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eIndkomst – afstemning 2009
Den 9. december 2009 afholdte SKAT et møde med repræsentanter fra akasserne, deres revisorer og it-leverandører, A-kassernes Samvirke og Arbejdsdirektoratet. Fra SKAT deltog repræsentanter fra hovedcenteret, betalingscenteret
og skattecentre.

18. december 2009
Kontor
TE-1

Formålet med mødet var at finde frem til en model til løsning af de uoverensstemmelser, det har vist sig, at der er mellem a-kassernes registreringer og eIndkomst.
Med henblik på den kommende årsafslutning blev følgende aftalt:
•
•
•
•
•

A-skat afregnes i forhold til a-kassens bogholderi.
Ved betalinger henover årsskiftet, der skal beskattes i 2009, anføres 30.
december 2009 i betalingslinien.
Beløb som tilbagebetales af SKAT frem til den 20. januar 2010 vil af Adir
blive registreret som vedrørende 2009.
A-kasserne afstemmer hvad der totalt er indberettet til eIndkomst i forhold til akassens egen bogføring. Afstemning sker med udgangspunkt i OCR-linierne. SKAT
anbefaler, at afstemning foretages måned for måned.
Eventuelle fejl rettes inden årsskiftet.

Fremadrettet blev det besluttet, at feriedagpenge skal udbetales fra et særskilt SE-nummer.
Direktoratet vil anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at oprette et nyt SE-nummer til
samtlige a-kasser. I den forbindelse bedes a-kassen give direktoratet fuldmagt til på akassens vegne at oprette SE-nummer til feriedagpenge. Nedenfor er fuldmagten, som bedes
underskrevet, scannet ind og sendt med sikker e-post til Arbejdsdirektoratet adir@adir.dk.
hurtigst muligt.
SKAT har efterfølgende meddelt direktoratet, at feriedagpenge, uanset at udbetalingen sker
før ferien afholdes, skal indberettes til eIndkomst som Bagud-løn. A-kasserne skal derfor se
bort fra udmeldingen i Information fra regnskabstilsynet, nr. 9/2009 vedrørende forudbetalt
feriedagpenge.
Med venlig hilsen
Tove Bartels

d. xx.xx.2009
Arbejdsdirektoratet j.nr. 09-312-0034

Fuldmagt
[A-kassen] giver hermed fuldmagt til Arbejdsdirektoratet til på a-kassens vegne at oprette et
nyt SE-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det nye SE-nummer skal anvendes til
a-kassens udbetaling af feriedagpenge.

Underskriftberettiget i [a-kassen]

Fuldmagten bedes underskrevet, scannet ind og sendt med sikker e-post til adir@adir.dk

