10. maj 2012

Delaftale 6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om
virksomhederne
Problem

Myndigheder med erhvervsrettede forvaltningsopgaver vælger i dag i en række
tilfælde ikke at anvende de fællesoffentlige grunddata om virksomheder i CVR, da
disse data ikke på alle områder er tilstrækkeligt dækkende og valide. Som
konsekvens heraf har nogle myndigheder etableret skyggeregistre, hvilket
medfører yderligere omkostninger for myndigheder og hos virksomhederne, som
skal oplyse de samme informationer til flere myndigheder.
At have en korrekt og fyldestgørende grundregistrering af virksomheders
grunddata er afgørende for, at myndighederne kan løse deres forvaltningsopgaver
over for virksomhederne på en effektiv og korrekt måde, der samtidig er smidig
og pålægger virksomhederne mindst mulige byrder.
Baggrund

Ovenstående problemstillinger udspringer af følgende faktuelle forhold:
Ikke alle virksomheder, som er underlagt myndigheders forvaltning kan i
dag tildeles et CVR-nr.: Små virksomheder med under 50.000 kr. i årlig
omsætning kan de facto ikke lade sig registrere, men kan være genstand
for offentlig forvaltning. Udenlandske virksomheder uden fast
forretningssted tildeles ikke CVR nr., men alene et SE-nr. i SKATs
registre. Konsekvensen heraf er, at myndigheder ikke alene kan anvende
CVR-registeret til identifikation. Kommunerne har unødvendige
omkostninger til KMDs V-data, SKAT må opretholde SE-numre, og ATP
benytter SE-numre som udgangspunkt for deres forvaltning osv.
Kvaliteten af visse data i CVR er ikke tilstrækkelig: I dag registreres et
beregnet antal fuldtidsansatte på CVR- og P-nummerniveau,
tegningsregler registreres i fritekst, virksomheder drevet fra ikkeadressefast lokation registreres oftest på ejerens privatadresse.
CVR-data og Selskabsdata skal kunne anvendes frit: Den eksisterende
aftale om frikøb af CVR-data gælder alene ved myndigheders anvendelse
af data i deres interne myndighedsudøvelse. Selskabsdata indhenter
myndighederne selv, da omkostningerne ved at hente dem fra ERST er
betydelige, og prisen danner derved en barriere for effektivt genbrug af
oplysningerne.
Løsning

For at realisere potentialerne ved et mere effektivt genbrug og deling af
virksomhedernes grunddata gennemføres følgende:

1. Der gives mulighed for, at virksomheder med under 50.000 kr. i årlig
omsætning kan registreres i CVR-registeret med en særlig virksomhedsform.
2. Der gives mulighed for, at udenlandske virksomheder uden fast
forretningssted i Danmark, men med pligter i henhold til dansk lovgivning,
kan registreres i CVR-registeret.
3. Der arbejdes for, at SE-numre udfases så hurtigt som muligt. Hvis SE-numre
fortsat er nødvendige for andre offentlige myndigheder end SKAT efter 2013,
så udstilles virksomhedernes SE-numre via CVR-registeret fra primo 2014.
4. Kommunerne udfaser anvendelsen af V-data-registret.
5. I CVR vedligeholdes fremover fra eIndkomst-registret oplysning om antallet
af ansatte for hver virksomhed og produktionsenhed.
6. For produktionsenheder gives mulighed for at tilknytte en geografisk position
som et supplement til en autoritativ adresse. For produktionsenheder hvor det
ikke er muligt at tilknytte en autoritativ adresse gives mulighed for
udelukkende at tilknytte en geografisk position
7. Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital
myndighedsudøvelse.
8. Grunddata om virksomheder i CVR-registeret og Selskabsdata-registeret kan
frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikkekommercielle formål. Data vil kunne distribueres af datafordeleren.
Kommunernes evt. yderligere behov for tilpasninger af CVR-registeret og
finansiering heraf drøftes mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet.

