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Guide til produktionsenheder
Driver du din virksomhed fra flere forskellige faste adresser, kan du registrere disse som
produktionsenheder (P-enheder) under dit CVR-nummer.
Der skal være mindst en fuldtidsansat på adressen, før du behøver at oprette en P-enhed,
men der kan være andre forhold, der gør, at du får brug for en ekstra P-enhed til din
virksomhed. Hvis du fx skal optage en butik i Næringsbasen, skal der først registreres en Penhed på adressen.
Du kan oprette, redigere eller lukke P-enheder på Virk.dk med personlig NemID eller NemID
medarbejdersignatur.
Når du har godkendt betingelserne, præsenteres du for din(e) virksomhed(er). Du kan også
fremsøge andre virksomheder, hvis du anmelder på vegne af en anden virksomhed.
Klik på bjælken Produktionsenheder for at se og redigere virksomhedens eksisterende Penhed(er) eller oprette en ny.
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I dette eksempel har virksomheden mange tilknyttede P-enheder:
Klik Vis alle produktionsenheder for at se hele oversigten. Du kan sortere visningen efter
Navn, P-nummer, Adresse eller Hovedbranche.
Klik Opret for at registrere en ny P-enhed eller Vis og rediger ud for en eksisterende P-enhed,
som du vil redigere eller lukke.

Denne guide gennemgår nu mulighederne ved oprettelse og derefter ved redigering og
lukning af en eksisterende P-enhed.
Bemærk, at de fleste felter er forsynet med hjælpetekster, som tilgås ved klik på
spørgsmålstegn (?).
Felter, som skal udfyldes, er markeret med en rød stjerne (*).
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Opret P-enhed
Når du klikker Opret øverst i oversigten, skal du først acceptere betingelser for brug og
igennem en startskærm.
Klik Næste for at fortsætte til indtastning.
Stamdata:
P-enheden skal have et navn, en adresse og en startdato. Du har også mulighed for at angive
c/o navn, telefonnummer, e-mail og om du ønsker enheden reklamebeskyttet.
Branche:
Du kan kun vælge mellem brancher, der allerede er registreret på CVR-nummeret. Skal du
bruge en ekstra branche, skal du først redigere hovedvirksomhedens branche og bibrancher
og vende tilbage, når registreringen er endeligt gennemført hos SKAT.
Hvis CVR-nummeret har registreret branche og tre bibrancher, har du frit branchevalg på
dine P-enheder.
Opsummering:
Her præsenteres du for en oversigt over dine indtastede oplysninger.
Klik Forrige, hvis der er noget, du vil rette. Hvis data er korrekt, bekræft, at oplysningerne er
korrekte og fyldestgørende, og klik Godkend. Du vil modtage en mail med det nye P-nummer
på den mailadresse, der er tilknyttet din virk-profil.
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Rediger eller luk P-enhed
Når du klikker Vis og rediger ud for en eksisterende P-enhed, præsenteres du for de data, du
kan rette i: stamdata, branche og ophør af enheden.

Rediger stamdata:
Du kan rette enhedens navn, c/o navn, adresse, telefonnummer, e-mail og til- eller fravælge
reklamebeskyttelse.
Rediger branche:
Du kan kun vælge mellem brancher, der allerede er registreret på CVR-nummeret. Skal du
bruge en ekstra branche, skal du først redigere hovedvirksomhedens branche og bibrancher
og vende tilbage, når registreringen er endeligt gennemført hos SKAT.
Hvis CVR-nummeret har registreret branche og tre bibrancher, har du frit branchevalg på
dine P-enheder.
Luk produktionsenheden:
Hvis din virksomhed kun har én P-enhed, er knappen inaktiv: Du skal lukke hele
virksomheden, hvis den ikke længere er aktiv.
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