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Lån til uddannelsesløft og oversendelse af statskrav til inddrivelse

Kontor
Regnskabstilsynet

Lån til uddannelsesløft
Alle a-kasser, der har medlemmer som har optaget ”lån til uddannelsesløft”, bedes
inden årsskiftet gennemgå lånene for at sikre at hovedstol og renter er korrekt registreret i bogholderiet og der er overensstemmelse til oplysningerne i Sharepoint.
Det er væsentligt, at renter tilskrevet de enkelte medlemmers lån jf. a-kassens registreringer stemmer overens med totalen af de renter, som er oplyst løbende til regnskabstilsynet via punkt j på blanket 2 (side 2).
Det er også vigtigt at kontrollere, at udbetalt forskud til medlemmerne til dækning
af lånene stemmer med a-kassens årlige specifikation af lånene, som indsendes
sammen med årsregnskabet. Vi har vedhæftet et eksempel på, hvordan en årsspecifikation kan udarbejdes.
Lånene skal indberettes og afsluttes i Sharepoint, når lånet er færdigbetalt og medlemmet har modtaget en afgørelse.
Styrelsen opfordrer til, at a-kassens lån i Sharepoint gennemgås inden udgangen af
hvert kvartal, og de lån, hvor afgørelse er sendt og klagefristen er udløbet, afsluttes.
Der er foretaget nogle tilretninger i Sharepoint i løbet af 2018 således, at det nu er
muligt at foretage negative eller nul-indberetninger på enten renter eller hovedstol.
Denne ændring bevirker, at a-kassen selv kan foretage korrektioner, hvis et lån er
blevet indberettet til Sharepoint med forkerte oplysninger.
Det er nu også muligt at vedhæfte flere dokumenter til en sag i Sharepoint.
Der kan endvidere oprettes og ændres i sager vedrørende medlemmer, som er blevet udmeldt, er udrejst eller har skiftet a-kasse.

Afskrivning af statskrav pga. beløbets størrelse
Flere a-kasser har spurgt, hvordan de skal forholde sig, når det ikke er muligt for akassen at oversende et statskrav til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM), fordi fordringen er for lille. A-kassen har forinden uden held forsøgt at
opkræve statskravet i overensstemmelse med reglerne om opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, og næste skridt er oversendelse til inddrivelse.

Det fremgår således af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det
offentlige, at en fordring under 100 kr. inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger ikke kan overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.
Det er nærmere beskrevet, hvordan minimumskravet for oversendelse skal forstås i
Udviklings og Forenklingsstyrelsens ”Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)”.
Styrelsen kan oplyse, at a-kassen skal afskrive fordringen, når fordringen er under
RIM’s minimumsgrænse for oversendelse til inddrivelse og det derfor ikke er muligt for a-kassen at oversende fordringen til RIM.

Spørgsmål og bemærkninger til ovenstående kan sendes til regnskabstilsynet@star.dk.
Denne information sendes til modtagere af Regnskabsinformation, a-kassernes
hovedpostkasser og til a-kassernes revisorer. Filerne vil snarest være tilgængelige
på styrelsens hjemmeside:
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyt-fra-regnskabstilsynet/2018/

Med venlig hilsen

Henriette Sølvberg
Regnskabstilsynet
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