse denne 
vejledning grundigt igennem, før du begynder på din ansøgning.  
Efter 30 minutter vil du blive logget af systemet, men din besvarelse vil være gemt og 
tilgængelig, når du logger ind igen. 



 

Tidligere B-indkomst 

 Det skal du have klar: Information om din B-indkomst i hele 2019 eller den periode, der passer 
bedst på din situation. Hvis du ikke har haft B-indkomst i hele 2019, skal du desuden vedhæfte 
dokumentation, der forklarer, hvorfor du ikke har haft det, fx i form af en erklæring.  

 
For at vi kan beregne den forventede kompensation, skal du angive din B-indkomst for en periode, 
der viser din normale B-indkomst. Du vil som udgangspunkt blive bedt om at taste informationen for 
perioden hele 2019, og dokumentere disse. Dokumentation kan være din personlige årsopgørelse for 
2019. 
 
Hvis du vurderer, at den givne periode (hele 2019) ikke er retvisende for din indtjening, har du 
mulighed for at sætte krydse ved boksen ”Der er særlige omstændigheder, der gør, at ovenstående 
periode ikke er retvisende for min gennemsnitlige B-indkomst”. I så fald præsenteres du for tre 
alternative muligheder, som du skal vælge afhængig af hvor længe du har haft B-indkomst som 
freelancer: 

 10. marts 2019 til og med 9. marts 2020 
 Tidspunktet for den først registrerede B-indkomst til og med den 9. marts 2020 
 Selvvalgt periode, hvis der er særlige omstændigheder, der gør, at de to ovenstående 

perioder ikke passer. Særlige omstændigheder kan fx være alvorlig sygdom eller barsel.  
 
Hvis du vælger en af de to nederste kategorier, bliver du bedt om at udspecificere perioden, og 
dokumentere de særlige omstændigheder, der har gjort sig gældende. For alle perioder skal du 
dernæst indtaste og dokumentere din B-indkomst i den valgte periode. Dokumentation kan være din 
årsopgørelse eller fakturerer. 
 
B-indkomsten, som skal inkluderes, er den indkomst du betaler AM-bidrag af. Det drejer sig om den 
indtægt, der bliver indberettet i rubrik 12 og 15. Rubrikkerne dækker over følgende information: 
 
Rubrik 12 

 Honorarer udbetalt af din hvervgiver (B-indkomst). 
 Indkomst ved privat hushjælp (herunder ydelser, hvor køberen får håndværkerfradrag 

(servicefradrag). 
 Værdien af medarbejderaktier og anparter samt tegnings- og køberetter til aktier og anparter 

modtaget som løn i et ansættelsesforhold eller af bestyrelsesmedlemmer. 
 Værdien af fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri lystbåd til direktører, hovedaktionærer og 

andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. 
 Værdien af fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri lystbåd som udbytte til 

hovedaktionærer, der ikke er ansat i selskabet. 
 Indkomst ved privat dagpleje. 

 
Rubrik 15 

 Fri kost og logi, som ikke er med i rubrik 11. 
 Vederlag fra foreninger på under 1.500 kr. for udført arbejde. 
 Værdien af visse uafdækkede pensionstilsagn. 
 Værdien af fri telefon, hvis du er medhjælpende ægtefælle (i andre tilfælde er værdien af fri 

telefon med i rubrik 11). 
 Anden løn eller honorarer, der ikke er med i andre rubrikker. 
 Indkomst ved privat dagpleje, som ikke er med i rubrik 12 - fradrag skal du skrive i rubrik 54. 



 

 
Sammenligningsgrundlag for B-indkomsttab 
For at kunne beregne den forventede kompensation, skal du dokumentere din indtægt i en periode, 
som kan anvendes som sammenligningsgrundlag for det nuværende B-indkomsttab.  
 
Du bliver som udgangspunkt bedt om at dokumentere din indkomst i perioden 1. april – 30. juni 
2019. Hvis du vurderer, at denne periode ikke er retvisende for din indtjening, har du mulighed for at 
sætte krydse ved boksen ”Der er særlige omstændigheder, der gør, at ovenstående periode ikke er 
retvisende for min gennemsnitlige B-indkomst”. Det kan fx være, hvis du har været alvorligt syg eller 
været på barsel. Den nye periode skal dog som udgangspunkt vare 3 måneder, og ikke ligge før den 
9. marts 2019. 
 

 Den 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 
 Tidspunktet for den først registrerede B-indkomst og frem til den 9. marts 2020 
 Selvvalgt periode, hvis der er særlige omstændigheder, der gør, at de to ovenstående 

perioder ikke passer. Særlige omstændigheder kan fx være alvorlig sygdom eller barsel.  
 
Hvis du vælger en af de to nederste kategorier, bliver du bedt om at udspecificere perioden, og 
dokumentere de særlige omstændigheder, der har gjort sig gældende. For alle perioder skal du 
dernæst indtaste og dokumentere din B-indkomst i den valgte periode. Dokumentation kan være din 
årsopgørelse sammenholdt med fakturerer/betalinger fra perioden. 
 
Systemet vil nu beregne, hvor stor en månedlig B-indkomst du har haft i perioden i gennemsnit. Hvis 
gennemsnittet ikke overstiger 10.000 kr. pr. måned, er det ikke muligt at ansøge om kompensation.  
 
Tryk ”Næste” for at komme til en side om lukkeperioder. 

Lukkeperiode 
Du vil nu møde en side, hvor du bliver spurgt, om du har haft forbud mod at holde åbent. Du får 
svarmulighederne ”Nej”, ”Ja, men jeg har haft indkomst i vores lukkeperiode” eller ”Ja, jeg har haft 0 kr. 
i indkomst i lukkeperioden”.  
 
Hvis du vælger en af de første to kategorier, vil du opnå en kompensationsgrad på 90 % af dit 
indtægtstab. Du vil have en kompensationsgrad på 100 % af dit indtægtstab, hvis din branche er 
omfattet af et forbud mod at holde åbent, og du desuden ikke har haft nogen indtægt i lukkeperioden. 
 
For at vælge kunne sidstnævnte kategori må virksomheden ikke have haft nogen omsætning 
overhovedet i perioden. Hvis man vælger denne kategori, skal man udfylde, hvilken dato det forventes, 
at virksomheden lovligt kan åbne. Svarene 20. april, 11. maj, 18. maj og ”fortsat lukket med forbud, 
indtil videre til 8. juni” vil fremgå som valgmuligheder. 
 
Du skal endeligt dokumentere din lukkeperiode. 
 
Tryk ”Næste” og kom videre til en side angående forlængelse af perioden. 
 
Forlæng kompensationsperioden 

Hvis du ikke forventer at være tilbage på dit normale indtægtsniveau efter d. 8. juni 2020, kan du 
vælge at udvide kompensationsperioden til og med d. 8. juli.  



 

 
Vælg ”Ja” eller ”Nej” på spørgsmålet ”Skal din kompensationsperiode udvides frem til den 8. juli 
2020?” 
 
Tryk ”Næste” for at komme videre til en side om forventet indkomst. 
 
Forventet kompensation 

 
 Det skal du have klar: Information om din forventede B-indkomst i kompensationsperioden.  

 
Du vil nu møde en side, hvor du skal angive din forventede B-indkomst. Du skal indtaste din 
forventede B-indkomst i perioden fra d. 9. marts til og med 8. juni 2020 som følge af 
coronavirus/COVID-19. Hvis du har valgt at forlænge kompensationsperioden, skal du indtaste din 
forventede B-indkomst for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020. 

 
Systemet vil nu beregne dit B-indkomsttab ud fra den tidligere B-indkomst. Hvis du tidligere har 
modtaget kompensation igennem ordningen, vil tidligere udbetalt kompensation blive fratrukket. 
 
Du vil dernæst se et udregnet skema over din forventede B-indkomst. Kompensationen vil udgøre 90 
% eller 100 % (afhængig af, om din branche har været tvungen lukket, og du ikke har haft nogen 
indkomst) af indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Det vil også fremgå af udregningen, 
hvis dit forventede indtjeningstab overstiger den maksimale kompensation for perioden. 
 
Tryk ”Næste”, hvorefter du vil blive ledt videre til en side om tro og loveerklæring. 

Tro- og love erklæring   
Du vil blive bedt om at bekræfte på tro- og love, under strafansvar, at de indsendte oplysninger er 
retvisende.   
 
Vælg – Jeg bekræfter ovenstående 
 
Tryk – Næste for at komme videre 
 
Du vil nu kunne se den indtastede ansøgning. Du har mulighed for at få ansøgning tilsendt.  
 
Du vil modtage en kvittering for modtagelse kort efter indsendelse. Du har mulighed for at få 
kvitteringen tilsendt.  
 
Hvis den fremsendte dokumentation vurderes utilstrækkelig, vil der ikke blive udbetalt kompensation, 
før du fremsender ny dokumentation.  
 
Ligeledes vil du blive pålagt helt eller delvis at tilbagebetale for meget udbetalt kompensation.  

Er du i tvivl om, hvor stort dit omsætningstab er? 

Du skal indberette dit faktiske omsætningstab til Erhvervsstyrelsen, når perioden er afsluttet. Hvis du har 
regnet forkert, vil der ske efterregulering af kompensationen, enten i form af en udbetaling eller 
tilbagebetaling.  



 

Opsummering 
Du bliver afslutningsvist bedt om at læse opsummeringen igennem, før du trykker send. Når du har 
trykket send, og ser en kvittering på din skærm, som lyder ”Du har nu ansøgt om kompensation som 
freelancer”  


