
 

 

INFOBREV 2020 

Brevet er en orientering til institutionerne, som har AMU aktivitet, og som 

skal indberette aktiviteter i 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FGU-kombinationsforløb med AMU-elementer 
 
Institutioner, som efter aftale med en FGU-institution, medvirker ved gennemførelsen af kombinationsforløb med AMU-
elementer for FGU-elever, indberetter aktiviteten til BUVM efter de almindelige regler for indberetning af AMU-aktivitet. 
Da FGU-elever i kombinationsforløb med AMU-elementer ikke er omfattet af deltagerbetaling, skal aktiviteten 
indberettes med betalingsstatus = 4 og med rekvirentkode = UVM.  
Tilskud udbetales inkl. deltagerbetalingskompensation. 
 
For FGU-elever i kombinationsforløb med AMU-elementer, skal aktiviteten indberettes på det relevante FKB-nummer 
og den relevante fagkode med følgende TMK: 
 
TMK Betegnelse 
ALFGU FGU-kombi. AMU-element (UNTAX,FÆTAX, BYTAX) 
FGUPÅ FGU-kombi. AMU-element. Påbegyndelsestakst 
FGUKØR FGU-kombi. AMU-element. Hvis der indgår anvendelse af køreteknisk anlæg.  
 
For opgørelse af tilskudsberettiget aktivitet gælder den almindelige tælleregel, jf. afsnit 20.2.3 i IEU-instruksen. 
 

Frister for totale indberetninger og revisorerklæringer: 

Kvartal Indberetningsperiode* 
Frist for 

indberetninger 

Frist for 

revisorerklæring 

1. 1. jan.- 31. marts 5. april 12. maj 2020 

2. 1. april - 30. juni 5. juli 12. aug. 2020 

3. 1. juli – 30. sept. 5. oktober 12. nov. 2020 

4. 1. okt.– 31. dec. 2. januar 12. feb. 2021 

∗ Hvis indberetningsdatoen ikke er en hverdag, er efterfølgende hver- dag 

fristen. 

∗ Er indberetningen ikke modtaget på indberetningsdatoen, vil institutionen 

først modtage tilskuddet for indberetningen en måned senere. 
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Indsendelse ledelses- og revisorerklæring 

Institutionen og revisor kan først indsende ledelses- og revisorerklæringen til ministeriet, når den 

indberettede aktivitet er beregnet og det respektive tilskudsbrev er tilgængeligt på brevportalen.  

Ledelses- og revisorerklæringer skal sendes til: amuaau@stukuvm.dk 

 

Aktivitet i henhold til betalingsloven 

Alle aktivitet skal opgøres og indberettes, også de poster, der ikke udløser tilskud fra 

Undervisningsministeriet, dvs. hvis rekvirent type er andet end UVM, idet aktivitet behandles efter 

betalingsloven. Institutionerne skal derfor også indsende en ledelses- og revisorerklæring. 
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