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Betalinger via NemKontoSystemet (NKS)
Kontor

Ved a-kassernes implementering og test af NKS har det vist sig, at betalinger
med fejl i kontonummer, CPR-nr., CVR-nr., SE-nr. eller P-nr. afvises af
NKS med retursvar 2, og derfor ikke indsættes på a-kassernes KUB-konti.

TE-1

Rettelse af dette er sat i gang, og målet er, at det bliver klart til den 7. november 2006.
Økonomistyrelsen og direktoratet skal henstille, at test mv. fortsætter som
planlagt, så alle a-kasser senest den 15. november 2006 udbetaler via
NKS/SKB. A-kasser, der kan håndtere disse afvisninger i NKS, kan gå i drift
efter godkendt test og behøver ikke vente på rettelsen.
Hvis rettelsen ikke nås til den 7. november 2006, vil datoen for idriftsættelse
blive revideret.
Betalinger til udlandet
Der har været lidt usikkerhed om hvordan betalinger til udlandet skal foregå,
direktoratet skal derfor meddele følgende:
Efterløn/overgangsydelse til en valgt konto i et udenlandsk pengeinstitut
Tilsvarende som i dag skal udbetaling af efterløn/overgangsydelse til et medlems konto i et udenlandsk pengeinstitut, ske via Jyske Netbank Erhverv
(JNE). Der skal laves en komplet betaling fra a-kassens UK-konto til akassens KUB-konto, med angivelse af den relevante ydelsesart i NKS, og
den relevante posteringstype i SKB.
Fra a-kassens KUB-konto overføres betalingen herefter til medlemmets konto i det udenlandske pengeinstitut. I JNE vælges kreditorbetaling, bank –
udland, og det angives, at omkostninger i Danmark betales af afsender, og i
udlandet af modtager.
Betalinger til en NemKonto i et udenlandsk pengeinstitut
Medlemmer, som måtte have valgt en NemKonto i et udenlandsk pengeinsti1/2

tut, vil blive pålagt både det indenlandske og det udenlandske gebyr til pengeinstitutterne.
At en betaling sker til en NemKonto i et udenlandsk pengeinstitut kræver
ingen særskilte betalingsprocedure i a-kasserne, da betalingen styres fuldt ud
af NKS/SKB.

Komplette betalinger
Følgende betalinger skal være komplette, dvs. modtagers bankregistreringsog kontonummer skal påføres betalingen:
•

Overførsel af efterlønsbidrag til en pensionsordning

•

Udbetaling af efterlønsbidrag til et bo

•

Overførsel af efterløn/overgangsydelse til KUB-kontoen med henblik
på viderebetaling til medlemmer med en konto i et andet EØS-land, i
Grønland, på Færøerne eller i Schweiz.

•

Afregning af beløb, der tilbageholdes i ydelser til dækning af krav fra
offentlige myndigheder, eller modregnes til dækning af krav fra akassen

•

Betalinger til Arbejdsdirektoratet (Regnskabstilsynet)

•

Afregning af indeholdt a-skat af dagpenge m.fl. (forventes senere udlagt til a-kasserne)

•

Afregning af afgift af tilbagebetalte efterlønsbidrag (forventes senere
udlagt til a-kasserne)

Med venlig hilsen
Tove Bartels
afd.leder
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