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Betaling af a-skat – eSkattekort – SKB
Som tidligere meddelt skal a-kasserne fra august måned 2008 selv forestå
betalingen af indeholdt a-skat af dagpenge mv.
Betaling foretages via SKATs TastSelv Erhverv. Den af SKAT udarbejdede
vejledning kan hentes på direktoratets hjemmeside via følgende link:
http://www.adir.dk/sw21191.asp
Blanket til specificering af den indbetalte a-skat til brug for den regnskabsmæssige registrering, hentes ligeledes på direktoratets hjemmeside via ovennævnte link.
Særlige opmærksomhedspunkter:
•
•

•
•

Betaling skal ske samlet pr. SE-nummer.
A-kasser der hidtil har benyttet samme SE-nummer til ydelser vedr.
Adir og UVM, opretter et nyt SE-nummer til brug for VEUgodtgørelse. Straks det ny SE-nummer er kendt skal Adir (regnskabstilsynet) orienteres herom.
A-kasser, der endnu ikke har nået at få oprettet/tildelt et nyt SEnummer til VEU-godtgørelse, kan undtagelsesvis betale a-skat af
VEU under det hidtidige SE-nummer.
Specifikation over den betalte a-skat SKAL være Adir i hænde sidste bankdag i den måned a-skatten betales.

eSkattekort
Pr. 1. juni 2008 har SKAT indført eSkattekort/inkl. lønindeholdelse via trækprocenten.
Jævnfør § 12 i inddrivelsesbekendtgørelsen, nr. 420 af 21. maj 2008, er der
visse indkomster der ikke må ske lønindeholdelse i, bl.a. VEU-godtgørelse.
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Nedenstående link henviser til SKATs information om forskellige typer skattekort der kan rekvireres, herunder det særlige skattekort uden lønindeholdelse som skal anvendes ved udbetaling af VEU-godtgørelse.
For at kunne anvende de særlige skattekorttyper ”uden lønindeholdelse”
kræves der er en bevilling, der skal registreres i SKATs erhvervssystem.
Denne bevilling sættes op efter henvendelse til nærmeste Skattecenter.
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1758409
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1745923&vId=202022&i=10#i1745923
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1745565&vId=202000&i=23#i1745565 (Se
under ”felt nr. 12”.)

SKB
Alle hidtidige SKB-konti i Jyske Bank er nu lukket.
Med venlig hilsen
Tove Bartels
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