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     Sådan dokumenterer du den faktiske omsætning 
 

I indberetningen bliver du bedt om at vedhæfte dokumentation for din virksomheds 

faktiske omsætning realiseret i de perioder, virksomheden har modtaget kompensa-

tion.  

 

Dokumentation for den faktiske omsætning kan eksempelvis være: 

• Saldobalance 

• Råbalance 

• Kontospecifikation 

• Udtræk fra din virksomheds regnskabsprogram 

• Kontoudtog for kompensationsperioden. 

Det er vigtigt, at det beløb, du har angivet for den faktiske omsætning, fremgår tyde-

ligt af den vedhæftede dokumentation, og at du dokumenterer omsætningen i hele 

kompensationsperioden. Det gælder også, selvom din virksomhed har haft 0 kr. i om-

sætning i kompensationsperioden.  

 

Vær opmærksom på, at du skal vedhæfte dokumentation separat for hver kompensa-

tionsperiode. Det er ikke muligt at indsende samlet dokumentation for flere kompen-

sationsperioder.  

 

Eksempler på dokumentation, der overholder kravene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din dokumentation skal overholde følgende krav: 

1. Virksomhedens CVR-nummer eller navn fremgår tydeligt. 

2. Det indtastede beløb for den faktiske omsætning kan let aflæses. 

3. Det er tydeligt, hvilken periode omsætningen vedrører. 

4. Den faktiske omsætning er opgjort på samme måde, som da du søgte 

om kompensation. 
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Ovenstående eksempler illustrerer, hvordan dokumentationen lever op til de tre før-

ste krav. 

 

Krav nr. 4 lever du op til ved at opgøre omsætningen på samme måde, som du op-

gjorde omsætningen i referenceperioden, da du søgte om kompensation. Det inde-

bærer blandt andet, at du benytter de samme kriterier for indregningstidspunkt.  

 

Indregningstidspunkt for omsætning 

Virksomhedens omsætning kan indregnes på forskellige tidspunkter afhængigt af 

virksomhedens regnskabspraksis. Det kan eksempelvis være: 

 

Det er vigtigt, at du anvender samme metode nu, som du gjorde, da du søgte om 

kompensationen.  

 

Hvis virksomheden ikke har haft omsætning i hele perioden 

Du skal også vedhæfte regnskabsmæssig dokumentation, selvom din virksomhed har 

haft 0 kr. i omsætning i hele kompensationsperioden. Den faktiske omsætning er ikke 

tilstrækkeligt underbygget alene ved en erklæring om 0 kr. i faktisk omsætning.  

 

Hvis det ikke tydeligt fremgår af din dokumentation, at din virksomhed har haft 0 kr. i 

omsætning i hele kompensationsperioden, skal du vedhæfte en redegørelse for, 

hvorfor din virksomhed ikke har haft omsætning i perioden. 

• Faktureringstidspunktet: Du bogfører salget den dag, virksomheden 

har udstedt fakturaen for en given vare eller ydelse.  

• Udførselstidspunktet: Du bogfører salgsindtægter den dag, arbejdet 

er udført.  

• Betalingstidspunktet: Du bogfører en indtægt den dag, virksomheden 

modtager betaling for varen eller ydelsen.   


