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Frie Selvstændige har udarbejdet en tjekliste med de emner,           
som du bør være opmærksom på, når du begiver dig ud på rejsen     
som solo-selvstændig.

Tjeklisten skal ses som et redskab til dig, der er soloselvstændig og måske 
oplever, at du har en række spørgsmål i forbindelse med opstarten af din virk-
somhed. Det kan være spørgsmål omkring selve opstartsfasen, din kerneydelse,
dine samarbejdsaftaler m.v.
 
Tjeklisten indeholder desuden en række relevante links, hvor du kan finde mere information omkring 
de respektive emner. Herudover kan du med fordel også besøge hjemmesiden startupsvar.dk, hvor du 
kan finde svar på alle iværksætterens små og store spørgsmål.
 
Tjeklisten skal alene forstås som vejledende og derfor ikke udtømmende for så vidt angår de emner, 
der er relevante for dig. Frie Selvstændige anbefaler altid, at du søger konkret rådgivning i forbindelse 
med opstart som solo-selvstændig.

Tjekliste — Opstart som soloselvstændig Læs mere ... Kryds af

Step 1 Udvikling af forretningsplan
Du har måske en god forretningsidé, som du 
gerne vil realisere. Med en forretningsplan 
kan du gøre din idé synlig for andre end bare 
dig selv.

Forretningsplanen er det grundlæggende 
for arbejde i forbindelse med opstart af en 
virksomhed.

Startupsvar.dk  
Forretningsplan i 9 enkle 
trin

Virksomhedsguiden  
7 punkter, der altid skal 
indgå i din forretnings-
model

Step 2 Valg af virksomhedsform
Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, 
hvordan du ønsker at drive virksomhed og 
i hvilken form.

Alle virksomhedsformer har hver sine kende-
tegn, fordele og forpligtelser. Det er derfor 
nødvendigt, at du undersøger, hvilken virk-
somhedsform, der passer bedst til dig og din 
virksomhed.

I grove træk kan du vælge mellem 5 former:

1.  Selvstændig uden CVR.
      Omsætning er under 50.000 kr. om året           
      eller under registreringsgrænse på  
      80.000 kr. for lønsum.

2.  Personligt eget, mindre virksomhed (PMV).                                                                                            
Omsætning er under 50.000 kr. om året.

      Én ejer og du får CVR-nummer. Du må ikke      
      have ansatte. Registreringen skal fornyes  
      hvert 3. år.

Vejledning  
Få overblik over                
virksomhedsformer |  
Virksomhedsguiden

Digitalt værktøj  
Vælg virksomhedsform | 
Virksomhedsguiden

Vejledning  
Momsregistrering |      
Virksomhedsguiden

Opstart som  
soloselvstændig

https://www.startupsvar.dk/
https://www.startupsvar.dk/forretningsplan-9-trin
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/7-punkter-der-altid-skal-indgaa-i-din-forretningsmodel/4fde1d8c-c0a6-4bb5-9767-84d1e09c6951/
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-overblik-over-virksomhedsformer/1669d3e5-d022-4c85-99b4-e4369c235593/
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/vaelg-virksomhedsform/531d8f6d-adb1-4635-8d5c-839793d0305d/
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/momsregistrering/a61b0838-9f45-4404-b8de-714d1dedb9f9/
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Læs mere ... Kryds af

Step 2
(fortsat) 

3.  Enkeltmandsvirksomhed.                                  
Én ejer, der hæfter personligt med egen 
formue. Ingen kapitalkrav. Du får et CVR 
nummer i forbindelse med registreringen.

4.  Interessentskab – I/S.                                             
Mindst to ejere, der hæfter personligt, 
ubegrænset og solidarisk. Ingen kapital
krav. Tildeling af CVRnummer ved evt. 
registrering.

5.  Kapitalselskab.                                                                   
Anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab 
(A/S), hvor ejer(ne) hæfter begrænset med 
den indskudte kapital h.h.v. 40.000 kr. og 
400.000 kr. Med CVRnummer.

Step 3 Valg af virksomhedens navn
Overvej, hvilket navn din virksomhed skal 
have, og vær sikker på, at navnet adskiller sig 
fra andre virksomheders firmanavn.

Det er vigtigt, at du kontrollerer, om andre 
virksomheder har rettigheder til det navn, 
som du ønsker at bruge.

Du kan med fordel også eftertjekke, om 
domænenavnet er ledigt, hvis du ønsker at 
oprette en hjemmeside.

Vejledning  
Din virksomheds firma- 
navn og binavn |  
Virksomhedsguiden

Startupsvar.dk 
Virksomhedens navn             
— må jeg bruge navnet jeg 
har valgt

Step 4 Registrering af virksomhed og få et 
CVR-nummer
Du kan ikke ”lave moms” eller betale lønsums
afgift uden et CVRnummer.

Du skal derfor registrere din virksomhed, hvis:

1.  Du har en momspligtig omsætning på 
mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for 
et år eller

2.  Du sælger momsfrie ydelser og skal betale 
lønsumsafgift. Du skal betale lønsums
afgift, hvis afgiftsgrundlaget overstiger 
80.000 kr. årligt.

Hvis du har spørgsmål om registrering, er 
det altid en god idé at kontakte Skatte eller 
Erhvervsstyrelsen.

Når du registrerer din virksomhed, får du et 
unikt CVRnummer. CVRnummeret er din 
virksomheds identifikationsnummer.

Vejledning 
Registrér din virksomhed, 
og få et CVRnummer | 
Virksomhedsguiden

Skat.dk  
Registrer din virksomhed

Vejledning  
Momsregistrering |  
Virksomhedsguiden

Skat.dk  
Moms

Vejledning  
Momsfritagelse og               
lønsumsafgift |  
Virksomhedsguiden

Skat.dk  
Lønsumsafgift

https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/din-virksomheds-firmanavn-og-binavn/ae2627fd-8f9e-4375-baf8-b2e92a39bbad/
https://www.startupsvar.dk/virksomhedensnavn
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/registrer-din-virksomhed-og-faa-et-cvr-nummer/6648b3af-e7cf-4f56-9897-c8b1ae1a24b1/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=3470
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/momsregistrering/a61b0838-9f45-4404-b8de-714d1dedb9f9/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1906460
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/momsfritagelse-og-loensumsafgift/ed74d1a8-fe3a-4ece-b96d-3c5f5b665797/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234909
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Læs mere ... Kryds af

Step 5 Overvej en ejeraftale, hvis I er flere i et  
kapitalselskab
Hvis I er flere, der ejer et kapitalselskab — ApS 
eller A/S — sammen, kan I med fordel overveje 
at indgå i en ejeraftale.

En ejeraftale er en frivillig aftale mellem ejer
kredsen i en virksomhed. Ejeraftalen regule
rer betingelserne for jeres fælles ejerskab i 
virksomheden og jeres inter partes forhold. 
Ejeraftalen binder jer som ejere, men ikke 
selskabet, jf. selskabs lovens § 82.

Vejledning  
Ejeraftale |  
Virksomhedsguiden

Startupsvar.dk 
Ejeraftale er en aftale     
mellem ejere i et selskab

Step 6 Hav din skriftlige aftale klar
Det er vigtigt, at du har en skriftlig aftale 
klar, når du udbyder din ydelse til kunder, 
samarbejds partnere m.v.

Hos Frie Selvstændige oplever vi ofte, at disse 
aftaler ikke nedfældes på skrift. Selvom mundt
lige aftaler er lige så bindende som skriftlige, er 
det dog nærmest umuligt at bevise indholdet af 
en mundtlig aftale. Derfor anbefaler vi altid, at 
du får lavet dine aftaler på skrift.

Fordelen ved, at du har et aftaleudkast klart, 
er, at du på den måde kommer kunden i for
købet. Det er nemlig ofte svært i praksis at få 
indføjet dine ønsker i en aftale, som kunder 
stikker dig i hånden, og den vil ofte fremstå 
som et ”take it or leave it” tilbud.

I din B2B aftale kan du og din aftalepart af 
tale, hvad I vil, dog med respekt for særlige 
regler i lovgivningen, der ikke kan fraviges. 
Når det er sagt, er det altid en god idé at sikre 
dig selv en minimumsbeskyttelse, fx

• Sikring af mindstetimer og indkomst

• Pris på ydelse

• Loft på dit økonomiske hæftelsesansvar

• Bevarelse af dine rettigheder til din ydelse.

Jo mere præcis aftalen er, des nemmere er 
det at gå videre i systemet, hvis tingene går 
galt. Oplever du fx, at en kunde ikke betaler 
rettidigt, er det vigtigt, at det kan dokumen
teres, hvad du har lavet for kunden.  

Startupsvar.dk 
Aftaler som virksomheden 
laver

Vejledning 
Aftaler for din virksomhed 
skal på skrift |  
Virksomhedsguiden

Vejledning 
Få hjælp til dine handels
betingelser for salg og 
levering, når du sælger B2B 
| Virksomhedsguiden

Advodan 
Advokat rådgivning for selv
stændige (frie.dk)

https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/ejeraftale/a27bc919-1015-4aaa-80a7-4daa585406be/
https://www.startupsvar.dk/ejeraftale
https://www.startupsvar.dk/aftaler-som-virksomheden-laver
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/aftaler-for-din-virksomhed-skal-paa-skrift/b50a1e69-0ab1-4421-bf2e-052b9768945a/
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-hjaelp-til-dine-handelsbetingelser-for-salg-og-levering-naar-du-saelger-b2b/0d723a2b-6ef8-498f-b0fb-c241e0e441f2/
https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/rabataftaler/advokatraadgivning-for-selvstaendige/
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Læs mere ... Kryds af

Step 6
(fortsat)

Frie Selvstændige har et udkast til en B2Baf
tale, som kan tilpasses stort set alle erhverv. 
Den er til fri afbenyttelse. Det er dog vigtigt, 
at den tilpas ses din branche og ydelse, som 
du kender bedst.

I forbindelse din B2C-aftale kan du kontakte 
vores samarbejdspartner, Advodan, for et godt 
råd. Her får du som medlem af Frie Selvstæn
dige 20 % rabat på aktuel timepris på en lang 
række kontorer i Danmark.

Advodan 
Advokat rådgivning for selv
stændige (frie.dk)

Step 7 Har du styr på regnskabet?
Rigtig mange iværksættere starter ud som 
blæksprutter, der vil klare alt selv. Det ligger i 
iværksætterånden. 

Et centralt punkt i det at være selvstændig er 
bogføringen. Dette kan være enormt uover
skueligt, og du ved måske ikke, om du selv 
skal stå for dine regnskaber, eller om du skal 
bruge en revisor.

Der er flere forskellige udbydere, der henven
der sig til iværksættere. Frie Selvstændige 
har en aftale med Billy. 

Vejledning  
Få styr på moms, regnskab 
og indberetning af løn i dit 
selskab |  
Virksomhedsguiden

Vejledning  
Læg budget og få over
blik over virksomhedens 
økonomi |  
Virksomhedsguiden

Skat.dk  
Bogføring

Skat.dk  
Startup med skat

Regnskabsprogrammet 
Billy (frie.dk)

Step 8 Er der behov for forsikring?
Det er altid en god idé at være forsikret. Groft 
sagt kan forsikringer deles op i lovpligtige, 
der gælder inden for bestemte fag, eks. revi
sion og frivillige forsikringer.

Frie Selvstændige har en aftale med Alm. 
Brand.

Det anbefales, at du tegner en sygedagpen-
geforsikring hos Udbetaling Danmark, der 
dækker din egen sygdom, da du ellers selv 
dækker egen sygdom de første 14 dage af 
hvert sygdomsforløb.

Startupsvar.dk 
Forsikringer i virksomheden 
— se hvilke du behøver

Introduktion 
Sygedagpengeforsikring 
på virk.dk

AES.dk 
Selvstændige og arbejds
skader

Alm. Brand
Inkassoservice og  
forsikringer (frie.dk)

https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/rabataftaler/advokatraadgivning-for-selvstaendige/
https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/ivaerksaetteri/ydelser/faa-styr-paa-moms-regnskab-og-indberetning-af-loen-i-dit-selskab/a1143369-8ab9-477d-92a6-b66aeca929be/
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/laeg-budget-og-faa-overblik-over-virksomhedens-oekonomi/cb44189e-dae6-465e-aaf1-e3d9917a8a13/
https://skat.dk/data.aspx?oid=8849
https://skat.dk/data.aspx?oid=10175&vid=0
https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/rabataftaler/billy-regnskabsprogrammet/
https://www.startupsvar.dk/forsikringer-i-virksomheden
https://virk.dk/vejledning/sygedagpengeforsikring
https://www.aes.dk/sagsforloeb/fagforbund-forsikringsselskaber-og-selvforsikrede/hvad-kan-anerkendes/personer-2
https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/inkasso-og-forsikring/
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Kryds af

Step 9 Erhvervskonto & NemKonto
En enkeltmandsvirksomhed skal have en 
NemKonto, men ikke nødvendigvis en er-
hvervskonto. 

SKAT eller Erhvervsstyrelsen stiller ikke krav 
om en erhvervskonto, og derfor vil du i prin-
cippet kunne have din egen NemKonto regi-
streret i enkeltmandsvirksomheden.

Men i praksis vil din bank oftest stille krav 
om erhvervskonto. I forbindelse med virk-
somhedsdrift i selskabsform skal du altid 
holde en klar adskillelse mellem private og 
erhvervsmæssige forhold, hvorfor en er-
hvervskonto i den forbindelse er et krav.

Lunar 
Lunar Business Erhvervs 
Bank (frie.dk)

Dårlige betalere? – Gratis inkasso via dit medlemskab

Som medlem af Frie Selvstændige har du adgang til gratis inkassoservice via vores samarbejdsparter, 
Advodan. Se mere her: Gratis inkassoservice | Advodan Helsingør (frie.dk)

Generelle regler, som gælder for dig i både B2B & B2C

Aftaleloven Gælder både skriftlige og mundtlige aftaler.

Databehandling (GDPR)  Om databeskyttelse/GDPR siges ”kært barn har mange navne”. 
Det udsagn rammer i virkeligheden ret præcist, hvor kompliceret 
området er. Kort betyder det, at enhver, der behandler person-
lige oplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, skal 
overholde databeskyttelsesreglerne. 

 En god tommelfingerregel er: Brug altid din sunde fornuft, når 
du behandler personoplysninger! 

 Tag evt. Erhvervsstyrelsens test for at få en rettesnor, om du 
overholder reglerne med PrivacyKompasset — se mere her:  
PrivacyKompasset — Virk | Startvækst. 

 
Du kan se mere hos Datatilsynet på datatilsynet.dk

Markedsføringsloven  Generelt kan siges, at reglerne i markedsføringsloven bl.a. skal sikre 
gennemsigtighed og ordentlighed samt hindre vildledende adfærd.

E-handelslov  Vedrører din oplysnings- og informationspligt ved onlinesalg og 
markedsføring.

Lov om forretningshemmeligheder 
(erhvervshemmeligheder)  Skal sikre, at erhvervshemmeligheder ikke misbruges. Loven 

gælder ved siden af eventuelle aftaler om fortrolighed, kon-
kurrencebegrænsende aftaler og den almindeligt gældende 
loyalitets pligt.

https://www.frie.dk/global/medlemstilbud/rabataftaler/advodan-helsingoer-gratis-inkassoservice/
https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/rabataftaler/lunar-business/
https://startvaekst.virk.dk/privacykompasset/om-privacykompasset
https://www.datatilsynet.dk/
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Ophavsret, varemærker, patenter,  
design (immaterielle forhold)  Det er vigtigt, at andres immaterielle rettigheder ikke krænkes.

Købeloven    Har både regler om B2B & B2C ved salg og køb af varer, men er
       særlig vigtig i forbrugerforhold. 

Særligt om forbrugerforhold (B2C)

Forbrugeaftaleloven Regulerer bl.a. fjernsalg og fortrydelsesret hos forbrugere.

Kreditaftaleloven Gælder køb på kredit i forbrugerforhold.

Få mere at vide her: Se mere om de forskellige regler hos Virksomhedsguiden:
 Få hjælp til dine handelsbetingelser for salg og levering, når du 

sælger B2B | Virksomhedsguiden
 
 Desuden kan du i din B2C aftale kontakte vores samarbejds
 partner, Advodan. Her får du som medlem af Frie Selvstændige
 20 % rabat på aktuel timepris på en lang række kontorer i
 Danmark — se mere på  Advokatrådgivning for selvstændige 

(frie.dk).

Er du selvstændig eller på vej til at blive det? 
Vores virksomhedsspecialister står altid klar til at give 
dig 1:1 sparring. Kontakt os, hvis du får brug for hjælp.

Frie Selvstændige
Telefon: 63 13 85 50
frie.dk

Kontakt Frie Selvstændige

https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-hjaelp-til-dine-handelsbetingelser-for-salg-og-levering-naar-du-saelger-b2b/0d723a2b-6ef8-498f-b0fb-c241e0e441f2/
https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/rabataftaler/advokatraadgivning-for-selvstaendige/
https://www.frie.dk/selvstaendig/



