Din kompensation afhænger
af din slutafregning
VIGTIGT!
31. maj 2021 er sidste frist for indberetning af
dokumentation for kompensation modtaget

Kompensationsordningerne er etableret

under nedenstående kompensationsordninger

som et sikkerhedsnet under virksomheder

i de følgende perioder:

og freelancere, der er eller har været
berørt af restriktioner i forbindelse med

Lønkompensation udbetalt til virksomheder

coronavirus/covid-19. Slutafregningen

fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

er den endelige opgørelse af, hvor mange

Kompensation for udgifter til faste om

penge du får i kompensation.

kostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.
Kompensation udbetalt til selvstændige og

Virksomheder skal indberette oplysninger og

freelancere fra 9. marts til 31. august 2020.

dokumentation om de faktiske forhold i perioden,
så Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige
kompensationsbeløb, de er berettigede til. Styrelsen
har ansvaret for at gennemføre slutafregningen i
samarbejde med de virksomheder, selvstændige og
freelancere, der har fået økonomisk kompensation.

Hvis virksomheden ikke indberetter doku
mentationen til tiden, skal virksomheden
tilbagebetale det fulde beløb modtaget i
kompensation.

Sådan foregår slutafregningen
1
Du får et brev i
Digital Post, når
det er tid til at
indberette til
slutafregning.

2
Gå ind på
Virk under
den relevante
kompensations
ordning.
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3
Klik på ”Start
selvbetjening”
(aktiveres når
slutafregningen
åbnes).
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4
Indberet de
oplysninger,
som selvbetje
ningssystemet
efterspørger.

5
Slutafregningen
får du i Digital
Post, når dine oplysninger er blevet
gennemgået.
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Værd at vide om slutafregning
Virksomheder, selvstændige og freelancere har fået udbetalt kompensation ud fra oplysningerne
i deres ansøgning. Efterfølgende skal der indberettes dokumentation på Virk, så Erhvervsstyrelsen
kan gennemføre en slutafregning, hvor beløbet kan blive reguleret op eller ned.
Ved slutafregningen skal du indberette oplysninger
og dokumentation om de faktiske forhold i perioden.
Dermed kan Erhvervsstyrelsen beregne det endelige
kompensationsbeløb, som du er berettiget til på bag
grund af de politisk besluttede kriterier.

Hvornår skal min virksomhed
indberette til slutafregning?

Slutafregningen gennemføres ikke samtidig for alle
virksomheder, der har modtaget kompensation.
Tidspunktet for din slutafregning kommer an på tre ting:
1. Hvilken kompensationsordning du har fået
kompensation fra.
2. Hvilken periode du har fået kompensation.
3. Hvornår Erhvervsstyrelsen åbner for indberetning
af dokumentation.
Erhvervsstyrelsen sender information til din digitale
postkasse, når du kan indberette dine oplysninger og din
dokumentation, samt hvilken frist der gælder for dig.
Du vil modtage separate breve, hvis du har fået
kompensation fra forskellige ordninger i forskellige
perioder. Du skal indberette oplysninger separat for
hver ordning og periode.
For nogle virksomheder og kompensationsordninger
kan der være særlige forhold, der medfører, at virk
somhederne først kan indberette deres dokumentation
på et senere tidspunkt end for andre.

Hvad skal dokumenteres?

Du kan læse de præcise dokumentationskrav på
Virk, hvor dokumentationen også skal indberettes.
Det kan fx være:
Dokumentation for virksomhedens omsætning og
freelanceres indtjening
Dokumentation for omkostninger, som virksom
heden har afholdt
Kontoudtog fra et pengeinstitut
Dokumentation for virksomhedens ansatte,
fx udbetaling af løn, hjemsendelsesperioder mv.
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Kravene til dokumentation varierer mellem de forskel
lige kompensationsordninger, ligesom forskellige typer
virksomheder skal indberette forskellige oplysninger.
Det afhænger af virksomhedens situation, om der
stilles krav til, at du skal bruge en revisor i forbindelse
med din slutafregning. Du modtager besked, hvis det
gælder dig. Det vil være en udgift, som du selv skal
betale.
IT-systemerne til indberetning letter processen ved at
sørge for, at flest mulige felter er udfyldt på forhånd,
som man kender det fra sin årsopgørelse fra SKAT.
Samtidig gør de det muligt at undgå, at alle modtage
re af kompensation fra en bestemt ordning er nødt til
at indberette oplysninger, som kun er relevant for en
mindre del af virksomheder, der har fået kompensation
fra pågældende ordning.

Hvor lang tid tager slutafregningen?

Hvor lang tid slutafregningen tager, er helt afhængig
af virksomhedens situation og den konkrete kompen
sationsordning. Hvis virksomhedens situation i den
kompenserede periode viser sig at være væsentlig
anderledes end forventet i ansøgningen, vil sags
behandlingstiden blive længere. Hvis den kompensere
de periode derimod er været nøjagtig som forventet i
ansøgningen, vil sagsbehandlingstiden være kortere.

Hvis du har modtaget for lidt kompensation

Hvis du har fået udbetalt for lidt kompensation, vil det
resterende beløb blive sat ind på din/virksomhedens
NemKonto.

Afdragsordning ved tilbagebetaling
af for meget kompensation

Hvis du har fået udbetalt for meget kompensation, skal
det overskydende beløb betales tilbage. Der løber ikke
renter på for meget udbetalt kompensation, forudsat at
tilbagebetalingsaftalen overholdes.
Hvis du skal tilbagebetale mere end 10.000 kr., har
du mulighed for at få en afdragsordning. Ordningen
løber i op til et år, hvor beløbet skal betales i fire lige
store rater.
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Gode råd til din slutafregning

Vent ikke for længe med at gå i gang. Tjek kravene
på forhånd, så du ikke støder ind i problemer med
at finde dokumentation frem i sidste øjeblik før
fristen.

Hvis du skal bruge oplysninger fra din revisor eller
bogholder til slutafregningen, så sørg for at give dem
en passende frist til at finde oplysningerne frem.

Her får du mere information
om slutafregning
Du kan læse meget mere om slutafregning på disse sider:
virksomhedsguiden.dk/corona

virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsens hotline, hvis du har spørgsmål om
coronavirus/covid-19 og kompensationsordninger:
Telefonnummer: 72 20 00 34

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00. Fredag kl. 9.00-15.00
Se her, hvornår der forventes ventetid hos hotlinen: erhvervsstyrelsen.dk/kontakt-os

Erhvervsstyrelsen har produceret små vejledningsfilm, som kan findes på Virk:
1. Gå ind på virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning
2. Klik på den relevante slutafregning
3. Klik på fanebladet ”Vejledning”
4. Hvis der er lavet film til denne slutafregning, kan de findes under folde-ud-boksene, der
åbnes ved at klikke på ”+”
Yderligere tilbud om vejledning vil kunne findes på virksomhedsguiden.dk og eller Virk
– se de ovenstående links.
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