Registrering af Interessentskab (I/S)
For at starte en virksomhed skal I have et CVR-nr., I skal registrere virksomheden til moms,
lønsum, ansatte, branche og import/ eksport.
CVR-nr. - CVR-nr. er virksomhedernes svar på CPR-nr. systemet. Det indebære en specifik
identifikation af jeres virksomhed, således at myndigheder og samhandelspartnere ved hvem de
arbejder med. For at gå i gang med at stifte et Interessentskab, skal I logge ind på virk.dk med
stifterens nem-id, og følge vejledningen.
Interessenter – Da det kun er den ene af stifterne der skal lave registreringen, så skal der først
registreres hvem der er med som interessenter i virksomheden.
Moms – I skal registrere om jeres virksomhed skal være momspligtig. De fleste virksomheder i
Danmark skal afregne moms, der er dog undtagelser hertil. Såfremt at I ikke forventer at jeres
virksomhed omsætter for mere end 50.000 kr. om året, så er det ikke nødvendigt at registrere for
moms. Der er også specifikke undtagelser til momsregistreringen, herunder velgørende foreninger,
kunstnere, aviser, banker og sundhedsydelser.
Lønsum – Virksomheder som er momsfritaget skal til gengæld ofte afregne lønsumsafgift. Såfremt I
ønsker at stifte en virksomhed som er lønsumsafgiftspligtig, skal I derfor registrere virksomheden
herfor.
Ansatte – I skal registrere om jeres virksomhed har ansatte, husk at I ikke er ansat i jeres
virksomhed, så er I de eneste der arbejder i virksomheden, så skal I ikke registrere nogle ansatte.
Såfremt I senere får ansatte skal I huske at ændre virksomhedens registrering.
Branche – Der skal ske en registrering af hvilken branche, som selskabet skal arbejde indenfor.
Import/eksport – Hvis jeres virksomhed skal importere eller eksportere, så skal dette registreres.
Husk at ændre jeres registrering, hvis der sker ændringer i virksomheden.

Digitalpostkasse – Når virksomheden er registreret, bør du gå ind på virk.dk, og tilgå den digitale
postkasse. Sørg for at få sat den op, så du får besked når der kommer post her, da du ellers risikere
at gå glip af vigtig information.

