Pligter

https://erst.virk.dk/startvirksomhed/enkeltmand/registrering?execution=...

Skal virksomhedens registreres for moms?
Du skal normalt registreres for og opkræve moms, hvis du sælger varer eller ydelser for mere end
50.000 kr. indenfor en 12 måneders periode. Er salget under 50.000 kr. kan virksomheden vælge at
blive registreret for moms.
Dit valg af branche 69.20.00 Bogføring og revision; skatterådgivning tyder på, at du skal registrere
virksomheden for moms. Registrer almindelig moms, hvis du er enig.
Virksomheden skal registreres for moms
?
Skal virksomheden importere varer fra tredjelande?
Virksomheden skal kun registreres som importør, når den importerer varer fra lande uden for EU. Vis
EU-medlemslande
Virksomheden importerer fra lande uden for EU

Skal du eksportere varer til tredjelande?
Virksomheden skal registreres for eksport, sælger eller returnerer varer til et land uden for EU. Er
virksomheden registreret for import fra lande uden for EU, er det hensigtsmæssigt også at være
registreret for eksport til lande uden for EU, da virksomheden kan få behov for at returnere varer til
producenten. Vis EU-medlemslande
Virksomheden eksporterer til lande uden for EU
Skal du registreres for afgift af lønsum?
De fleste virksomheder skal kun registreres for moms. Et fåtal af virksomheder er
lønsumsafgiftspligtige. Det gælder for persontransport (fx taxa og buskørsel, undtagen turistkørsel),
finansielle ydelser, spil om penge samt sundhedsfaglige ydelser mv. (fx læger, kiropraktorer, fodplejere
mv.).
Vis brancher omfattet af lønsumsafgift

Dit valg af branche 69.20.00 Bogføring og revision; skatterådgivning tyder på, at lønsumsafgift ikke
skal registreres.
Virksomheden er lønsumsafgiftspligtig
?
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Pligter

https://erst.virk.dk/startvirksomhed/enkeltmand/registrering?execution=...

Skal der udbetales løn til andre end ejeren?
Skal der udbetales løn til andre end ejeren, skal virksomheden registreres som arbejdsgiver. Får
virksomheden senere ansatte kan oplysningerne ændres i virksomhedsregistreringen på Virk.dk. Få
mere information om pligter vedrørende ansatte - se guiden AnsætSelv.
Ja, der udbetales løn til andre end ejeren
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