Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om
kompensation for freelancere
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.

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 skal have en gennemsnitligt månedlig B-indkomst på mindst 10.000 kr.
Du skal forvente et B-indkomsttab på mindst 30 % i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.
B-indkomsttabet skal være 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

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. Siden vil vise din B-indkomst for hele 2019, som er hentet fra
Skattestyrelsens informationer.

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. For alle
perioder skal du dernæst indtaste din B-indkomst i den valgte periode. Vær opmærksom på, at du
skal vedhæfte dokumentation for din omsætning i perioden og dokumentation for, hvilke særlige
omstændigheder, der gør sig gældende i det samme dokument.
Hvis du vælger en anden end den givne periode, skal du være opmærksom på, at det betyder
forlænget sagsbehandlingstid for din ansøgning.

Sammenligningsgrundlag for B-indkomsttab
For at kunne beregne den forventede kompensation, skal du vælge perioden, der viser din normale
B-indkomst og dermed anvendes som sammenligningsgrundlag for det nuværende B-indkomsttab.
Siden vil vise din B-indkomst for perioden 1. april-30. juni 2019, som er hentet fra Skattestyrelsens
informationer.
Hvis du vurderer, at perioden 1. april-30. juni 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”. 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.

Du skal dernæst angive din B-indkomst for den periode du har valgt. Dernæst skal du vedhæfte
dokumentation for din B-indkomst (fx gennem din årsopgørelse) og dokumentation for, hvilke
særlige omstændigheder, der gør sig gældende i det samme dokument.
Systemet vil nu beregne, hvor stor en månedlig B-indkomst du har haft i perioden i gennemsnit. Hvis
gennemsnittet ikke overstiger 10.000 kr., er det ikke muligt at ansøge om kompensation.

Forventet kompensation
•

Det skal du have klar: Information om din forventede B-indkomst i perioden marts-juni 2020.

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.
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.

Systemet vil nu beregne dit B-indkomsttab ud fra den tidligere B-indkomst.
Du vil dernæst se et udregnet skema over din forventede B-indkomst. Kompensationen vil udgøre 75
% af indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Det vil også fremgå af skemaet, 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.

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”

