
 

 
Vejledning til hvordan du udfylder genansøgning om 
kompensation for selvstændige erhvervsdrivende 
 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan søge? 

Alle virksomheder, der har modtaget kompensation igennem ordningen for kompensation for 
selvstændige erhvervsdrivende, og som ønsker at genansøge om kompensation med udgangspunkt i 
de nye regler omkring udvidet kompensationsperiode og øget kompensationsgrad.  

For at begynde udfyldningen af dit ansøgningsskema, skal du logge på ansøgningsblanketten med 
virksomhedens NemID, eller evt. private NemID tilknyttet dit CVR-nummer. Hvis du ikke har ansøgt 
om kompensation for din virksomhed, skal du ansøge via ansøgningsmodulet for midlertidig 
kompensation og anvende vejledningen hertil. 

 
Virksomheden der søger 

Du vil møde en side, hvor virksomhedens oplysninger bliver skitseret. Virksomhedsnavn og CVR-
nummer vil fremgå sammen med den tidligere udbetalte kompensation.  
 
Tryk ”Næste” for at komme videre til en side om lukkeperioder. 

Lukkeperiode 
• Det skal du have klar: Som udgangspunkt ikke noget. Hvis virksomheden er blevet pålagt lukning, 

og ikke har haft nogen omsætning, bedes du vedhæfte dokumentation for, at virksomheden er 
omfattet af påbuddet om lukning. 

 
På siden for lukkeperiode, bliver du spurgt, om din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent. 
Du får svarmulighederne ”Nej”, ”Ja, men vi har haft omsætning i vores lukkeperiode” eller ”Ja, vi har 
haft 0 kr. i omsætning i lukkeperioden”.  
 
Hvis du vælger en af de første to kategorier, vil du opnå en kompensationsgrad på 90 % af dit 
omsætningstab. Du vil have en kompensationsgrad på 100 % af dit omsætningstab, hvis din 
virksomhed er omfattet af et forbud mod at holde åbent og desuden ikke har haft nogen omsætning i 
lukkeperioden. 
 

 

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. 



 

For at kunne vælge sidstnævnte kategori må virksomheden ikke have haft nogen omsætning 
overhovedet i perioden. Hvis du vælger denne kategori, skal du 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 desuden dokumentere din lukkeperiode. Det 
forventes ikke, at du kan dokumentere, at du ikke har haft nogen omsætning, men du skal vise, at din 
virksomhed er omfattet af påbuddet om lukning. Det vil desuden blive kontrolleret i efterreguleringen, 
at du som beskrevet ikke har haft omsætning. 
 
Tryk ”Næste” og kom videre til en side angående forlængelse af perioden. 
 

Forlæng perioden 
Du har mulighed for at vælge, hvorvidt din ansøgning også skal dække perioden 9. juni til og med 8. 
juli, eller om du udelukkende ønsker at modtage kompensation for perioden 9. marts til 8. juni. Det kan 
være, hvis din virksomhed er begyndt at have omsætning igen, og du derfor ikke længere lever op til 
kravet om, at virksomheden skal have haft et 30 % fald i sin omsætning i den samlede periode. 
 
Hvis du trykker ”Ja” til, at du ønsker at forlænge kompensationsperioden, bliver du spurgt til om 
forventede omsætning, som du indtastede i din tidligere ansøgning, også er repræsentativ for den 
forventede omsætning i den ekstra måned.  
 
Du skal angive det beløb du forventer at tjene, og ikke det beløb du forventede at tjene, hvis 
coronavirus/COVID-19 ikke havde eksisteret.  

 
Tryk ”Næste”, hvorefter du vil blive ledt videre til en side om forventet kompensation. 

Forventet kompensation 
Følgende side vil vise et udregnet skema over det forventede omsætningstab for virksomheden. 
Derudover vil det fremgå, hvor meget virksomheden tidligere har modtaget i kompensation, og hvor 
meget kompensation, der dernæst vil blive udbetalt til virksomheden som følge heraf. 
 
Tryk ”Næste”, hvorefter du vil blive ledt videre til en side om kontaktpersoner. 
 

Kontaktperson 
• Det skal du have klar: kontaktinformationer til en af virksomhedens ejere. 

 
Du vil blive bedt om at sende dine kontaktoplysninger, så Erhvervsstyrelsen kan kontakte dig, hvis der 
opstår spørgsmål undervejs i sagsbehandlingen.  
 

Er du i tvivl om, hvor stort dit omsætningstab er/dit omsætningstab er større/mindre end angivet i din første 
ansøgning? 

Genansøgningen skal ikke bruges til at efterregulere dit tidligere indberettede omsætningstab. Du skal 
indberette dit faktiske omsætningstab til Erhvervsstyrelsen, når perioden er afsluttet i slutningen af året. 
Hvis du har regnet forkert, vil der ske efterregulering af kompensationen, enten i form af en udbetaling eller 
tilbagebetaling på dette tidspunkt.  



 

Angiv for kontaktpersonen 
• Navn (kan være udfyldt på forhånd) 
• Telefonnummer 
• E-mailadresse 

 
Tryk ”Næste” for at komme videre. 
 

Tro- og loveerklæring   
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 ansøgningen 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.  
 

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 
selvstændig”. 
 


