
 

 

  
 

    
         

 
          

        
 

        
                

       

 
                  

         
              

            
 

    
 

        
 

                  
          

             
       

 

  

 
           

 
  

  

 

 

 

                                                                                               
         

 

ERKLÆRING OM DE MINIMIS 

Denne erklæring finder anvendelse i forbindelse med EU-tilskud under programperioden for 2021-2027 
for de minimis-støtte ydet fra den 1. januar 2021. 

Erklæringen udfyldes af virksomheden forud for bevillingen af støtte, når støtten anses for at udgøre 
statsstøtte, og hvor støtten skal ydes efter reglerne om de minimis-støtte.1) 

Reglerne om de minimis-støtte indebærer, at en virksomhed over en periode på 3 år kan modtage op til 
200.000 EUR som de minimis-støtte. Nogle sektorer er undtaget fra at modtage de minimis-støtte. Ikan 
få oplysninger om disse sektorer hos Erhvervsstyrelsen2). 

Modtageren af de minimis-støtte skal have besked om, at der er tale om de minimis-støtte fra den, der 
yder støtten. Før at støtten ydes, skal virksomheden også have en skriftlig meddelelse om det 
forventede støttebeløb. Det gør det muligt for virksomheden at afgive korrekte oplysninger om tidligere 
mod-taget de minimis-støtte og at vurdere, om den lovligt kan modtage yderligere de minimis-støtte. 
Oplysningerne fra virksomheden gør det også muligt for den, der yder støtten, at kontrollere om støtte-
loftet på 200.000 EUR overholdes. 

Når I skal opgøre beløbet, skal I tage højde for følgende: 

1. den de minimis-støtte, som I skal oplyse om, er den, som jeres virksomhed har modtaget, dvs. 
har modtaget tilsagn om, i dette og de to foregående regnskabsår, og 

2. hvis jeres virksomhed kontrolleres af en anden virksomhed eller omvendt, kan virksomhederne 
tilsammen modtage højst 200.000 EUR som de minimis-støtte.3) 

De minimis-støtten skal ydes senest den 31. december 2023. 

Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg/vi tegner virksomheden: 

Virksomhedens navn: 

CVR- nummer: 

P-nummer4) 

som vil komme til at modtage støtte gennem projektet: ,der 
har fået tilskud fra EU’s Regionalfond, EU’s Socialfond Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling. 



 

  

                
                                          

 

                     
     

 
               

 
 

      
 

                                               

 

   

 

    
 

      

 

                                               

 

   

 

    

 

 

 

        

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                   
  

         
        
                

           

 

Jeg/vi erklærer: 

• i dette regnskabsår og de to foregående regnskabsår at have modtaget tilsagn om i alt: 
kr. i de minimis-støtte, og 

• at være bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage mere end 200.000 EUR i de minimis-støtte indenfor 
en periode på tre regnskabsår. 

Husk at udfylde erklæringen med et ”0”, hvis der ikke hidtil er modtaget de minimis-støtte. 

1) De minimis-støtten er modtaget på datoen: 

Beløb: kr. 

under ordningen: 

som administreres af: 

2) De minimis-støtten er modtaget på datoen: 

Beløb: kr. 

under ordningen: 

som administreres af: 

Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige. 

Dato: 

Navn: 

Underskrift: 

Erhvervsstyrelsen, februar 2022 

1) KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1 af 24. december 2013]. 
2) Se også nævnte forordnings artikel 1 og 2. 
3) Jf. nævnte forordnings artikel 2 og 3. 
4) Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til virksomhedens 
CVR-nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet. 
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