
FØL – de minimis erklæring – november 2022 

Erklæring om de minimis-støtte 

Denne erklæring anvendes i forbindelse påtænkt tildeling af støtte fra Fonden for økologisk landbrug vedr. 

projektet:  

Projektets titel Økologien i front på Plant Based Expo 2023 - Plant Food 

Festival 

Projektansvarlig Mie Nordly 

Erklæringen udfyldes af virksomheden forud for påtænkt tildeling af støtte fra fonden, når støtten anses for at 

udgøre statsstøtte, og hvor støtten skal ydes efter reglerne om de minimis-støtte, jf. Kommissionens 

forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352 af 24.12.2013, s. 9-17]. 

Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg er ansat i og bemyndiget til at afgive erklæring på 

vegne af følgende virksomhed:  

Virksomhedens navn

CVR-nummer

Virksomhedens regnskabsår                                   -

og erklærer over for fonden: 

● at virksomheden i dette og de to foregående regnskabsår er tildelt de minimis støtte i henhold til

Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte og de minimis-støtte i henhold til 

andre de minimis-forordninger på i alt [                              ]. 

Oplysninger om eventuel hidtidig tildelt de minimis-støtte 

Dato for tildeling af støtten 

Beløb 

Ordningen navn 

Administrerende myndighed 

De minimis-forordning 

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at ovennævnte oplysninger er korrekte. 

Dato:  

Titel, navn og underskrift 

Når virksomheden skal opgøre beløbet, skal der tages højde for følgende: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf


 

   

 

Virksomhedsbegrebet 
I medfør af EU’s statsstøtteregler forstås ved en virksomhed enhver enhed, som udøver økonomisk 

virksomhed uanset enhedens retlige status og finansieringsmåde. Alle enheder, som faktisk eller juridisk 
kontrolleres af samme enhed, skal betragtes som én enkelt virksomhed. Vær opmærksom på at 
virksomhedsbegrebet kan række videre end det selskabsretlige virksomhedsbegreb.  

 

Definitionen af ”en enkelt virksomhed” fremgår af artikel 2, nr. 2, jf. Kommissionens forordning nr. 1407/2013 

af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 

Funktionsmåde på de minimis-støtte. 

 

Modtagelse af de minimis-støtte – støtteloft og kumulation 

Ifølge Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 må den samlede de minimis-støtte 

ydet til en enkelt virksomhed i hvert EU-land ikke overstige 200.000 euro over en periode på tre regnskabsår.  

 

Støtten anses for tildelt på tidspunktet, hvor støttemodtageren har opnået ret til at modtage støtte. Hvis der 

er tale om en tilsagnsordning, vil støtten være tildelt på det tidspunkt, hvor tilsagnet er givet.  

 

Treårsperioden fastlægges på grundlag af det af virksomheden anvendte regnskabsår. Perioden på tre 

regnskabsår omfatter indeværende regnskabsår samt de to foregående år.  

 

Kommissionens forordning nr. 1407/2013 finder anvendelse på støtte til virksomheder i alle sektorer, dog 

med enkelte undtagelser  

a) støtte til virksomheder inden for fiskeri og akvakultur, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 

104/2000  

b) støtte til virksomheder inden for primærproduktion af landbrugsprodukter  

c) støtte til virksomheder inden for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter i følgende tilfælde:  
i) hvis støttebeløbet fastsættes på basis af prisen for eller mængden af sådanne produkter, som indkøbes 

hos primærproducenter eller afsættes af de pågældende virksomheder  
ii) hvis støtten er betinget af, at den helt eller delvis videregives til primærproducenter 

 

Hvis virksomheden også er aktiv inden for én eller flere af ovennævnte undtagelser fx inden for 

primærproduktion af landbrugsprodukter, og virksomheden tidligere har modtaget de minimis-støtte efter 

Kommissionens forordning nr. 1408/2013 med senere ændringer (de minimis-støtte til landbrugsbedrifter), 

kan den samlede støtte til virksomheden maksimalt udgøre 200.000 euro over tre regnskabsår.  

 

Indenfor støtteloftet medregnes således anden de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget fra andre 

myndigheder. I disse tilfælde forudsættes det, at virksomheden sikrer, at aktiviteterne og omkostningerne 

holdes adskilt. Adskillelsen af aktiviteter og omkostninger skal sikre, at den del af virksomheden, der 

beskæftiger sig med primærproduktion, ikke drager fordel af de minimis-støtten, der ydes i henhold til 

Kommissionens forordning nr. 1407/2013. Dette kan fx gøres ved, at der føres særskilt regnskab for 

henholdsvis primærproduktionen og virksomhedens forarbejdningsaktiviteter.  

 

Identifikation af modtaget de minimis-støtte 

Reglerne om de minimis-støtte indebærer, at modtageren af støtte skal have besked om, at der er tale om 

de minimis-støtte fra den, der yder støtten. Er der ikke modtaget tilsagnsbreve eller udbetalingsbreve, hvor 

det er præciseret, at der er tale om de minimis-støtte, kan virksomheden således gå ud fra, at der ikke er 

modtaget anden de minimis-støtte. Dette gør det muligt at afgive korrekte oplysninger om hidtidig tildelt de 

minimis-støtte. 

 

Om udfyldelse af erklæringen 

I nærværende erklæring er det al hidtidig tildelt de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i 

indeværende og de to foregående regnskabsår, der skal afgives oplysninger om dvs. eventuel tildelt de 

minimis-støtte  fra andre myndigheder og fra andre de minimis-forordninger herunder Kommissionens 

forordning nr. 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse 



 

   

 

af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte i 

landbrugssektoren.  

 

Hvis virksomheden ikke tidligere har modtaget de minimis-støtte, udfyldes erklæringen med et ”0” kr. 
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