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Udskydelse af frister for indberetning af årsrapporter mv. som følge af COVID-
19 

Erhvervsministeriet har på baggrund af en hastelov udsendt en ny bekendtgørelse, der bl.a. udsky-

der fristen for indberetning af årsrapporter med en måned, for alle virksomheder med regnskabsaf-

slutning den 31.12.2020, som er omfattet af regnskabsklasse B og C. Under visse betingelser ud-

skydes fristen med op til tre måneder for virksomheder med aktiviteter i udlandet og for virksom-

heder, der som følge af COVID-19 ikke kan afholde generalforsamling. For regnskabsklasse D ud-

skydes fristerne ikke, medmindre virksomheden har balancedag 31.1.2021 og har udenlandske ak-

tiviteter, der gør det vanskeligt at overholde gældende tidsfrister. 

 

De udskudte frister er opsummeret i nedenstående tabel og bekendtgørelsens indhold er opsum-

meret nedenfor. 

Gælder for Regnskabs-

afslutning 

Gældende 

Frist 

Frist ud-

skudt til 

Betingelser 

Klasse B, C og filialer 31.12.2020 31.05.2021 30.06.2021 Ingen 

Klasse B og C 31.12.2020 31.05.2021 31.08.2021 Generalforsamling kan 

ikke afholdes. Ledelsen 

skal indsende erklæring 

om, at betingelser er op-

fyldt. 

Klasse B, C og filialer 31.12.2020 31.05.2021 31.08.2021 Udenlandske aktiviteter, 

der gør det vanskeligt at 

overholde gældende 

tidsfrist. Ledelsen skal 

indsende erklæring om, 

at betingelser er opfyldt.  

Lempelse for koncern-

regnskab jf. § 112 

31.12.2020 31.05.2021 31.08.2021 

Klasse D 31.01.2021 31.05.2021 31.08.2021 

 

Der er p.t. ikke givet fristudskydelser for regnskabsafslutninger efter ovenstående datoer. 

 

Generel udskydelse for regnskabsklasse B og C samt filialer 

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C samt filialer udskydes fristen for indberetning 

af årsrapporten for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2020 med en måned, dvs. til den 

30. juni 2021. Der skal ikke ansøges om udskydelse af fristen. 

 

Udskydelse af fristen med en måned gælder også for virksomheder under likvidation. Endvidere 

gælder udskydelsen af fristen også for virksomheder med begrænset ansvar samt I/S’er og K/S’er, 

der i stedet for en årsrapport kan indsende en undtagelseserklæring. 

 

Fristforlængelse hvis generalforsamling hverken kan afholdes fysisk eller elektronisk  

For virksomheder i regnskabsklasse B og C med regnskabsafslutning den 31. december 2020, som 

på grund af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud ikke kan afholde en generalforsamling 

med fysisk fremmøde, og på grund af ejerkredsens/medlemskredsens helt særlige karakteristika 

ikke forsvarligt kan afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling og af den grund ikke kan 

overholde indsendelsesfristen den 30. juni 2021, udskydes fristen til den 31. august 2021.  

 

En virksomhed, der benytter sig af ovenstående mulighed for at udskyde indberetning af årsrap-

porten, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk inden 6 måneder efter regn-

skabsårets udløb. Meddelelsen skal indeholde en erklæring, hvori ledelsen erklærer, at betingel-

serne forat overskride den normale indberetningsfrist er overholdt, jf. ovenfor. 
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Udenlandske aktiviteter eller udenlandsk modervirksomhed – særlige frister (Klasse B-D 

og filialer) 

For virksomheder i regnskabsklasse B og C samt filialer med regnskabsafslutning den 31. decem-

ber 2020, som har væsentlige aktiviteter i udlandet, og hvor det må anses for umuligt eller ufor-

holdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen den 30. juni 2021, som direkte eller 

indirekte konsekvens af COVID-19, udskydes fristen til den 31. august 2021.  

 

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D udskydes fristen for indberetning af årsrapporten 

for regnskabsår, der afsluttes den 31. januar 2021 fra den 31. maj 2021 til den 31. august 2021, 

hvis virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og det må anses for umuligt eller ufor-

holdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen den 31. maj 2021, som direkte eller 

indirekte konsekvens af COVID-19. 

 

For en modervirksomhed, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december 2020, der undlader at ud-

arbejde koncernregnskab med henvisning til overliggende udenlandske modervirksomheds kon-

cernregnskab, jf. ÅRL § 112, og fristen for offentliggørelse af dette udenlandske modervirksomheds 

koncernregnskab ved lov e.l. er forlænget på grund af COVID-19, udskydes fristen med tre måne-

der dvs. til den 31. august 2021.  

 

Hvis en virksomhed har aktiviteter i udlandet og vil benytte sig af ovenstående muligheder for at 

udskyde indberetning af årsrapporten, skal virksomheden meddele dette til Erhvervsstyrelsen på 

indberet@erst.dk inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb for klasse B og C, dvs. 30. juni 

2021, og inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb for regnskabsklasse D, dvs. 31. maj 2021.  

 

Meddelelsen skal indeholde en erklæring, hvori ledelsen erklærer, at betingelserne for at overskride 

den normale indberetningsfrist er overholdt, jf. ovenfor. 

 

Udskydelse af ordinære generalforsamling 

De virksomheder, der har fået forlænget fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 

2020, kan, uanset eventuelle vedtægtsbestemmelser, udskyde den ordinære generalforsamling el-

ler anden forsamling, hvor årsrapporten godkendes. Generalforsamlingen skal afholdes i så god tid, 

at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen indenfor den nye frist.  

 

Særregler for beslutning om afholdelse af elektronisk generalforsamling fortsætter  

Selskaber kan som udgangspunkt alene afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden 

fysisk fremmøde, hvis dette fremgår af selskabernes vedtægter. Da ændring af vedtægter kræver 

generalforsamlingsbeslutning, kan det umiddelbart være umuligt at overgå til en fuld elektronisk 

generalforsamling. Bekendtgørelsen viderefører en hidtil gældende bekendtgørelse, der gør det 

muligt for selskabernes bestyrelse at beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes som en fuld-

stændig elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke er vedtaget og optaget i selskabernes 

vedtægter. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. maj 2021 og ophæves den 31. december 2021. 

 

Læs lovændringen af 11. maj 2021 på Folketingets hjemmeside.  

Læs bekendtgørelse nr. 913 af 17. maj 2021 på Retsinformation.dk. 
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