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De minimis-støtte 

I projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” fik landmand Marije Jacobsen brug 

for at vide mere om de minimis støtte, da hun søgte LAG-midler. På den baggrund er følgende råd-

givningsnotat udarbejdet til hende 

 

Udarbejdet af Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, specialkonsulent, SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse i pro-

jekt Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget. 

 

For meget støtte 

Hvad er de minimis-støtte og hvordan opgøres støtten? 

Har ansøger inden for de seneste 3 år modtaget de minimis støtte?  

Det kan man blive spurgt om, når man søger om støtte / tilskud. Men hvad er de minimis-støtte? Og hvad 

skal man svare? 

 

De minimis-støtte 

Betegnelsen ”de minimis” kommer fra det latinske udtryk, ”de minimis non curat lex”, der betyder, at lovgiv-

ningen ikke skal beskæftige sig med banaliteter. 

 

Når man taler om de minimis-støtte, relaterer begrebet sig til EU’s regulering af konkurrence- og statsstøtte 

indenfor unionen. Overordnet set er det ikke ønskeligt, at EU’s medlemsstater hver især yder særskilt natio-

nal støtte til de virksomheder, der er i de enkelte lande, da det forvrider konkurrencen virksomhederne imel-

lem. EU traktatens art. 107 indeholder derfor et forbud mod statsstøtte. Hvis medlemsstaterne alligevel øn-

sker at yde national støtte, skal det anmeldes til og godkendes af Kommissionen for at være lovlig, jf. EU 

traktatens art 108, stk. 3. 

 

Støtte i mindre omfang er dog lovlig uden Kommissionens godkendelse efter de minimis-reglen. Reglen 

bygger på en forudsætning om, at støttebeløb under en vis størrelse ikke kan forventes at påvirke samhand-

len mellem medlemsstaterne mærkbart og derfor heller ikke fordrejer konkurrencen. 

De minimis støtte er med andre ord lovlig national støtte fra en EU medlemsstat til virksomheder i staten. 

  

Kommissionen har fastsat grænsen for de minimis-støtte til landbrug til 15.000 EUR (ca. 111.500 kr.) over en 

periode på 3 regnskabsår. Beløbsgrænsen fremgår af Kommissionens forordning nr. 1408/2013 af 18. de-

cember 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 

de minimis-støtte i landbrugssektoren, art. 3, stk. 2. 

 

Hvad skal man svare? 

Når myndighederne i et ansøgningsskema kræver oplyst, hvor meget en virksomhed har modtaget de mi-

nimis-støtte, skyldes det, at den ordning, ansøgningen vedrører, er national støtte.  

 

Inden en medlemsstat udbetaler de minimis-støtte, er den forpligtet til at kontrollere, hvor meget støtte den 

modtagende virksomhed har modtaget, da beløbsgrænsen ikke må overskrides.  

 

http://www.eu.dk/~/media/files/eu/ld_euo_lissabon_16.ashx?la=da
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1482160492638
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1482160492638
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1482160492638


 
 

2 
 

I Danmark foretager myndighederne denne kontrol ved at kræve, at ansøger selv oplyser, hvor meget mi-

nimis-støtte ansøger har modtaget. 

Det er imidlertid de færreste, der har et overblik over, om modtaget støtte kommer fra den danske statskasse 

eller EU’s kasse, da begge dele udbetales via danske myndigheder. 

Den myndighed, som giver de minimis-støtte, er forpligtet til ved tildelingen at oplyse, at der er tale om de 

minimis-støtte, og myndigheden skal også oplyse størrelsen af den givne støtte, jf. art. 6 i forordningen.  

Som ansøger må man derfor kigge i tilsagnsbrevet vedrørende tidligere modtaget støtte for at se, om den er 

de minimis-støtte. 

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt modtaget støtte er de minimis-støtte, må man spørge den udbetalende myn-

dighed.   

 

EU-støtte, som forvaltes centralt af Kommissionen, betragtes ikke som statsstøtte jf. forordningens betragt-

ning 12, og sådan støtte skal derfor ikke medregnes. Tilsvarende gælder fælles markedsordninger, dvs. EU-

støtte som fastsættes på baggrund af prisen for eller mængden af produkter, jf. forordningens betragtning 6. 

Desuden er visse kategorier af national støtte generelt tilladt, uden at de omfattes af de minimis beløbs-

grænserne, jf. Kommissionens forordning nr. 702/2014. Disse kategorier er meget specifikke og kan eksem-

pelvis være støtte til jordfordeling eller til flytning af bedriftsbygninger (jf. forordningens art. 15 og 16). 

 

Nedenfor kan du se eksempler på gældende og tidligere de minimis-støtte ordninger: 

 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Den nye frivillige efterafgrødeordning 

Nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren 

Støtte til netværksaktiviteter 

Støtte til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 

National støtte til randzoner 

 

Beskæftigelsesministeriet 

Voksenlærlingeordning 

Puljen til fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 

Forsøgsordningen om oprettelse af seniorjob i private virksomheder 

 

Erhvervsministeriet, Vækstfonden, Regionalfonden og Socialfonden 

Vækstkaution (Garanti-tilsagn) 

Kom-igang-Lån 

Tilsagn til projekter under Regionalfonden eller Socialfonden 

Tilskud til nye arbejdspladser i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr 

 

Skal man kun opgøre støtte modtaget under ansøgers CVR nr.?  

Ved opgørelse af de minimis-støtte ses på, hvad den enkelte virksomhed har modtaget, dvs. som udgangs-

punkt skal man opgøre, hvor meget de minimis-støtte den pågældende ansøger tidligere har modtaget.  

 

Begrebet ”en enkelt virksomhed” kan dog også omfatte en flerhed af juridiske personer (flere virksomheder), 

hvis den ene udøver bestemmende indflydelse over den anden, jf. forordningens art. 2, stk. 2, og betragtning 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R0702
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Goedningsplanlaegning-og-regler/Sider/pl_ri_16_389_2439_Frivillige_efterafgroeder_og_hoering_mhg.aspx
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4, hvoraf fremgår, at ”alle enheder, som kontrolleres af samme enhed (de jure eller de facto), skal betragtes 

som en del af en enkelt virksomhed”. 

 

Hvis ejerskabet er konstrueret som et moderselskab med datterselskaber, og moderselskabet udøver be-

stemmende indflydelse på datterselskaberne, skal man derfor medtage støtte udbetalt til alle selskaber i 

koncernen. 

 

Hvordan regnes perioden? 

Perioden på 3 regnskabsår skal regnes i forhold til virksomhedens eget regnskabsår. Man medtager det 

regnskabsår, hvor virksomheden opnår ret til støtten, samt de to forudgående regnskabsår.  

 

Hvis virksomheden eksempelvis har regnskabsår fra 1/12 til 30/11 og opnår ret til støtte den 15. december 

2016. skal virksomheden oplyse, hvor meget den har modtaget i de minimis-støtte fra starten af dette regn-

skabsår, den 1. december og frem til 15. december 2016, samt de forudgående to regnskabsår (1/12 2014 til 

30/11 2015 og 1/12 2015 til 30/11 2016). 

 

Blandede erhverv 

Hvis virksomheden omfatter mere end primærproduktion, eksempelvis også forarbejdning, gælder beløbs-

grænsen på 15.000 EUR i forhold til de aktiviteter, som vedrører primærproduktionen. Forarbejdningen mv. 

vil derimod være omfattet af Kommissionens forordning 1407/2013 For sådanne aktiviteter må de minimis-

støtten maksimalt udgøre 200.000 EUR over 3 år, jf. denne forordnings art. 3, stk. 2. Det er en forudsætning 

for anvendelse af den højere beløbsgrænse på de øvrige aktiviteter, at aktiviteterne holdes adskilt, eller om-

kostningerne kan skilles ud, så det kan kontrolleres, at støtten til de øvrige aktiviteter ikke reelt går til pri-

mærproduktionen, jf. art. 1, stk. 2, i KFO 1408/2013. Det bemærkes, at den samlede de minimis-støtte for 

virksomheder med sådanne blandede aktiviteter maksimalt må udgøre 200.000 EUR, jf. art. 5, stk. 1, i KFO 

1408/2013. Beløbet på 15.000 EUR vedrørende primærproduktion skal med andre ord indeholdes i det mak-

simale beløb på 200.000 EUR, selvom aktiviteterne holdes adskilt / omkostningerne kan skilles ud. 

 

I ansøgningsskemaet vil det ofte skulle angives, hvilken forordning støtten er tildelt på baggrund af. 

I praksis vil ansøgerne skulle oplyse, om støtten er ydet efter KFO 1407/2013 (den generelle de minimis-

forordning med beløbsgrænse på 200.000 EUR) eller KFO 1408/2013 (forordningen vedr. primærproduktion 

med beløbsgrænse på 15.000 EUR). 

 

Forhøjelse af beløbsgrænsen 

Der er ikke udsigt til en forhøjelse af de minimis-beløbsgrænsen her og nu. 

 

Kommissionen og medlemsstaterne drøftede mulighederne for en forhøjelse på møde den 18. juli 2016, og 

Kommissionen er nu ved at foretage en undersøgelse af, om en forhøjelse vil være i overensstemmelse med 

det indre marked, eller om den vil forvride konkurrencen mellem landmændene i EU. 

 

For meget udbetalt støtte 

Hvis en virksomhed har modtaget for meget i støtte, skal den for meget udbetalte støtte inkl. renter tilbage-

betales, jf. Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015, art. 16. Krav om tilbagebetaling forældes efter 

10 år, jf. samme forordnings art. 17. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1482303685587&uri=CELEX:32013R1407
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2016/07/18/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32015R1589

