
Sådan gør I
1. Login med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat på indberet.virk.dk

2. Vælg ”Ændre virksomhed” for den virksomhed, I vil registrere.

3. For A/S, ApS mv.: For foreninger mv.:  
Find feltet Formål og vælg ”redigér” Find feltet Stamdata og vælg ”redigér”

4. Sæt flueben ved ”Virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV)”, vælg dato for ændring og 
gem ændringer. 

5. Gå nu til afsnittet Dokumentation. Vedhæft relevant dokumentation og afslut registreringen.

6. Sådan – I er nu registeret! Hører I ikke fra Erhvervsstyrelsen med indvendinger inden 4 uger, må I kalde jeres 
virksomhed for en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV).

Før I går i gang 
1. Læs om de konkrete dokumentationskrav i Erhvervsstyrelsens Vejledning om registrering af registrerede 

socialøkonomiske virksomheder (RSV)

2. Forbered fem separate dokumenter (ét for hvert af de fem RSV-kriterier) ELLER ét 
samlet dokument med fem afsnit, hvori I beskriver, hvordan jeres virksomhed lever 
op til hvert enkelt kriterium. Giv dokumenterne/afsnittene titlerne:

 f Dokumentation for socialt formål
 f Dokumentation for social håndtering af overskud
 f Beskrivelse af inddragende og ansvarlig virke
 f Dokumentation for erhvervsdrift
 f Dokumentation for uafhængighed af det offentlige

 NB. Vælger I at lave ét samlet dokument, skal I uploade dette fem gange. 

3. Forbered øvrig relevant dokumentation, der kan vedlægges som bilag. Eksempelvis 
vedtægter (eller tilsvarende), årsrapporter for de seneste år, referater fra generalforsamlinger mv. 

Sådan registrerer I jeres 
socialøkonomiske virksomhed
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Kooperationen er en arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder. Vi rådgiver vores medlemmer, varetager deres 
interesser og arbejder aktivt for at skabe bedre rammer for at drive kooperativ og socialøkonomisk virksomhed i Danmark. 

Når I nu er blevet registeret, var det så ikke oplagt at melde jer ind i en arbejdsgiver- og interesseorganisation, der arbejder 
målrettet og helhjertet for at styrke socialøkonomiske virksomheder i Danmark?
Tag fat i os, så fortæller vi gerne nærmere om, hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed.

Læs mere om Kooperationen på kooperationen.dk
Læs mere om RSV-ordningen på kooperationen.dk/RSV

https://indberet.virk.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-registrering-som-registreret-socialoekonomisk-virksomhed
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-registrering-som-registreret-socialoekonomisk-virksomhed
https://kooperationen.dk/forside/
https://kooperationen.dk/raadgivning/socialoekonomi/registrering/

