Alle virksomheder skal
have en NemKonto
Både små og store virksomheder modtager en

gang imellem penge fra offentlige myndigheder.

Derfor har Folketinget besluttet ved lov, at alle virksomheder i Danmark skal have en NemKonto.

Det er CVR-nummeret, der definerer, om
man har en virksomhed. Har man et CVRnummer, har man også en virksomhed
– og så skal den have en NemKonto.
En NemKonto er den bankkonto, som
de offentlige myndigheder bruger, når
de skal overføre penge til virksomheden.
Det er en helt almindelig bankkonto,
som virksomheden har i forvejen, og som
den selv indberetter som sin NemKonto.
Her er nogle eksempler på offentlige
udbetalinger til virksomheder, som bliver overført via NemKonto:
•
•
•
•

Dagpengerefusion
Barselsrefusion
Momsrefusion
Tilskud – for eksempel til byfornyelse

Sådan får virksomheden en NemKonto
Virksomheden skal selv indberette sin

NemKonto. Den bliver ikke tildelt automatisk af NemKonto-systemet – heller
ikke til nye virksomheder.
Det er nemt at indberette en NemKonto: Man skal blot kontakte sin bank
og bede banken indberette den konto,
som skal være virksomhedens NemKonto.
En virksomhed kan altid ændre sin
NemKonto. Så skal man også kontakte
sin bank.
Mange banker har indarbejdet NemKonto i deres netbank, så virksomhederne
selv kan indberette og ændre deres
NemKonto via netbanken.
Nye virksomheder
Nye virksomheder skal også have en
NemKonto. Det nemmeste er at orientere banken om, at virksomhedens bankkonto også skal indberettes som dens
NemKonto.

Foreninger skal også have en NemKonto
Foreninger skal have en NemKonto, hvis
de modtager betalinger fra en offentlig
myndighed. Først skal foreningen have
et CVR-nummer, som den kan få tildelt
gratis på www.webreg.dk. Herefter skal
foreningen indberette sin bankkonto
som foreningens NemKonto.
Læs mere om foreninger og NemKonto på www.nemkonto.dk.
Betaling af fakturaer bliver ikke berørt
Mange virksomheder har offentlige kunder. De får fortsat deres tilgodehavende
udbetalt til den konto, som de angiver
på deres faktura til myndigheden. Det
samme gælder for fakturaer med indbetalingskort.
Hvis virksomheden ikke har oplyst et
kontonummer på fakturaen, overføres
beløbet til virksomhedens NemKonto.
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En bankkonto – to NemKonti
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private konto som virksomhedens konto. Denne konto
skal indberettes som virksomhedens NemKonto – også
selv om den allerede fungerer som virksomhedsejerens
private NemKonto.
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Sådan fungerer NemKonto
Alle virksomheder har et CVR-nummer,
som er virksomhedens identifikation i
forhold til myndighederne. Det svarer
til, at alle borgere har et CPR-nummer,
der er vores personlige identifikation i
forhold til myndighederne.
NemKonto-systemet er en stor database, som kobler virksomhedens CVRnummer med den bankkonto, virksomheden har indberettet som sin NemKonto.

Udbetaling
fra
myndighed

Sådan foregår en udbetaling
Figuren viser, hvad der sker, når en offentlig myndighed foretager en udbetaling
til en virksomhed eller en borger.
Myndigheden kender ikke virksomhedens kontonummer. Den anviser
udbetalingen til virksomhedens CVRnummer. Herefter kobler NemKontosystemet CVR-nummeret sammen med
virksomhedens NemKonto og giver myn-

dighedens bank besked om at indsætte
beløbet på virksomhedens NemKonto.
Hvis virksomheden – eller borgeren
– ikke har indberettet en NemKonto,
kan NemKonto-systemet ikke finde en
bankkonto at overføre betalingen til.
Betalingen kan derfor ikke gennemføres
og returneres til myndigheden.
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En virksomhed kan have flere NemKonti
NemKonto-systemet bruger virksomhedens CVR-, SE- eller P-nummer som identifikation, når en myndighed foretager en udbetaling til virksomhedens NemKonto.
Virksomheder, der har flere SE- og P-numre, kan indberette en NemKonto for
hvert enkelt SE- og P-nummer, hvis de ønsker det. Det kan de gøre i deres bank.
Det er dog den offentlige myndighed, der afgør, om den kan udbetale et beløb
med et P-nummer som identifikation.

Få mere at vide

Virksomhedernes pligt til at indberette en
NemKonto fremgår af lov om offentlige
betalinger m.v., som Folketinget vedtog i
december 2003.
Kontakt NemKonto Support på telefon
44 60 63 68 eller support@nemkonto.dk,
hvis du er i tvivl, om din virksomhed
allerede har en NemKonto. NemKonto

Support er åben alle ugens dage mellem
klokken 7 og 23.
Du kan også læse mere om NemKonto
på hjemmesiden www.nemkonto.dk.
Hjemmesiden indeholder en underside med
målrettet information til virksomheder.
Bemærk, at du ikke kan indberette en
NemKonto via NemKonto Support.

www.nemkonto.dk
NemKonto hører under Økonomistyrelsen

