
 

 

STANDARDERKLÆRING VEDR. ANVENDELSE AF DEN GENERELLE 

GRUPPEFRITAGELSESFORORDNING (DEM) 

Det er en betingelse for at kunne modtage statsstøtte under gruppefritagelsesforordningen (GBER) 1, at du 

erklærer dig på, at din virksomhed ikke er kriseramt og at virksomheden ikke har undladt at efterkomme et 

påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af Danmark, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse 

har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.2 

Ved kriseramt virksomhed forstås: 

• for selskaber med begrænset ansvar: Når over halvdelen af selskabets tegnede kapital er 
forsvundet som følge af akkumulerede tab. 
 

• for selskaber, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld: Når 
over halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af 
akkumulerede tab. 
 

• når virksomheden er under konkursbehandling eller opfylder kriterierne for konkursbehandling på 
begæring af dens kreditorer 
 

• når virksomheden har modtaget redningsstøtte og endnu ikke har tilbagebetalt lånet eller bragt 
garantien til ophør eller har modtaget omstruktureringsstøtte og stadig er underlagt en 
omstruktureringsplan 
 

• når virksomheden ikke er en SMV og i de seneste to år har haft og stadig har:  
1) en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og  
2) en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0. 3 

 

Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne ansøgning,  

at jeg/vi tegner virksomheden: ____________________________________________________ 

   virksomhedens navn 

   ____________________________________________________ 

   CVR-nummer 

   ____________________________________________________ 

   P-nummer4 

 
1 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i 
henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT 2014 L 187, side 1). Der siden foretaget ændringer i regelsættet ved Kommissionens 
forordning (EU) nr. 2017/1084 af 14. juni 2017 (EUT 2017 L 156, side 1), Kommissionens forordning (EU) 2020/972 af 2. juli 2020 
(EUT 2020 L 215, side 3), og Kommissionens forordning (EU) nr. 2021/1237 af 23. juli 2021 (EUT 2021 L 270, side 39). 
2 Jf.  ovenstående forordning art. 1, stk. 4, litra a og c. 
3 Der findes undtagelser bl.a. for SMV’er, som har bestået for mindre end 3 år. Derudover kan en beskrivelse af akkumulerede tab 
læses i ovenstående forordning art. 2, stk. 1, nr. 18. 
4 Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til virksomhedens CVR-
nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet. 



som vil komme til at modtage støtte gennem projektet: 

_______________________________________________________________________________________ 

der har fået tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ved udbetaling af de decentrale 

erhvervsfremmemidler.  

Samtidig bekræfter jeg/vi, at virksomheden ikke kan betegnes som kriseramt og at virksomheden ikke har 
undladt at efterkomme et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af Danmark, som Europa-Kommissionen 
ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked. 
 

Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige. 
 

 Dato:     

 

Navn: ________________________________________________ 

 

Underskrift: 

 

 
Erhvervsstyrelsen, november 2022 
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