
Deltagerens navn og adresse samt dansk personskattenummer (CPR-nr.):……………………………………………… 

Virksomhed: ……………………………………………………………………CVR.NR.:………………………..........  

AMU-kursets/enkeltfagets nummer: ……………AMU-udbyder (skole), hvortil erklæringen sendes: …………………... 

Erklæring ved tilmelding til AMU af en selvstændig, som ikke er registreret med bopæl i CPR 

For personer, der ikke er registreret med fast bopæl i Det Centrale Personregister, er det ifølge § 9 i bekendtgørelse om 

arbejdsmarkedsuddannelser m.v. en betingelse for adgang til AMU, at den pågældende har reel og faktisk beskæftigelse i 

Danmark. Betingelsen består af to dele: 1) Et krav om, at beskæftigelsen er reel og faktisk, 2) et krav om, at der er tale o m 

beskæftigelse i Danmark. Ved underskrift nedenfor bekræfter den selvstændige, at betingelserne er opfyldt. (Oplysningerne 
kan afgives på anden måde end ved brug af denne blanket.) 

For selvstændige indebærer dette ifølge bekendtgørelsen følgende:  

1) Reel og faktisk beskæftigelse: 

”En beskæftigelse betragtes alene som reel og faktisk, hvis den beskæftigede – ud over deltagelse i arbejdsmar- 
kedsuddannelse eller individuel kompetencevurdering – …. med henblik på økonomisk udbytte regelmæssigt over 
en ikke helt kort periode udøver økonomisk aktivitet i egen virksomhed. ....... der bortses fra en beskæftigelse som 
selvstændig, der er af ganske underordnet omfang.” 
Kommentar: EU/EØS-borgere, der kan få udstedt et EU-registreringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsens § 3, vil 

opfylde betingelserne. Hvis den selvstændige har et sådant bevis, kan dette dokumenteres ved at vedlægge kopi af beviset. 

(Beviset udstedes af den lokale statsforvaltning.) 

Kan der ikke vedlægges en kopi af EU-registreringsbevis, kan betingelserne for optagelse alligevel være opfyldt. Den selv- 

stændige kan til brug for sagsbehandlingen vedlægge dokumentation for at være momsregistreret i Danmark og afgive en 
erklæring om virksomheden. For personer, der ikke er EU/EØS-borgere, kan vedlægges kopi af arbejdstilladelse. 

2) Beskæftigelse i Danmark: 

”En selvstændig har beskæftigelse i Danmark, hvis den pågældendes økonomiske aktivitet i virksomheden … hoved- 
sageligt udøves fra et forretningssted i Danmark. 
…Hvis virksomheden … tillige har forretningssted i et eller flere andre lande, anses den pågældende kun for at have 
beskæftigelse i Danmark, hvis den pågældende befinder sig i Danmark, mens beskæftigelsen udøves.”  
Kommentar: Betingelsen vedrørende virksomhedens forretningssted betyder for det første, at virksomheden skal have et 

forretnings-sted (kontor eller lignende) i Danmark. For det andet skal yderligere mindst én af følgende 2 betingelser være 
opfyldt (sæt kryds ved den betingelse/de betingelser, der er opfyldt): 

 Virksomheden har ikke forretningssted i noget andet land.  

 Den selvstændige bef inder sig i Danmark under arbejdets udførelse. 

Ved at underskrive nedenfor bekræfter den selvstændige, 1) at den selvstændige har reel og faktisk beskæftigelse, 

og 2) at der er tale om beskæftigelse i Danmark som beskrevet ovenfor . 
Endvidere skal følgende oplyses: 

Er beskæftigelsen tidsbegrænset (virksomheden ophører eller afhændes)? Ja:  angiv dato: .....................Nej:  
Hvilke arbejdsopgaver udfører den selvstændige? Svar: …………………………………………… 

Følgende vedlægges (sæt kryds): EU-registreringsbevis:  Arbejdstilladelse:  

Hvis der ikke vedlægges et EU-registreringsbevis, kan følgende oplyses: Hvad er virksomhedens branche? Svar: ………… 

Er virksomheden momsregistreret? Ja:  (dokumentation vedlægges) Nej:  

Hvilken omsætning og hvilket over-/underskud havde virksomheden i det senest afsluttede regnskabsår? 

Svar: Omsætning: …………………………. Overskud/underskud (underskud angives med ”-”): ………………………. 

Er den selvstændige tillige beskæftiget som lønmodtager eller er den selvstænd ige modtager af ydelser som ledig? 

Lønmodtager:  Ugentligt timetal: …. Ledig:  Antal ugentlige timer ydelsen dækker: … Hverken lønmodtager eller ledig:  

Er beskæftigelsen som selvstændig af ganske underordnet (fx hobby-præget) omfang? Ja:    Nej:  

Dato: ……………. Underskrift: ……………………………. 

 


