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Reguleringer af bidrag vedrørende tidligere år og revisorerklæringer
Nedenfor præciseres betingelserne for regulering af medlemsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag vedrørende tidligere år.
Regulering efter årsregnskabet er aflagt, kan kun ske efter forudgående
fremsendelse af særskilt anmodning bilagt dokumentation. Dette følger af §
10, stk. 6 og 7, i bekendtgørelse nr. 982 af 29. juni 2016 om tilsynet med de
anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv. og vejledningen hertil.
•

Hvad er omfattet?
Enhver ændring i medlemstal eller medlemsstatus, som har betydning
for tidligere afregnet bidrag til staten.

•

Hvornår skal/kan ansøgninger indsendes?
Under normale omstændigheder bør der ansøges om en samlet regulering vedrørende alle sager, der er konstateret i en given periode. Regulering kan eksempelvis opgøres kvartalsvis, halvårlig eller helårlig.
Samtidig henstiller styrelsen til, at der kun undtagelsesvis indsendes ansøgninger vedrørende enkeltsager, f.eks. hvis der er risiko for forældelse.

•

Hvad skal indsendes sammen med ansøgningen?
En specificeret opgørelse over de sager ansøgningen omfatter.
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Opgørelsen skal på cpr.nr.-niveau indeholde oplysning om:
• Årsag til reguleringen.
• Bidragsperioder.
• Tidspunktet a-kassen erkender medlemmets tilgodehavende.
• Anvendte bidragssatser.
• Antal måneder.
• Reguleringsbeløb for hver bidragskategori.
• Det samlede reguleringsbeløb.
• Opgørelsen for hver bidragskategori skal vise det totale reguleringsbeløb.
Se evt. det vedlagte eksempel på skema til opgørelse.
Styrelsen vil vurdere, om der skal indsendes yderligere dokumentation,
f.eks. i form af kopier af breve, efterlønsbeviser, attester og udskrifter
fra a-kassens kontingentsystem mv.
Styrelsen kan tillige kræve en revisorerklæring.
•

Hvornår er en regulering forældet?

Som udgangspunkt gælder der en 3 års forældelsesfrist mht. reguleringer af
bidrag til staten.
Det fremgår af § 3 i lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015, forældelsesloven.
Forældelsesfristen kan forlænges, hvis det følger af andre bestemmelser.
På grundlag af a-kassens dokumentation vil styrelsen vurdere forældelsesspørgsmålet.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Regnskabstilsynet på regnskabstilsynet@star.dk.
Med venlig hilsen

Henriette Sølvberg
Fuldmægtig
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