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Ophør af a-kassernes udbetaling af VEUgodtgørelse og befordringstilskud samt ændring i betaling af ATP-bidrag
VEU godtgørelse
Den 1. januar 2019 samles administrationen af VEU-godtgørelse for både forsikrede og ikke forsikrede personer under Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB.
Dog gælder det, at godtgørelse vedrørende medlemmer, der har påbegyndt et uddannelsesforløb i 2018 men som først afsluttes i 2019, fortsat skal udbetales af akasserne efter de hidtidige regler.
Styrelsen skal anmode a-kasserne om inden udgangen af januar 2019 at oplyse
antallet af berørte medlemmer, samt hvornår de sidste udbetalinger kan forventes at
blive gennemført i 2019.
ATP
Med virkning fra 1. kvartal 2019 vil opkrævning og betaling af ATP-bidrag ske via
en betalingsserviceaftale med ATP. Opkrævning vil ske på baggrund af a-kassernes
indberettede oplysninger til eIndkomst.
Styrelsen vil tilmelde a-kassernes relevante SE-numre til aftalen. Betaling vil ske
via én særskilt konto i SKB for samtlige a-kasser. Andelen af det samlede indbetalte bidrag til ATP som betales af medlemmet, vil fremgå særskilt af de månedlige
opgørelser over modtagne tilskud mv.
A-kasserne skal som hidtil kvartalsvis indsende blanket 4 vedr. ATP. Skulle der
være uoverensstemmelse mellem opkrævningen fra ATP og a-kassens indberetning
over de tilbageholdte bidrag til ATP, vil a-kassen blive kontaktet med henblik på at
få afklaret forholdet.
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Korrektion til en tidligere ATP-indberetning
A-kasserne skal være opmærksomme på, at hvis der bliver korrigeret i ATPindberetninger, efter opkrævningstidspunktet for perioder ATP tidligere har opkrævet, vil det få betydning for hvordan korrektionen bliver opkrævet, alt efter
hvilken basismåned* indberetningen bliver indberettet med i E-indkomst.
Bliver der lavet en korrektion for marts måned efter 1. kvartal er afregnet til ATPhuset, med basismåned 04 (april), vil korrektionen blive opkrævet sammen med 2.
kvartal som sker via Betalingsservice.
Bliver der lavet en korrektion for marts måned, med basismåned 03 (marts), efter 1.
kvartal er afregnet til ATP-huset, vil der blive sendt en opkrævning via Digital
Post, da beløbet vedrører et tidligere kvartal som allerede er opkrævet.
Opkrævningen bliver sendt via Digital Post på www.virk.dk. Det er A-kassernes
ansvar at få opkrævninger, der er sendt via Digital Post, ekspederet. Dette kan ske
ved, at a-kassen videresender opkrævningen til Regnskabstilsynet straks efter modtagelsen, således at betalingen kan ske rettidigt.
*Basismåned
1. kvartal = januar, februar, marts har basismåned 01,02,03
2. kvartal = april, maj, juni har basismåned 04,05,06
3. kvartal = juli, august, september har basismåned 07,08,09
4. kvartal = oktober, november, december har basismåned 10,11,12
Skulle a-kassen have et mellemværende med ATP vedrørende år 2018, opfordrer
Regnskabstilsynet til, at dette bliver indberettet og/eller afregnet via virk.dk inden
årets udgang.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte os via
regnskabstilsynet@star.dk.
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