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 Den 8.3.2019 

 

News nr. 5–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Nyt fra SAM: Nulangivelse via eIndkomst 
Er foreningen registreret hos SKAT som udbetaler af løn/honorarer? Så har A2012s Skat-, Afgifts- og Moms-
udvalg nogle aktuelle råd. 

Fra 2019 kan en forening ikke længere være registreret som ”sporadisk angiver” dvs. 
kun indberette løn for den måned, hvor man faktisk udbetaler løn/honorarer. Fra 
januar 2019 skal man indberette hver måned, også selvom der ikke er udbetalt beløb at indberette.  

Hvad sker der, hvis foreningen undlader månedsvis indberetning til SKAT? Har du hverken indberettet løn 
eller nulangivelse for en måned, vil Skat sende en påmindelse til dig. Hvis du fortsat ikke indberetter, vil A-
skat og AM-bidrag blive foreløbigt fastsat til et beløb, som skal betales, sammen med en afgift på 800 kr. 

Det er dog muligt for foreningen – allerede nu, forud - at indberette nulangivelser for de måneder, hvor 
foreningen ved, at der ikke er udbetalinger. Det anbefaler vi. To foreninger har allerede meddelt SAM, at 
denne løsning virker. 

Hvor kan foreningen læse mere: 

SKAT.dk – Virksomheder/se genveje (nederst) – eIndkomst - sådan indberetter du løn (eIndkomst) – Hvis du 
en måned ikke udbetaler løn (nulindkomst). Vedlagte uddrag fra SKATs vejledning – Afsnit 12 forklarer. 

 

2. Høringssvar om DIFO og DK Hostmaster 
Topdomænet ”.dk” administreres af DIFO, Dansk Internt Forum, der ejer DK Hostmaster 
A/S. Efter loven skal administrationen jævnligt udbydes, næste gang den 21.6.2121. Ener-
giministeren kan i stedet for nyt udbud efter offentlige 

høring af ”internetsamfundet” forlænge den aktuelle administrationstilla-
delse.   

I modsætning til mange andre lande, har vi i Danmark skabt et enestående system. I stedet for at have en 
erhvervsvirksomhed til at administrere domæne, har vi overladt det til en forening med almentnyttigt formål: 
DIFO.  

A2012 har i vores høringssvar stærkt anbefalet, at DIFOs eksisterende tilladelse forlænges maksimalt, dvs. 6 
år. Vores begrundelse er:  

- At DIFO/DK Hostmaster allerede forvalter .dk-domænet meget effektivt 
- At brugerpriserne fortsat er meget lave sammenlignet med andre lande og områder, der har en kom-

merciel administrator 
- At den enestående danske konstruktion, hvor interessenter hos internetsamfundet, universiteter, 

offentlige myndigheder og almennyttige organisationer alle har medindflydelse, bør bibeholdes. 
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3. Hvad tilbyder DR og TV2 til distribution i antenneforeningerne? 
Efter medieforlig 2018 vil der ske ændringer i udbud af kanaler fra DR, måske 
også fra TV2. Vi har til repræsentantskabsmødet lørdag den 11.5. inviteret 

repræsentanter for DR og TV 2 til at fortælle os om, hvad antenneforeningerne fremover kan 
forvente at kunne distribuere fra de to tv-stationer. Hvad som flow-tv? Hvad som streaming? Kom og få mere 
viden om fremtidig distribution af de tv-kanaler, der dækker 80-85% af den samlede mængde tv, danskerne 
ser. Noter dagen allerede nu.  

Til efterårsmødet i repræsentantskabet den 6.10.2019 inviterer vi NENT (Viasat) og Discovery. 

 

4. Hvad vil du gerne drøfte med andre antenneforeninger? 
Vi har formelle regler om forslag til repræsentantskabet, men FU hører 
gerne fra bestyrelsesmedlemmer og antenneforeninger, om I har em-
ner, i gerne vil drøfte med andre foreninger. Så vil vi sætte det på 
dagsordenen for kommende møder repræsentantskabet.  

Send forslag til fu@a2012.dk. 

  

5. ANGACOM ti. 4.6. – to. 6.6.2019 i Köln 
Se mere på http://www.angacom.de/en.html. 
Flere danske virksomheder udstiller. Man har 
allerede solgt 90% af udstillingsarealet, og der 
bliver mere end 400 udstillere. Se rapport fra 
ANGACOM 2018 i A2012 News 12-2018 samt vejledning om rejse, hotel og andre praktiske forhold i A2012 
News 17-2017. 

 

6. Fagligt Netværk – møde afholdt den 7.2.2019 
På mødet blev der med støtte fra A2012 nedsat en arbejdsgruppe om husinstallationer 
og wifi med formand for A2012 Tekniske Udvalg Tage Lauritsen som medlem. Vi håber 
senere på året at få flere gode råd om dette vigtige emne.  

 

7. Må en antenneforening opkræve udmeldelsesgebyr? Ja,  siger A2012. 
Vi har modtaget en forespørgsel fra et par foreninger, som fra nogle medlemmer har fået oplyst, at det ikke 
er lovligt at opkræve et udmeldelses- eller lukningsgebyr når et medlem udmelder sig af foreningen. Der 
henvises til dette link: http://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/spoergsmaal-og-svar-om-frit-tvvalg-i-
foreninger-og-udlejningsejendomme/forbrugere/ 

Vi har undersøgt sagen, og her er svaret. En antenneforening er organiseret som en 
”forening”. Der er i Danmark ingen generel lovgivning om, hvordan foreninger skal 
organiseres eller drives, men i den juridiske disciplin ”foreningsret” slås det fast, at ge-
neralforsamlingen, hvortil alle foreningens medlemmer har adgang og stemmeret, en-
deligt afgør forholdet mellem foreningen som juridisk person og foreningens enkelte 
medlemmer. Det betyder meget enkelt sagt, at generalforsamlingens beslutninger af-
gør alt om forholdet mellem forening og medlemmer.  
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En række love har dog også betydning for foreningen, og de kan gå forud for og tilsidesætte, hvad general-
forsamlingen måtte beslutte. Momsloven pålægger os at opkræve og afregne moms hvad enten vi kan lide 
det eller ej, ophavsretsloven pålægger os at opkræve ophavsretsafgifter for brug køb af rettigheder og afreg-
ning til indehaverne af ophavsretten repræsenteret ved Copydan. Andre skatteregler pålægger os at gøre 
noget eller undlade at gøre andet. Aftaleloven gælder også for foreningens forhold til sine medlemmer. 
Mange andre eksempler, hvor loven går forud for evt. beslutninger på generalforsamlingen, kunne nævnes. 

Vores juridiske konsulent har undersøgt, om der i Radio- og tv-loven eller anden lovgivning skulle være be-
stemmelser, der hindrer en generalforsamling i lovligt at beslutte at opkræve et udmeldelsesgebyr. Det er 
der ikke.  

Vi kan heller ikke finde nogen hjemmel til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning i ovennævnt link. 
Vi antager, at styrelsen fejlagtigt anser antenneforeninger for at være eller at kunne sidestilles med erhvervs-
drivende. Det er vores opfattelse, at det kan man ikke. Der findes en række administrative afgørelser, der 
slår fast, at i hvert fald en mindre antenneforening ikke kan betragtes som eller sidestilles med en erhvervs-
drivende. Deres forhold vedr. optagelse eller udmeldelse af medlemmer reguleres derfor alene af vedtagel-
ser på generalforsamlinger.  

Vi har ved Google-søgning konstateret, at en række andre antenneforeninger også opkræver udmeldelses-
gebyr. 

 

8. Kalender for 2019 – vigtige datoer for antenneforeninger og bestyrelser 
Lørdag den 11.5.2019 kl. 10-16: A2012 repræsentantskabsmøde, Odense 

Tirsdag den 4.6. – torsdag den 6.6.2019: ANGACOM, Köln. 

Torsdag den 5.9.2019 kl. 9-16.30: Internetdagen 2019, Tivoli Hotel, 
København. Gratis. 

Fredag den 6.9. – onsdag den 11.9.2019: IFA Berlin 2019.  

Lørdag den 5.10.2019 kl. 10-16: A2012 repræsentantskabsmøde, Odense med forudgående uformel middag 
fredag den 4.10.2019 kl. 19.00. 

 

Kontakt og informationer 
Find nyttige informationer og tidligere udgaver af News på A2012’s hjemmesiden: www.a2012.dk.  
Enhver forening kan stille spørgsmål direkte til et udvalg, se ”Kontakt til A2012” på hjemmesiden. 
Følg med i vigtigste nyt fra A2012 og antennebranchen i Dagens Nyt: http://a2012.dk/dagensnyt/   

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforenin-
ger i A2012 at citere artiklerne i nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af 
kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 
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