Hjælp til at komme i gang
med slutafregning
INDBERET HURTIGT OG FÅ FORDELE
30. juni 2021 er frist for indberetning af

Har du brug for hjælp til at komme i gang med
indberetning til slutafregningen? Så er der flere
muligheder og tilbud om vejledning – fx webinar
er, vejledningsvideoer og telefonisk hotline.
Her får du overblikket.
Formålet med slutafregningen er at gøre op, om det
udbetalte kompensationsbeløb er korrekt, for lille eller
for stort. Udbetalingen er sket forud på baggrund af de
forventninger, du som virksomhed, selvstændig eller free
lancer har skrevet i din ansøgning. Ved slutafregningen skal
du bekræfte eller korrigere oplysningerne i din ansøgning.
Der er stor forskel på, hvor meget dokumentation der skal
indberettes til slutafregningen, hvis du har modtaget kom
pensation. Det kommer blandt andet an på, hvilken kom
pensationsordning og type af virksomhed det drejer sig om.

dokumentation for kompensation udbetalt
inden for følgende perioder:
Lønkompensation udbetalt til virksom
heder fra 9. marts frem til 29. august
2020.
Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.
Kompensation udbetalt til selvstændige
og freelancere fra 9. marts til 31. august
2020.

Men hvorfor vente? Der er flere
fordele ved at gå i gang hurtigt:
Mere tid til at modtage vejledning
undervejs.
Få (et foreløbigt) svar hurtigere – du får
automatisk en foreløbig opgørelse efter

Farer du vild i begrebsjunglen?

Kontoplan, saldobalance og periodisering er
nogle af de bogføringsbegreber, du skal bruge
ved slutafregningen.
På Virksomhedsguiden kan du læse mere om
begreber og bogføring: virksomhedsguiden.dk/
erhvervsfremme/content/emner/bogfoering.
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indberetning.
Undgå ventetid i selvbetjeningsløsning
en i myldretiden op til deadline.
Husk, at det fulde kompensationsbeløb skal
betales tilbage, hvis fristen overskrides.
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Digital Post |

HER FÅR DU BESKED, NÅR DU SKAL INDBERETTE

Du får besked i Digital Post, når Erhvervsstyrelsen åbner for indberetning af doku
mentation for netop den eller de kompensationsordninger, som du har modtaget
kompensation fra. Du kan ikke indberette din dokumentation, før du har modtaget
brevet. Du får separate 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 CVR-numre.

post.virk.dk

Virksomhedsguiden |

VEJVISEREN TIL VIDEN OG VÆRKTØJ

Virksomhedsguiden informerer virksomheder om vilkår, krav og tilbud til virksom
heder, der er berørt af coronavirus/covid-19.
På Virksomhedsguiden finder du bl.a. nyheder og den overordnede information om
slutafregning, ligesom Virksomhedsguiden fungerer som en vejviser til relevante
værktøjer og information om slutafregning.

virksomhedsguiden.dk/slutafregning

Virk |

HER INDBERETTER DU DOKUMENTATIONEN
På Virk finder du konkrete vejledninger og svar på praktiske spørgsmål. Virk er også
stedet, hvor du indberetter dokumentation til slutafregning.
Hver kompensationsordning har sin egen side om slutafregning på Virk. Fra oversigt
en starter du med at vælge den relevante ordning. Herfra kan du starte slutafregnin
gen, og du kan også finde information og vejledning ved at åbne folde-ud-boksene
på siden. Du finder yderligere 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/vejledning/virk-corona/slutafregning
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Vejledningsvideoer |

SE EN INDBERETNING TRIN FOR TRIN

På korte vejledningsvideoer kan du se, hvordan du trin for trin gennemfører en
indberetning i den digitale løsning. Du finder videoerne på Virks side for den enkelte
kompensationsordning. Videoerne findes typisk i en folde-ud-boks på en af sidens
faneblade.
Der er blandt andet videoer om slutafregning af kompensation for faste omkostninger
og slutafregning for kompensation for tabt omsætning.

virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning

Webinarer |

FØLG EN INDBERETNING OG STIL SPØRGSMÅL

Erhvervsstyrelsen afholder webinarer med fokus på bestemte kompensationsordninger,
brancher eller andre emner. Typisk rummer de et oplæg og giver mulighed for, at
deltagerne kan stille spørgsmål og få svar fra oplægsholderen. Webinarerne kræver
tilmelding.
Webinarerne om slutafregning findes via Virksomhedsguidens aktivitetsoversigt ved
at søge på ”slutafregning”. Brug nedenstående link eller sidens søgefelt.

virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg

Hotline |

OM CORONAVIRUS/COVID-19 OG KOMPENSATION
Virksomheder, selvstændige og freelancere kan ringe til Erhvervsstyrelsens hotline og
få svar på spørgsmål om restriktioner og kompensationsordninger. Hotlinen modtager
mange opkald med spørgsmål, som er besvaret på Virk og Virksomhedsguiden. Derfor
kan du i mange tilfælde hurtigt få svar på dine spørgsmål der (se ovenfor).
Hotlinens telefonnummer: 72 20 00 34.
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00. Fredag kl. 9.00-15.00.
På nedenstående link kan du se, hvornår der kan forventes kortest ventetid på hotlinen.

erhvervsstyrelsen.dk/kontakt-os
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Andre veje til viden og vejledning
Erhvervsorganisationer og brancheforeninger

Ekstern rådgivning

Find din organisations kontaktoplysninger på dens
hjemmeside.

Tjek eventuelt, om den eksterne rådgiver har en
rådgiveransvarsforsikring, da det kan være en sikring
af dig.

Mange erhvervs- og brancheorganisationer tilbyder
sine medlemmer vejledning og information om slut
afregningen. Freelancere kan også få hjælp i deres
faglige organisationer. Informationen vil ofte være
tilgængelig på organisationens hjemmeside eller i
nyhedsbreve. Nogle tager desuden imod konkrete hen
vendelser og besvarer spørgsmål fra deres medlemmer.

Erhvervsstyrelsens vejledninger til
ansøgning om kompensation

Hvis du trods rækken af tilbud om vejledning ikke har
kunnet finde de svar eller løsninger, som du efter
spørger – eller du blot ønsker ekstern assistance til
indberetningen af oplysningerne til slutafregningen
– kan du eksempelvis søge assistance hos en revisor
eller en anden rådgiver inden for regnskab og virk
somhedsøkonomi.

Dokumentationskravene ved slutafregningen er de
fineret i forlængelse af kravene til ansøgninger om
kompensation under de forskellige ordninger.
I Erhvervsstyrelsens vejledninger til ansøgning om
kompensation kan man derfor typisk finde information
om baggrunden for kravene til dokumentation.
Gå ind på erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger.
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