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Oversigt over virksomheder med omsætning under 50.000 kr. i 2008
Oversigten er et hjælpemiddel, som kommunerne kan benytte sig af i forbindelse med opkrævning
af affaldsgebyr hos virksomhederne. Jfr. affaldsbekendtgørelsen § 60 stk. 3 kan kommunen undtage alle virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr. og selv indhente oplysninger om
omsætningen for disse virksomheder.
NB: listen bør sammenholdes med kommunens øvrige viden om virksomhederne i kommunen. Der
kan fx være tilfælde, hvor en virksomhed af ”udtrækstekniske” grunde står på listen, men hvor
kommunen ad anden vej har viden eller formodning om, at virksomhedens omsætning alligevel har
været højere end 50.000 kr. i 2008.
I det følgende gøres rede for tekniske forudsætninger, metodevalg og afgrænsninger mv. i forbindelse med dataudtrækket, for at kommunen kan vurdere oversigtens anvendelsesmuligheder.
Kommunen bedes især være opmærksom på de halvårligt afregnende virksomheder. Små virksomheder med halvårlig afregning af moms (omsætning på under 1 mio. kr.) har fået lov til at ”flytte” omsætningen fra 2. halvår 2008 over til 2009, hvilket betyder, at SKAT’s tal for omsætningen i
2008 for de virksomheder, der har valgt at gøre dette, er lavere end den faktiske omsætning. Nogle
virksomheder vil derfor komme med i udtrækket, som ikke burde gøre det. SKAT har desværre ikke
mulighed for at identificere disse virksomheder.
Lidt praktisk vedr. regnearket:
 Kommunen vil formentlig vælge at benytte sig af oversigtens kolonne 2, som angiver udtrækket efter CVR-nr. I kolonne 1 er angivet tilhørende SE-nr. til orientering.
 De 8-cifrede numre står som 4 talpar med mellemrum. Mellemrummene kan nemt fjernes,
hvis man ønsker det, ved at markere kolonnen og så bruge søg-og-erstat-funktionen (erstat
mellemrum med intet tegn).
 Nederst i kolonnerne er angivet sumtal for kolonnen. Sumtallet for SE-nr.-kolonnen angiver
det simple antal af SE-numre, der står på listen; mens sumtallet for CVR-nr.-kolonnen angiver antallet af CVR-numre minus det antal tilfælde, hvor der er gentagelser af CVRnummeret (og hvor der altså er anført mere end ét SE-nr. til CVR-nummeret).

Forudsætninger, spørgsmål mv.
Svar
Hvilke virksomheder skal med på oversigten?
Hvilke virksomheder indeholder overListen indeholder virksomheder, der har haft en omsætning
sigten helt generelt?
under 50.000 kr. i 2008.
SKAT har beregnet omsætningen på baggrund af de momsregistrerede virksomheders indberetninger af salgsmoms mv.
Der eksisterer en række virksomhedstyper (fx tandlæger, taxa,

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i
særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift.

Hvad med de virksomheder med en
omsætning under 50.000 kr., der ikke
er momsregistreret?

Virksomheder med CVR-nr. men helt
uden ”skattemæssig” aktivitet
Udenlandske virksomheder

Virksomheder i øvrigt, der ikke har et
CVR-nr.

SKAT har ikke tal for deres omsætning, og de er derfor ikke
på listen.
En virksomhed, der ikke har en omsætning på over 50.000 kr.,
kan undlade at anmelde sig til momsregistrering.
SKAT har ingen mulighed for at identificere disse typer af virksomheder, og de er ikke med på listen.
Der findes ca. 620.000 aktive CVR-nr., hvoraf de ca. 420.000
er momsregistreret. De resterende ca. 200.000 har ingen omsætning, og de er ikke med på listen.
Udenlandske virksomheder med en dansk adresse er med på
listen. De har et CVR-nr., men er i mange tilfælde registreret
med en c/o adresse (ved en administrator). Her vil det så være
kommunen med c/o adressen eller administrator, der ”får” den
pågældende virksomhed.
Udenlandske virksomheder uden en dansk adresse er også
med på oversigten. Disse virksomheder er registreret uden et
CVR-nr., altså kun med SE-nr., og på samme adresse som et
skattecenter (typisk Skattecenter Tønder). Der er ca. 4.100.
Se venligst bort fra disse.
Der er en række særlige typer af virksomheder med på listen (
ud over de udenlandske), der ikke har et CVR-nr., men kun et
SE-nr. Det drejer sig bl.a. om virksomheder af typen ”konkursboer” og ”dødsboer”, hvor der i en periode er afgiftspligtige
aktiviteter i ”boet”.
Det bemærkes, at der ikke kan hentes navn og adresse i CVR
på disse typer af virksomheder. Endvidere gøres opmærksom
på, at dødsboer skal fritages for affaldsgebyrer, jfr. affaldsbekendtgørelsen bilag 8.

Hvilken kommune knyttes virksomhederne til?
Hvordan identificeres, hvilken kommune virksomheden hører til?

SKAT har identificeret kommunen ud fra den virksomhedsadresse (der hvor virksomheden er beliggende rent fysisk),
som virksomheden er registreret med på udsøgningstidspunktet 10. maj 2010. Det betyder, at der kan være tale om en anden kommune end i forudgående år, hvis virksomheden har
flyttet. Det har ikke været muligt at indplacere virksomhederne
ud fra virksomhedsadressen pr. 1. januar 2010.
Det bemærkes, at selskaberne (AS, ApS mv.) er registreret
med en ”Hjemstedsadresse” i CVR, hvilket ikke nødvendigvis
er lig med virksomhedsadressen, da hjemstedsadressen repræsenterer den adresse (kommune), hvor selskabet har valgt
at skulle henhøre under rent selskabsskattemæssigt.
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Virksomheder med adresser i flere
kommuner

SKAT har placeret disse selskaber i den relevante kommune
ud fra virksomhedsadressen.
Der er en række virksomheder, der har adresser i flere kommuner, men som kun er registreret på et CVR-/SE-nr. hos
SKAT.

Disse virksomheder er på oversigten for den kommune, hvor
virksomheden er registreret. De har dog typisk en omsætning
på over 50.000 kr. og kommer af denne grund formentlig sjældent med på listen.
Beregning af omsætning - hvilke virksomheder mv.?
Afmeldte virksomheder
Virksomheder afmeldt/ophørt inden 1. jan. 2010 er ikke med
på listen.
Nyregistrerede virksomheder
Virksomheder, der er nyregistreret i udsøgningsåret fx pr. 1.
januar vil i sagens natur ikke være med på oversigten over
virksomheder, der har en omsætning under 50.000 kr. i 2008.
Virksomheder der bliver omdannet
Der er hvert år en del virksomheder, der lader sig omdanne,
dvs. de bliver typisk omdannet fra en enkeltmandsvirksomhed
til fx et anpartsselskab. Dette sker rent momsmæssigt typisk
enten fra 1. januar eller 1. juli. Sådanne virksomheder får lukket deres ”gamle” CVR-nr. og får tildelt et helt nyt CVR-nr.

Delregistrerede virksomheder

Sådanne virksomheder er ikke med på listen.
Der er en række virksomheder, der har valgt at afregne moms
på flere CVR-/SE-nr. – via en såkaldt delregistrering. Det har
den konsekvens, at den beregnede omsætning fordeler sig på
flere CVR-/SE-nr. i disse situationer.
Der er ca. 6.000 juridiske enheder (CVR-nr.), der også har
valgt at afregne moms på ét eller flere ekstra SE-nr.
Hvis man ikke sammentæller omsætningen for alle CVR-/SEnr., så kan man teoretisk tænke sig, at nogle af numrene har
en omsætning under 50.000 kr. og nogle af numrene har en
omsætning over 50.000 kr. Det har ikke været muligt for SKAT
at foretage en sammentælling af omsætningen på disse sammenhørende CVR-/SE-nr.
Der er dog næppe tale om et stort problem, da langt hovedparten af de delregistrerede virksomheder har en omsætning
langt over 50.000 kr. på alle CVR-/SE-nr.

Fællesregistrerede virksomheder

Men der vil formentlig kunne optræde enkelte CVR-/SE-nr. på
oversigten, der ikke burde have været med.
Der er en række virksomheder, der har valgt at lade sig fællesregistrere for moms, hvilket betyder at én virksomhed afregner
al momsen både for sig selv og en række andre virksomheder.
Det betyder, at den ”afregnende” virksomhed har hele omsætningen, mens de ”ikke afregnende” virksomheder står uden
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omsætning. Der er ca. 2.600 ”Ikke afregnende” og ca. 1.100
”afregnede” virksomheder vedrørende moms.
De ”afregnende” virksomheder vil typisk have en omsætning
på over 50.000 kr., men SKAT har ingen mulighed for at opdele omsætningen mellem de berørte virksomheder.
De ”afregnende” virksomheder er medtaget på listen, hvis omsætningen har været under 50.000 kr.

Virksomheder med flere p-numre

Halvårligt afregnende virksomheder

De ”Ikke afregnende” virksomheder er ikke taget med på oversigten.
En række virksomheder har tilknyttet mere end ét p-nummer til
CVR-nummeret. Hvis et af disse p-nr. har en omsætning på
under 50.000 kr., så vil virksomheden komme med på listen uanset om virksomheden samlet set kan ligge over 50.000 kr.
på CVR-nr.-niveau.
Det har ikke været muligt for SKAT at knytte CVR-nr. og p-nr.
sammen i udsøgningen over virksomheder med en omsætning
under 50.000 kr.
De ”små” virksomheder med halvårlig afregning af moms (omsætning på under 1 mio. kr.) har fået lov til at sammenlægge
afregningen af 2. halvår 2008 med 1. halvår 2009, hvilket har
medført, at en række virksomheder har angivet hele beløbet
for begge perioder på angivelsen for 1. halvår 2009.
Det har den konsekvens, at nogle virksomheder vil få beregnet
en mindre omsætning for 2008 end de reelt har haft, og derved vil nogle virksomheder ”udtræksteknisk” komme på listen,
selv om de har haft en faktisk omsætning på over 50.000 kr. i
2008. SKAT har ingen mulighed for at identificere disse virksomheder. Virksomhederne kan derfor ikke udtages af listen.

Virksomheder der har fået korrigeret
deres afregning af moms

Til gengæld vil disse virksomheder få beregnet en større omsætning i 2009 end de reelt har haft (tallet vil jo angive omsætningen for hele 2009 plus omsætningen for 2. halvår
2008). Virksomheden kan dermed evt. komme over 50.000kr.-grænsen i dette år, og i så fald vil virksomheden ikke komme til at optræde på næste års udtræksliste (som laves på
grundlag af den registrerede omsætning i 2009).
Enkelte virksomheder får senere korrigeret tidligere angivne
beløb, hvilket kan have indflydelse på beregningen af omsætningen.
Det kan medføre, at den beregnede omsætning enten kan
være større eller mindre end den reelle omsætning for det
givne år, hvilket igen kan medføre, at der enten kan være for
få eller for mange virksomheder på oversigten.
Problemet vurderes at være beskedent mht. oversigten.
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Virksomheder der undlader at afregne
til SKAT

Der er en række virksomheder, der er momsregisteret, men
som vælger ikke at angive til SKAT. Her laver SKAT i første
omfang en maskinel beregning af et skønnet beløb, men dette
kan jo aldrig være lig med den virkelige verden. Disse typer af
virksomheder kan så beregningsteknisk være med på listen
over virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr.
eller omvendt mangle på listen, da det rigtige beløb er ukendt.
Problemet vurderes at være beskedent mht. oversigten.

Klageadgang mv.
Klageadgang og fejlopfølgning

Det er den enkelte kommune, der skal behandle eventuelle
henvendelser fra virksomheder, der mener, at de er berettiget
til fritagelse for affaldsgebyr.
I nogle tilfælde vil der nok være virksomheder, der mener, at
de er berettiget til at være fritaget for betaling af gebyr, uden at
virksomheden fremgår af den af SKAT udfærdigede oversigt.
Henvendelser i sådanne tvivlstilfælde mht. oversigten kan rettes til:
Claus Rønne Jensen
SKAT Borger og Virksomhed - Afregning Erhverv.
Claus.Ronne.Jensen@Skat.dk
Tlf. 7237 1556
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