af Annette N. Christensen - Revisorassistent

Muligheden for sporadisk indberetning
af løn ophører pr. 1. januar 2019
Konkret betyder det, at de virksomheder, som tidligere har foretaget sporadisk indberetning af løn,
fremover skal foretage en nulindberetning i de måneder, hvor der ikke udbetales løn til ansatte. Hvis
virksomheden er registreret med pligten ”sporadisk indberetning af løn”, vil virksomheden automatisk blive
omregistreret til månedlig afregning af løn pr. 1. januar 2019, i denne forbindelse skal virksomheden ikke
foretage yderligere. Skattestyrelsen vil løbende informere de pågældende virksomheder om den
automatiske omregistrering.
Hvis ikke virksomheden selv sørger for at lave en nulindberetning i måneder uden lønudbetaling, er
konsekvensen, at Skattestyrelsen foretager et skøn og en foreløbig ansættelse. Derudover vil en manglende
indberetning udløse en afgift på 800 kr.
Hvad skal du som virksomhed foretage dig?
Hvis du som virksomhed har tilladelse til sporadisk indberetning af løn, vil du automatisk blive
omregistreret til månedlig afregning af løn pr. 1. januar 2019. Hvis du er en af de virksomheder, der ikke
foretager indberetninger af A-skat og AM-bidrag, og ikke forventer at foretage lønudbetalinger
fremadrettet, bør du overveje at blive afmeldt som arbejdsgiver på virk.dk.
Særligt for foreninger og personligt ejede virksomheder
Hvis du som forening eller personligt ejet virksomhed afmelder pligten som arbejdsgiver, og du ønsker at
beholde dit CVR-nummer, skal du omregistrere dig til følgende på virk.dk:


Foreninger skal registrere sig som ”Frivillig Forening”



Personligt ejede virksomheder skal registrere sig som ”Personligt ejet mindre virksomhed”

Hvordan afmeldes pligten som arbejdsgiver?
Som arbejdsgiver afmeldes pligten på følgende måde:
Fremsøg virksomheden med CVR-nummer eller vælg den under ”Dine virksomheder”.
Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger virksomhed. Afmeld herefter pligten ved at klikke ud for feltet Afmeld.
Tjek, at I får en kvitteringsmail fra virk.dk. Afmeldelsen er først gennemført, når kvitteringsmailen er
modtaget.
Vil du ikke selv stå for at huske at lave nulindberetninger i de måneder, hvor der ikke er lønudbetalinger, er
Landbo Limfjords Lønservice dig behjælpelig. Kontakt os på telefon 9615 3000.
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