
Økonomi ved tildeling af puljemidler 
 
Når du skal have udbetalt støtte, puljemidler eller anden form for penge fra Lejre Kommune 

skal du være opmærksom på følgende: 
 
For alle udbetalinger gælder at det skal registres, hvem der er modtager. Modtageren skal 
enten være et registreret firma/forening eller en person. For at kunne modtage udbetalingen 
skal der oplyses et cvr. nr. eller et cpr. nummer, udbetalingen vil herefter ske til 
firmaets/personens Nem konto. 
 
Foreninger og firmaer 
Iflg. loven udbetales der som udgangspunkt kun til foreningens/firmaets cvr.nr. Det anbefales 

at foreningen anskaffer sig et cvr.nr. 
Har du brug for at oprette et cvr.nr. kan du få hjælp på Virk.dk  
 
Personer 
Hvis du som enkeltperson skal modtage puljemidler til en aktivitet skal du være opmærksom 
på at udbetalingen bliver indberettet til skattevæsenet og at visse ydelser fra det offentlige er 
afhængig af personens likvide formue. Fx kan der være konsekvenser, hvis der modtages 
andre ydelser (ældrecheck, kontakthjælp og andet). 
Nærmere oplysninger herom kan fås på Skat.dk  

 
Du har mulighed for at få beløbet udbetalt til et andet kontonummer end din Nem konto, men 
kommunens indberetningspligt til skattevæsenet er uforandret. 
 
Alternativ til direkte udbetaling af støtte 
Dækning af udlæg 
Hvis du modtager puljemidler og ikke ønsker at oprette et cvr.nr. eller beløbet indsat på din 
konto har du også den mulighed, at du selv lægger pengene ud og modtager en 
regning/kvittering, som du afleverer til kommunen sammen med dit cpr.nr. Du vil da få 
beløbet overført til din Nem-konto. 

 
Regning udstedt til kommunen 
Du kan også lave en aftale med fx et firma, om at de sender regningen til kommunen således, 
at betalingen sker mellem firmaet (fx Stark) og kommunen. Firmaet skal sende en elektronisk 
regning. Inden du laver en sådan aftale, skal du kontakte kommunen (kontaktpersonen for den 
pulje du søger, vil fremgå af ansøgningsskemaet), der vil oplyse det ean.nr., som firmaet skal 
bruge, når de sender regningen. 
 
Der skal overfor firmaet gøres opmærksom på, at kommunen ved denne betalingsform ikke 

påtager sig noget ansvar for fremtidige betalinger, erstatninger og lignende. 
 
Tilbagebetaling af uforbrugte midler 
Er hele det modtagne og udbetalte beløb ikke anvendt til det ansøgte, skal restbeløbet 
tilbagebetales til kommunen.  
Nederst på kommunens hjemmeside www.lejre.dk kan du se relevante oplysninger om bank m.m. 
Ved tilbagebetaling skal der oplyses fra hvilken pulje, fx § 18-midler, der er modtaget tilskud fra. 
 
Regnskab 

Der skal endvidere senest ½ år (kan variere op til 1 år ved de enkelte puljer) efter projektet 
/aktivitetens gennemførelse indsendes et regnskab til godkendelse. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Frivillige_foreninger/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Frivillige_foreninger/
https://www.skat.dk/
https://www.skat.dk/

