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Skema til indberetning af beregningsgrundlag for kontingent
år 2021

Ad punkt 1 A: Beregning af lønsumskontingent for år 2021:
Heri medtages AM-bidragspligtig indkomst 2019 (eIndkomst felt 13) for alle
medarbejdere incl. administrativt personale (i personligt ejede virksomheder ekskl.
løn til indehavere, jf. punkt Aa), således som den er opgivet til skattevæsenet. Såfremt
virksomheden ønsker det, kan medarbejdere udstationeret i udlandet udelades i denne
opgørelse. Lønsum for disse medarbejdere medtages i så fald under punkt 2.
Ad punkt 1 B:
Bruttopensionsbidraget for alle medarbejdere (både arbejdsgiver- og medarbejderbetaling). ATP-bidraget skal ikke medtages. (eIndkomst felt 147+148)
Ad punkt 1 C:
I den skattepligtige indkomst medtages efter de gældende skatteregler udbetalinger,
der må betragtes som skattepligtig udgiftskompensation. Det gælder værdien af arbejdsgiverbetalt bil, multimediebeskatning, sundhedsforsikring m.v.. (eIndkomst
felt 20 og felt 26) Dette beløb fratrækkes summen A+B. Herefter fremkommer den
lønsum, hvoraf kontingentet beregnes, jf. dog eventuelle tillæg for medarbejdere udstationeret i udlandet.
Ad punkt Aa:
Dette punkt gælder kun personligt ejede virksomheder og interessenter.
Her opgøres udbetalt indehaverløn inkl. bruttopensionsbidrag. Såfremt denne ikke
ønskes oplyst, anvendes kr. 573.300,00.
Ad punkt 2 E:
Her medtages den faktisk bogførte løn for personale ansat i medlemsfirmaets projektkontorer i udlandet.
Ad punkt 2 F:
Udstationeret personale (inkl. projektansatte) er medarbejdere, som igennem længere
tid har haft tjenestested uden for Danmark (expatriates), og som ikke er medtaget i
lønsum under 2 E. Her anføres antallet af mandemåneder for disse medarbejdere.
Ad punkt 2 G:
Normlønsummen beregnes som produktet af det under 2 F opgjorte antal mandemåneder x 50.000.
Ad punkt 3:
Angiver den samlede lønsum, som lægges til grund ved kontingentberegningen
for år 2021.
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