NYHEDSBREV NR. 6
Om implementering af det nye dagpengesystem mv.
- 21. december 2017

I dette nyhedsbrev orienteres kort om forhold knyttet til håndtering af udbetalinger og reguleringer hen
over årsskiftet efter overgangen til månedsudbetalinger.
Der henvises til DAK’s nyhedsbrev nr. 3 af 7. december 2016, hvoraf de relevante afsnit er uddybet i
dette nyhedsbrev.

Første-gangs-udbetaling af dagpenge for december måned
- dvs. acontoudbetalingen, der skal være til disposition for medlemmet den sidste bankdag i året, dvs.
den 29. december 2017
Denne udbetaling følger fuldstændig principperne fra tidligere år. Er dispositionsdatoen i 2017 bruges
2017 skattekortet og skatten indberettes i 2017.
Indsender medlemmet sit dagpengekort så sent, at det ikke er muligt at udbetale dagpengene
rettidigt og udbetalingen for december derfor får dispositionsdato i januar, skal det nye skattekort
anvendes. Der anvendes bikort, da fradraget skal bruges til januar-udbetalingen.

Regulering foretaget i nyt skatteår for udbetalinger, der er udbetalt i
gammelt skatteår
- Fx negativ regulering af november eller december som følge af månedskontrollen i januar
Hvis reguleringen foretages senest den 15. februar 2018 bruges skattekortet for
udbetalingstidspunktet. Dvs. reguleringen foretages som om reguleringen var i indeværende år.
Indberetningen af tilbagebetalingen til Indkomstregistret sker som ved reguleringer i indeværende år
med:
-

”Supplerende indberetning” til Indkomstregistret
Minus timer
Minus beløb
Den oprindelige dispositionsdato, så man kan se, at det er reguleret med det oprindelige
skattekort.

Derved kommer reguleringen automatisk med på medlemmets årsopgørelse og indgår i medlemmets
2017-skat.
Proceduren her er anderledes, end a-kasserne har været vant til, men følger den almindelige
arbejdsgiver indberetningsvejledning fra skat om rettelser efter indkomstårets udløb. Denne har SKAT
anbefalet a-kasserne at følge, således at medlemmet i videst muligt omfang betaler skat i de år,
medlemmet får udbetalingerne (dvs. undgår bruttoregulering, hvor medlemmet skal vente på
skatteudligning).

Afregning af reguleringer til staten jf regnskabsinformation nr. 14.
Når der er i regnskabsinformation nr. 14 nævnes, at reguleringer vedrørende december skal oplyses
som efterangivelser senest 22. januar, så indbefatter dette ikke reguleringer som følge af
månedskontrollen i januar, der jo først kontrolleres den 18. januar og hvor høringsfristen ikke er
udløbet den 22. januar. Så efterangivelse indbefatter kun reguleringer, der allerede er foretaget samt
forsinkede udbetalinger.
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