Pensionsbidragssystemet (CPS) - tilmeldelse
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
Eller virksomhed@erst.dk

CVR-nr. / SE-nr.:

Tilmeldelse som oplysningspligtig i henhold til skattekontrolloven, §§ 8B og 8F
Virksomhedens navn

Dato for oplysningspligtens indtræden

Adresse

Postnr.

By
Telefonnummer

Kommune, hvor virksomheden er beliggende

Virksomhedens art (sæt x):
B = Bank

S = Sparekasse

P = Pensionskasse

E = Pensionsfond og lignende

G = Forsikringsselskab

Ø = Andet

K = Andelskasse

D = Kapitalpensionsfond

Tilmeldelsen omfatter (sæt x):

Gælder ordninger oprettet i:

A = Opsparing i pensionsøjemed

B = Rateopsparing i pensionsøjemed

D = Kapitalforsikring i pensionsøjemed samt evt.
supplerende engangsydelse i pensionskasse

E = Rateforsikring i
pensionsøjemed

Banker, sparekasser, andelskasser og
kapitalpensionsfonde

F = Pensionsordning med
løbende udbetalinger

Forsikringsselskaber

C = Indeksordning

Banker, sparekasser og
forsikringsselskaber

G = Pensionsordning med løbende udbetalinger

Pensionskasser, pensionsfonde og
lignende

Oplysningsmedium (sæt x):
E = EDB (magnetbånd, diskette m.v.)

M = Manuel (blanket)

B = Begge dele

Supplerende oplysninger
Antal indberetninger i alt

Supplerende oplysninger

Dato

03.061

06.2020

Underskrift af virksomhedens ansvarlige ledelse

Du kan registrere ændringer og ophør i din virksomhed på virk.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på virk.dk eller ring: 72221818

Pensionsbidragssystemet (CPS) - tilmeldelse
Afsluttende oplysninger

Bemærkninger

Navn på kontaktperson

Telefonnr.

E-mail

Vejledning om tilmeldelse til pensionsbidragssystemet
I henhold til §§ 1 og 50 i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og §§ 8B og 8F i skattekontrolloven, er det
pålagt pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser m.v. at indberette bidrag til arbejdsgiveradministrerede
samt privattegnede pensionsordninger til Erhvervsstyrelsen.
Oplysningspligtige:

De oplysningspligtige er banker, sparekasser, andelskasser, kapitalpensionsfonde, forsikringsselskaber, pensionskasser og
pensionsfonde.
Tilmeldelse/ tilmeldelsesblanket:

På baggrund af indsendelse til Erhvervsstyrelsen af nærværende tilmeldelsesblanket i udfyldt stand, oprettes et særligt
register for oplysningspligtige, som er pålagt indberetningspligt vedrørende pensionsordninger. Da tilmeldingen vil
give såvel de oplysningspligtige, som Erhvervsstyrelsen administrative fordele og forebygge tidskrævende og
unødvendige henvendelser, anmodes de oplysningspligtige derfor om snarest muligt at tilmelde sig
pensionsbidragssystemet. Der udfyldes én blanket pr. CVR-nr.
Registreringsbevis:

Som kvittering for tilmeldingen, tilsendes der de oplysningspligtige et registreringsbevis, der indeholder de
oplysninger, der er afgivet ved tilmeldingen med undtagelse af oplysningsmedium og mængder.
Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der efter tilmeldingen ændringer i de registrerede oplysninger, anmodes de oplysningspligtige om, at indsende
meddelse herom til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.
Blankettens udfyldelse:

De oplysninger, der skal gives ved tilmeldelsen, fremgår af de enkelte rubrikker på blanketten, som - også i Deres
egen interesse - må udfyldes nøjagtigt, fuldstændigt og helst skrives ind i PDF dokumentet. Blanketten dateres og
underskrives.
Det fremgår af de enkelte rubrikker, hvorledes blanketten skal udfyldes. Om følgende rubrikker skal dog bemærkes:

03.061

06.2020

Du kan registrere ændringer og ophør i din virksomhed på virk.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på virk.dk eller ring: 72221818

Pensionsbidragssystemet (CPS) - tilmeldelse
Vejledning om tilmeldelse til pensionsbidragssystemet - fortsat
Dato for oplysningspligtens indtræden:

Ved tilmeldelse anføres datoen for oplysningspligtens indtræden som den dato, hvor den oplysningspligtige
virksomhed påbegyndes.
CVR-nummer:

Oplysningspligtige, der ikke i forvejen har fået tildelt et CVR-nummer som indeholdelsespligtige af A-skat m.v.,
vil få tildelt et sådant ved registreringen.
Øvrige oplysningspligtige vil blive registreret under det tidligere tildelte CVR- nummer. Sådanne oplysningspligtige
kan ikke påregne at få tildelt et særligt SE-nummer til brug i ordningen vedr. pensionsbidragssystemet.

Venlig hilsen
Erhvervsstyrelsen

03.061

06.2020

Du kan registrere ændringer og ophør i din virksomhed på virk.dk.
Har du spørgsmål til blanketten eller registreringen, kan du finde hjælp på virk.dk eller ring: 72221818

