Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om
kompensation for freelancere
Ansøgning om midlertidig kompensation for freelancere som følge af Covid-19 kan søges via følgende
link. Denne vejledning kan bruges til at udfylde ansøgningsblanketten korrekt.

Det er muligt at benytte blanketten til at søge kompensation for én af følgende perioder:
For ansøgere, der søger første gang eller som har fået et afslag på tidligere ansøgning:
Søg kompensation for 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020
For vejledning til at søge kompensation for denne periode, skal du gå til vejledningens side 2.
Søg kompensation for 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020
For vejledning til at søge kompensation for denne periode, skal du gå til vejledningens side 8.
Søg kompensation for 9. juli 2020 til og med 8. august 2020
For vejledning til at søge kompensation for denne periode, skal du gå til vejledningens side 15.

For ansøgere, der har en godkendt ansøgning:
Genansøg for 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020
For vejledning til at søge kompensation for denne periode, skal du gå til vejledningens side 2.
Søg kompensation for 9. juli 2020 til og med 8. august 2020
For vejledning til at søge kompensation for denne periode, skal du gå til vejledningens side 15.

For ansøgere, der har en aktiv grundansøgning
Søg kompensation for 9. juli 2020 til og med 8. august 2020
For vejledning til at søge kompensation for denne periode, skal du gå til vejledningens side 15.

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.
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Vejledning til ansøgning for perioden 9. marts 2020 til og
med 8. juni 2020
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 ikke har haft indkomst før den
10. marts 2019.

o

Fra første registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020, såfremt din første
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 skyldes andre
omstændigheder.

Vælg ”Jeg accepterer betingelserne ovenfor”.
Tryk ”Næste” for at komme videre.

Vælg periode
På blankettens næste side vil du blive bedt om at vælge hvilken kompensationsperiode, du søger for.
For at kunne følge de næste skridt i denne vejledning, skal du vælge perioden 9. marts 2020 til og med
8. juni 2020.
Tryk ”Næste” for at komme videre.

Dine oplysninger
På blankettens næste side vil du se oplysningerne om dit navn og CPR-nummer. Du bedes desuden
udfylde med 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
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Tidligere B-indkomst
•

Det skal du have klar: Information om din B-indkomst i hele 2019 eller en alternativ periode, der
er mere retvisende for din nuværende situation, samt information om din B-indkomst i
sammenligningsperioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 eller en alternativ periode, der er mere
retvisende for din nuværende situation.

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 indtaste din B-indkomst for
perioden hele 2019, og dokumentere denne. Du bedes vedhæfte din personlige årsopgørelse for 2019
som dokumentation. Såfremt dette ikke er muligt, bedes du fremsende andet dokumentation, der i
tilstrækkelig grad underbygger dine angivelser i ansøgningen.
Du kan vælge at krydse af i boksen ”ovenstående periode er ikke retvisende for min normale indkomst”,
hvis perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 ikke er retvisende for din normale årlige indkomst.
Krydser du af i boksen, vil du blive præsenteret for tre forskellige muligheder, som du skal vælge
afhængig af hvor længe du har haft indkomst som freelancer:
• 10. marts 2019 til og med 9. marts 2020
• Tidspunktet for den først registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020
• Der er særlige omstændigheder, der gør, at de andre perioder ikke passer til din situation (fx
alvorlig sygdom eller barsel)
Vælger du første af ovenstående muligheder, vil du blive bedt om at vedhæfte dokumentation for at
denne periode er mere retvisende end 1. januar 2019 til og med 31. december 2019, samt angive din
B-indkomst for den valgte periode.
Vælger du en af de to sidstnævnte muligheder, vil du først og fremmest blive bedt om at definere
perioden specifikt med fra og til dato. Her vil du også blive bedt om at vedhæfte dokumentation for,
hvorfor denne periode er mere retvisende for din nuværende situation. Herefter vil du blive bedt om at
angive din B-indkomst for valgte periode.
Særlige omstændigheder:
Hvis du vælger særlige omstændigheder, skal du dokumentere:

1. Hvorfor den foreslåede periode ikke er retvisende og
2. Hvorfor den periode du har valgt, er mere retvisende i forhold til kompensationsperioden.
Dokumentationen kan for eksempel være:

-

Erklæring om hvilke særlige omstændigheder, det drejer sig om
Offentlige dokumenter fx en sygemelding eller udbetaling af barselsdagpenge fra ATP

Eksempel på erklæring:
”Da jeg har været sygemeldt i marts 2019 (se vedhæftede sygemelding), har jeg valgt perioden 1. maj
2019 til 9. marts 2020 som den mest retvisende periode for min tidligere B-indkomst.”
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Angivelse af indkomst
B-indkomsten, som skal inkluderes, er den indkomst du betaler Skat og AM-bidrag af, inden der er
fratrukket udgifter, fradrag og Skat. Det drejer sig om den indtægt, der bliver indberettet i rubrik 12,
15 samt 111. 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 medarbejdende 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.
• Udøver du kunstnerisk virksomhed og modtager indtægter i form af f.eks. indtægter fra Koda,
bedes du dokumentere dette særskilt i form af et officielt brev eller lignende fra den myndighed
eller institution, der udbetaler pengene.
Rubrik 111
• Overskud fra virksomhed og anden erhvervsmæssig aktivitet, der betales AM-bidrag af.
• Indkomst, der indgår som omsætning under et CVR-nummer, kan ikke medtages.
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Dokumentation for tidligere B-indkomst
Alle beløb skrevet i ansøgningen skal dokumenteres.
Dokumentationen på din tidligere B-indkomst kan for eksempel være: Årsopgørelse fra SKAT

-

Indkomstoplysninger fra SKAT
Opgørelse/oversigt over honorarer
Fakturaer og honorarkvitteringer

Redegørelse for evt. beløb indberettet i rubrik 111 i årsopgørelsen
Dokumentationen skal være påført med tydelig angivelse af periode, specificering af opgaver og
honorarbeløb.
I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

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.

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 krydse
af i 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.
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Dokumentation for B-indkomst i sammenligningsperioden
Alle beløb angivet i ansøgningen skal dokumenteres.
Dokumentationen på B-indkomst i sammenligningsperioden kan for eksempel være:

-

Opgørelse/oversigt over honorarer
Indkomstoplysninger fra SKAT
Tabsopgørelse fra Koda
Fakturaer og honorarkvitteringer
Erklæring fra arbejdsgiver omkring udbetaling af honorarer
Kørsels- og rejseskema med angivelse af honorarer

Redegørelse for beløb indberettet i rubrik 111 i årsopgørelsen
Dokumentationen skal være påført med tydelig angivelse af periode, specificering af opgaver og
honorarbeløb.
I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

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 indkomsttab.
Hvis dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket, og du slet ikke haft B-indkomst i den påbudte
lukkeperiode, skal du vælge den tredje mulighed, ”Ja, jeg har haft 0 kr. i indkomst i lukkeperioden”.
Herefter vil du blive bedt om at vælge, hvornår dit fysiske arbejdssted lovligt har kunne åbne igen. Du
skal endeligt dokumentere din lukkeperiode.

Dokumentation for lukkeperiode
Hvis dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket og du ikke har haft B-indkomst i lukkeperioden, vil
du blive bedt om at vedhæfte dokumentation. Denne dokumentation skal vise, at dit fysiske arbejdssted
har, eller har haft, forbud mod at holde åbent.
Dokumentationen for dette kan findes i bekendtgørelserne 224 af 17. marts 2020, 445 af 19. april 2020
eller andre beslægtede bekendtgørelser om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang
til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID19). Du kan også finde dokumentation for påbudt lukning på politiets hjemmeside. Det er vigtigt
at du dokumenterer at dit fysiske arbejdssted har været lukket på grund af påbud, og ikke som en
konsekvens af nedlukningen af samfundet.
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Dokumentation for lukkeperiode
Hvis du angiver at dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket og du har haft 0 kr. i B-indkomst i
perioden, skal du dokumentere dette.
Dokumentationen kan for eksempel være en erklæring, der indeholder følgende:

-

Den branche, du er beskæftiget inden for.
Link til en side, der viser at den specifikke branche har været påbudt lukket, fx politiets hjemmeside.

I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

Tryk ”Næste”, for at se den forventede kompensation.

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 allerede er bekendt med din indkomst i denne periode, skal du angive det reelle indkomstbeløb for
perioden.
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 love-erklæring.

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 til en opsummering. Du har først sendt ansøgningen, når du har
trykket send på næste side.
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Opsummering
Du vil nu kunne se den indtastede ansøgning. Sørg for at gennemlæse de indtastede tal, og tjek at alle
de angivne beløb stemmer. Hvis du opdager en fejl i et indtastet beløb, har du mulighed for at gå
tilbage i ansøgningen og rette dette. Efter alt er læst igennem, kan du trykke ”send”.
Når du har trykket send, vil du se en kvittering på din skærm som lyder ”Du har nu ansøgt om
kompensation som freelancer”. Du vil efterfølgende modtage en kvittering i din e-Boks.

Bogføringspligt
Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at du har pligt til at opbevare
dokumentation for kompensation i 5 år, da kompensationen skal bogføres som en indtægt, jf.
bogføringslovens § 10, stk.1, jf. § 3.

Vejledning til ansøgning for perioden 9. marts 2020 til og
med 8. juli 2020
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 ikke har haft indkomst før den
10. marts 2019.

o

Fra første registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020, såfremt din første 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 skyldes andre
omstændigheder.

Vælg ”Jeg accepterer betingelserne ovenfor”.
Tryk ”Næste” for at komme videre.
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Vælg periode
På blankettens næste side vil du blive bedt om at vælge hvilken kompensationsperiode, du søger for.
For at kunne følge de næste skridt i denne vejledning, skal du vælge perioden 9. marts 2020 til og med
8. juli 2020.
Tryk ”Næste” for at komme videre.

Dine oplysninger
På blankettens næste side vil du se oplysningerne om dit navn og CPR-nummer. Du bedes desuden
udfylde med 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

Tidligere B-indkomst
•

Det skal du have klar: Information om din B-indkomst i hele 2019 eller en alternativ periode, der
er mere retvisende for din nuværende situation, samt information om din B-indkomst i
sammenligningsperioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 eller en alternativ periode, der er mere
retvisende for din nuværende situation.

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 indtaste din B-indkomst for
perioden hele 2019, og dokumentere denne. Du bedes vedhæfte din personlige årsopgørelse for 2019
som dokumentation. Såfremt dette ikke er muligt, bedes du fremsende andet dokumentation, der i
tilstrækkelig grad underbygger dine angivelser i ansøgningen.
Du kan vælge at krydse af i boksen ”ovenstående periode er ikke retvisende for min normale indkomst”,
hvis perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 ikke er retvisende for din normale årlige indkomst.
Krydser du af i boksen, vil du blive præsenteret for tre forskellige muligheder, som du skal vælge
afhængig af hvor længe du har haft indkomst som freelancer:
• 10. marts 2019 til og med 9. marts 2020
• Tidspunktet for den først registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020
• Der er særlige omstændigheder, der gør, at de andre perioder ikke passer til din situation (fx
alvorlig sygdom eller barsel)
Vælger du første af ovenstående muligheder, vil du blive bedt om at vedhæfte dokumentation for at
denne periode er mere retvisende end 1. januar 2019 til og med 31. december 2019, samt angive din
B-indkomst for den valgte periode.
Vælger du en af de to sidstnævnte muligheder, vil du først og fremmest blive bedt om at definere
perioden specifikt med fra dato og til dato. Her vil du også blive bedt om at vedhæfte dokumentation
for, hvorfor denne periode er mere retvisende for din nuværende situation. Herefter vil du blive bedt
om at angive din B-indkomst for valgte periode.
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Særlige omstændigheder:
Hvis du vælger særlige omstændigheder, skal du dokumentere:
3. Hvorfor den foreslåede periode ikke er retvisende og
4. Hvorfor den periode du har valgt, er mere retvisende i forhold til kompensationsperioden.
Dokumentationen kan for eksempel være:
- Erklæring om hvilke særlige omstændigheder, det drejer sig om
- Offentlige dokumenter fx en sygemelding eller udbetaling af barselsdagpenge fra ATP
Eksempel på erklæring:
”Da jeg har været sygemeldt i marts 2019 (se vedhæftede sygemelding), har jeg valgt perioden 1.
maj
2019 til 9. marts 2020 som den mest retvisende periode for min tidligere B-indkomst.”
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Angivelse af indkomst
B-indkomsten, som skal inkluderes, er den indkomst du betaler Skat og AM-bidrag af, inden der er
fratrukket udgifter, fradrag og Skat. Det drejer sig om den indtægt, der bliver indberettet i rubrik 12,
15 samt 111.
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 medarbejdende 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.
• Udøver du kunstnerisk virksomhed og modtager indtægter i form af f.eks. indtægter fra Koda,
bedes du dokumentere dette særskilt i form af et officielt brev eller lignende fra den myndighed
eller institution, der udbetaler pengene.
Rubrik 111
• Overskud fra virksomhed og anden erhvervsmæssig aktivitet, der betales AM-bidrag af.
• Indkomst, der indgår som omsætning under et CVR-nummer, kan ikke medtages.
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.

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.
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Dokumentation for tidligere B-indkomst
Alle beløb skrevet i ansøgningen skal dokumenteres.
Dokumentationen på din tidligere B-indkomst kan for eksempel være: Årsopgørelse fra SKAT

-

Indkomstoplysninger fra SKAT
Opgørelse over honorarer
Fakturaer og honorarkvitteringer

Redegørelse for beløb indberettet i rubrik 111 i årsopgørelsen
Dokumentationen skal være påført med tydelig angivelse af periode, specificering af opgaver og
honorarbeløb.
I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

Hvis du vurderer, at denne periode ikke er retvisende for din indtjening, har du mulighed for at krydse
af i 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.
Dokumentation for B-indkomst i sammenligningsperioden
Alle beløb skrevet i ansøgningen skal dokumenteres.
Dokumentationen på B-indkomst i sammenligningsperioden kan for eksempel være:

-

Opgørelse over honorarer
Indkomstoplysninger fra SKAT
Tabsopgørelse fra KODA
Fakturaer og honorarkvitteringer
Erklæring fra arbejdsgiver omkring udbetaling af honorarer
Kørsels- og rejseskema med angivelse af honorarer

Redegørelse for beløb indberettet i rubrik 111 i årsopgørelsen
Dokumentationen skal være påført med tydelig angivelse af periode, specificering af opgaver og
honorarbeløb.
I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.
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Hvis du søger om kompensation for fire måneder, altså fra 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, så skal
du stadig kun angive et sammenligningsgrundlag på tre måneder, der som udgangspunkt ligger fra 1.
april 2019 til og med 30. juni 2019. Systemet vil herefter selv sørge for at beregne et
sammenligningsgrundlag svarende til en fire måneders kompensationsperiode. indkomsten for en
sammenhængende tre-måneders periode, uanset om der søges kompensation for tre eller fire
måneder. Erhvervsstyrelsen omregner indkomsten fra sammenligningsgrundlaget, så det modsvarer
længden for kompensationsperioden. Hvis sammenligningsgrundlaget fx er tre måneder og
kompensationsperioden er fire måneder, gøres det ved at gange indkomsten for
sammenligningsgrundlaget med fire tredjedele.
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 indkomsttab.
Hvis dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket, og du slet ikke haft B-indkomst i den påbudte
lukkeperiode, skal du vælge den tredje mulighed, ”Ja, jeg har haft 0 kr. i indkomst i lukkeperioden”.
Herefter vil du blive bedt om at vælge, hvornår dit fysiske arbejdssted lovligt har kunne åbne igen. Du
skal endeligt dokumentere din lukkeperiode.

Dokumentation for lukkeperiode
Hvis dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket og du ikke har haft B-indkomst i lukkeperioden, vil
du blive bedt om at vedhæfte dokumentation. Denne dokumentation skal vise, at dit fysiske arbejdssted
har, eller har haft, forbud mod at holde åbent.
Dokumentationen for dette kan findes i bekendtgørelserne 224 af 17. marts 2020, 445 af 19. april 2020
eller andre beslægtede bekendtgørelser om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til
og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID19).
Du kan også finde dokumentation for påbudt lukning på politiets hjemmeside. Det er vigtigt at du
dokumenterer at dit fysiske arbejdssted har været lukket på grund af påbud, og ikke som en konsekvens
af nedlukningen af samfundet.
Dokumentation for lukkeperiode
Hvis du angiver at dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket og du har haft 0kr i B-indkomst i perioden,
skal du dokumentere dette.
Dokumentationen kan for eksempel være en erklæring, der indeholder følgende:

-

Den branche, du er beskæftiget inden for.
Link til en side, der viser at den specifikke branche har været påbudt lukket, fx politiets hjemmeside.

I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.
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Tryk ”Næste”, for at se den forventede kompensation.

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. juli 2020 som følge af corona-virus/COVID-19.
Såfremt du allerede er bekendt med din indkomst i denne periode, skal du angive det reelle
indkomstbeløb for perioden.
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 love-erklæring.

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 til en opsummering. Du har først sendt ansøgningen, når du har
trykket send på næste side.

Opsummering
Du vil nu kunne se den indtastede ansøgning. Sørg for at gennemlæse de indtastede tal, og tjek at alle
de angivne beløb stemmer. Hvis du opdager en fejl i et indtastet beløb, har du mulighed for at gå
tilbage i ansøgningen og rette dette. Efter alt er læst igennem, kan du trykke ”send”.
Når du har trykket send, vil du se en kvittering på din skærm som lyder ”Du har nu ansøgt om
kompensation som freelancer”. Du vil efterfølgende modtage en kvittering i din e-Boks.

Bogføringspligt
Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at du har pligt til at opbevare
dokumentation for kompensation i 5 år, da kompensationen skal bogføres som en indtægt, jf.
bogføringslovens § 10, stk.1, jf. § 3.
Side 14 af 21

Vejledning til ansøgning for perioden 9. juli 2020 til og
med 8. august 2020
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 ikke har haft indkomst før den
10. marts 2019.

o

Fra første registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020, såfremt din første 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 skyldes andre
omstændigheder.

Vælg ”Jeg accepterer betingelserne ovenfor”.

Tryk ”Næste” for at komme videre.

Vælg periode
På blankettens næste side vil du blive bedt om at vælge hvilken kompensationsperiode, du søger for.
For at kunne følge de næste skridt i denne vejledning, skal du vælge perioden 9. juli 2020 til og med 8.
august 2020.
Tryk ”Næste” for at komme videre.

Dine oplysninger
På blankettens næste side vil du se oplysningerne om dit navn og CPR-nummer. Du bedes desuden
udfylde med 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
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Tidligere B-indkomst
•

Det skal du have klar: Information om din B-indkomst i hele 2019 eller en alternativ periode, der
er mere retvisende for din nuværende situation, samt information om din B-indkomst i
sammenligningsperioden 1. juli 2019 til 31. juli 2019 eller en alternativ periode, der er mere
retvisende for din nuværende situation.

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 indtaste din B-indkomst for
perioden hele 2019, og dokumentere denne. Du bedes vedhæfte din personlige årsopgørelse for 2019
som dokumentation. Såfremt dette ikke er muligt, bedes du fremsende andet dokumentation, der i
tilstrækkelig grad underbygger dine angivelser i ansøgningen.
Du kan vælge at krydse af i boksen ”ovenstående periode er ikke retvisende for min normale indkomst”,
hvis perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 ikke er retvisende for din normale årlige indkomst.
Krydser du af i boksen, vil du blive præsenteret for tre forskellige muligheder, som du skal vælge
afhængig af hvor længe du har haft indkomst som freelancer:
• 10. marts 2019 til og med 9. marts 2020
• Tidspunktet for den først registrerede indkomst til og med den 9. marts 2020
• Der er særlige omstændigheder, der gør, at de andre perioder ikke passer til din situation (fx
alvorlig sygdom eller barsel)
Vælger du første af ovenstående muligheder, vil du blive bedt om at vedhæfte dokumentation for at
denne periode er mere retvisende end 1. januar 2019 til og med 31. december 2019, samt angive din
B-indkomst for den valgte periode.
Vælger du en af de to sidstnævnte muligheder, vil du først og fremmest blive bedt om at definere
perioden specifikt med fra dato og til dato. Her vil du også blive bedt om at vedhæfte dokumentation
for, hvorfor denne periode er mere retvisende for din nuværende situation. Herefter vil du blive bedt
om at angive din B-indkomst for valgte periode.
Særlige omstændigheder:
Hvis du vælger særlige omstændigheder, skal du dokumentere:

5. Hvorfor den foreslåede periode ikke er retvisende og
6. Hvorfor den periode du har valgt, er mere retvisende i forhold til kompensationsperioden.
Dokumentationen kan for eksempel være:

-

Erklæring om hvilke særlige omstændigheder, det drejer sig om
Offentlige dokumenter fx en sygemelding eller udbetaling af barselsdagpenge fra ATP

Eksempel på erklæring:
”Da jeg har været sygemeldt i marts 2019 (se vedhæftede sygemelding), har jeg valgt perioden 1. maj
2019 til 9. marts 2020 som den mest retvisende periode for min tidligere B-indkomst.”
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Angivelse af indkomst
B-indkomsten, som skal inkluderes, er den indkomst du betaler Skat og AM-bidrag af, inden der er
fratrukket udgifter, fradrag og Skat. Det drejer sig om den indtægt, der bliver indberettet i rubrik 12,
15 samt 111. 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 medarbejdende 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.
• Udøver du kunstnerisk virksomhed og modtager indtægter i form af f.eks. indtægter fra Koda,
bedes du dokumentere dette særskilt i form af et officielt brev eller lignende fra den myndighed
eller institution, der udbetaler pengene.
Rubrik 111
• Overskud fra virksomhed og anden erhvervsmæssig aktivitet, der betales AM-bidrag af.
• Indkomst, der indgår som omsætning under et CVR-nummer, kan ikke medtages.
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Dokumentation for tidligere B-indkomst
Alle beløb skrevet i ansøgningen skal dokumenteres.
Dokumentationen på din tidligere B-indkomst kan for eksempel være: Årsopgørelse fra SKAT

-

Indkomstoplysninger fra SKAT
Opgørelse over honorarer
Fakturaer og honorarkvitteringer

Redegørelse for beløb indberettet i rubrik 111 i årsopgørelsen
Dokumentationen skal være påført med tydelig angivelse af periode, specificering af opgaver og
honorarbeløb.
I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

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.

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. juli 2019 – 31. juli
2019.
Hvis du vurderer, at denne periode ikke er retvisende for din indtjening, har du mulighed for at krydse
af i 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.
Du vil herefter blive bedt om at vælge en periode, der er mere retvisende for din nuværende situation.
Den anden periode skal være på 3 måneder. På baggrund af det angivne beløb, vil systemet udregne
en gennemsnitlig referenceperiode, svarende til en måneds varighed. Vælger du en anden periode, skal
du både dokumentere din indkomst i denne periode, samt dokumentere, hvorfor du har valgt særlige
omstændigheder.
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Dokumentation for B-indkomst i sammenligningsperioden
Alle beløb skrevet i ansøgningen skal dokumenteres.
Dokumentationen på B-indkomst i sammenligningsperioden kan for eksempel være:

-

Opgørelse over honorarer
Indkomstoplysninger fra SKAT
Tabsopgørelse fra Koda
Fakturaer og honorarkvitteringer
Erklæring fra arbejdsgiver omkring udbetaling af honorarer
Kørsels- og rejseskema med angivelse af honorarer

Redegørelse for beløb indberettet i rubrik 111 i årsopgørelsen
Dokumentationen skal være påført med tydelig angivelse af periode, specificering af opgaver og
honorarbeløb.
I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

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 indkomsttab.
Hvis dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket, og du slet ikke haft B-indkomst i den påbudte
lukkeperiode, skal du vælge den tredje mulighed, ”Ja, jeg har haft 0 kr. i indkomst i lukkeperioden”.
Herefter vil du blive bedt om at vælge, hvornår dit fysiske arbejdssted lovligt har kunne åbne igen. Du
skal endeligt dokumentere din lukkeperiode.

Dokumentation for lukkeperiode
Hvis dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket og du ikke har haft B-indkomst i lukkeperioden, vil
du blive bedt om at vedhæfte dokumentation. Denne dokumentation skal vise, at dit fysiske arbejdssted
har, eller har haft, forbud mod at holde åbent.
Dokumentationen for dette kan findes i bekendtgørelserne 224 af 17. marts 2020, 445 af 19. april 2020
eller andre beslægtede bekendtgørelser om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til
og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID19).
Du kan også finde dokumentation for påbudt lukning på politiets hjemmeside. Det er vigtigt at du
dokumenterer at dit fysiske arbejdssted har været lukket på grund af påbud, og ikke som en konsekvens
af nedlukningen af samfundet.
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Dokumentation for lukkeperiode
Hvis du angiver at dit fysiske arbejdssted har været påbudt lukket og du har haft 0 kr. i B-indkomst i
perioden, skal du dokumentere dette.
Dokumentationen kan for eksempel være en erklæring, der indeholder følgende:

-

Branche, du er beskæftiget inden for.
Link til en side, der viser at den specifikke branche har været påbudt lukket, fx politiets hjemmeside.

I dokumentationshåndbogen på virksomhedsguiden.dk er der eksempler på mulig dokumentation.

Tryk ”Næste”, for at se den forventede kompensation.

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 9. juli 2020 til 31. juli 2020 som følge af coronavirus/COVID-19. Såfremt du
allerede er bekendt dem din indkomst i denne periode, skal du angive det reelle indkomstbeløb for
perioden.
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 love-erklæring.

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 til en opsummering. Du har først sendt ansøgningen, når du har
trykket send på næste side.

Side 20 af 21

Opsummering
Du vil nu kunne se den indtastede ansøgning. Sørg for at gennemlæse de indtastede tal, og tjek at alle
de angivne beløb stemmer. Hvis du opdager en fejl i et indtastet beløb, har du mulighed for at gå
tilbage i ansøgningen og rette dette. Efter alt er læst igennem, kan du trykke ”send”.
Når du har trykket send, vil du se en kvittering på din skærm som lyder ”Du har nu ansøgt om
kompensation som freelancer”. Du vil efterfølgende modtage en kvittering i din e-Boks.

Bogføringspligt
Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at du har pligt til at opbevare
dokumentation for kompensation i 5 år, da kompensationen skal bogføres som en indtægt, jf.
bogføringslovens § 10, stk.1, jf. § 3.

Genansøg for 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020
Hvis du har ændringer til din allerede godkendte grundansøgning, eller ønsker at forlænge
kompensationsperioden fra 3 måneder til 4 måneder, kan du genansøge via ansøgningsblanketten.
Når du genansøger, vil du skulle ansøge for perioden 9. marts 2020 til og med 8 juli 2020 (se
sagsbehandlingsvejledning side 8). Den eneste forskel fra førnævnte vejledning, er at din tidligere
udbetalt kompensation vil fremgå af din forventede kompensation, og blive fratrukket det beløb, du
nu står til at få udbetalt.
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