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Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Med vedtagelse af lovforslag L 89 den 20. december 2017 (lov nr. 1671 af 26. december 2017) kan personer, som ikke har nået folkepensionsalderen eller er overgået til efterløn på ansøgningstidspunktet, i perioden fra og med den 1. januar 2018
til og med den 30. juni 2018 ansøge om at få sine indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.
Tilbagebetalingen
Tilbagebetalingen sker via NemKonto (NKS) og Statens Koncern Betaling (SKB)
med refusion fra staten. Ved dannelse af a-kassens udbetalingsinstruktioner er det
a-kassens udbetalingskonto oprettet under Beskæftigelsesministeriet, der skal angives.
Som posteringstype i SKB skal følgende anvendes:
Udbetalingsart

1.pos.

2.-4.pos.

5.pos.

6.-7.pos.

Kontant udbetalt efterlønsbidrag

1

210

6

frie tal

Afgift af kontant efterlønsbidrag

1

210

5

frie tal

Som ydelsesart i NKS benyttes NKSEFT.
Afgift
Betaling og indberetning af afgiften, ved tilbagebetaling af efterlønsbidrag indbetalt efter den 22. juni 2017 og indtil udbetaling af efterlønsbidraget, skal følge
samme procedure som ved betaling og indberetning af afgiftsbeløb i dag. SKATs
blanket til afgiftsberegning, nr. 07.033, afkrydses punkt 9 og nr. 1 under pkt. 10 til
angivelse af, at afgiftspligten er indtrådt som følge af § 77a, stk.2 nr. 1/stk.4.
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SKAT arbejder på at stille en Excel regnearksskabelon til rådighed for indberetning
i de tilfælde hvor der måtte være tale om mange udbetalinger pr. udbetalingsdag.
Nærmere information herom følger senere.

Beløbsmaksimum i SKB
Det anbefales, at a-kassen kontrollerer udbetalingsmaksimum på SKB-udbetalingskontoen. I perioden fra januar til august kan a-kassen anmode om en midlertidig
forhøjelse. Anmodningen skal indeholde en kort begrundelse og størrelsen af det
beløb, der midlertidigt er brug for. Anmodningen skal underskrives, skannes og
sendes til Regnskabstilsynets mailadresse regnskabstilsynet@star.dk.
Blanketter
En række regnskabsblanketter vil blive udvidet til også at omhandle ovennævnte.
Blanketterne vil snarest blive udsendt i slutningen af januar 2018.
Indberetning til Beskæftigelsesministeriet
Det skal bemærkes, at Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2018 vil anmode akasserne om bl.a. at indsende cpr.nr., tilbagebetalings- og afgiftsbeløb samt dato
for anmodning om udbetaling af efterlønsbidrag på de personer, som har anmodet
om – og fået udbetalt – kontant skattefri efterlønsbidrag.

Med venlig hilsen

Joan Gøttske-Christoffersen
Kontorfuldmægtig
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