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Vejledning til koncernforhold for slutafregning for faste omkostninger 
 
Når du slutafregner på faste omkostninger, vil du indledningsvist blive mødt af 
spørgsmål om dine koncernforhold og fordeling af kompensation. Informationen skal 
kun udfyldes for de virksomheder i koncernen, som har modtaget kompensation for 
faste omkostninger under EU’s støtteordninger TF 3.1 og/eller TF 3.12. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt virksomheder i koncernen har modtaget kompensation 
for faste omkostninger under TF 3.1 og/eller TF 3.12, kan du læse yderligere i vores 
koncern- og statsstøtteguide.  
 
Hvorfor koncernforhold? 
 
Årsagen til, at Erhvervsstyrelsen har brug for oplysninger om koncernforhold, er, at 
der er en grænse for, hvor meget kompensation en koncern samlet må modtage. 
 
Det er EU, der har fastsat beløbsgrænsen på de to støtteordninger, der går under 
navnene TF 3.1 og TF 3.12 (TF står for Temporary Framework) 
 
For koncerner er der under TF 3.1 mulighed for en samlet støtte til deling mellem 
koncernens selskaber på op til cirka 17.1 mio. kr. i perioden 9. juli 2020 til 28. februar 
2022. 
 
Under TF 3.12 er beløbet op til cirka 89 mio. kr. i samme periode.  
 
Hvordan udfyldes koncernforhold? 
 
Nedenstående illustration viser et eksempel på en koncernstruktur, hvor et 
holdingselskab ejer to underselskaber. Holdingselskabet har ikke modtaget 
kompensation. Det er derfor kun selskab A og B, der er har modtaget kompensation, 
som er relevante for koncernforholdene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-eus-statsstoetteregler-i-forbindelse-med-kompensation
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I slutafregningens første trin skal koncernforholdene fra illustrationen derfor udfyldes 
på følgende vis.  

 
 
I eksemplet er der angivet cvr-numre på selskaberne A og B i koncernen, men 
fremgangsmåden er identisk, uanset hvor mange selskaber i koncernen, der har 
modtaget kompensation. Har du fx en koncern med ti selskaber, og alle ti selskaber 
har modtaget kompensation, indtaster du cvr-numrene på alle ti selskaber.  
 
TF-fordeling – hvorfor? 
 
I kolonnerne skal du angive, hvilken procentfordeling, TF-støtten skal inddeles i per 
selskab.  
 
Inddelingen er med til at sætte et loft på, hvor stor en andel hvert selskab må modtage 
ud af TF 3.1-puljen på cirka 17.1 mio. kr. og TF 3.12-puljen på cirka 89 mio. kr. 
 
I eksemplet deler Selskab A og B altså de maksimale 17.1 mio. kr. i TF 3.1-puljen. Det 
betyder hvert selskab, højst kan modtage op til 8.55 mio. hver i TF 3.1-støtte. 
 
Da det er de færreste koncerner, der har haft behov for samtlige mulige millioner i TF-
puljerne på 17.1 og 89 mio. kr., kan der i mange tilfælde laves en grov inddeling. 
 
Har du eksempelvis en koncern med fire selskaber, der har modtaget kompensation, 
og hvert selskab har modtaget et sted mellem 1 og 2 mio. kr., så angiver du 25% til 
hvert selskab. 17.1/4 = 4.27 mio. bliver loftet for hvert selskab. 
 
Princippet er det samme på både TF 3.1 og TF 3.12. Fordelingen behøver ikke være 
identisk i hver kolonne. 
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Dette skal du være opmærksom på for at kunne komme videre: 
 
Totalen i bundens grå felt skal ende på 100%.  
 
Procentfordelingen skal være i hele tal. Decimaler kan ikke godtages.  
 
Begge kolonner skal udfyldes. Også selvom din koncern kun har modtaget 3.1-støtte 
og ikke 3.12., eller omvendt.  
 
Har din koncern eksempelvis kun modtaget 3.1-støtte, skal 3.12-kolonnen stadig 
udfyldes. Her angiver du fx bare 100%, selvom det ikke bliver relevant for din 
slutafregning.  
 
Koncernforholdene skal kun udfyldes én gang. Du kan altid gå tilbage og redigere i din 
fordeling, før du endeligt indsender din slutafregning.  
 
Det er muligt at skifte støtteordning 3.1 til 3.12 og vice versa i forbindelse med 
slutafregningen.  
 
Hvordan finder jeg ud af, om jeg har fået kompensation på TF 3.1 og TF 3.12? 
 
Når din virksomhed har modtaget kompensation, har der i forbindelse med 
udbetalingen altid fulgt en kompensationsopgørelse med. Du finder den i din 
virksomheds e-Boks. Her vil det altid fremgå, om kompensationen er udbetalt under 
3.1, 3.12 eller Krisebestemmelsen. Udbetalinger under Krisebestemmelsen er ikke 
relevante for dine koncernforhold.  
 
                                                                           Har du behov for yderligere hjælp,  
                                                                           kontakt venligst Erhvervsstyrelsen på  
                                                                           fasteomkostninger@erst.dk og angiv    
                                                                           ”koncernforhold” i emnefeltet.  
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