Skatte & Regnskabsnyt

2021 – 8

Slutafregninger af Corona-hjælpepakker
Nu hvor alle restriktioner er udfaset, er de fleste virksomheder og freelancere heldigvis i fuld sving med
at drive deres virksomhed. Samtidig er der endnu en opgave, som skal løses, hvis de fik kompensation
udbetalt i foråret og sommeren 2020.
Ifølge Erhvervsstyrelsen var der i slutningen af september godt en tredjedel af de 93.000 virksomheder
og freelancere, der fik kompensation i foråret og sommeren 2020, som manglede at indberette slutafregningen. Det skulle ske senest 30. september 2021.
Virksomheder og freelancere, der ikke havde indberettet senest 30. september, har automatisk fået et
brev om, at de skal indberette inden for 30 dage efter fristen Det vil sige, at de skal foretage indberetningen senest 30. oktober 2021. Brevet sendes til virksomhedens eller freelancerens digitale postkasse.
Hvis virksomheder og freelancere ikke har mulighed for at indberette inden den 30. oktober 2021, kan
de på Virk.dk anmode om yderligere 30 dage til at foretage indberetningen.
Virksomhederne og ejerne skal være opmærksomme, at såfremt der ikke sker slutafregning til Erhvervsstyrelsen, så kan virksomhederne risikere at skulle tilbagebetale dele eller hele kompensationen til Erhvervsstyrelsen.
Vi skal derfor opfordre virksomhederne til at få kontrolleret at alle slutafregninger er foretaget overfor
Erhvervsstyrelsen, i forhold til de hjælpepakker der er modtaget, og såfremt der mangler at blive slutafregnet til Erhvervsstyrelsen, bør dette foretages.
Så husk at læs virksomhedens e-boks / digitale postkasse.
Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor.
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