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Betaling af afgift af tilbagebetalte efterlønsbidrag samt nyt tidspunkt for
overgang til Nyt SKB mv.
Kontor

Nyt SKB

TE-1

I Information fra regnskabstilsynet, nr. 5/2007, blev det oplyst, at akassernes overgang til nyt SKB ville blive søgt gennemført således at første
udbetalingsdato i nyt SKB kunne blive den 7. januar 2008.
Grundet uafklarede tekniske spørgsmål forventes overgangen nu tidligst at
ske ultimo januar 2008.
Som følge heraf skal betaling af A-skat ske via Arbejdsdirektoratet som hidtil.
Afgift
Betaling af afgift af tilbagebetalte efterlønsbidrag med virkning fra 2008
skal nu ske via NKS/SKB ved benyttelse af
posteringstype 1 200 5.
Betalingsfristen er senest 3 bankdage efter at bidraget er udbetalt.
Betaling skal foretages som en komplet betaling fra udbetalingskontoen via
NKS/SKB til Skattecenter Maribo, SKB-konto nr. 101437-3, reg.nr. 8109.
Med betalingen skal følge oplysning om CVR.nr. samt teksten ”Efterløn” og
a-kassens navn.
Samtidig med betaling af afgiften skal den af SKAT udarbejdede afgiftsblanket nr. 07.033 sendes i ét eksemplar til Skattecenter Maribo, Postboks
129, Brovejen 15 A, 4930 Maribo. Under punktet reference på blanketten,
skal der tydeligt angives navn og tlf. til vedkommende sagsbehandler.
Blanketten skal ikke længere indsendes til direktoratet.
Blanketten samt vejledning i udfyldelse af blanketten, findes på internetadressen www.SKAT.dk . Vælg ”Blanketter”, ”07Skat; gaveafgifter og pensioner”, ”blanket nr. 07.033”.
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Skattecenter Maribo har udarbejdet en regnearksløsning, der erstatter indsendelse af blanketter. SKAT ser meget gerne denne løsningsmodel anvendt.
Regnearket kan rekvireres via mail til:
Karsten.Maansson@skat.dk og Hanne.Christoffersen@skat.dk
Afgiftsbeløb der vedrører 2007, som ønskes betalt i januar 2008, skal som
hidtil indsendes til direktoratet.
Kontakt til regnskabstilsynet mellem jul og nytår
Mellem jul og nytår kan følgende kontaktes i regnskabstilsynet:
Helle Wehlmann, telefon 38 14 83 23
Finn Poulsen, telefon 38 14 83 90
Tove Bartels, telefon 38 14 83 33.
Glædelig jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
Tove Bartels
afd.leder
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