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Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Miljø- og
Fødevareministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde

m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af akt nr. 179 af 20. maj 2020 fastsættes efter be‐
myndigelse:

Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som
bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger,
selvejende institutioner og fonde m.v. på Miljø- og Fødeva‐
reministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør
halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække
halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgif‐
ter, og som på grund af udbruddet af Coronavirussygdom
2019 (COVID-19) har en forventet kommerciel omsæt‐
ningsnedgang på minimum 35 pct., jf. § 5, stk. 2, eller som
har forbud mod at holde åbent, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Retten til kompensation som bidrag til dækning af
faste omkostninger tilkommer foreninger, selvejende institu‐
tioner og fonde m.v., der er registreret i Det Centrale Virk‐
somhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

Stk. 3. Ordningen omfatter ikke organer inden for den of‐
fentlige forvaltning og institutioner, der primært har et ud‐
dannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra
højskoler.

Stk. 4. Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for pe‐
rioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, sva‐
rende til 4 måneder.

§ 2. En institution omfattet af § 1 hører i relation til denne
bekendtgørelse under Miljø- og Fødevareministeriets områ‐
de, hvis Fødevarestyrelsen yder hovedparten af det statslige
tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Statslige driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud
til drift, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til stats‐
lige armslængdeorganer eller en selvejende institution, fore‐
ning m.v.

Stk. 3. Modtager foreningen, den selvejende institution el‐
ler fonden m.v. kommunale eller regionale, men ikke statsli‐
ge tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgif‐
ter, fremgår det af en vejledning udstedt af Fødevarestyrel‐

sen, hvordan institutionen og dens revisor kan få oplyst, til
hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

§ 3. Fødevarestyrelsen administrerer kompensationsord‐
ningen efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2
Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som

selvejende institution, fond, forening, selskab, organi‐
sation eller enkeltmandsvirksomhed, og som er regi‐
streret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) se‐
nest den 9. marts 2020.

2) Tilskud til drift: Den andel af offentlige tilskud som
institutionen anvender til at dække ordinære driftsud‐
gifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af
varer og ydelser samt anlægstilskud.

3) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt
tilskud.

4) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er eks‐
traordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejse‐
omkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, ud‐
gifter til vedligeholdelse af bygninger og andre an‐
lægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og
telefoni samt renteomkostninger.

5) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud
til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige
bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodken‐
delser i kommuner og regioner forventes ydet tidsube‐
grænset eller i en periode på mindst 3 på hinanden føl‐
gende regnskabsår.

6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige
myndigheder og statsfinansierede selvejende instituti‐
oner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i be‐
kendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kom‐
muner og regioner, kommunale og regionale organisa‐
tioner og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til
lov om kommunernes styrelse, kommunale institutio‐
ner, der er registreret under en kommunes CVR-num‐
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mer, selvstændige offentlige virksomheder og Dan‐
marks Radio.

7) Faste omkostninger: En institutions faste omkostnin‐
ger er dokumenterbare omkostninger relateret til insti‐
tutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutio‐
nens salg, produktion, distribution og andre kommer‐
cielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde,
selv om den ikke har kommerciel omsætning i en pe‐
riode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden
leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er
omkostninger reguleret efter § 7, stk. 2, omfattet. Fas‐
te omkostninger omfatter ikke løn, jf. § 7, stk. 1. Insti‐
tutionen skal opgøre de faste omkostninger ud fra de
samme principper som i det seneste godkendte regn‐
skab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet
et regnskab, skal institutionen opgøre de faste omkost‐
ninger i overensstemmelse med den for institutionen
gældende regnskabslovgivning.

8) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet in‐
stitutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt
eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsord‐
ning. Løn omfatter ikke B-indkomst.

9) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknyt‐
ning til institutionen, der er ansat med fast arbejdssted
i Danmark.

10) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herun‐
der salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v.,
offentlige tilskud, frivillige bidrag, fondsdonationer,
sponsorater, jf. dog nr. 11, indtægter fra indsamlinger
m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser
m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiaf‐
gift og anden skat, der er direkte forbundet med salgs‐
beløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme
principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis
institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab,
opgøres omsætningen i overensstemmelse med den
for institutionen gældende regnskabslovgivning.

11) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved
salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag
af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er
direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel om‐
sætning omfatter også sponsorater, der er betinget af
en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle om‐
sætning skal opgøres ud fra de samme principper som
i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ik‐
ke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den
kommercielle omsætning i overensstemmelse med
den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

12) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsned‐
gang beregnet i forhold til institutionens kommercielle
omsætnings andel af den samlede omsætning.

13) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsæt‐
nings andel af institutionens samlede omsætning.

14) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, insti‐
tutionens kommercielle omsætningsnedgang opgøres i
forhold til. Referenceperioden er:
a) Perioden fra og med den 1. april 2019 til og med

den 31. juli 2019, jf. dog litra b-e.

b) For institutioner, der ikke har haft kommerciel
omsætning i perioden omtalt i litra a, danner pe‐
rioden fra og med den 1. november 2019 til og
med den 29. februar 2020 grundlag for opgørel‐
sen, jf. dog litra c, d og e.

c) For institutioner, der ikke har haft kommerciel
omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b,
danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til
og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørel‐
sen, jf. dog litra e. Opgørelsen skal dog minimum
dække en hel måned.

d) Institutioner omfattet af en i litra a–c angiven pe‐
riode, der grundet helt særlige omstændigheder,
jf. § 10, stk. 1, nr. 5, litra a, ikke vurderer, at den‐
ne referenceperiode giver et retvisende sammen‐
ligningsgrundlag, kan søge om at anvende en refe‐
renceperiode, der som minimum opgøres over 4
sammenhængende måneder. Denne referenceperi‐
ode skal starte den 1. april 2019 eller senere og
slutte senest den 9. marts 2020.

e) En institution omfattet af § 6, stk. 3, nr. 2, skal an‐
vende samme periode, hvormed den under § 6,
stk. 3, nr. 2, dokumenterer, at institutionens sene‐
ste resultat er negativt som følge af ekstraordinære
omstændigheder.

15) Kompensationsperioden: Perioden fra og med den 9.
marts 2020 til og med den 8. juli 2020. For institutio‐
ner, som har forbud mod at holde åbent, opdeles pe‐
rioden, jf. § 9, stk. 3.

16) Forbud mod at holde åbent: Institutionen er midlerti‐
digt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for
offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf.
bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og
mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokalite‐
ter i forbindelse med håndtering af covid-19.

17) Seneste resultat:
a) Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har af‐

lagt årsregnskab med balancedag den 28. februar
2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette
årsregnskab, jf. dog litra b-d.

b) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat
efter litra a, og institutionen senest den 8. marts
2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag
den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne
periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret
med to, jf. dog litra c-d.

c) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat
efter litra a eller b, og institutionen senest den 8.
marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med ba‐
lancedag den 30. november 2019 eller senere, an‐
vendes denne periodes resultat i kvartalsregnska‐
bet multipliceret med fire, jf. dog litra d.

d) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat
efter litra a-c, skal institutionen opgøre årets resul‐
tat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgø‐
re årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4
i årsregnskabsloven.

21. juni 2020. 2 Nr. 925.



Kapitel 3
Kompensationsberettigede omkostninger

§ 5. Der ydes kompensation for den kommercielle andel
af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og af‐
holdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for om‐
kostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Stk. 2. Det beløb, der kompenseres, afhænger af institutio‐
nens omsætningsnedgang, jf. dog stk. 3. Kompensationen
vil være følgende:
1) 80 pct. af den kommercielle andel af de faste omkost‐

ninger, hvis omsætningsnedgangen har været på
80-100 pct.

2) 50 pct. af den kommercielle andel af de faste omkost‐
ninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80
pct.

3) 25 pct. af den kommercielle andel af de faste omkost‐
ninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60
pct.

Stk. 3. Institutioner, som har forbud mod at holde åbent,
kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle
andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet
er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel
omsætning i denne periode.

Stk. 4. En institution kan maksimalt opnå kompensation
på 110 mio. kr. efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Kompensationen for faste omkostninger kan ikke
overstige den nominelle nedgang i den kommercielle om‐
sætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 6. Der ydes ikke kompensation til institutioner, når de
faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters
andel af de samlede indtægter er mindre end 16.666 kr. i
kompensationsperioden.

Stk. 7. Der kan ikke ydes kompensation for faste omkost‐
ninger i kompensationsperioden, som institutionen med ri‐
melighed kunne have afværget.

Stk. 8. Der ydes ikke kompensation, i det omfang den
kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsa‐
get af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre
kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

§ 6. Hvis institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er
negativt, reduceres institutionens kompensation for faste
omkostninger, jf. dog stk. 3. Reduktionen beregnes som en
tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kom‐
pensationsperiodens varighed på 4 måneder, multipliceret
med institutionens procentvise kompensation for faste om‐
kostninger, jf. § 5, stk. 2 og 3, multipliceret med institutio‐
nens kommercielle omsætnings andel af den samlede om‐
sætning.

Stk. 2. Hvis reduktionen efter stk. 1 er mere end 50 pct. af
kompensationsbeløbet, kan Fødevarestyrelsen efter en kon‐
kret vurdering af institutionens forventede negative resultat
og variable omkostninger i kompensationsperioden fasthol‐
de en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Stk. 3. Kompensationen reduceres ikke, hvis
1) institutionens resultat for de 3 regnskabsår med balan‐

cedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller

institutionens resultat er positivt for hvert af de 3 regn‐
skabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og

2) institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er
negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

§ 7. Der kan ikke ydes kompensation efter reglerne i den‐
ne bekendtgørelse for omkostninger til løn til institutionens
ansatte.

Stk. 2. Institutioner kan få kompensation for nedskrivnin‐
ger på letfordærvelige varer med mindre end 1 måned mel‐
lem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig
til nedfrysning. Kompensationen er dog betinget af, at insti‐
tutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 3. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til
revisorerklæring efter § 11, stk. 1 og 2, såfremt institutio‐
nens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen vedrø‐
rende revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr.

§ 8. Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som
godtgøres institutionen på anden vis, herunder ved tilskud til
drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentli‐
ge refusioner, fondsdonationer, sponsorater m.v., eller ved
anden statslig kompensationsordning i anledning af foran‐
staltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller
inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (CO‐
VID-19).

Stk. 2. Retten til kompensation efter reglerne i denne be‐
kendtgørelse er betinget af, at institutionen for indkomståret
2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forplig‐
tet til i henhold til gældende internationale aftaler og natio‐
nale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er be‐
tinget af, at institutionen ikke er skattemæssigt hjemmehø‐
rende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamar‐
bejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er
endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med
institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel
på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et
land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige
skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende
anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventu‐
el dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår.

Stk. 3. Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en
fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehø‐
rende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamar‐
bejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation
betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende sel‐
skaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den på‐
gældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af
betingelsen i stk. 2, som hovedformål eller et af hovedfor‐
målene.

Stk. 4. Kompensationen kan udbetales forud for afholdel‐
se af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kapitel 4
Betingelser for at modtage kompensation

Ansøgning og dokumentation

§ 9. Ansøgning om kompensation indsendes til Fødevare‐
styrelsen senest den 31. august 2020. Fødevarestyrelsen kan
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behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er over‐
skredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved
en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden
bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsske‐
ma, der er tilgængeligt på foedevarestyrelsen.dk, eller som
kan fås ved henvendelse til Fødevarestyrelsen. Skemaet ved‐
lægges de oplysninger, der fremgår af §§ 10 og 11.

Stk. 3. Institutionen kan kun få kompensation udbetalt én
gang. Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan
dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor
institutionen har forbud mod at holde åbent.

§ 10. Institutionens ansøgning om kompensation skal ved‐
lægges følgende oplysninger:
1) Erklæring om at offentligt tilskud til drift i det senest

afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere
og forventes vedvarende at dække halvdelen eller me‐
re af institutionens ordinære driftsudgifter. Har insti‐
tutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæ‐
ringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institu‐
tionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

2) Den kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, som an‐
søgningen vedrører.

3) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommer‐
cielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af Coro‐
navirussygdom (COVID-19).

4) Institutionens forventede omsætning, herunder kom‐
mercielle omsætning, i kompensationsperioden.

5) Institutionens realiserede omsætning, herunder kom‐
mercielle omsætning, i referenceperioden, jf. dog litra
a og b:
a) Hvis referenceperioden grundet særlige omstæn‐

digheder ikke giver et retvisende sammenlignings‐
grundlag for institutionens forventede kommerci‐
elle omsætning for kompensationsperioden, skal
institutionen begrunde, hvilke særlige omstændig‐
heder der er årsag hertil, samt hvorfor det nødven‐
diggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen
skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle
omsætning for denne anden opgørelsesperiode.
Den anden opgørelsesperiode skal være på 4 må‐
neder og starte den 1. april 2019 eller senere og
slutte senest den 9. marts 2020, jf. § 4, nr. 14, litra
d.

b) For institutioner stiftet efter den 1. december 2019
danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til
og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørel‐
sen, jf. § 4, nr. 14, litra c. Opgørelsen skal mini‐
mum dække en hel måned.

6) Institutionens realiserede faste omkostninger for pe‐
rioden fra og med den 1. november 2019 til og med
den 29. februar 2020 samt institutionens forventede
faste omkostninger for kompensationsperioden. Insti‐
tutionen skal begrunde, hvis dens forventede faste
omkostninger for kompensationsperioden afviger med
mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste

omkostninger for perioden fra og med den 1. novem‐
ber 2019 til og med den 29. februar 2020.

7) Hvis institutionen er stiftet efter den 1. december
2019, skal den ud fra de realiserede faste omkostnin‐
ger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020
angive allerede afholdte faste omkostninger samt for‐
ventede faste omkostninger i kompensationsperioden.

8) Institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, såfremt
dette er negativt.

9) Institutioner, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal efter
anmodning indsende institutionens forventede resultat
og variable omkostninger for kompensationsperioden.

10) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæ‐
ringen, jf. § 11, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro
og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er kor‐
rekte. Erklæringen findes på foedevarestyrelsen.dk eller kan
fås ved henvendelse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Institutionens bestyrelse eller direktion skal i an‐
søgningen på tro og love erklære, at institutionen for regn‐
skabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den
er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler
og nationale regler, jf. § 8, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen
ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8,
stk. 2, jf. § 8, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedfor‐
målene.

§ 11. Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revi‐
sor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed
udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen
skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede
faste omkostninger i de efter § 10, stk. 1, nr. 6 eller nr. 7,
angivne perioder. Ved indsendelse af oplysninger efter § 10,
stk. 1, nr. 5 og 8, skal institutionen anvende bistand fra en
uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2. Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1 finder § 7,
stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
anvendelse.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter nærmere retningslin‐
jer for revisors arbejde, jf. stk. 1 og 2.

§ 12. Er der behov for det til brug for behandlingen af en
ansøgning, indhenter Fødevarestyrelsen efter det gældende
regelgrundlag oplysninger fra andre offentlige myndigheder
samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrollen
af § 8, stk. 2, og 3, vedrørende skatteforhold udbede sig den
fornødne dokumentation.

Stk. 3. Ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der
ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til an‐
søgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der
vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er be‐
rettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved aty‐
piske forhold omkring kompensations grundlaget, kan udta‐
ges til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4. Institutioner, der i medfør af stk. 3 udtages til udvi‐
det sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende
oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Insti‐
tutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæ‐
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ring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, god‐
kendt revisor.

Stk. 5. Ved anmodning om oplysninger efter stk. 4 fast‐
sættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6. Der kan alene udbetales kompensation, når kom‐
pensations grundlaget er dokumenteret i fornødent omfang
og inden for den fastsatte frist, jf. stk. 5.

Udbetaling af kompensation

§ 13. Udbetaling af kompensation vil ske direkte til insti‐
tutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§
10-12, er godkendt.

Stk. 2. Der udbetales kompensation på baggrund af insti‐
tutionens kommercielle omsætningsnedgang fra reference‐
perioden til kompensationsperioden.

Stk. 3. Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes,
hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsnings‐
pligt, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 4. Udbetaling af kompensation sker direkte til institu‐
tionens NemKonto.

Kapitel 5
Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation

§ 14. Institutionen skal senest den 8. december 2020 til
Fødevarestyrelsen indsende en opgørelse over institutionens
faktiske omsætning og kommercielle omsætning samt insti‐
tutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperio‐
den. Fødevarestyrelsen kan stille krav om supplerende doku‐
mentation og kan fastsætte en frist for indsendelse af oplys‐
ningerne. Oplysningerne efter 1. og 2. pkt. skal være ledsa‐
get af en revisorerklæring udarbejdet af en uafhængig, god‐
kendt revisor. Er der behov for det, indhenter Fødevaresty‐
relsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra rele‐
vante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen. Hvis
det seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, skal institutio‐
nen yderligere indsende resultat for kompensationsperioden.

Stk. 2. Hvis institutionens omsætning, kommercielle om‐
sætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, se‐
neste resultat eller øvrige oplysninger angivet efter § 10 og §
12, stk. 2-4, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer
Fødevarestyrelsen på grundlag af den indsendte dokumenta‐
tion afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompen‐
sation. Efterreguleringen sker, jf. § 5, stk. 2 og 3, i opadgå‐

ende eller nedgående retning, afhængigt af, om institutio‐
nens oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav
eller for høj kompensation.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan kræve den udbetalte kom‐
pensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den fore‐
skrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1,
foreskrevne frist, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurde‐
res utilstrækkelig.

Stk. 4. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der
renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelel‐
se af tilbagebetalingskravet, og indtil tilbagebetaling sker,
og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (ren‐
teloven) fastsatte referencesats med tillæg, jf. lovens § 5.
Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

§ 15. Retten til kompensation bortfalder, hvis institutio‐
nen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har
fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller
har undladt at indsende dokumentation, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Fødevarestyrel‐
sen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt
kompensation.

§ 16. Fødevarestyrelsen kan af institutionen, dens ledelse
og den revisor, som i henhold til § 11, stk. 1 og 2, og § 14,
stk. 1, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger,
som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne
bekendtgørelse er overholdt.

Kapitel 6
Klage og ikrafttræden

Klageadgang

§ 17. Fødevarestyrelsens afgørelser i henhold til denne
bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer,
fiskeri og ligestilling. Klagefristen er fire uger fra den dag,
hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Stk. 2. Klagen skal rettes til Fødevarestyrelsen, som vide‐
resender klagen med sagens materiale og en udtalelse til mi‐
nisteren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. juni 2020.

Fødevarestyrelsen, den 21. juni 2020

ESBEN EGEDE RASMUSSEN

/ Flemming Simonsen
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