
 
 

 
Husk fristen 30. september:  

Slutafregning: Fristen nærmer sig for mange 
42.000 virksomheder, selvstændige og freelancere får travlt de næste tre uger – 
fristen nærmer sig nemlig for at indberette dokumentation for faktiske udgif-
ter, omsætning og hjemsendte ansatte. 
 
Nu hvor alle restriktioner er udfaset, er de fleste virksomheder og freelancere heldigvis i 
fuld sving med at drive deres virksomhed. Samtidig er der endnu en opgave, som skal løses, 
hvis de fik kompensation udbetalt i foråret og sommeren 2020.   
  
Knap halvdelen af de 93.000 virksomheder og freelancere, der fik kompensation i foråret og 
sommeren 2020, mangler at indberette. Det skal ske senest 30. september 2021.   
  
Udbetalingen af kompensation var baseret på et skøn, så en del virksomheder kan se frem 
til enten at skulle tilbagebetale eller modtage yderligere kompensation:  
 
42.000 får en påmindelse 
I disse dage sender Erhvervsstyrelsen Digital Post til de virksomheder og freelancere, der 
mangler at indberette. Særligt blandt serviceerhverv, i restaurationsbranchen og blandt læger 
og tandlæger mangler mange at indberette.   
  
Selvom indberetning til slutafregning måske ikke er en ønskeopgave, er det vigtigt, da hele 
kompensationsbeløbet ellers kan kræves tilbagebetalt.  
   
Mulighed for afdragsordning  
Hvis slutafregningen viser, at en freelancer eller virksomhed skal tilbagebetale dele af eller  
hele kompensationsbeløbet, er det muligt at få en afdragsordning, hvis beløbet er 
over 10.000 kr.   
  
Få hjælp til at indberette dokumentation til slutafregning  
Der er hjælp at hente til indberetningen af dokumentation på Virk, som guider videre til video- 
og vejledningstekster, webinarer og hotline:   
 
 
 virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning/ 

 
 

Få hjælp til at sparke økonomien i gang 

Puljer og virksomhedsprogrammer er sat i værk for at ruste virksomheder med nye 
teknologier, udstyr og kompetenceudvikling.  
 
Får overblik over programmer og andre tilbud, der kan hjælpe dig med at sætte turbo 
på udviklingen i din virksomhed: 
 
> virksomhedsguiden.dk/tilskud-og-tilbud 

 

https://virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning/
https://virksomhedsguiden.dk/tilskud-og-tilbud
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Skal du have mere kompensation udbetalt? Eller 
tilbagebetale en større eller mindre del? Tiden er 
kommet til at få afsluttet en periode med restriktio
ner, nedlukning og kompensation til virksomheder, 
freelancere og selvstændige.  

Erhvervsstyrelsen slutafregner nu for de første måne
der med kompensation i 2020. Du har fået en besked i 
Digital Post, hvis det gælder dig. 
Har du først modtaget kompensation senere i 2020 
og 2021, skal du ikke indberette nu, men vente til du 
hører fra os. 

SLUTAFREGNING

VIGTIGT!

30. september 2021 er sidste dag, hvor du kan 
indberette dokumentation til Erhvervsstyrel sen. 
Slut afregning af kompensation gælder for følgende 
perioder: 

• Lønkompensation fra 9. marts til 29. august 
2020.  

• Kompensation for udgifter til faste om
kostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.   

• Kompensation udbetalt til selvstændige og  
freelancere fra 9. marts til 31. august 2020. 

Virksomheder og freelancere skal blandt andet 
dokumentere de faktiske omkostninger og omsæt
ning. Hvis virksomheder og freelancere ikke indbe
retter til tiden, kan Erhvervsstyrelsen kræve det 
fulde beløb tilbagebetalt. 

Sådan foregår slutafregningen

Du får et brev i 
Digital Post, når 
du skal indbe
rette.

Gå ind på 
Virk und er 
den relevante 
kompensations
ordning.

Klik på:
Start selvbe tjening.

Indberet de 
oplysninger, som 
selvbetjeningsløs
ningen efter
spørger. 

Slutafregningen 
får du i Digital 
Post, når dine 
op lysninger er 
gennemgået.
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Digital Post  HOLD ØJE MED POSTKASSEN

Du får besked i Digital Post, når Erhvervsstyrelsen har brug for din dokumentation 
– det gælder både påmindelser, og når der åbnes for indberetning af dokumentation 
for de næste kompensationsperioder. 

Du kan ikke indberette din dokumentation, før du har modtaget brevet. Du får sepa
rate breve, hvis du har modtaget kompensation fra flere ordninger og perioder. 

Husk at tjekke alle dine digitale postkasser, hvis du fx er ansvarlig for flere virksom
heder og CVRnumre. 

post.virk.dk

Webinarer  VÆR MED TIL EN INDBERETNING OG FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Deltag i et webinar med fokus på slutafregning af bestemte kompensationsord
ninger. Her viser Erhvervsstyrelsens sagsbehandlere, hvordan du skal indberette til 
slutafregning på den pågældende ordning, og deltagerne kan få svar på spørgsmål.  

Webinarer kræver tilmelding. 

virk.dk/slutafregning

Virk  HER INDBERETTER DU 

På Virk finder du vejledning og svar på konkrete spørgsmål. Virk er også stedet, hvor 
du indberetter dokumentation til slutafregning. 

Hver kompensationsordning har sin egen side om slutafregning. Du starter med at 
vælge den relevante ordning. Herfra kan du starte indberetningen og finde informa
tion og vejledningsvideoer ved at åbne folde-ud-boksene på siden. Du finder yderlig
ere indhold ved at skifte mellem sidens faneblade. 

Når du har indberettet din dokumentation, modtager du en foreløbig opgørelse. Den 
endelige opgørelse får du, når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din indberetning.

virk.dk/slutafregning

http://post.virk.dk
http://virk.dk/slutafregning
http://virk.dk/slutafregning
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Erhvervsstyrelsen.dk  LÆS OM SAGSBEHANDLINGSTIDER

Inden fristen 30. september 2021 vil Erhvervsstyrelsen melde forventede sags
behand lingstider ud for slutafregning. 

På siden kan du også finde tal og statistikker over godkendte ansøgninger og ud
betalt kompensation. 

erhvervsstyrelsen.dk/foelgdinsag0

Hotline  OM KOMPENSATIONSORDNINGER

Virksomheder, selvstændige og freelancere kan ringe til Erhvervsstyrelsens hotline 
og få svar på spørgsmål om kompensationsordninger og slutafregning.  

Hotlinens telefonnummer: 72 20 00 34. 

Åbningstider:  Mandagtorsdag kl. 8.3016.00 
  Fredag kl. 9.0015.00 

På nedenstående link kan du se, hvornår du kan forvente kortest 
ventetid på hotlinen.

erhvervsstyrelsen.dk/kontaktos

Vejledningsvideoer  SE EN INDBERETNING TRIN FOR TRIN

I korte vejledningsvideoer viser vi, hvordan du trin for trin gennemfører en ind
beretning i den digitale løsning. Du finder videoerne på Virks side for den enkelte 
kompensationsordning.  

Se videoer om slutafregning af kompensation for faste omkostninger, lønkompensa
tion og kompensation for tabt omsætning. 

virk.dk/slutafregning

https://erhvervsstyrelsen.dk/coronaviruscovid-19 
http://erhvervsstyrelsen.dk/foelg-din-sag-0
http://erhvervsstyrelsen.dk/kontakt-os
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Slutafregning_af_loenkompensation_9_marts_til_og_med_29_august_2020/slutafregning-for-loenkompensation-vejledning/
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Virksomhedsguiden  VEJVISEREN TIL VIDEN OG VÆRKTØJER

På Virksomhedsguiden finder du den overordnede information om slutafregning, 
ligesom Virksomhedsguiden fungerer som en vejviser til relevante værktøjer og 
vejledning til din virksomheds drift og udvikling.  

På Virksomhedsguiden kan du også læse om tilskud og andre tilbud til omstilling af 
din virksomhed.

virksomhedsguiden.dk/tilskudogtilbud

Andre veje til hjælp og vejledning

Erhvervsorganisationer og brancheforeninger 
Mange erhvervs og brancheorganisationer tilbyder sine medlemmer vejledning og 
information om slutafregning. Freelancere kan også få hjælp i deres faglige organi
sationer. Informationen vil ofte være tilgængelig på organisationens hjemmeside 
eller i nyhedsbreve. Nogle tager desuden imod konkrete henvendelser og besvarer 
spørgsmål fra deres medlemmer. 

Ekstern rådgivning 
Hvis du trods rækken af tilbud om vejledning ikke har kunnet finde de svar 
eller løsninger, som du efterspørger – eller du blot ønsker ekstern assistance til 
indberetning en af oplysninger til slutafregningen – kan du fx søge assistance hos en 
revisor eller en anden rådgiver inden for regnskab og virksomhedsøkonomi. 

Tjek eventuelt, om den eksterne rådgiver har en rådgiveransvarsforsikring.

http://virksomhedsguiden.dk/tilskud-og-tilbud
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