Ophør af virksomhed/pligter

Blanketten kan ikke anvendes til:
1) Enkeltmandsvirksomheder.
2) Interessentskaber med personlig hæftelse
3) Kommanditselskaber med personlig hæftelse
4) Partrederier.
5) Andelsboligforeninger (A/B).
6) Ikke-erhvervsdrivende fonde.
7) Selvejende institutioner.
8) Folkekirkelige institutioner.
9) Frivillige foreninger.
OBS:
Alle virksomhedsformer kan anvende blanketten
til ophør af punktafgifter.
For øvrige virksomhedsformer, vær opmærksom på følgende:
Oplys CVR-nummer eller SE-nummer
Udfyld rubrik 1
Skriv dato ud for den ophørende pligt i rubrik 2.
Blanketten SKAL underskrives i rubrik 8.
(Underskrives blanketten ikke af ejer selv, SKAL anmelderidentifikation udfyldes!)

Overdrages varelager, driftsmidler og bygninger til en anden virksomhed, SKAL CVR-nr/CPR-nr og navn på ny ejer oplyses i rubrik 3

Du kan lukke din virksomhed på www.virk.dk/virksomhed med digital signatur eller NemID.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på www.virk.dk eller ringe mandag-torsdag ml. 8:30-16:00 og fredag ml. 9:00-15:00på tlf.: 72200030

Ophør af virksomhed/pligter - side 1
(Anvendes ved totalt og delvist ophør)

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Eller virksomhed@erst.dk
Rubrik 1

CVR-nr./SE-nr.:

Skal udfyldes

Navn

Privat

Virksomhed

Virksomhedens navn (Skal udfyldes)

Telefonnummer

Ejers navn (Udfyldes ikke af selskaber)

Adresse (c/o, gadenavn, husnummer, etage mv.)

Mobiltelefonnummer

Postnummer

E-mail-adresse

By

Privat adresse (c/o, gadenavn, husnummer, etage mv.)

Telefonnummer

Postnummer

Mobiltelefonnummer

By

Bevis for ophør sendes til privatadresse, hvis denne er oplyst.

Rubrik 2

Virksomheden skal afmeldes for (Skal udfyldes):
Dato for ophør (ddmmåååå):

Dato for ophør (ddmmåååå):

Import:

Moms:
Dato for ophør (ddmmåååå):

Dato for ophør (ddmmåååå):

A-skat og AM-bidrag:

Eksport:
Dato for ophør (ddmmåååå):

Dato for ophør (ddmmåååå):

ATP:

Anden afgift*:
Dato for ophør (ddmmåååå):

Lønsumsafgift:

Skriv afgiftens navn*:

CVR-numret lukkes når alle pligter ophøres (gælder kun personlig ejede virksomheder).

Rubrik 3

Sælger du virksomheden eller dele af den?
a. Ny ejers eller forpagters CVR-nr. eller CPR-nr.:

Navn og adresse:

b. Du skal oplyse, hvilken branche du fortsætter med, hvis du kun sælger en del af din virksomhed.
Du skal beskrive branchen og vælge en branchekode fra listen på www.branchekode.dk
Branchekode (6 cifre)

c. Du skal også vedlægge blanketten “Ansøgning om frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom”, hvis du udlejer fast ejendom til erhverv.
Blanketten findes på www.virk.dk ved at søge på 31.001 og indsendes digitalt underskrevet med NemID eller digital signatur.

Rubrik 4 til 6 er kun relevante ved ophør af moms og delvis salg af virksomhed
Rubrik 4

Sælger du et varelager til anden momspligtig virksomhed eller tager det hjem til privat brug?
a. Du skal oplyse varelagerets salgspris, hvis du sælger det til anden momspligtig virksomhed.
Du må ikke opkræve moms, når du overdrager varelageret til en anden momspligtig virksomhed.

Kr.
HUSK! oplys ny ejer i rubrik 3a.

Skriv beløb!

b. Du skal oplyse varelagerets samlede købs- eller fremstillingspris, hvis du tager det hjem til privat brug.
Har du fratrukket moms ved købet, skal du beregne moms af købs- eller fremstillingspris. Værdien
anføres, og momsen indberettes som “Salgsmoms” i den sidste momsindberetning.

Kr.

c. I alle andre tilfælde skal du beregne moms af salgsprisen efter de almindelige regler og indberette momsen i
rubrikken “Salgsmoms”.
Du kan ændre din virksomhed på www.virk.dk/virksomhed med NemID eller digital signatur.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på www.virk.dk eller ringe mandag-torsdag ml. 8:30-16:00 og fredag ml. 9:00-15:00 på tlf.: 72200030

Skriv beløb!

Ophør af virksomhed/pligter- side 2
(Anvendes ved totalt og delvist ophør)
Rubrik 5

Sælger du maskiner m.v. til anden momspligtig virksomhed eller tager dem hjem til privat brug?
Skriv her, hvis anskaffelsesprisen er under 100.000 kr. pr. enhed:
a. Du skal oplyse salgsprisen, hvis du sælger maskiner og driftsmidler og ydelser, herunder biler
til anden momspligtig virksomhed.
Du må ikke opkræve moms ved hel eller delvis salg af maskiner m.v. til anden momspligtig virksomhed.

Kr.
HUSK! oplys ny ejer i rubrik 3a.

Skriv beløb!

b. Du skal oplyse købs- eller fremstillingsprisen, hvis du tager maskiner og driftsmidler og ydelser, herunder biler, hjem til privat
brug.
Har du fratrukket moms i forbindelse med købet, skal du beregne moms af en reduceret købseller fremstillingspris.
Du beregner den reducerede pris ved at trække 20% fra købs- eller fremstillingsprisen uden moms. De 20 % fratrækkes
pr. påbegyndt regnskabsår efter købs- eller fremstillingsåret. Værdien anføres, og momsen indberettes som “Salgsmoms”
i den sidste momsindberetning.

Kr.
Skriv beløb!

c. I alle andre tilfælde skal du beregne moms af salgsprisen efter de almindelige regler og indberettes momsen som
“Salgsmoms” i den sidste momsindberetning.

Sælger du maskiner og ydelser m.v. til anden momspligtig virksomhed eller tager dem hjem til
privat brug?
Skriv her, hvis anskaffelsesprisen er over 100.000 kr. pr. enhed:
d. Du skal oplyse reguleringsbeløbet, hvis du sælger maskiner, driftsmidler og ydelser, herunder biler til anden momspligtig
virksomhed.
Der findes særlige regler om regulering på www.skat.dk. Blanket vedrørende reguleringsforpligtigelser skal vedlægges.
Blanketten kan hentes på www.virk.dk ved at søge på “reguleringsforpligtelse”.

Kr.
HUSK! oplys ny ejer i rubrik 3a.

Skriv beløb!

e. Du skal oplyse reguleringsbeløbet, hvis du tager maskiner, driftsmidler (fx varebiler) og ydelser hjem til privat brug.
Der findes særlige regler om regulering på www.skat.dk. Blanket vedrørende reguleringsforpligtigelser skal vedlægges.
Blanketten kan hentes på www.virk.dk. Værdien anføres, og momsen indberettes som “Salgsmoms” i den sidste
momsindberetning.

Kr.
Skriv beløb!

Rubrik 6

Sælger eller beholder du fast ejendom?
a. Du skal oplyse reguleringsbeløbet, hvis du sælger fast ejendom, der er bygget, bygget til eller bygget om inden
for de seneste 10 regnskabsår.
Der findes særlige regler om regulering, og blanket vedrørende reguleringsforpligtigelser skal vedlægges. Blanketten kan hentes
på www. virk.dk ved at søge på “reguleringsforpligtelse”.

Kr.
HUSK! oplys ny ejer i rubrik 3a.

Skriv beløb!

b. Du skal oplyse reguleringsbeløbet, hvis du beholder fast ejendom, der er bygget, bygget til eller bygget om
inden for de seneste 10 regnskabsår.
Der findes særlige regler om regulering, og blanket vedrørende reguleringsforpligtigelser skal vedlægges. Blanketten kan
hentes på www.virk.dk. Værdien skrives ovenfor, og momsen indberettes som “Salgsmoms” i den sidste momsindberetning.

Kr.
Skriv beløb!

Rubrik 7

Supplerende oplysninger

Rubrik 8

Ved din underskrift erklærer du, at de anmeldte oplysninger er korrekte

(Hvis du har yderligere oplysninger, kan du skrive dem her.)

Anmelderidentifikation
CVR-nr eller CPR-nr. (Skal udfyldes):

Virksomhed:

Telefonnummer (Bør udfyldes):

E-mail adresse (Bør udfyldes):

Underskrift
Det erklæres, at oplysningerne er rigtige.
Dato:

Navn med blokbogstaver (Skal udfyldes):

Underskrift (Skal udfyldes):

Du kan ændre din virksomhed på www.virk.dk/virksomhed med NemID eller digital signatur.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på www.virk.dk eller ringe mandag-torsdag ml. 8:30-16:00 og fredag ml. 9:00-15:00 på tlf.: 72200030

