
Vejledning
Alle skal indberette lønsum for år 2017 jf. dofk’s Indberetnings- og Kontingentregulativ. Antallet af ansatte i uge 3, 
2018, indgår ikke i kontingentberegning, men bruges udelukkende til statistik.

Der vil ikke i løbet af et kalenderår ske regulering i opkrævningsbeløbet, da det altid vil være det foregående års 
lønsum, der ligger til grund for opkrævningen i 2018.

Hvem medregnes 
ikke?

Løn til administrerende direktør eller eventuelt flere sideordnede administrerende direktører 
medregnes ikke i lønsummen. (En frisørmester/indehaver er lig en adm. direktør) afgørende
er, hvem der er tilmeldt selskabsstyrelsens selskabsregister som administrerende direktør(er)/ 
er tildelt prokura.

Løn til medarbejdere med en ejerandel – A/S eller ApS – på 20 % eller derover i selskabet 
medregnes ikke i lønsummen. Disse medarbejdere er ikke lønmodtagere i ATP-lovens for-
stand. 

Løn til medarbejdende ægtefælle i personligt ejede saloner medregnes ikke. 
Løn til ægtefæller, der er ansat i selskaber, medregnes, jf. foregående afsnit.

Beløbet finder du hos www.skat.dk – eIndkomst, eller på årsafstemningsbilaget som du har modtaget fra dit lønservi-
cebureau. ProLøn-Frisør har fremsendt print til alle deres kunder i januar måned.

Lønsumsdokumentation fra - eIndkomst 2017

Gå på www.skat.dk, og der vælges nu ”Log på Erhverv”.  Hvor du skal vælge den metode du plejer: 

Nu vises billedet:”Velkommen til Tast Selv Erhverv”. Vælg menupunktet ”Ansatte”i topmenuen. Nu vælges eInd-
komst/CPS i menuen til venstre (det kan være du skal acceptere pop-up vinduer). Herefter vælger du Indberette/fo-
respørg på eIndkomst/LetLøn”

Har du ikke dette menupunkt, skal du selv tilføje det: Det sker ved, at du går ind på det første menupunkt ”Ændre til-
meldingsoplysninger”. Her kan du ved hjælp af ”et flueben” tilmelde dig denne valgmulighed. Det vil typisk være de
virksomheder, der besøger siden første gang, der ikke automatisk har dette valg.

Via menupunktet ”Indberette/forespørg på eIndkomst/LetLøn” vises billedet ”eIndkomst menu - Produktionssystem”. 
Fra dette skærmbillede vælges ”Afstemning af indberetninger”. Nu vælges Feltet:”Alle indberetninger, og der sæt-
tes en markering i feltet ”sumoplysning for virksomhed”. Perioden der skal søges på er: Januar 2017 til december 
2017. Tryk på start.

I det nye skærmbillede bruges piletasterne frem til følgende 3 felter: 0013 AM-Indkomst + 0046 ATP-bidrag + 0147 
Lønmodtagerens andel af AM-Pension.  Der kan printes ud og sendes sammen med skemaet.

I den kontingentpligtige lønsum indgår løn til samtlige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere m.v. indgår således også
i lønsummen.

Du har også mulighed for, at indsende dine oplysninger på dofk’s website  www.dofk.dk Gå ind under Med-
lemsområde og tast dine tal i blanketten og send oplysningerne til dofk. dofk kan efterfølgende bede om 
dokumentation på de fremsendte oplysninger.

Skemaet SKAL returneres – også selv om virksomheden ikke har nogen lønsum i 
år 2017 og ingen ansatte i uge 3 år 2018.

VEND

Såfremt de nævnte lønsummer ikke foreligger rettidigt, pålægges der et gebyr pr. kr. 100 hver gang, der skal rykkes 
for oplysningerne. dofk kan foretage en skønsmæssig ansættelse af den pågældende virksomheds lønsum og læg-
ge denne til grund for fakturering, jf. dofk’s Indberetnings- og Kontingentregulativ.

Spørgsmål kan besvares i dofk’s sekretariat telefon   63 15 74 40

http://www.dofk.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/


Brug elektroniske indberetning

www.dofk.dk og herefter medlemsområde. Vælg onlineind-
beretning i menuen i venstre side.

Tast dine tal og send indberetning direkte til dofk

Har salonen ingen ansatte i uge 3, 2018 og ingen lønsum i kalen-
deråret 2017, kan 0-indberetning ligeledes foretages elektronisk.

Tak for ulejligheden.

dofk’s sekretariat. 

VEND

http://www.dofk.dk/

