
 

 
 

 

                                
 

 

 
 
 

Data fra eIndkomstdata, rimelighedskrav og merbe-

skæftigelseskrav 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Version: 1.0 

Oprettet den 8. november 2021 



 

 
 

 

INDHOLD 

 
1. HVORNÅR MODTAGES OPLYSNINGER OM EINDKOMST I VITAS? ................................................................................ 3 
2. KAN MAN SE, HVAD VIRKSOMHEDER HAR INDMELDT TIL EINDKOMST? ...................................................................... 3 
3. HVORFOR ER DER OFTE PROBLEMER MED DATA FRA STORE VIRKSOMHEDER? ............................................................ 5 
4. STORE SALGSVIRKSOMHEDER MED MANGE P-ENHEDER OPLEVER MÅNEDER MED MEGET FÅ MEDARBEJDERE. ........... 5 
5. HVORDAN KAN DER OPSTÅ FORSKEL PÅ DATA I RIMELIGHEDSKRAV OG MERBESKÆFTIGELSESKRAVET? .................... 5 

 Virksomheder med mange ansatte under 18 år: ............................................................................................ 5 
 Ophørt P-nummer: ......................................................................................................................................... 5 
 Aktiviteter på P-numrer, hvor der ikke indberettes data til eIndkomst ......................................................... 5 
 Registrering af aktivitet på CVR- eller P-nummer: ....................................................................................... 6 

6. HVORFOR VISES DER INGEN DATA I HVERKEN RIMELIGHEDSTRAV OG MERBESKÆFTIGELSESKRAVET? ....................... 6 

  



 

Side 3 af 6 

1. Hvornår modtages oplysninger om eIndkomst i VITAS? 

På www.star.dk findes artiklen ’Brug af eIndkomst-data til opgørelse af ordinært ansatte i forbin-

delse med merbeskæftigelses- og rimelighedskravet’. Heri er der indledningsvis en beskrivelse af, 

hvornår opgørelsen af virksomhedernes data leveres: 

https://star.dk/media/13845/2020_05_18_notat_e-indkomst_data_til_opgoerelse_af_ordinaert_an-

satte_i_vitas.pdf 

2. Kan man se, hvad virksomheder har indmeldt til eIndkomst? 

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en virksomhed har indsendt data eller, der er en fejl i VITAs, kan 

man på www.cvr.dk aflæse, om virksomhederne har indsendt data – dog med nogle måneders for-

sinkelse. Data i cvr.dk og VITAS kan dog ikke sammenlignes, da der i VITAS foretages fratræk i 

forhold til reglerne om merbeskæftigelses- og rimelighedskravet jf. ovenstående artikel.  

Nedenstående eksempel er fra STAR som virksomhed: 

Ved opslag på CVR-nr., kan indmeldinger til eIndkomst aflæses under bjælken 'Antal ansatte': 

 

Når bjælken åbnes vises følgende – se skærmdump på næste side. 

 

http://www.star.dk/
https://star.dk/media/13845/2020_05_18_notat_e-indkomst_data_til_opgoerelse_af_ordinaert_ansatte_i_vitas.pdf
https://star.dk/media/13845/2020_05_18_notat_e-indkomst_data_til_opgoerelse_af_ordinaert_ansatte_i_vitas.pdf
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Ser man på styrelsens P-enhed AMK Øst, er der ligeledes en bjælke med antal ansatte: 

 

Ved opslag på 'Antal ansatte' vises indberetningen for AMK Øst, der er en delmængde af antal an-

satte i STAR: 

 

Findes bjælken ’Antal ansatte’ ikke, er der ikke indberettet data for den viste enhed. Der er også set 

eksempler, hvor der findes data, men de er flere år gamle, hvilket først ses ved opslag. 
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3. Hvorfor er der ofte problemer med data fra store virksomheder? 

Supporten har modtaget en del henvendelser fra større virksomheder – herunder kommuner - hvor 

der mangler data. Det er en kendt problemstilling fra kommuner, at lønudbetalingerne ofte er cen-

treret om ét p-nummer, hvilket medfører manglende data når øvrige P-enheder skal udfylde ansøg-

ninger i VITAS.        

4. Store salgsvirksomheder med mange P-enheder oplever måneder med meget få medarbej-

dere.  

Vi har modtaget henvendelser fra nogle af de større salgsvirksomheder, der undrer sig over antal 

ansatte i enkelte måneder. Underrapporteringen vil særligt være stor, hvis virksomheder har mange 

timelønnede. 

STAR har mistanke om, at en årsag kan være beregningen af fuldtid. Hvis der er indberettet timetal 

til e-indkomst, så benytter vi dette, hvis ikke, så beregner vi fuldtidsgraden ud fra hhv. ATP eller en 

gennemsnitsløn. De to sidstnævnte giver en vis usikkerhed.  

I et eksempel, kunne vi se, at der særligt var én måned med mange lønudbetalinger, som der ikke er 

indberettet timetal på, og hvor vi derfor beregnede ud fra gennemsnitslønnen, der jf. ovenstående 

giver en vis usikkerhed. 

Hvis I støder ind i ovenstående problemstilling, vil det være rigtigt fint med så mange informationer 

fra virksomheden som muligt, så vi ved, hvor vi skal fejlsøge. Eksempelvis, om det udelukkende er 

fuldtidspersoner, som de ikke kan genkende, eller om det også er antallet af personer. Og hvilket 

niveau mener de, er det korrekte? 

Vi vil meget gerne have sagerne, så vi kan kvalitetssikre vores udtræk. Gerne med oplysning om 

kontaktpersonen, som I har talt med, og dennes kontaktoplysninger. 

5. Hvordan kan der opstå forskel på data i rimelighedskrav og merbeskæftigelseskravet? 

Data i rimelighedskrav og merbeskæftigelseskravet kan være forskellige i følgende situationer: 

 Virksomheder med mange ansatte under 18 år: 

I rimelighedskravet tælles ansatte under 18 år ikke med. Ofte ser man, at det giver sig udslag 

i store forskelle i rimelighedskrav og merbeskæftigelseskravet i virksomheder, der traditio-

nelt har mange unge beskæftiget – fx inden for butiksbranchen. 

 

 Ophørt P-nummer: 

Rimelighedskravet opgøres på P-nummer-niveau, mens merbeskæftigelseskravet opgøres på 

CVR-nummer-niveau for private og P-nummer for offentlige virksomheder. Styrelsen har 

modtaget en henvendelse, hvor forklaringen var, at der var personer i støttet beskæftigelse, 

der af jobcentret var blevet registreret på ophørte P-numre. Det betyder, at disse borgere 

ikke kan fratrækkes på P-nummer-niveau, men fratrækkes på CVR-nummer-niveau. Deraf 

kommer forskellen på tallene. I den aktuelle sag, var der registreret aktiviteter på P-numre., 

der ikke havde eksisteret i henholdsvis 13 og 15 år. 

 

 Aktiviteter på P-numrer, hvor der ikke indberettes data til eIndkomst: 

Vi har set sager, hvor en virksomhed har flere P-enheder, men hvor der kun er registreret 

eIndkomst-data for et enkelt af P-enhederne. Det betyder, at aktiviteter oprettet på de øvrige 

P-enheder fratrækkes på CVR-nummeret og ikke på den P-enhed, hvor der er inddateret 

data. 
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 Registrering af aktivitet på CVR- eller P-nummer: 

Personer i støttet beskæftigelse fratrækkes antallet af ordinært ansatte, hvorfor det ideelt 

burde være det samme på CVR- og P-nummer. I den sag, styrelsen har undersøgt, var data-

kvaliteten desværre sådan, at der var to personer i tilskud – registreret på CVR-nummeret. 

som ikke kunne findes på P-nummeret. Det betyder dermed, at de bliver fratrukket på CVR-

niveau, men ikke på P-nummer niveau. Denne situation bør være yderst sjælden, da aktivite-

ter skal oprettes på CVR- og P-nummer. 

6. Hvorfor vises der ingen data i hverken rimelighedstrav og merbeskæftigelseskravet? 

Hvis en virksomhed har mere end én P-enhed tilknyttet, og der ikke er registreret data for nogen af 

P-enhederne, vises ikke data, da STAR i leverancen betinger, at der skal være data i mindst ét p-

nummer, ellers bliver antallet af ansatte i virksomheden ikke leveret. 

Eksempelvis har vi en virksomhed med to P-enheder, hvor der er foretaget registreringer på CVR-

nr.-niveau: 

 

Men på P-nr.-niveau har der på det ene P-nr. ikke været foretaget registreringer siden 2. kvt. 2019: 

 

Og på den anden P-enhed, er der intet registreret. I denne situation vises ingen data, da virksomhe-

den som minimum skal være registreret data på mindst ét P-nr. 
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