
 

 

 
Dok. nr. 2185331 

 

 

  

 Juni 2014 

 

Vejledning til kommunerne om tildeling af de minimis-støtte  

 

I henhold til Kulturministeriet bekendtgørelse af den 9. juni 2014 om kommunalt 

tilskud til biografvirksomhed skal kommunal støtte til biografvirksomhed tildeles i 

henhold til den såkaldte de minimis-forordning1, der tillader statsstøtte, så længe 

den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 

euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. over en periode på tre regnskabsår.  

 

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. Dette gør 

det muligt at afgive korrekte oplysninger om anden de minimis-støtte, samt at 

kontrollere om støtte-loftet på 200.000 euro overholdes. Det skal derfor fremgå af 

tilsagnsskrivelsen til biografvirksomheden, at støtten er givet som de minimis-

støtte. 

  

Ved kommunal støtte til biografvirksomhed forstås alle former for direkte og 

indirekte støtte ydet til biografvirksomheden. 

 

Erklæring om de minimis-støtte 

Kommunen skal sikre sig, at alle betingelser i forordningen er opfyldt før der ydes 

støtte. I den anledning skal biografvirksomheden anmodes om, at nærværende 

erklæring om støtte under de minimis-forordningen udfyldes og returneres til 

kommunen, hver gang der bevilliges støtte.  

 

I erklæringen spørges om tidligere modtaget de minimis-støtte fra andre offentlige 

organer. Er der tidligere modtaget de minimis-støtte, vil det være fremgået af 

tilsagnsskrivelsen.  

 

Erklæringen skal indeholde størrelsen af den de minimis-støtte, som virksomheden 

har modtaget i det indeværende og de to tidligere regnskabsår. Det er beløbet for 

støtte, som er modtaget som de minimis-støtte, i henhold til denne eller andre de 

minimis-forordninger, i det indeværende og de to forudgående regnskabsår, der 

skal oplyses om - ikke den ansøgte støtte. 

 

Erklæringen skal også afgives af virksomheder, der ikke har modtaget de 

minimis-støtte de tidligere år. I så fald skrives ”0” i beløbsfeltet.  

 

                                                      

1 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 
 



 

 

Side 2 

Konsekvensen af at modtage de minimis-støtte er, at den enkelte virksomheds 

ramme for at modtage de minimis-støtte i en anden sammenhæng i den samme 

periode reduceres med det beløb, som erklæringen er på. 

 

Kumulation af de minimis-støtte 

Virksomheder må som udgangspunkt gerne modtage anden støtte, der ikke er de 

minimis-støtte, samtidig med at de modtager de minimis-støtte. Grænsen på de 

200.000 euro gælder således alene i forhold til den samlede de minimis-støtte 

tildelt i henhold til denne eller andre de minimis-forordninger.  

 

 

 


