
25.5.2020 Få kompensation som selvstændig med CVR-nr. | Virksomhedsguiden.dk

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-med-… 1/12

Kompensation og hjælp til din virksomhed

Kompensation og hjælp til din virksomhed

Få kompensation som selvstændig med
CVR-nr.

Selvstændige med CVR-nummer med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om
midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

Du kan søge om kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den
8. juli 2020.

Find vejledning til din virksomhed om coronavirus/covid-19. Læs
mere

Vejledning

Temaer

Skabeloner

Events og tilbud

Søg

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/vejledning/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/skabeloner/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=tilbud
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/
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Hvem kan søge om kompensation som selvstændig med
CVR-nummer

Ordningen er åben for ansøgning frem til 31. august 2020.

Ansøgning mhp.  forlængelse og justering af allerede
godkendte ansøgninger

Regeringen og Folketingets partier aftalte den 18. april 2020 at forbedre ordningen for
selvstændige. Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. For
at blive omfattet af de nye regler, skal du søge igen. Det betyder, at du kan opnå:

Læs mere om aftalen 

Du kan først ansøge igen, når din ansøgning er godkendt.

Se status på din ansøgning på Mit Virk 

Hvornår udbetales kompensationen?

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Alle
ansøgninger behandles hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af, om
ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret - eller om den skal gennemgås nærmere.

Du modtager en kvittering i virksomhedens digitale postkasse - senest en time efter, du har
sendt din ansøgning.

Du får udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang. Hvis du benytter muligheden for at søge
om forlængelse, vil dette beløb udbetales separat.

Udbetaling kan kun ske til virksomhedens NemKonto. Personligt ejede virksomheder kan
benytte sin private NemKonto, hvis banken godkender dette.

Din omsætning har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før
coronavirus/covid-19

Du har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte beregnes forholdsmæssigt efter
timeantal. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 25
fuldtidsansatte

Du har et forventet tab i omsætning på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19

kompensationsgrad på op til 90%, eller 100%, hvis din forretning har været lukket ved
påbud

forlængelse til og med 8. juli 2020.

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi
https://mit.virk.dk/nemlogin/login?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
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Ansøg om kompensation som selvstændig med CVR-
nummer

Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID. Din revisor eller
andre kan ikke søge for dig.

Ansøg om kompensation på Virk 

Vejledning til ansøgning (pdf) 

Vejledning til ansøgning - enkeltmandsvirksomhed (pdf) 

Status på din ansøgning

Du kan se status for dine ansøgninger om kompensation i forbindelse med
coronavirus/covid-19 på Mit Virk.

Hvis du har en godkendt ansøgning, kan du søge om forlængelse eller justering.

Se status på din ansøgning på Mit Virk 

Vejledning til genansøgning (pdf) 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.
Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

Spørgsmål og svar

Hvis du søger for første gang:

Hvad skal jeg have klar, inden jeg udfylder min ansøgning?

Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_selvstaendige?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Vejledning%20til%20selvst%C3%A6ndige%20%28opdatereret%2022052020%29.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Vejledning%20til%20hvordan%20du%20udfylder%20ans%C3%B8gning%20om%20kompensation%20for%20enkeltmandsvirksomheder%28opdateret%2022052020%29.pdf
https://mit.virk.dk/nemlogin/login?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Genans%C3%B8gning%20vejledning.pdf
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Hvis du genansøger for at opnå forlængelse eller justering af godkendt
ansøgning:

Find vejledning og forbered dig til ansøgningen 

Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail

Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden

Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden

Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden

Navn og ejerandel på virksomhedsejere

Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, fx løn, udbetaling af overskud fra
virksomheden eller anden dokumentation

Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle

Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de
samme tab, som der søges kompensation for.

Oplysning om, din virksomhed har været tvunget lukket, og evt. perioden herfor.

Forventet omsætning i kompensationsperiode 9. juni til og med 8. juli 2020.

Kompensationen vil udgøre 90 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i
omsætning ekskl. moms. Hvis din virksomhed har været lukket ved bekendtgørelse,
kan kompensationen udgøre 100% i den periode, du har måttet holde lukket, hvis
virksomheden ikke har haft nogen omsætning i perioden.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og
dermed i alt 69.000 kr. i en periode på tre måneder.

Det er ikke tilladt at modtage kompensation, hvis man har en personlig indkomst på
over 800.000 kr. i 2020.

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen?

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_selvstaendige#tab2
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Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte
kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage.

Du skal også tilbagebetale støtten, hvis du som selvstændig opnår en personlig
indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Ja, kompensationen er skattepligtig.

Du har som virksomhed og selvstændig selv pligt til at indberette
kompensationsbeløbet til Skat. Det kan du gøre enten via forskudsregistreringen for
dette år, eller du kan vente og opgive beløbet i selvangivelsen næste år.

Læs mere om indkomst og skat for selvstændig/erhverv 

Skal der betales skat af kompensationen?

Nej, ordningen forudsætter ikke modregning af gæld til det offentlige.

Vil min kompensation blive reduceret, hvis jeg har gæld til det offentlige?

Nej, kompensationen kan kun udbetales til virksomhedens NemKonto.

Erhvervsstyrelsen kan derfor ikke udbetale til andre end din egen NemKonto, uanset
om du medsender dokumenter, der overdrager retten til at modtage kompensation til
en anden, fx din bank.

Kan jeg overdrage min ret til kompensation til en anden?

Nej, det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige
og freelancere mv.

Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at
anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Skal jeg bruge revisorbistand for at kunne søge ordningen?

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2662
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Nej, din revisor kan ikke ansøge ordningen på vegne af din virksomhed. Dette gælder
også selvom revisoren har en fuldmagt til at agere på vegne af din virksomhed. Når
virksomheden logger ind for at ansøge ordningen, bliver der automatisk trukket en
række oplysninger om virksomheden. I den forbindelse vedkender virksomheden sig,
at de indrapporterede oplysninger er korrekte. Derfor skal du anvende en
medarbejdersignatur (NemID) for at søge ordningen. Dette sikrer kontrol med, at den,
der ansøger, har rettigheder til at handle på vegne af virksomheden.

Du kan her på siden under ”Hvad skal jeg have klar, inden jeg udfylder min
ansøgning?” få hjælp til den information og dokumentation, som du skal
indrapportere ved ansøgning. Det er muligt at få et eksternt lønbureau eller en revisor
til hjælpe med at samle nødvendige oplysninger, hvorefter du selv skal indrapportere
oplysningerne i den elektroniske blanket.

Kan min revisor søge om kompensation for min virksomhed, hvis min
revisor har en fuldmagt?

Du kan søge, hvis du er registreret som en fuldt ansvarlig deltager i virksomheden i
CVR-registret og har et CPR-nr.

Kan jeg søge som anden udenlandsk virksomhed?

Kun hvis de har et CVR-nr. og en reel ejer. Har de ikke har det, vil de ikke være
omfattet af ordningen. Det gælder også frivillige foreninger.

I praksis betyder det, at de fleste fonde og foreninger ikke er omfattet af ordningen for
selvstændige og freelancere mv. For at søge ordningen skal du desuden eje mindst 25
% af virksomheden.

Er fonde og foreninger omfattet af ordningen?

Kan jeg søge flere kompensationsordninger på samme tid?
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Ja, de forskellige kompensationsordninger supplerer hinanden. Du kan benytte
ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige
omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere
forskellige ordninger.

Eftersom kompensation til freelancere med B-indkomst falder under samme ordning
for selvstændige med CVR-nr., er det ikke muligt at få kompensation for sit B-
indkomsttab og tab i omsætning under sit CVR-nr.

Nej, du kan kun ansøge om kompensation for den fulde periode fra den 9. marts 2020
til og med den 8. juni 2020.

Fristen for at søge om kompensation er den 30. juni 2020.

Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske
omsætnings- eller B-indkomsttab.

Kan jeg søge kompensation for mindre end 3 måneder?

Virksomheden skal være oprettet senest den 9. marts 2020.

Hvornår skal min virksomhed være startet for at kunne få kompensation?

Du kan søge om kompensation, hvis du har modtaget dit CVR-nr. senest 9. marts
2020 eller har haft B-indkomst i perioden frem til 9. marts 2020. Du skal dog have
haft omsætning eller B-indkomst i mindst en hel måned inden 9. marts 2020.

Hvis din virksomhed er nystartet, kan det have betydning for din referenceperiode:

Kan jeg søge om kompensation, hvis jeg er en nyopstartet virksomhed?

Når du søger kompensation, er referenceperioden som udgangspunkt fra og med 1.
april 2019 til og med 30. juni 2019.

Hvis din virksomhed er oprettet, eller du har haft første registrerede B-indkomst, i
perioden fra 1. april 2019 til 1. december 2019, er din referenceperiode som
udgangspunkt fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020.
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Hvis din virksomheder er oprettet, eller du har haft første registrerede B-indkomst
efter 1. december 2019, udgør din referenceperiode perioden fra virksomhedens
stiftelsesdato eller første registrerede B-indkomst til 9. marts 2020.
Referenceperioden skal dog minimum dække en hel måned.

Virksomheder, der har skiftet ejer inden den 9. marts, kan godt søge om kompensation
på baggrund af omsætningstal fra den tidligere ejer.

I forbindelse med ansøgningen, vil du skulle vedlægge dokumentation for, at du har
overtaget en anden virksomhed (fx i form en købsaftale eller et
overdragelsesdokument). Du skal også kunne dokumentere omsætningen under den
tidligere ejers CVR-nr.

Kan jeg søge kompensation, hvis jeg har overtaget en anden virksomhed og
driver den videre under et nyt CVR-nr?

For at kunne beregne dit forventede tab som følge af coronavirus/covid-19, skal du
oplyse en periode, hvor du har haft ”normal” omsætning.

Som udgangspunktet vil referenceperioden være fra og med 1. april 2019 til og med 30.
juni 2019.

Hvis du vurderer, at den periode ikke er retvisende for din omsætning, har du
mulighed for at vælge en anden periode. Det kan fx være, hvis du har oplevet alvorlig
sygdom eller været på barsel. Den nye periode skal som udgangspunkt være på
minimum 3 måneder.

Hvad er referenceperioden for min omsætning?

Ja, hvis I lever op til en række krav.

Du kan som virksomhedsejer via din årsopgørelse fordele en del af dit overskud til en
medarbejdende ægtefælle, hvis I lever op til følgende kriterier

Kan min medarbejdende ægtefælle også få kompensation?

I er samlevende ved årets udgang 2019

Din medarbejdende ægtefælle har deltaget væsentligt i virksomhedsdriften, og det
overførte beløb er ikke i åbenbart misforhold til denne arbejdsindsats
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Bemærk, at sidste kriterie betyder, at virksomheder, der søger om kompensation til
medarbejdende ægtefælle skal udbetale overskud af virksomheden i 2020. Hvis du
ikke har overskud i virksomheden i 2020, risikerer du at skulle tilbagebetale
kompensationen for den medarbejde ægtefælle.

Hvis du som medarbejdende ægtefælle har en fast lønaftale i virksomheden, er du ikke
omfattet af denne ordning. Du kan i stedet benytte den midlertidige ordning for
lønkompensation.

Det delte overskud udgør op til 50% af virksomhedens samlede overskud før
renter, dog maksimalt 246.400 kr. for 2020.

Der skal være overskud i virksomheden, for at du kan få kompensation for en
medarbejdende ægtefælle

Ja, du kan som virksomhedsejer eller medarbejdende ægtefælle fortsat arbejde i din
virksomhed.

Må jeg fortsat arbejde, hvis jeg modtager kompensation?

Ja, hvis du har en omsætning, der er over 10.000 kr. per måned, og du ejer minimum
25 % af virksomheden.

Kan jeg få kompensation, hvis jeg arbejder i min virksomhed på deltid?

Ja, hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til
eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra
andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges
lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne
kompensationsordning til sig selv.

Kan jeg både få lønkompensation til mine ansatte og modtage kompensation
fra denne ordning?
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Ja, du kan som pensionist søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder
de øvrige betingelser for at søge ordningen.

Jeg er pensionist, kan jeg søge om tabt omsætning?

Der kan gå op til syv hverdage fra datoen på udbetalingsbrevet til pengene går ind på
din konto.

Hvis du ikke har modtaget pengene efter syv hverdage, bør du som det første
undersøge, om din NemKonto er korrekt oprettet. Du kan altid se virksomhedens
NemKonto via selvbetjeningsløsningen på NemKonto.dk. Det kræver et NemID med
medarbejdersignatur. Hvis du skifter pengeinstitut, skal du også huske at ændre
jeres virksomheds NemKonto.

Hvis du som enkeltmandsvirksomhed anvender din private NemKonto, skal du
indhente og fremsende dokumentation for din banks godkendelse heraf.  

Hvis du fortsat oplever problemer, må du meget gerne kontakte vores hotline.

Jeg har modtaget et brev om, at min ansøgning er godkendt, men jeg har
ikke modtaget nogen penge?

If you run a business in Denmark, you may apply for one or several of the
compensation schemes for businesses in Denmark during the coronavirus
disease/COVID-19.

Find introduction to the compensation schemes at www.danishbusinessauthority.dk 

Where can I find information about compensation schemes in English?

Det er endnu ikke muligt at tilbagebetale kompensation. Erhvervsstyrelsen vil etablere
det nødvendige set-up til tilbagebetaling. Hold øje her på Virksomhedsguiden.

Hvordan kan jeg betale tilbage, hvis jeg har fået for meget i kompensation?

https://danishbusinessauthority.dk/assistance-businesses-denmark-during-coronavirus-diseasecovid-19
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Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform

Find viden og værktøjer om start, drift
og udvikling af din virksomhed

Skrevet af Erhvervsstyrelsen

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du ikke foretage tilbagebetaling, før du kan
orientere dig om proceduren her på siden. IT-kriminelle forsøger desværre at snyde
ansøgere af kompensationsordningerne til at udlevere personlige oplysninger.

Følg disse to råd, og undgå at blive snydt:

Udlevér aldrig dit NemID – hverken på telefon eller over mail

Udlevér aldrig konto- og kortlysninger.

Du kan kun ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders eller 4-måneders
periode, enten fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020, eller fra 9. marts
2020 til og med 8. juli 2020.

Fristen for at søge om kompensation er den 31. august 2020.

Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske
omsætningstab.

Kan jeg selv bestemme, hvor lang en periode jeg søger kompensation for?

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