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INDBERETNING AF KONTINGENTOPLYSNINGER FOR 2022.  

IGEN I ÅR BLIVER DETTE SKEMA SENDT TIL JER PÅ MAIL, HVOR I KAN UDFYLDE DE GRÅ 

FELTER DIREKTE I SKEMAET ELLER UDSKRIVE SKEMA - UDFYLDE DET MANUELT, OG 

DEREFTER SENDE DET RETUR TIL MERETE, mt@dag.dk   

Se medsendte fil med vejledning. 

DEADLINE FOR INDBERETNING VIL VÆRE DEN 10. JUNI 2022.  

Det er også muligt at finde indberetningsskemaet på vores hjemmeside: Her   

Oplysninger om de tal, som skal indberettes: se Spørgsmål og Svar nedenfor. 

Vær opmærksom på indtastningsformatet: 

DATO: skrives som DD.MM.ÅÅÅÅ 

TAL: Kun hele tal - uden ”.” (tusindtals separator) og ”,” (decimaltal). 

NAVNE på underentrepriser: Benyt gerne underentreprenørens medlemsnavn, som skrevet 

på DAG’s hjemmeside under medlemsfortegnelse (Evt. CVR-nr. kan også bruges som 

reference) 

BEMÆRKNINGER Feltet kan indeholde tekst og tal – dog max. et par linier. Ved flere 

bemærkninger, send e-mail til mt@dag.dk.  

Når alle tal og oplysninger er indtastet, trykkes GEM SOM, hvor i derefter kan hente den som fil og 

sende fil til mt@dag.dk . I kan også vælge at udskrive det skema som er medsendt og udfylde det 

manuelt, og dernæst sende det ind til os på samme mail som ovenstående.  

Alle oplysninger afgives på tro og love om deres korrekthed. Dvs. at tallene er fyldestgørende og 

retvisende for virksomheden for perioden. DAG har ret til at foretage kontrol og bede om 

dokumentation fra virksomheden for de indberettede oplysninger eller revisor-erklæring, i lighed med 

tidligere år. 

Spørgsmål og Svar  

Hvad skal jeg indberette? 

Det afhænger af dit medlemskab i DAG: 

Som gruppe 1-medlem (hvor du har branche- og arbejdsgiver medlemskab og tilhørsforhold i en 

lokal kreds i DAG) skal du indberette i alle felter, dvs. regnskabsperiode, omsætningstal, evt. fradrag 

for underentrepriser, lønsummer og evt. bemærkninger. Kort sagt, i alle felter muligt.  

Som gruppe 2-medlem (kun branche-medlemmer) skal der ikke indberettes lønsummer – dog alt 

andet. 

Som golfklub-medlem, skal der kun indberettes lønsummer for skatteåret 2021 for greenkeepere 

og chef green-keepere. Angiv 01/01/2021 i til og fra datoer og nul i bruttoomsætning. 
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Virksomheder uden ansatte, som betaler et årligt beløb til medlemskab af DAG, behøver IKKE at 

indberette omsætning. 

Som arbejdsgiver-medlem af BIB skal du også kun indberette lønsummer for de 

overenskomstansatte. Angiv 01/01/2021 i til og fra datoer og nul i bruttoomsætning. 

Hvorfor skal I vide hvem der foretager indberetningen (oplysninger indsendt af)? 

Vi vil foretage stikprøvekontrol for at validere at indberetningen stemmer overens med firmaets 

regnskabsoplysninger, bl.a. ved sammenligning af de indsendte oplysninger til tidligere 

indberetninger, og derfor kan det blive aktuelt at kontakte den person, som har foretaget 

indberetningen i virksomheden.  

Hvad skal feltet ”Bemærkninger” bruges til? 

Her må I gerne skrive kommentarer til jeres indberetning / tal – eksempelvis hvis der er særlige 

forhold i virksomheden, som giver udslag i tallene – eks. ingen medarbejdere i 2021, hvis 

lønsummen er lig 0 kr. Eller store udsving i eks. omsætning for tidl. år til nu kræver en lille kommentar. 

I kan altid indsende længere bemærkninger udover hvad dette felt kan indeholde, til mt@dag.dk, så 

jeres indberetning ikke går på fejl.  

Hvorfor skal I ikke længere bruge revisor-erklæring? 

For at opnå størst mulig effektivisering af indberetningsproceduren, har vi valgt at undlade revisor-

erklæringen. Vi gør dog opmærksom på at indberetning kan blive undtaget til kontrol og DAG vil 

bede om dokumentation for de indberettede oplysninger i en sådan kontrol. Dokumentation kan være 

i form af seneste godkendte regnskab med brutto-omsætning, indberetninger til SKAT (e-indkomst) 

om lønsummer på relevante medarbejdere, og lign. såfremt der ikke foreligger den nødvendige 

dokumentation for indberetningerne, vil vi bede firmaet om at indhente revisor-erklæring.  

Hvad med løntimer – det er jo ikke med i indberetningen mere? 

Det er korrekt. Man har lavet en opkrævningsaftale med Pensiondanmark (Administration og 

Service), som beregner ud fra pensionsindberetninger. Det er derfor ikke længere nødvendigt at 

oplyse timetal til DAG. 

Hvad hvis virksomhedens regnskabstal for kalenderåret 2021 endnu ikke er tilgængelige? 

For omsætningstal er det ikke nogen hindring: Det seneste godkendte regnskab skal ligge til grund 

for indberetningen – 2020-tal er lige så gode i denne sammenhæng, hvis regnskabet endnu ikke er 

afsluttet inden fristen for indberetning.  

For lønsummer er 2021-tallene nødvendige og disse tal kan hentes fra firmaets indberetninger til e-

indkomst (SKAT), der er tilgængelige allerede fra slutningen af januar 2021. Det er populært sagt: 

AM-bidrag grundlaget + lønmodtageres eget ATP-bidrag er skal oplyses som lønsum.  

Vejledning i felt nr. og indhold findes på SKAT’s hjemmeside. 
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Hvorfor skal vi ikke indberette samme periode for lønsummer og omsætningstal? 

Lønsummer SKAL være for kalenderåret 2021, da dette er foreskrevet af kontingentvedtægterne i 

Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening. Hvis virksomheden kun har været medlem af 

arbejdsgiverorganisationen i en del af året 2021, indberettes lønsummer for den del af året, hvor 

man har været medlem.  

Omsætningstal følger altid virksomhedens årsregnskabsperiode og gerne progressivt, men kan 

variere lidt fra år til år afhængig af virksomhedens egne procedure for fremlæggelse af regnskab.  

Der kommer en fejl ved indberetning af tal (lønsummer eller omsætningstal): 

Fejlen kan skyldes andre tegn i feltet end udelukkende tal, eks. ”,” (decimaltal) eller ”.” (tusindtals 

separator). Skriv derfor kun tal.  

Hvad hvis jeg kommer til at indberette et tal forkert? 

Hvis der er sendt skema til DAG, kan man altid sende et nyt skema, der vil blive taget højde for dato, 

og det er den sidst ankomne indberetning som er gældende. 

Der kan ikke foretages rettelser til tallene efter fristen. De indberettede tal ligger til grund for 

kontingent-beregningen for perioden 01/04/2022 – 31/03/2023 og kan ikke ændres midt i perioden 

medmindre det kan påvises at der er tale om en fejl i indberetningen. Kontakt i så fald bogholderiet 

i DAG, Merete Treffer på tlf. 33 86 08 60 eller mt@dag.dk. 

Hvad sker der hvis min virksomhed ikke indberetter til tiden? 

DAG har vedtaget at virksomheder, der ikke lever op til kravet om indberetning af kontingent-

oplysninger, skal sættes i kontingent ud fra et skøn af deres omsætning. Skønnet kan foretages ud 

fra allerede kendte oplysninger om virksomheden, bl.a. tidligere indberetningen + tillæg på 30%-

50% - alt efter om det er 1. gang eller gentagne gange at oplysninger ikke er indberettet. DAG kan 

også indhente oplysninger fra indmeldelsesblanketter.  

Der udsendes normalt en påmindelse, lige efter fristen for indsendelse udløber – men ansvaret for 

indberetning påhviler 100% virksomheden selv. Der foretages ikke kreditering af kontingent efter 

fakturaen er tilsendt virksomheden, men vi tilretter gerne kontingent-beregningen fra næste 

kontingent-periode, hvis man indsender sine oplysninger.  
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