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SKB/Business Online – VEU-godtgørelse
Fra Danske Bank har vi modtaget følgende information omkring tilbagekaldelse af betalinger i Business Online:

Kontor
TE-1

”Danske Bank skal gøre opmærksom på, at der i øjeblikket er en generel fejl
i Business Online, der indebærer, at A-kasserne i nogle tilfælde kan have
problemer med at tilbagekalde en betaling i Business Online. En betaling kan
under normale omstændigheder tilbagekaldes i Business Online på selve
ekspeditionsdagen indtil kl. 18.30.
Problemet med at tilbagekalde en betaling opstår, når der i en betalingsfil har
været en fejlbehæftet betaling. Når Danske Bank modtager en sådan fil, vil
der p.t. ikke være mulighed for at tilbagekalde en betaling via Business Online.
A-kasserne skal i dette tilfælde kontakte SKB-teamet via meddelelsesfunktionen i Business Online, og anmode SKB-teamet om at tilbagekalde betalingen. Meddelelsen om tilbagekaldelsen skal være SKB-teamet i hænde inden
kl. 16.00 på ekspeditionsdagen. Eventuelle spørgsmål til tilbagekaldelsen
kan ske ved henvendelse til SKB-teamet på telefonnummer 70 12 13 13.
A-kasserne kan godt slette en betalingsanmodning i Business Online. Hvis akasserne ønsker at slette en betalingsanmodning kan det ske fra betalingsfilen modtages i Danske Bank og til og med dagen før ekspeditionsdagen. Akasserne skal være opmærksomme på, at når en betaling slettes i Business
Online, vil den slettede anmodning ikke blive overført til KUB-kontoen, men
vil blive reduceret i det samlede beløb, der trækkes på udbetalingskontoen,
hvilket betyder, at A-kassen skal foretage regnskabsmæssige korrektioner
efter sletningen.
Der henvises til den specialvejledning, der er udarbejdet til A-kasserne, hvor
den generelle procedure for sletning og tilbagekaldelse af betalinger er nærmere beskrevet.
A-kasserne vil blive informeret særskilt, så snart den generelle fejl omkring
tilbagekaldelser i Business Online er rettet.”
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VEU-godtgørelse
Som meddelt direkte til a-kasserne har Danske Bank klarmeldt kontiene til
brug for udbetaling af VEU-godtgørelse.
Som følge af at direktoratet nu er regnskabsførende for Undervisningsministeriet vedrørende VEU-godtgørelse skal følgende iagttages:
•
•
•
•
•
•
•

Anmodninger om betaling af indeholdt a-skat sendes til Adir
Tilbagebetaling af uretmæssigt modtagne refusionsbeløb sker til Adir
Anmodninger om udbetaling af refusion til dækning af manuelle udbetalinger sendes til Adir
Underskriftsblade vedrørende VEU-godtgørelse sendes til Adir.
Årsregnskab aflægges fortsat særskilt overfor Undervisningsministeriet, men skal indsendes til Adir
De kvartalsvise indberetninger over tilbageholdt ATP-bidrag vil være
uændret
De hidtidige posteringstyper der anvendes ved udbetaling via SKB
vil være uændrede

Diverse blanketter til brug for ovennævnte kan hentes fra direktoratets
hjemmeside via følgende link: www.adir.dk/sw21191.asp

Med venlig hilsen
Tove Bartels
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