
Registreringsbevis

For
Early Care International
c/o Wondim Belachew
Artillerivej 156 3 th
2300 København S

Dato

24. september 2021

CVR-nummer

42 68 55 85

SE-nummer

42 68 55 85

Stamoplysninger

Land
Danmark

Land navn kort
DK

Driftsform
Frivillig Forening

Virksomhedens start
17. 09. 2021

Regnskabsår
17.09. - 31.12.

Branche

Hovedbranche
949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Startdato
17. 09. 2021

Slutdato

Adresser

Virksomhed Startdato Slutdato

c/o Wondim Belachew
Artillerivej 156 3 th
2300 København S

17. 09. 2021

Mobil 61 71 27 46

Elektronisk post wondim_b@yahoo.com

Har vi de rigtige oplysninger om din virksomhed?
På dette registreringsbevis, står der en række oplysninger om din virksomhed. Det er dit ansvar at kontrollere, at
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oplysningerne er rigtige. Er de ikke det, skal du indberette de korrekte oplysninger til Erhvervsstyrelsen.
Det kan du gøre med NemID på virk.dk.

Hvis der sker ændringer i din virksomhed
Du har pligt til at indberette til Erhvervsstyrelsen, hvis der sker ændringer i din virksomhed. Ændringen kan
fx være, at din virksomhed flytter til en anden adresse, at du holder op med at være arbejdsgiver, eller at du
lukker virksomheden. Når du indberetter en ændring, er det vigtigt, at du skriver den korrekte dato, hvor
ændringen gælder fra.

Når du har indberettet de nye oplysninger, kan du hente dit opdaterede registreringsbevis ved at logge på
skat.dk/tastselverhverv og vælge Profil → Registreringsbevis.

Hvis du har startet virksomhed for første gang
Du kan finde svar på mange spørgsmål på skat.dk/startvirksomhed.

Har du spørgsmål
På virk.dk kan du finde svar på, hvordan du ændrer oplysninger om din virksomhed, afmelder din virksomhed for en
pligt eller helt lukker den. Du kan også ringe til Erhvervsstyrelsen på 72 20 00 30.

Du kan finde svar på en lang række spørgsmål om ATP på virk.dk/atp → Spørgsmål og svar.

Du kan læse mere om indberetning og betaling af skat, moms og afgifter på skat.dk/erhverv. Du er også velkommen til at
ringe til os på 72 22 28 27.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter
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