Regnskabsinformation fra
Styrelsen
4/2017

Njalsgade 72A
DK-2300 København S
Tlf. +45 72 21 74 00
star@star.dk
www.star.dk

Til
De anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor
30. juni 2017

Kontor
STAR Brønderslev
Regnskabstilsynet

Orientering om ændringer i forbindelse med overgangen til månedsvis udbetaling af
dagpenge og efterløn den 1. juli 2017

Den nuværende forskudsbekendtgørelse, nr. 407 af 21. maj 2001, vil fortsat finde
anvendelse efter den 1. juli 2017. Dog er der udsendt en ændringsbekendtgørelse
om, at dagpenge og efterløn udbetales månedsvis. I samråd med Danske A-kasser
meddeles følgende omkring de nye efterreguleringsbeløb samt ophør med udbetaling af EØS-dagpenge under et særskilt SE-nummer:
Efterregulering af udbetalte dagpenge og efterløn
Hvis a-kassernes samkøring mellem indkomstregisteret og medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst viser en forskel, skal der ske en efterregulering, jf. §
6 og flere følgende i bekendtgørelsen om udbetaling af dagpenge.
Efterreguleringsbeløb er refusionsberettigede.
Hvis reguleringen skyldes, at medlemmet har oplyst flere timer end der er indberettet til indkomstregisteret, skal der ske en efterbetaling af reguleringsbeløbet. Udbetaling sker umiddelbart efter a-kassens kontrol er færdigbehandlet jf. reglerne i
bekendtgørelsen om udbetaling af dagpenge. Er medlemmet overflyttet til en anden
a-kasse inden reguleringen kan gennemføres, er det den tidligere a-kasse, der efterbetaler til medlemmet
Hvis reguleringen skyldes, at medlemmet har fået mere udbetalt end indkomstregisteret berettiger til, skal reguleringsbeløbet tilbagebetales af medlemmet.
Disse reguleringsbeløb behandles særskilt, men ellers i store træk som øvrige tilbagebetalingstilsvar overfor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Eksempelvis skal der ikke ske forrentning af beløbene, og der skal ikke indsendes en årlig
specifikationsliste over reguleringerne.
Den enkelte a-kasse vil til disse reguleringsbeløb få tildelt en Indbetalingskonto i
Statens Koncern Betaling, SKB. Hver den 20. i måneden vil kontoen blive tømt
over til styrelsens Indbetalingskonto i SKB. De således afregnede beløb vil fremgå
af Regnskabstilsynets månedsvise opgørelser over modtagne aconto refusioner mv.
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A-kassen skal sikre følgende ved disse efterreguleringsbeløb:
Ved modregning i efterfølgende udbetalinger fra a-kassen skal reguleringsbeløbet
overføres direkte fra a-kassens Udbetalingskonto i SKB til Indbetalingskontoen i
SKB.
Hvis modregning ikke er muligt, skal det i forbindelse med a-kassens afgørelse
overfor medlemmet fremgå, at beløbet skal indbetales til a-kassens konto, som skal
være Indbetalingskontoen i SKB.
Afregning når der er sket overflytning til en ny a-kasse
Det fremgår af § 10 i bekendtgørelsen om udbetaling af dagpenge, at hvis et medlem overflyttes til en anden a-kasse inden en efterregulering er gennemført, skal
den tidligere a-kasse sagsbehandle efterreguleringen og træffe afgørelse, jf. de fastsatte regler i § 10 i ovennævnte bekendtgørelse.
Den nye a-kasse foretager en eventuel efterregulering i efterfølgende udbetalinger.
Den tidligere a-kasse skal informere den nye a-kasse om eventuelle reguleringsbeløb. I forbindelse med regulering skal reguleringsbeløbet overføres direkte til den
tidligere a-kasses Indbetalingskonto i SKB.
Oplysning om hvilke medarbejdere, der skal have adgang til den nye Indbetalingskonto i SKB bedes fremsendt til Regnskabstilsynet@star.dk.
Der vedlægges en ny og opdateret balance.
Årsregnskabsblanketten vil blive udbygget til også at omfatte tilbagebetalingstilsvar vedrørende reguleringsbeløb.
Udbetaling af dagpenge til medlemmer der søger arbejde i et andet EØS-land
Med virkning fra 1. juli 2017 er der ikke længere krav om at EØS-dagpenge skal
registerets og udbetales under et særskilt SE-nummer.
Dvs. at EØS-dagpenge fra og med 1. juli 2017 udbetales som øvrige dagpenge,
også hvad angår posteringstype i SKB mv. Det bemærkes, at indberetning af de i
april kvartal 2017 tilbageholdte bidrag til ATP, skal indberettes særskilt, mens
bidrag for juli kvartal 2017 og frem indberettes som dagpenge.
Udbetalingsmaksimum på udbetalingskontoen
A-kasserne anmodes om at kontrollere og vurdere behovet for ændring af det daglige, månedlige eller årlige maksimumsbeløb. Hvis der er behov for ændringer i
forhold til de gældende maksimumsbeløb, skal der fremsendes anmodning om
ændring underskrevet af to bemyndigede personer til Regnskabstilsynet@star.dk
Med venlig hilsen
Morten Bergulf
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