Vejledningsark
28. september 2018

Vejledningsark til omregistrering af sporadisk indberettende virksomheder
Den 1. januar 2019 ophører muligheden for at være registreret med pligten ”sporadisk
indberetning af løn” (dvs. muligheden for alene at indberette løn i de måneder, hvor der
rent faktisk udbetales løn).
Nedenfor kan du læse om ændringen og se, hvor du kan finde mere information.
Det ændres
Virksomheder, som i dag er registret med pligten ”sporadisk indberetning af løn”, vil
blive automatisk omregistreret til månedlig afregning af løn og skal fremadrettet indberette A-skat hver måned – også når der ingen lønudbetaling er sket. Der skal således foretages en såkaldt nulindberetning.

Formål med ændringen
Ændringen skal sikre, at indberetninger af A-indkomst sker korrekt og rettidigt. Det skaber dermed også bedre mulighed for kontrol af de indberettede oplysninger.
Hvem bliver påvirket?
Ændringen påvirker alle virksomheder, der i dag kun har pligt til at indberette A-indkomst sporadisk. Dvs. virksomheder, der i dag alene indberetter i de måneder, hvor der er
foretaget lønudbetaling.
Ændringen påvirker i alt 57.500 virksomheder. Af disse virksomheder har 34.000 ikke
indberettet A-skat i 2017 og 2018. For en stor del af disse vil afmelding af pligten ”månedlig afregning af løn” være relevant.
Hvornår sker det?
•

Ændringen sker pr. 1. januar 2019. Omregistrering sker automatisk og de berørte
virksomheder skal ikke foretage sig noget i den forbindelse.

•

De pågældende virksomheder vil løbende blive informeret om den automatiske
omregistrering af deres status frem mod ikrafttræden.

•

Ændringen sker systemmæssigt medio januar 2019.

•

Frem til 1. januar 2019 vil det stadig være muligt at lade sig registrere med pligt til
sporadisk A-skat på virk.dk, hvor der dog vil blive informeret om den kommende omregistrering.

•

I januar 2019 skal der alene indberettes til eIndkomst, hvis der er udbetalt løn i
december 2018 (der skal ikke foretages nulindberetning). Det vil sige efter de nuværende regler.

•

Den 11. februar er første indberetningsdato (løn for januar 2019) efter, at de nye
regler er trådt i kraft.

•

Virksomheder, der mangler at indberette, vil først få en påmindelse. Hvis virksomheden stadig ikke indberetter, vil de modtage en foreløbig fastsættelse (Skattestyrelsen fastsætter et beløb ud fra et skøn) og en afgift på kr. 800 for den foreløbige fastsættelse og et rykkergebyr på kr. 65

Det betyder det konkret for indberetningen
•

Der skal fremover indberettes løn hver måned. Enten en lønindberetning eller en
nul-angivelse, hvis der ikke har været udbetalt løn den pågældende måned.

•

Hvis de omregistrede virksomheder ikke foretager en indberetning, vil virksomheder modtage en foreløbig fastsættelse.

•

En foreløbig fastsættelse som følge af manglende indberetning kan udløse et gebyr på 800 kr.

Eksempler: sådan kommer det til at fungere
•

•

Før
§

Der indberettes kun løn i de måneder, hvori der har været lønudbetaling. Det kan være en eller flere gange årligt.

§

Der skal indberettes løn hver måned, uanset om der udbetales
løn eller ej. I måneder hvor der ikke er udbetalt løn skal der altså
fortsat indberettes til eIndkomst i form af en såkaldt nul-angivelse.

Efter

Særligt for foreninger og personligt ejede virksomheder, der alene er registrerede med pligten sporadisk indberetning:
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Foreninger og personligt ejede virksomheder, der afmelder sig pligten som arbejdsgiver
skal, hvis de fortsat ønsker at bibeholde deres cvr-nummer, omregistrere sig på virk.dk.
Foreninger skal registrere sig som Frivillig forening.
Personligt ejede virksomheder skal registrere sig som Personligt ejet mindre virksomhed.
Her kan du få hjælp
Har du spørgsmål til ændringen, er du velkommen til at ringe til Skattestyrelsen på
Hjælp til ændring af registreringen

Virksomhedsregistrering

7222 2827

Hjælp til indberetning til eIndkomst

eIndkomst

7222 2824

Lovgrundlag
De nye forhold skyldes en ændring til bekendtgørelse nr. 1256 af 9. november 2010, hvor
§ 5, der omhandler muligheden for registrering som sporadisk indberetter, udgår 1. januar
2019. Det betyder, at man ikke længere kan indberette sporadisk for perioder efter den
31. december 2018. Bekendtgørelsen erstattes af bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018.
Bekendtgørelserne findes på retsinfo.dk. Søg på nummer og årstal for at finde den rigtige
bekendtgørelse.
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