Vil du realisere drømmen om din egen virksomhed, er det vigtigt at komme godt fra start– også med alt
det praktiske. For er det praktiske ikke på plads, mangler fundamentet for din virksomhed og din drøm.
Her er en huskeliste med de første vigtige trin for dig, som er iværksætter.
Husk

1

Registrer din virksomhed

Registrerer din virksomhed

For at oprette en virksomhed skal du starte med at registrere den

på indberet.virk.dk

på virk.dk. Det er vigtigt at gøre det rigtigt, så du bliver registreret
for de rigtige pligter (fx moms, afgifter osv.). Når din virksomhed er
registreret, får du automatisk dit registreringsbevis.

2

Gør det her

Tjek evt. først ‘Guide til
registrering og skat’ – på
skat.dk/startvirksomhed

Få en NemID medarbejdersignatur

Bestil NemID medarbejder-

NemID medarbejdersignatur er virksomhedens NemID. Du bruger

signatur på
medarbejdersignatur.dk

Digital Post, og når du indberetter for din virksomhed på skat.dk.

3

Opret en digital postkasse til virksomheden

Opret virksomhedens

Virksomheden skal have en digital postkasse for at kunne modtage

digitale postkasse på virk.dk

din personlige mailboks, fx om vigtige frister.

4

Opret en Nemkonto til din virksomhed

Oplys din mailadresse på
skat.dk/tastselverhverv

Læs mere på nemkonto.dk

En Nemkonto er en almindelig konto i din virksomheds bank, hvor virksomheden kan modtage penge fra blandt andet SKAT, fx negativ moms.

5

Opdater din forskudsopgørelse

Læs mere og opdater din

Når du får indkomst via din virksomhed, skal du oplyse det til SKAT ved

forskudsopgørelse på

at ændre din personlige forskudsopgørelse - så din skat bliver beregnet

skat.dk/egenvirksomhed
Brug guiden ’Skat af dit
overskud’ i appen SKAT.

6

7

Gem alle regninger og fakturaer

Få hjælp til korrekt bogføring

Du skal gemme alle dine regninger og fakturaer, da de skal bruges til

på skat.dk/regnskab

at lave dit moms- og skatteregnskab. Bogfør helst løbende, det giver

Brug ’Mine bilag’ i appen

dig også et bedre overblik.

SKAT.

Husk at indberette – til tiden

Se din virksomheds frister i
’Mine frister’ i appen SKAT.

Der er en række frister, du skal lære at kende. Som nyregistreret skal du
blandt andet indberette moms ﬁre gange årligt. Hvis du ikke har haft
indtægter eller udgifter, skal du indberette nul kr.

Få mere hjælp til at iværksætte din drøm på skat.dk/iværksæt
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