Brug af eIndkomst-data til opgørelse af ordi
nært ansatte i forbindelse med merbeskæftigelses- og rimelighedskravet

E-indkomst
Opgørelsen af antallet af ordinært ansatte i en virksomhed leveres hver søndag
(samt den første i hver måned) til Vitas for de seneste 12 hele måneder på bag
grund af virksomhedernes indberetninger til e-indkomst. Ved beregning af rimelig
hedskravet fratrækkes alle personer i støttet beskæftigelse samt personer under 18
år. Ved beregning af merbeskæftigelseskravet fratrækkes udelukkende personer i
støttet beskæftigelse. Alle personens lønudbetalinger trækkes fra i samme virksom
hed i samme måned, også hvis personen har noget ordinær beskæftigelse ved siden
af den støttede.
STAR ved af erfaring, at data for seneste måned ofte er underindberettet, hvorfor
niveauet for seneste måneds lønudbetalinger (men også tidligere måneder) kan
være for lavt. Særligt for kørsler først i den efterfølgende måned, hvor virksomhe
derne ikke nødvendigvis har fået indberettet alle deres lønudbetalinger til SKAT,
kan opgørelsen være undervurderet. Data 12 måneder tilbage i tid bliver opdateret
ugentligt i forbindelse med at lønudbetalinger indleveres til Skat og efterregistre
ringer bliver indarbejdet.
Virksomhederne skal endelig være opmærksom på, at der kan forekomme modpo
steringer i e-indkomst, som ikke henføres til præcis den måned, som modposterin
gen vedrører.
Opgørelsen laves for alle CVR- og p-numre, der har haft en lønudbetaling i mini
mum én af de forrige 12 måneder. Opgørelsen viser udelukkende am-bidragspligtig
A-indkomst.
Kun virksomheder med lønudbetaling
E-indkomst er et register for lønudbetalinger, det vil sige, at en virksomhed kun
kan findes i e-indkomst i en given periode, hvis der har været en lønudbetaling. Ek
sempelvis vil personer på orlov eller ferie (uden løn) ikke være at finde i registret
og tæller således ikke med i antallet af ordinære ansatte. Timelønnede uden udbeta
ling i én periode vil heller ikke tælle med i måneder uden udbetaling.
Indberetning af p-nummer
For alle virksomheder med to eller flere p-numre, skal der indberettes p-nummer til
e-indkomst, når der udbetales løn. Det vil sige, at virksomheder, der kun har ét p
nummer ikke nødvendigvis indberetter oplysninger om p-nummeret.
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Der eksisterer ikke en validering af p-numrene i indberetningen til SKAT, dvs. at
virksomheder kan komme til at indberette på et forkert eller ikke eksisterende p
nummer uden, at det opdages.
I STAR beriges e-indkomst oplysningerne med p-nummer, hvis der i lønudbeta
lingsperioden kun er ét p-nummer tilknyttet CVR-nummeret. Hvis CVR-nummeret
i perioden har flere end ét p-nummer registreret, vil p-nummeret forblive blankt. P
numre kan ændre sig over tid og med tilbagevirkende kraft, derfor kan data ændre
sig fra den ene måned til den næste.
Beregning af beskæftigelsesgraden
I beregningen af antal fuldtidspersoner er der taget højde for personens beskæfti
gelsesgrad. Beskæftigelsesgraden er beregnet på baggrund af det indberettede antal
timer, hvor fuld tid svarer til 160,33 timer om måneden. Hvis beskæftigelsesgraden
overstiger én bliver den nedskrevet til én per person per virksomhed. Ca. 96 pct. af
alle ordinære lønindberetninger til e-indkomst er baseret på de indberettede timer.
Er der ikke indberettet timer, tages der udgangspunkt i ATP satserne og beskæfti
gelsesgraden beregnes på baggrund af denne oplysning, det gælder for ca. 1 pct. af
alle indberetninger. Hvis hverken timetallet eller ATP satsen er kendt, beregnes be
skæftigelsesgraden for den pågældende person på baggrund af den udbetalte løn for
personen i måneden divideret med en gennemsnitlig timelønssats (per køn). Den
gennemsnitlige timelønssats meldes ud én gang årligt fra ATP, det gælder for ca. 3
pct. af alle indberetninger. Der er altså en vis usikkerhed i beregningen af beskæfti
gelsesgraden, og dermed i de oplysninger om timer, som i givet fald vil ligge til
grund for opgørelsen af ordinært ansatte fuldtidspersoner i VITAS.
Som følge heraf har virksomheden altid mulighed for at tilrette de oplysninger som
fremgår af VITAS. Virksomheden kan/bør endvidere altid angive baggrunden for
evt. tilretninger i data i bemærkningsfeltet i VITAS, således at jobcentret har mu
lighed for at handle på baggrund heraf.
Beregning af antal personer i støttet beskæftigelse
Antallet af personer i støttet beskæftigelse trækkes fra DFDG (Det FællesData
Grundlag) og afspejler kommunernes registreringer, herunder oplysninger om virk
somhed (CVR og p-nummer), start- og slutdato og timetal. Timetallet anvendes til
beregning af fuldtidspersoner i støttet beskæftigelse. Der sker heller ikke en valide
ring af p-numre i kommunernes indberetninger, dvs. at virksomheder kan komme
til at indberette på et forkert eller ikke eksisterende p-nummer uden at opdage det.
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