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Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til 

Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn 

 

Social- og Ældreministeriet orienterer med denne skrivelse aktører på 

socialområdet om ændring af fristen for indberetning af årsrapport til 

Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn. 

 

Ministeriet skal særligt bede om, at denne orienteringsskrivelse videreformidles til 

tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn. 

 

Regeringen har den 6. april 2022 fremsat lovforslag nr. L 163 (Forslag til lov om  

bogføring), hvori bl.a. indgår, at fristen for virksomheder til at aflevere årsrapport 

rykkes permanent med en måned gældende for regnskabsår, der udløber med 

udgangen af 2021. Dermed vil årsrapporten ifølge lovforslaget først skulle 

indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.  

 

På den baggrund er der opstået behov for permanent at ændre fristen for 

indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 

1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn. 

 

Social- og Ældreministeriet har derfor foretaget følgende ændring af § 14, stk. 2, i 

bekendtgørelse om socialtilsyn, jf. BKG nr. 469 af 21. april 2022 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/469): 

 Fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for private tilbud 

ændres fra den 1. maj til den 1. juli i året efter det kalenderår, årsrapporten 

vedrører.  

 Årsrapporten for kommunale og regionale tilbud samt private tilbud, som har 

en driftsaftale med en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som betyder, 

at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har betydelig indflydelse på 

tilbuddets drift, skal indberettes senest den 1. maj året efter det kalenderår, 

årsrapporten vedrører.  

 

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at ændringen af tidsfristen ikke 

ændrer ved reglerne for indsendelse af budget og regnskab til socialtilsynet, jf. § 

11, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn og § 18, stk. 1, 2. pkt., i lov om 

socialtilsyn.  

 

 

Social- og Ældreministeriet, den 26. april 2022 
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Kontorchef 

 

Sagsnr. 
2022 - 1859 
 
Doknr. 
554668 
 
Dato 
26-04-2022 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/469

