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Udbetaling af uddannelsesydelse efter 1. august 2009 mv.

Kontor

Med vedtagelse af lovforslag L182 den 28. maj 2009 (Lov nr. 478 af 12. juni
2009) kan der fra 1. august 2009 udbetales uddannelsesydelse i op til 6 uger
ved selvvagt uddannelse til
•

forsikrede ledige medlemmer af en a-kasse, der deltager i uddannelse
på folkeskole-, gymnasialt niveau eller på en videregående uddannelse

•

forsikrede ledige medlemmer af en a-kasse, der deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

TE-1

Ved udbetaling af fuld uddannelsesydelse, der udbetales i forbindelse med
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, skal der indbetales bidrag til ATP. Det samlede bidrag til
ATP betales af ydelsesmodtageren med 1/3 og af staten med 2/3. ATP af
uddannelsesydelse skal opgøres på et særskilt SE-nummer.
Udbetaling af uddannelsesydelse sker via det etablerede udbetalingssystem
med refusion fra direktoratet. Ved dannelse af a-kassens udbetalingsinstruktioner er det derfor a-kassens udbetalingskonto oprettet under Arbejdsdirektoratet, der skal angives. Som posteringstype skal en af følgende anvendes
afhængig af hvilke uddannelsesniveau uddannelsesydelsen udbetales for:
Udbetalingsart

1.pos.

Uddannelsesydelse u/ATP

1

140

1

frie tal

Uddannelsesydelse m/ATP

1

141

1

frie tal

(uddannelse på folkeskole-,
gymnasialt niveau eller på
en videregående uddannelse)

(erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse til og med
erhvervsuddannelsesniveau)

2.-4.pos. 5.pos.

6.-7.pos.

1/2

Diverse regnskabsblanketter vil blive udvidet til også at omhandle ovennævnte.
Blanketterne forventes udsendt ultimo juli 2009.
Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse til medlemmer, der modtager uddannelsesydelse, benyttes den hidtidige posteringstype for befordringsgodtgørelse.
Blanket til brug for oprettelse af nyt SE-nummer kan hentes via
www.webreg.dk. Under punktet Blanketter vælges Starte. Herefter vælges
Startblanketten.
Under blankettens rubrik 1, Har din virksomhed et CVR-nr. eller SE-nr.?
afkrydses feltet ”ja”, og a-kassens CVR-nr. angives i blankettens øverste
højre hjørne.
Under rubrik 6, Branche, anføres: ”Arbejdsløshedskasse”. Ud for branchekode angives ”84.30.00”.
Under rubrik 13, Supplerende oplysninger, anføres: ”Delregistrering ønskes
p.g.a ny lov pr. 1. august 2009. Udbetaling af A-skat mv, til medlemmer af
a-kassen som skal modtage uddannelsesydelse”.
Oplysning om det nye SE-nummer skal være direktoratet i hænde senest den 3.
august 2009. Direktoratet vil herefter informere SKAT om de nye SE-numre
under hensyn til de kommende indberetninger til eIndkomst og Askattebetalinger.
Direktoratet skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsbrev af 16. juni 2009 til a-kasser og jobcentre.
Med venlig hilsen
Tove Bartels
afd.leder
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