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FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 

1. Udbetalingsanmodninger 

I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projekt-

partnerne skal forudfinansiere udgifter forbundet med deres projektaktiviteter og senere får deres 

andel af tilskuddet refunderet over EU-tilskuddet. 

Derfor skal projektpartnerne indsende en udbetalingsanmodning, hvori de dokumenterer de afhold-

te, støtteberettigede udgifter og får en first level controller (revisor) til at afgive erklæring herom. 

Leadpartner indsender udbetalingsanmodningen til Interreg-sekretariatet på vegne af alle partnere 

inden for bestemte frister (jf. nedenfor). 

 

Der henvises i denne forbindelse også til FACT Sheet vedrørende projektrapportering, inklusive 

regnskab. 

 

Hvornår skal udbetalingsanmodninger indsendes? 

Alle projekter skal senest den 15. februar hvert år indsende en udbetalingsanmodning vedrørende 

udgifter, der blev afholdt frem til den 31.12. det foregående år. Udbetalingsanmodningen indsendes 

til Interreg-sekretariatet sammen med årsberetningen (jf. FACT Sheet Projektrapportering, inklusive 

regnskab).  

Undtaget er projekter, som er startet kort tid forinden, og ikke har afholdt nævneværdige udgifter, 

samt projekter, hvor slutafregningen skal forelægges kort tid efter udbetalingsfristerne. I disse tilfæl-

de kan der aftales en særordning med Interreg-administrationen. 

 

Desuden kan projekter hvert år senest den 30. september frivilligt indsende endnu en udbetalings-

anmodning, i forbindelse med den korte statusrapport, som mindst skal dække projektaktiviteter og 

projektudgifter frem til den 30.6. det pågældende år. 

 

Det betyder, at der til hver udbetalingsanmodning enten skal følge en årsberetning, inklusive regn-

skab, eller en statusrapport, inklusive regnskab.  

 

Udbetalingsanmodninger kan kun indsendes af leadpartner for alle partnere i fællesskab og kun for 

samme afregningsperiode. Udgifter, som programadministrationen har godkendt som støtteberetti-

gede og som revisor har afgivet erklæring om uden forbehold, kan udbetales. 

 

Øvrige individuelle udbetalingsanmodninger på andre tidspunkter af året er ikke mulige (bortset fra 

slutafregningen, som følger umiddelbart efter projektets afslutning). 
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Administrationen forbeholder sig retten til at forpligte alle projekter til at indsende en yderligere 

udbetalingsanmodning eller i givet fald sågar en tredje. Dette sker, hvis der opstår problemer med 

n+3-reglen i programmet, dvs. hvis programmet er i fare for at gå glip af midler, fordi der ikke er til-

strækkeligt træk på EU-midlerne.  

 

Hvad skal en udbetalingsanmodning indeholde? 

Udbetalingsanmodningen er en del af årsberetningen eller statusrapporten. Desuden indgår følgende 

erklæringer:  

 en erklæring af en revisor, der er godkendt af programmet, vedrørende hver enkelt partners 

støtteberettigede udgifter, og 

 en erklæring af en revisor, der er godkendt af programmet, vedrørende projektets samlede 

støtteberettigede udgifter (erklæring afgivet over for leadpartner). 

Overblik dokumenter projektrapportering 

 15. februar 30. september Projektafslutning 

Årsberetning/slutrapport X  X 

Kort statusrapport  X  

Regnskab X X X 

Erklæring X frivillig X 

Udbetalingsanmodning X frivillig X 

 

 

Hvornår kan midlerne forventes udbetalt? 

Interreg-sekretariatet kontrollerer de indsendte udbetalingsanmodninger og afklarer eventuelle 

spørgsmål med leadpartner. Når alle spørgsmål er afklaret, foretager forvaltningsmyndigheden en 

legalitetskontrol og sender anmodningen om udbetaling videre til attesteringsmyndigheden, som 

foretager udbetaling. 

 Udbetalingsanmodninger bliver som regel effektueret inden for tre måneder. Bemærk, at en udbeta-

ling kun er mulig, hvis alle spørgsmål vedrørende udbetalingsanmodningen er blevet afklaret, og hvis 

dokumenterne er fuldstændige og korrekte. Her skal man især være opmærksom på, at de oplyste 

udgifter ikke må afvige i forhold til regnskabet, udbetalingsanmodningen og revisorerklæringen. Før 

indsendelsen bør oplysningerne derfor kontrolleres en ekstra gang af hver enkelt partner og af lead-

partner. 

 

Hvordan foregår udbetalingen? 

Det er altid det samlede anmodede og støtteberettigede beløb, derudbetales til leadpartner. Beløbet 

overføres til en konto oprettet af projektet, der skal føres i euro. Det er leadpartners opgave at sørge 

for, at de respektive andele straks bliver sendt videre til de øvrige projektpartnere. Hvis der ikke er 

aftalt andet i partnerskabsaftalen, modtager hver partner en refusion af sine samlede støtteberetti-

gede udgifter jf. erklæringen og den pågældende støttesats jf. projektansøgningen. 

 



3 
 

Vejledning vedrørende  udfyldelse af udbetalingsanmodning 

 

Indtastning af oplysninger  

De grå felter skal udfyldes. Det er vigtigt, at oplysningerne i regnskabet og erklæringen stemmer 

overens. 

 

Ad 1.1 Akkumulerede støtteberettigede udgifter primo 

Her skal de udgifter angives, der blev indberettet i tidligere udbetalingsanmodninger. (Bortfalder for 

den første udbetalingsanmodning). 

 

Ad 1.2 Periodens afholdte støtteberettigede udgifter 

Her skal de udgifter angives, der vedrører den aktuelle udbetalingsanmodning. 

 

Ad 1.4 Akkumulerede nettoindtægter primo 

Hvis der er genereret indtægter i projektet før den aktuelle afregningsperiode, skal de angives her. 

Bemærk henvisningen til EU-forordningen. 

 

Ad 1.5 Periodens nettoindtægter 

Her skal eventuelle indtægter i den aktuelle afregningsperiode angives. Bemærk henvisningen til EU-

forordningen. 

 

Ad 2.1 Hidtil udbetalte Interreg-tilskud 

Her skal det samlede tilskudsbeløb angives, der hidtil er blevet udbetalt til projektet, dvs. før den 

aktuelle afregningsperiode. 

 

Ad 2.2 Ansøgt Interreg-tilskud til udbetaling  

Her skal det tilskudsbeløb angives, der vedrører den aktuelle udbetalingsanmodning.  

 

Ad 3.1 - 3.3 Medfinansiering  

Her skal medfinansieringskilden angives. I 3.1, 3.2 og 3.3 angives summen af a) og b). Under a) skal 

det beløb angives, der indgår i medfinansieringen i form af offentlige midler (herunder offentlige, 

offentligt ligestillede og halvoffentlige midler), og under b) skal medfinansieringsbeløbet fra private 

midler angives. Du kan læse om definitionerne i håndbogen. 

Desuden skal der angives medfinansieringsbeløb, der vedrører tidligere perioder (eksklusive den 

aktuelle udbetalingsanmodning), beløb for den aktuelle periode, samt samlede beløb (jævnført ud-

gifter, indtægter og tilskud, som beskrevet ovenfor). 

 

Kontooplysninger 

Her angives oplysninger vedrørende den projektspecifikke konto, som tilskudsmidlerne overføres til. 

Ukorrekte eller er ufuldstændige oplysninger kan forsinke udbetalingen. 
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Underskrift 

Med en tegningsberettiget repræsentants underskrift bekræftes foranstående oplysninger. Under-

skriften er uomgængelig for udbetalingsanmodningen. 

 

Bilag 

Revisorerklæringerne skal vedlægges udbetalingsanmodningen (se nedenfor). 

 

 

2. First level kontrol 

Interreg-programmerne skal opfylde EU-Kommissionens krav til revision og kontrol af de midler, som 

den stiller til rådighed. Formålet med disse kontroller er at sikre, at de europæiske skattemidler bli-

ver anvendt hensigtsmæssigt og effektivt.  

 

Den såkaldte first level kontrol er den første kontrolinstans på projektniveau. Hver projektpartner er 

forpligtet til at udpege en revisor, som foretager revision af de afholdte udgifter og afgiver revisorer-

klæring herom. Revisorerklæringerne skal foreligge, før der kan foretages træk på tilskudsmidler i 

programmet.  

 

Hvornår skal kontrollen gennemføres? 

Der skal foretages first level kontroller før hver udbetalingsanmodning, dvs. når projektet anmoder 

om refusion af udgifter hos Interreg-sekretariatet.  

 

Hvem kan foretage first level kontrol? 

First level kontroller kan foretages af revisorer, der er godkendt af forvaltningsmyndigheden som 

revisorer i programmet og er uafhængige af den organisation, hvor revisionen skal udføres. 

  

En revisor kan blive godkendt til programmet, hvis vedkommende opfylder bestemte betingelser og 

har deltaget i et af forvaltningsmyndighedens seminarer om first level kontrol. Hvis en revisor har 

deltaget i et seminar, er vedkommende godkendt til programmet og bliver opført på en liste på pro-

grammets hjemmeside, som projektpartnerne kan benytte, når de skal vælge revisorer til deres pro-

jekt. I den forbindelse skal programmets udbudsregler overholdes. (Uddrag fra håndbogen: „Ved 

anskaffelser og tjenesteydelser med en tærskelværdi på over 2.500 euro (nettoudgift) skal der 

mindst indhentes tre sammenligningstilbud.“) 

Har en projektpartner anmodet en revisor om at udføre revisionsopgaverne for et projekt, udfylder 

revisoren et „Oplysningsskema om kvalificering og godkendelse ved Interreg-administrationen“ og 

underskriver dette sammen med projektpartneren. (Se model her) . 

Dette oplysningsskema indsender leadpartner til Interreg-sekretariatet som indscannet dokument, 

og når dokumenterne er gennemgået, modtager revisorerne en godkendelsesattest fra forvaltnings-

myndigheden.  

http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/FLC-Selbsterklärung_Zulassung_version-01-2016.docx
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Hvordan gennemføres og dokumenteres first level kontrollen? 

Hver projektpartner udnævner en revisor, som skal forestå revisionen af den pågældende projekt-

partners udgifter. Det er også muligt at skifte revisor i projektforløbet, men det er vigtigt, at oven-

nævnte betingelser er opfyldt. Udgifterne til first level kontrollen er støtteberettigede og medtages 

allerede i projektbudgettet (udgiftskategori „Ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser“). 

 

I første skridt lader hver partner, dvs. både lead- og projektpartnere, deres egne projektudgifter kon-

trollere og attestere, som vedrører den aktuelle udbetalingsanmodning. Revisoren undersøger, om 

udgifterne er støtteberettigede, og kontrollerer ved hjælp af bilag, om udgifterne rent faktisk er af-

holdt. Hans revision er baseret på EU-kravene til støtteberettigede udgifter, de respektive danske og 

tyske nationale bestemmelser og de programinterne regler for støtteberettigelse. En del af kontrol-

len foretager revisoren desuden på stedet hos projektpartnerne. Resultatet af revisionen attesteres i 

en revisorerklæring. 

For danske projektpartneres vedkommende, som afholder deres udgifter i danske kroner, skal udgif-

terne i henhold til leadpartneraftalen omregnes til euro ved hjælp af Kommissionens månedlige 

regnskabsvekselkurs, som gælder i den måned, hvor udgifterne fremlægges for first level controlle-

ren til revision. Revisor fastsætter selv den dato, hvor projektpartneren eller leadpartneren har ind-

berettet udgifterne til ham. Denne dato gælder da ved omregning af udgifterne til euro. 

 

For i vid udstrækning at sikre en ensartet revision og attestering, skal der til revisorerklæringen be-

nyttes en model, der kan downloades på programmets hjemmeside, og som foreligger enslydende på 

dansk og tysk.  (Se her modellerne: Den uafhængige revisors erklæring - Leadpartner og Den uaf-

hængige revisors erklæring – Leadpartner/projektpartnere)  

 

Andet skridt er, at leadpartner sender erklæringerne fra de enkelte projektpartnere videre til sin 

revisor, som attesterer dem for projektet som helhed i en samlet erklæring (erklæringen foreligger 

også som model).  

 

Alle erklæringer indsendes til sekretariatet som bilag til udbetalingsanmodningen. 

  

http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/LP-Testat-des-unabhängigen-Prüfers-DE-DA.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Testat-des-unabhängigen-Prüfers-PP_LP-DE-DA.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Testat-des-unabhängigen-Prüfers-PP_LP-DE-DA.docx
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Vejledning vedrørende udfyldelse af erklæringer 

 

Indtastning af oplysninger  

De grå felter skal udfyldes. Det er vigtigt, at oplysningerne stemmer overens med tallene i regnskabet 

og erklæringen.  

 

Erklæringen skal kun udfyldes på revisors sprog, dvs. kun på ét sprog, enten på dansk eller tysk. 

Sprogversionerne er identiske. Den respektive anden sprogversion er tiltænkt leadpartners revisor, 

når der skal udarbejdes erklæring for projektet som helhed.  

 

Datoen for leadpartneraftalen baseres på den seneste version. Ved et eventuelt tillæg til leadpart-

neraftalen vedrørende godkendte ændringer, angives således datoen for tillægget.  

 

Kun erklæringer uden forbehold, der er underskrevet af revisor, kan indsendes sammen med udbeta-

lingsanmodningen.  

 


