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Byrde ved digitale indberetninger til det offentlige
Dansk Byggeri har beregnet de administrative byrder ved elektroniske indberetninger til det offentlige
for mikrovirksomheder og små virksomheder. Beregningen af de administrative omkostninger ved de
otte digitale indberetningsopgaver baserer sig på EØK/AMVAB-metoderne1 og omfatter syv digitale
indberetningsopgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsrapport
Momsregnskab
Sygedagpenge
Elevrefusion
Lønrefusion
Løntilskud
Danmarks Statistik

De administrative byrder ved digitale indberetninger til det offentlige er undersøgt for mikrovirksomheder med 0-9 ansatte og for små virksomheder med 10 til 49 ansatte. Undersøgelsen bygger på en
spørgeskemaundersøgelse blandt 700 medlemmer af Dansk Byggeri i august 2017, hvor 13 % har
deltaget i undersøgelsen. Der har deltaget for få mellemstore og store virksomheder til at undersøgelsen er repræsentativ for disse virksomhedsstørrelser.
På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er de administrative byrder ved de otte
digitale indberetningsopgaver blevet beregnet med EØK/AMVAB-metoderne for mikrovirksomheder og
små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og for alle små mikrovirksomheder og små virksomheder.
Digitale indberetningsbyrder for mikrovirksomheder
Mikrovirksomheder med under ti ansatte bruger i gennemsnit 16 timer om året på at foretage de syv
undersøgte digitale indberetninger til det offentlige. Det svarer til en samlet omkostning på 1,2 mia.
kroner for alle mikrovirksomheder, se tabel 2. For mikrovirksomhederne i bygge- og anlægsbranchen
udgør den årlige omkostning knap 124 millioner kroner, se tabel 1.
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Tabel 1 Byrder for mikrovirksomheder i bygge- og anlægsbranchen (0-9 ansatte)
Tid pr. virksomhed
(timer)

Byrde pr. virksomhed
(kroner)

Samlet byrde
(mio. kroner)

Sygedagpenge

4,0

1.757

Årsrapport

1,7

Momsregnskab

Indberetning

Ændring ift. tiltag
Per virk.

Samlet

50,4

-

-

726

10,2

-726

-10,2

1,6

686

19,7

-686

-19,7

Elevrefusion

1,1

464

13,3

-

-

Lønrefusion

1,7

750

21,5

-

-

Løntilskud

0,7

286

8,2

-286

- 8,2

Danmarks Statistik

5,3

2.340

0,5

-

-

16,0 timer

7.008 kr.

123,8 mio. kr.

-1.698 kr.

-38,1 mio. kr.

I alt
Kilde: Dansk Byggeri

Tabel 2 Byrder for alle mikrovirksomheder (0-9 ansatte)
Tid pr. virksomhed
(timer)

Byrde pr. virksomhed
(kroner)

Samlet byrde
(mio. kroner)

Sygedagpenge

4,0

1.797

Årsrapport

1,7

Momsregnskab

1,6

Elevrefusion

Indberetning

Ændring ift. tiltag
Per virk.

Samlet

495

-

-

742

81

-742

- 81

702

193

-702

-193

1,1

475

131

-

-

Lønrefusion

1,7

767

211

-

-

Løntilskud

0,7

292

80

-292

-80

Danmarks Statistik

5,3

2.391

4

-

-

16,0 timer

7.165 kr.

1.195 mio. kr.

-1.736 kr.

-355 mio. kr.

I alt
Kilde: Dansk Byggeri

Digitale indberetningsbyrder for små virksomheder
Mikrovirksomheder med mellem 10 og 49 ansatte bruger i gennemsnit 47 timer om året på at foretage
de syv undersøgte digitale indberetninger til det offentlige. Det svarer til en samlet omkostning på
224,8 millioner kroner for alle små virksomheder, se tabel 4. For de små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen udgør den årlige omkostning 29,1 millioner kroner, se tabel 3.
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Tabel 3 Byrder for små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen (10-49 ansatte)
Tid pr. virksomhed
(timer)

Byrde pr. virksomhed
(kroner)

Samlet byrde
(mio. kroner)

Sygedagpenge

10,4

4.176

9,3

-

-

Årsrapport

1,0

388

0,4

-388

-0,4

Momsregnskab

3,2

1.307

2,9

-1.307

-2,9

Elevrefusion

3,8

1.515

3,4

-

-

Lønrefusion

7,0

2.806

6,3

-

-

Løntilskud

2,3

927

2,1

-927

-2,1

Indberetning

Danmarks Statistik
I alt

Ændring ift. tiltag
Per virk.

Samlet

19,5

7.843

4,7

-

-

47 timer

18.962 kr.

29,1 mio. kr.

-2.622 kr.

-5,4 mio. kr.

Kilde: Dansk Byggeri

Tabel 4 Byrder for alle små virksomheder (10-49 ansatte)
Tid pr. virksomhed
(timer)

Byrde pr. virksomhed
(kroner)

Samlet byrde
(mio. kroner)

Sygedagpenge

10,4

4.130

Årsrapport

1,0

Momsregnskab

3,2

Elevrefusion

3,8

Lønrefusion

7,0

Indberetning

Ændring ift. tiltag
Per virk.

Samlet

73

-

-

384

3

-384

-3

1.292

23

-1.292

-23

1.498

27

-

-

2.775

49

-

-

Løntilskud

2,3

917

16

-917

-16

Danmarks Statistik

19,5

7.758

33

-

-

47 timer

18.755 kr.

224,8 mio. kr.

-2.593 kr.

-42 mio. kr.

I alt
Kilde: Dansk Byggeri

Afhjælpning af digitale indberetningsbyrder
Dansk Byggeri har vurderet hvor stor en andel af de nuværende administrative byrder ved digitale indberetninger, som virksomhederne kan aflastes for ved hjælp af forskellige tiltag, se tabel 5. De foreslåede tiltag kan ikke aflaste virksomhederne fuldstændigt, og virksomhederne vil fortsat have arbejde
i forbindelse med at indsamle, fremfinde og tjekke informationerne.
Dansk Byggeri vurderer at de foreslåede tiltag kan nedsætte den administrative byrde ved de undersøgte digitale indberetninger for de i alt ca. 293.000 mikrovirksomheder og små virksomheder med
397 millioner kroner eller ca. 28 % af den nuværende byrde. Det er tid, som kan bruges produktivt andre steder i virksomhederne.
For de godt 275.000 mikrovirksomheder i Danmark med under ti ansatte, vil de foreslåede tiltag frigive
omkostninger svarende til 355 millioner kroner eller ca. 30 % af den nuværende byrde blandt mikrovirksomhederne. For de knap 29.000 mikrovirksomheder i bygge- og anlægsbranchen er besparelsen
38,1 millioner kroner svarende til 31 % af den nuværende byrde.
For de knap 18.000 små virksomheder i Danmark med 10-49 ansatte, vil de foreslåede tiltag frigive
omkostninger svarende til 42 millioner kroner eller 19 % af den nuværende byrde blandt små virksomheder. For de godt 2.200 små virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er besparelsen 5,4 millioner
kroner svarende til 19 % af den nuværende byrde.
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Tabel 5 Afhjælpning af administrative byrder ved digitale indberetninger
Indberetning
Sygedagpenge

Tiltag
-

Aflastning af
adm. byrde
0%

Årsrapport

Erhvervsstyrelsen tilbyder indtastning af eksisterende dokumenter

100 %

Momsregnskab

Erhvervsstyrelsen tilbyder indtastning af eksisterende dokumenter

100 %

Elevrefusion

Erhvervsskolerne foretager automatisk indberetning til AUB

Lønrefusion

-

Løntilskud

Kommunerne foretager selv indberetningen

Danmarks Statistik

DST tilbyder indtastning af eksisterende dokumenter

0%
0%
100 %
0%

Kilde: Dansk Byggeri

Sygedagpenge
På sygedagpengeområdet vil det aflaste virksomhederne, hvis fristerne og processen var mere erhvervsvenlige. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse opleves indberetning af sygedagpenge som en
stor eller mellemstor byrde blandt Dansk Byggeris medlemsvirksomheder med 0-49 ansatte.
Virksomhedsforum for enklere regler har af flere omgange konkluderet, at fristerne for indberetning af
sygedagpenge på nuværende tidspunkt ikke kan gøres mere fleksible uden at risikere fejl i de indberettede data. Derfor er der ikke foreslået konkrete ændringer af indberetningen af sygedagpenge.
Årsrapport
Erhvervsstyrelsen kan tilbyde alle virksomheder at indberette oplysninger fra eksisterende årsrapporter, hvis virksomhederne fremsender dem elektronisk. Tidligere kunne virksomhederne fremsende en
kopi af årsrapporten i stedet for som i dag at skulle genindtaste alle oplysningerne i årsrapporter og
lignende. Det vil sandsynligvis frembringe et IT-værktøj til at effektivisere indtastningsopgaven. Det
kan for eksempel gøres ved hjælp af maskinaflæsning eller anden teknologi med stordriftsfordele.
Forslaget kan formentligt aflaste de virksomheder, som benytter sig af ordningen, for stort set hele indberetningsopgaven. Det indebærer en ukendt startomkostning, som eventuelt kan reduceres ved at
bygge videre på erfaringer med maskinaflæsning fra Danmarks Statistik.
Momsregnskab
SKAT kan tilbyde virksomhederne at håndtere indtastningen af eksisterende momsregnskaber, hvis
virksomheden fremsender en kopi af momsregnskabet. Tidligere kunne virksomhederne sende en
kopi af momsregnskabet i stedet for som i dag at skulle genindtaste alle oplysningerne. Det vil sandsynligvis frembringe et IT-værktøj til at effektivisere indtastningsopgaven.
Forslaget kan aflaste de virksomheder, som bruger ordningen, for stort set hele indberetningsopgaven
i det omfang, at de i forvejen fører et løbende momsregnskab i et regnskabsprogram eller et bestemt
regnskabshæfte, som udleveres af skattemyndighederne. Det indebærer en ukendt startomkostning,
som eventuelt kan reduceres ved at benytte Danmarks Statistiks erfaringer med maskinaflæsning.
Elevrefusion
Der er ikke noget umiddelbart aflastningspotentiale i forhold til indberetning af skoleophold til AUB. Erhvervsskolerne indberetter allerede oplysninger om skoleophold for virksomhedernes elever til AUB
(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), som derefter modregner skoleophold, og eventuelt også befordring, i opgørelsen af virksomhedens samlede AUB-bidrag, der opgøres med tilbagevirkende kraft.
Den administrative byrde for virksomheder i forbindelse med elevrefusion opstår derfor kun, når virksomheden har elever, som er i gang med en uddannelse, der ikke findes på oversigten over uddannelser, hvor de selv skal ansøge AUB om bidragsfritagelse. Ligesom virksomhederne selv skal føre kontrol med den eventuelle befordringsgodtgørelse, som elevens transport måtte give anledning til.
Lønrefusion
Der er ikke noget umiddelbart aflastningspotentiale i forhold til indberetning af lønrefusion i forbindelse
med sygdom, barsel, fleksjob, kursus mv. Det skyldes, at indberetningen kræver detaljeret viden om
medarbejderen og den ansøgte periode, som kun virksomheden har.
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Løntilskud
Kommunerne kan overtage indberetningsopgaven i forbindelse med løntilskud til ansættelse af ledige i
private virksomheder. I dag skal virksomhederne anmode medarbejderens bopælskommune om udbetaling af løntilskud på en medarbejder gennem Virk.dk. Den relevante kommune ligger i forvejen
inde med de relevante oplysninger, da der skal foreligge en bevilling fra den lediges jobkonsulent, før
man foretager en ansættelse. Forslaget kan formentligt aflaste virksomhederne for stort set hele indberetningsopgaven. Det indebærer en ukendt omkostning i forbindelse med at omstille kommunernes
systemer.
Danmarks Statistik
Der er ikke noget umiddelbart aflastningspotentiale i forhold til indberetning til Danmarks Statistik.
Danmarks Statistiks spørgeskemaer til virksomheder i private byerhverv består både af virksomhedernes individuelle vurderinger og oplysninger fra eksisterende dokumenter som for eksempel virksomhedernes interne årsrapport. I forbindelse med den interne årsrapport er det mulig for virksomheder at
sende den elektronisk til Danmarks Statistik, der derefter tilbyder at indtaste oplysningerne herfra. Til
det brug er Danmarks Statistik ved at udvikle maskinaflæsning. Øvrige oplysninger fås ved træk fra
offentlige registre, herunder SKAT, Erhvervsregisteret i Danmarks Statistik, Lægemiddelstyrelsen
vedr. apoteker samt regnskaber indleveret elektronisk af firmaer til Erhvervsstyrelsen via XBRL.
Regnskabsstatistikken for private byerhverv bygger på stikprøver fra i alt 7.500 virksomheder om året.
Sandsynligheden for, at en virksomhed udtrækkes bestemmes især af virksomhedens størrelse. Virksomheder med 0-4 ansatte er fritaget med mindre omsætningen er usædvanlig stor, virksomheder
med 5-9 ansatte udtrækkes til indberetning en gang i en 10 års periode, virksomheder med 10-19 ansatte udtrækkes to gange i en 10 års periode, mens virksomheder med 20-49 ansatte udtrækkes tre
gange i en 10 års periode, tre år i træk. Virksomheder med 50 ansatte eller derover deltager en gang
hvert år. Indberetning til Danmarks Statistik er derfor ikke nogen tilbagevendende begivenhed for
mikrovirksomhederne med 0-9 ansatte og de små virksomheder med 10-49 ansatte.
Indberetningerne til Danmarks Statistik er forbundet med nogle af de største oplevede byrder hos virksomhederne, selvom det er lykkedes at reducere dem betydeligt. Blandt andet er der i dag en maksimumgrænse for, hvor mange statistikker virksomhederne pålægges at deltage i. Mikrovirksomheder
skal for eksempel kun deltage hvert tiende år, og kun hvis de har mere end fire medarbejdere.
Der kan derfor være et behov for at synliggøre fordelene ved indberetning til Danmarks Statistik for
virksomhederne. For eksempel indgås kontrakter om statslige byggerier på baggrund af en fast aftalt
pris. Prisen bestemmes på baggrund af et prisindeks beregnet på grundlag Danmarks Statistiks indhentning af byggeregnskaber hos udvalgte entreprenørvirksomheder. Prisindekset er et uundværligt
redskab for byggevirksomhederne, når der skal indgås kontrakter om udførelse af statslig byggeri.
Hvis Danmarks Statistik ikke indhentede disse oplysninger, ville der ikke kunne udarbejdes et prisindeks, og så ville byggeprocessen blive omgivet af større uforudsigelighed for byggevirksomhederne.
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BILAG 1 Beregning af digital indberetningsbyrde ved sygedagpenge
Beregningen af de administrative omkostninger ved de otte digitale indberetningsopgaver baserer sig
på EØK/AMVAB-metoderne2. Som eksempel på beregningen af den administrative byrde ved digitale
indberetninger bruges indberetningen af sygedagpenge.
Omdrejningspunktet for beregningen er:
𝐸𝑟ℎ𝑣𝑒𝑟𝑣𝑠ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟) = 𝑃 𝑥 𝑂 𝑥 𝐻 𝑥 𝐵
𝑃 = 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐷𝑣𝑠. 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟, 𝑠𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑏𝑒𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
𝑂 = 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚å𝑙𝑡 𝑖 𝑡𝑖𝑑 𝑥 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛
𝐻 = 𝐻𝑦𝑝𝑝𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑
𝐵 = 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙 (𝐵𝐴𝑈). 𝐷𝑒𝑡 𝑢𝑑𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡, 𝑠𝑜𝑚 æ𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑜𝑔 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑝 𝑖 𝑚𝑜𝑑
Population
Administrationsbyrden er beregnet for mikrovirksomheder med 0-9 ansatte og små virksomheder med
10-49 ansatte. Antallet af virksomheder svarer til Danmarks Statistiks seneste opgørelse i firmastatistikken for 2015. Det vil sige godt 275.000 mikrovirksomheder, heraf knap 29.000 i bygge- og anlægsbranchen, og knap 18.000 små virksomheder, heraf ca. 2.200 i bygge- og anlægsbranchen.
Tidsforbrug
Tidsforbruget på at finde de relevante oplysninger frem og indberette dem på internettet bygger på
svar fra spørgeundersøgelsen blandt Dansk Byggeris mikrovirksomheder og små virksomheder.
Medlemsvirksomhederne har vurderet, hvor lang tid de hvert år bruger på en række eksempler på digitale indberetninger. I alt 90 virksomheder har svaret på undersøgelsen, hvoraf de 49 er mikrovirksomheder med 0-9 ansatte, og de 41 er små virksomheder med 10-49 ansatte.
Mikrovirksomheder, som har indberettet sygedagpenge, bruger i gennemsnit 5,5 timer, mens de små
virksomheder, der indberetter, i gennemsnit bruger 11,5 timer. Da ikke alle virksomheder indberetter
hvert år, er det gennemsnitlige antal anvendte timer ganget med hyppigheden af indberetningen for
henholdsvis mikrovirksomheder og små virksomheder, se punkt om hyppighed.
På den baggrund er det gennemsnitlige tidsforbrug på indberetning af sygedagpenge blevet opgjort til
fire timer om året for hver mikrovirksomhed og ti timer om året for hver af de små virksomheder. Det er
tid, som mikrovirksomhederne og de små virksomheder i stedet kunne have brugt på deres kerneopgaver.
Tilsvarende er virksomhederne blevet spurgt om det gennemsnitlige tidsforbrug ved andre digitale indberetninger.
Omkostning
Den administrative omkostning ved digitale indberetninger udgøres af tidsforbruget. Det omfatter den
tid, som bruges til at fremfinde informationerne og indberette dem via en digital platform. Den økonomiske omkostning ved dette tidsforbrug beregnes på basis af gennemsnitslønnen for den, der foretager
indberetningen. Det kan være ejeren/lederen selv eller en administrativ medarbejder.
Som grundlag for beregningen af indberetningsbyrden for sygedagpenge har Dansk Byggeri spurgt
sine medlemmer om, hvor lang tid, de bruger på at indberette sygedagpenge. Se punkt om Tidsforbrug.
I Dansk Byggeris medlemsvirksomheder foretages de digitale indberetninger typisk af en bogholder
eller en anden administrativ medarbejder.

2

Erhvervs- og Vækstministeriet (2015): Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (EØK). Erhvervsstyrelsen (2012): Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB).
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Hvor stor en andel af virksomhedernes indberetninger, der foretages af administrative medarbejdere,
og hvor stor en andel, der foretages af ejerne/lederne, er anslået ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer om de administrative omkostninger ved digitale indberetninger fra august 2017. Det slår igennem på den gennemsnitlige timeløn, der ligger til grund for beregningen af omkostningerne.
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at ejerne/lederne selv foretager de digitale indberetninger i 30 % af
virksomhederne med 0-9, mens de resterende 70 % foretages af administrative medarbejdere. I de
små virksomheder med 10-49 ansatte foretager ejerne/lederne 16 % af de digitale indberetninger,
mens de resterende 84 % foretages af administrative medarbejdere.
I gennemsnit foretages de digitale indberetninger af ejerne/lederne i cirka 29 % af alle virksomheder
med 0-49 ansatte, mens de resterende 71 % foretages af administrative medarbejdere.
Beregningen forudsætter, at fordelingen af indberetningerne på ejere/ledere og administrative medarbejdere i alle øvrige virksomheder med 0-49 ansatte er den samme som den gennemsnitlige fordeling
i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder med 0-49 ansatte.
Andelene af de forskellige størrelser virksomheder bygger på de senest tilgængelige tal fra Danmarks
Statistiks firmastatistik på brancheniveau.
Timeløn
Den anvendte gennemsnitlige timeløn stammer fra fra DA’s lønstatistik for fjerde kvartal 2017. For
ejere/ledere stammer timelønnen fra arbejdsfunktionen ”virksomhedsledelse” og for bogholdere stammer timelønnen fra arbejdsfunktionen ”alm. beregnings- og registreringsarb.” under kategorien ”alm.
kontor- og kundeservicearbejde”.
Den anvendte lønkomponent ”fortjeneste (uden genetillæg) i kroner pr. præsteret time” er taget fra Erhvervsstyrelsens Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB).3 Derudover benyttes gennemsnitslønnen for personalegrupperne frem for medianlønnen i tråd
med Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.
I overensstemmelse med normal praksis for denne type beregninger er timelønssatserne tillige tillagt
overhead på 25 %. Det dækker over de omkostninger pr. medarbejder, som ligger ud over de direkte
lønomkostninger, såsom el, varme, telefon, IT-udstyr, husleje/bygningsafskrivninger mv.
Der er anvendt én samlet sats for de gennemsnitlige timelønninger for branchegruppen ”bygge- og anlægsvirksomhed” og én samlet sats for de gennemsnitlige timelønninger på det øvrige DA-område.
Efterfølgende er den samlede indberetningsbyrde fundet ved at sammenlægge de samlede omkostninger for branchegruppen ”bygge og anlægsvirksomhed” med de samlede omkostninger for de øvrige
branchegrupper på DA-området, jf. tabel 1.
Hyppighed
Ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris mikrovirksomheder og små virksomheder
indberetter tre ud af fire virksomheder sygedagpenge gennem NemRefusion mindst en gang om året.
De administrative omkostninger ved indberetning af sygedagpenge er ligeledes beregnet for tre ud af
fire virksomheder.
Med andre ord tages der i beregningen af omkostningen ved indberetninger højde for variationen i,
hvor ofte virksomhederne foretager de digitale indberetninger til det offentlige.
Hvad angår sygedagpenge har 72 % af mikrovirksomhederne indberettet mindst én gang det seneste
år, mens den tilsvarende andel er 90 % for de små virksomheder - ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris mikrovirksomheder og små virksomheder.
Beregningen bygger på den antagelse, at det gælder for alle mikrovirksomheder og små virksomheder. Hyppigheden af de øvrige indberetninger er blevet skønnet på samme måde.

3

I Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger fremgår det ikke
eksplicit, om timefortjenesten regnes med eller uden genetillæg.
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Resultat
I bygge- og anlægsbranchen kan de administrative omkostninger ved indberetning af sygedagpenge
beregnes til i alt 50 millioner kroner for mikrovirksomheder med 0-9 ansatte og 9,3 millioner kroner for
små virksomheder med 10-49 ansatte.
Hvis tidsforbruget på indberetning af sygedagpenge blandt Dansk Byggeris mikrovirksomheder og
små virksomheder kan overføres til alle mikrovirksomheder og små virksomheder, kan den administrative byrde for alle mikrovirksomheder beregnes til 495 millioner kroner og 73 millioner kroner for små
virksomheder.
Tabel 6 Administrative byrder ved indberetning af sygedagpenge
Indberetning af sygedagpenge

Tid pr. virksomhed
(timer)
4

Byrde pr. virksomhed
(kroner)
1.757

Samlet omkostning
(mio. kroner)
50

Små virksomheder i
bygge- og anlægsbranchen

10

4.176

9,3

Alle mikrovirksomheder

4

1.797

495

Alle små virksomheder

10

4.130

73

Mikrovirksomheder i
bygge- og anlægsbranchen

Kilde: Dansk Byggeri
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Bilag 2 Beregning af digital indberetningsbyrde ved momsregnskab
Dansk Byggeri har ikke – som ved de andre digitale indberetninger til det offentlige - spurgt medlemmerne om hvor meget tid, de hvert år bruger på at indberette deres momsregnskab.
Den administrative byrde ved indberetning af momsregnskab er derfor beregnet på baggrund af en
DAMVAD-analyse fra 2015 af den administrative omkostning ved indberetning af momsregnskab for
mikrovirksomheder med 0-9 ansatte. Konkret er det tidsforbruget ved indberetning af momsregnskab,
der er anvendt fra DAMVADs analyse.
Herefter er der ganget en faktor på tidsforbruget svarende til forskellen mellem tidsforbruget ved indberetning af sygedagpenge opgjort af henholdsvis Dansk Byggeri og DAMVAD.
Det skyldes at både Dansk Byggeri og DAMVAD har foretaget beregninger på den administrative
byrde ved indberetning af sygedagpenge. Forskellen her er så anvendt som en faktor i Dansk Byggeris beregning af den digitale indberetningsbyrde ved momsregnskabet (med udgangspunkt i tidsforbruget angivet i DAMVADs analyse. Denne faktor kan udledes af tabel 7, svarende til: 240 / 92 = 2,61.
Tabel 7 Forskel på analyser af sygedagpenge fra DAMVAD og Dansk Byggeri

Indberetning af
Sygedagpenge (DAMVAD)
Indberetning af
Sygedagpenge (Dansk Byggeri)

Tid pr. virksomhed
(minutter)

Byrde pr. mikrovirksomhed
(kroner)

Samlet omkostning
(mio. kroner)

92

311

85,4

240

1.797

495

Kilde: Dansk Byggeri

Tidsforbrug
DAMVAD-analysen adskiller sig fra Dansk Byggeris spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne
ved opgørelsen af tidsforbruget. Hvor DAMVAD har begrænset opgørelsen til den tid, som bruges på
at indberette allerede fremfundne oplysninger på en digital platform, har Dansk Byggeri anslået tidsforbruget på alle arbejdsgange, herunder både at finde de relevante oplysninger frem og indtaste dem.
De løbende indtægter og udgifter vedrørende moms kan registreres manuelt i et momshæfte fra
SKAT. Hvis man har mere end nogle få bilag, er momshæftet dog tungt at arbejde med, ligesom det er
svært at bruge oplysningerne til andet end momsregnskab. I stedet for kan man lave løbende edbbogføring, hvor momsregnskabet fremkommer mere eller mindre automatisk og er klar til brug, når tiden er inde til at betale momsen. Hvis et bogføringsbureau laver edb-bogføringen, skal virksomheden
dog stadig lave et foreløbigt momsregnskab, der for eksempel kan foretage i et momshæfte.
Indberetning af momsregnskab burde i praksis være ren afskrift fra momshæfte eller edb-bogføring,
hvorfor tidsforbruget ved at finde oplysningerne er minimalt. I så fald er det uden den store betydning,
at DAMVAD-analysen ikke omfatter tidsforbruget på at finde oplysningerne frem.
Timeløn
Timelønnen anvendt til beregningen af den digitale indberetningsbyrde ved momsregnskabet følger
samme metode som under punktet Timeløn i bilag 1.
Hyppighed
Danske virksomheder er ikke alle underlagt de samme regler for momsindberetning. Virksomheder
med en omsætning på under 5 millioner kroner skal minimum indberette moms hvert halve år. Virksomheder med en omsætning på 0-5 millioner kroner skal minimum indberette moms hvert kvartal.
Mens virksomheder med en omsætning på 50 millioner kroner eller mere skal indberette moms hver
måned. Det første halvandet år skal nystartede virksomheder minimum indberette moms hvert kvartal.
Derefter kan de ansøg om kun at indberette hvert halve år. I forbindelse med beregningen af de administrative omkostninger ved indberetning af momsregnskab er det forsigtigt og konservativt lagt til
grund, at alle mikrovirksomheder og små virksomheder indberetter moms hvert halve år. Der er derfor
tale om et absolut minimumstal for den administrative omkostning.
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