Datterselskaber i udlandet
http://www.dst.dk/ext/serviceit/vejledning--pdf

Vejledning
Omfattede datterselskaber

Undersøgelsen omfatter datterselskaber (samt underliggende datterdatterselskaber mv.) og filialer, som er beliggende uden for Danmark og som
kontrolleres af en dansk modervirksomhed i regnskabsperioden.
Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte,
ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller har kontrollerende indflydelse. Datterselskaber og filialer beliggende i Danmark er ikke omfattet af undersøgelsen.
Udenlandske datterselskaber der ejes gennem et andet dansk datterselskab,
skal indberettes af det danske mellemled.

Regnskabsperiode

Regnskabsperiode fremgår af blanketten, og er typisk seneste kalenderår eller
en forskudt regnskabsperiode.

Tilgang/afgang

Hvis det udenlandske datterselskab er nyoprettet, nyerhvervet, afhændet eller
ophørt, skal det markeres i afkrydsningsfeltet med angivelse af dato. Omsætning og beskæftigelse skal kun vedrøre den del af regnskabsperioden datterselskabet har været tilknyttet.

Branche

Oplysning om datterselskabets branche afgives i henhold til branchekode.dk.
Læs mere om branchesøgning på www.dst.dk/ext/serviceit/branchekoder--pdf

Ansatte

Ved Antal ansatte forstås det samlede antal personer, der er ansat og aflønnet
af datterselskabet. Fx er 2 deltidsansatte og 1 fuldtidsansat lig med 3 ansatte.
Antal ansatte bedes opgjort som et gennemsnit for regnskabsperioden.

Valuta

Oplysning om Valuta knytter sig til den i blanketten angivne omsætning og evt.
punktafgift. Det kan være den valuta som datterselskabet anvender lokalt eller
en anden valuta. Valuta angives i den internationale anvendte tre-tegns kode.

Omsætning

Oplysning om Nettoomsætning omfatter det samlede beløb, der svarer til salget
af varer, tjenesteydelser, etc. til tredjepart, herunder også til andre selskaber
inden for koncernen. Nettoomsætning opgøres efter fradrag af prisnedslag
samt uden moms (VAT) og punktafgifter.
Selvom moderselskabet ejer mindre end 100 pct. af datterselskabet, så er det
datterselskabets samlede nettoomsætning, der skal oplyses. Nettoomsætningen
skal afgives i hele tusinder. Således skal f.eks. 111.205,20 angives som 111.
Der gælder særlige forhold for datterselskaber i den finansielle sektor. Dette er
beskrevet nedenfor.

Punktafgifter

Punktafgifter indhentes af virksomheden på vegne af datterselskabets stat.
Moms er ikke en punktafgift. Eksempler på varer med punktafgifter er tobak,
chokolade, drikkevarer og motorkøretøjer.
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Omsætning i den finansielle sektor
For datterselskabet med en branche i den finansielle sektor, er omsætning defineret på en anden måde end for de øvrige brancher.
Pengeinstitutter og
finansieringsvirksomhed

Forsikring

Pensionsforsikring

Service i forbindelse med
pengeinstitutter og
forsikring

Omsætning for brancherne 6411-6419 & 6430-6499
er defineret som Produktionsværdi:
+

Renteindtægter og lignende indtægter, inkl.indtægter af fastforrentede værdipapirer

–

Renteudgifter og lignende udgifter

+

Gebyr- og provisionsindtægter

+

Indtægter af aktier, kapitalandele og andre variabelt forrentede værdipapirer,
indtægter af kapitalinteresser og
indtægter af andele i tilknyttede virksomheder

+

Fortjeneste på andre finansielle transaktioner

–

Tab på andre finansielle transaktioner

+

Andre driftsindtægter

=

Produktionsværdi (Omsætning)

Omsætning for brancherne 6511-6520
er defineret som Bruttopræmier:
+

Bruttopræmier ved direkte forsikringsvirksomhed

+

Modtagne bruttogenforsikringspræmier

=

Bruttopræmier (Omsætning)

Omsætning for branche 6530
er defineret som Samlede pensionsbidrag:
+

Pensionsbidrag fra medlemmer

+

Pensionsbidrag fra arbejdsgivere

+

Indgående overførsler

+

Andre pensionsbidrag

=

Samlede pensionsbidrag (Omsætning)

Omsætning for brancherne 6611-6630
er defineret som Provisionsindtægter:
=

Provisionsindtægter (Omsætning)
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