BlanketNummer 11000 - Generelle indkomstoplysninger
BlanketFelt
Nummer
Navn
Beskrivelse
100000000000 Dato og tidspunkt
for
000
færdigbehandling
159
af indberetning
100000000000 Indberetningsart
000011
100000000000 IndkomstType
000012

100000000000 Referenceide
ntifikation
000013

Dato og tidspunkt for
færdigbehandling af indberetning

X

X

Felt
vises
altid
X

I=Indberetning, T = Tilbageførsel

X

X

X

Indberetning/annullering

Koden angiver, om efterfølgende
personindberetninger er almindelige
lønansatte eller om de vedrører personer
under reglerne for arbejdsudleje,
grønlands skat, samt
beskæftigelsestype mv.

X

X

X

Indkomsttypen angives i klartekst,
jfr. punkt 4.9, Record 5000 felt nr. 12 i
Teknisk vejledning (formater mv.) eIndkomst og
Letløn:
00 = A-indkomstmodtager/lønansat
01 = SU
03 = Grønlands skat
04 = Anden personlig indkomst/ej lønansat
05 = Bindkomstmodt./ej lønsansat
06 = Kontanthjælp
07 = Sygedagpenge mv.
08 = §48E-F (forskerordningen)
09 = skattefri indkomst
24 = som 04, men friholdt for evt. lønindeholdelse

X

÷

÷

Reference til gl. record som ønskes tilbageført.
ReferenceID = AngivelseVirksomhedEgenId
(IndberetningsID) på den indberetning som
ønskes tilbageført. Skal bruges for præcist at
identificere den indberetning der ønskes
tilbageført/tilbageført fra.
RefID bruges i særdeleshed ifm 4101 =
tilbageførsel men kan også bruges frivilligt af
indberetter til at henvise til en tidligere
indberetning.
Hvis der er tale om en tilbageførsel, så er
værdien af FeltNummer 100000000000000011
= T. Hvis der er tale om en frivillig henvisning
til en tidligere indberetning, så er værdien af
FeltNummer 100000000000000011 = I.

Abonnementet omfatter Felt vises
eIndkomst eIndkomst+ hvis data

a-kasse
feltnavn
Lønseddel tidsstempel

100000000000 Forud- eller
000014
bagudløn

100000000000 Basismåned
000016
personindberetni
ng
100000000000 Valuta
000018
100000000000 Rettelse til
000151
tidligere
indberetning

Angiver om lønudbetaling er forud
eller bagud
F=Forud
B=Bagud
A-skatteperioden

X

÷

÷

X

÷

÷

Skal kunne håndtere flere valutaer på
et tidspunkt. ISO kode for valuta. Er
pt. DK kr.

X

X

÷

Valuta
(Angives kun ved andre valutaer end DKK)

X

X

÷

Rettelse
negativ regulering, der ikke kan henføres til bestemt
periode

BlanketNummer 16000 - Generelle oplysninger for indkomstmodtager
BlanketFelt
Abonnementet
omfatter
Nummer
Navn
Beskrivelse
eIndkomst
X
10000000000 Markering for
Markering for om der findes en E101
0000150
om E101 attest attest. Virksomhedeen må være i
forefindes
besiddelse af en gyldig fritagelsesattest
(E101) på medarbejderen for, at
medarbejderen kan fritages for A-skat
og AM- og SP-bidrag. Udfærdiget af
myndighed i den pågældendes
hjemland ifm. arbejdsudleje.
X
10000000000 Kode 68
Koden angiver om efterfølgende
0000019
personindberetninger tilhører en
bestemt indkomsttype, tidligere
benævnt kode 68 værdi, efter rubriknr. i
S74

Felt vises
hvis data

Felt
vises
altid

a-kasse
feltnavn

X

÷

E101-attest

X

X

OBS:
Kodeteksten skal angives ud fra Teknisk vejledning
(formater mv.) eIndkomst og Letløn,
jfr. punkt 410.1, Record 6000 felt nr. 10:
0000 Alm. Lønindkomst (ingen kode)
0002 Dagpenge, (B-indkomst.)
0003 Dagpenge ( A-indkomst) og G-Dage
0004 Engangsbeløb - opsat pension
0005 Arbejdsløshedsdagpenge.
0006 Folke- og førtidspension.
0007 Lønmodtagernes Garantifond.
0008 Private arbejdsløshedsforsikringer.
0009 Tillægspension fra ATP.
0010 Ældrecheck
0011 Biblioteksafgift
0012 SP løbende udbetalinger.
0013 Løbende udbetaling af efterløn og
flexydelse.
0014 Kursusbeløb/kørselsgodtgørelse fra akassen.
0015 Strejke- og lockoutgodtgørelse.
0016 Anden understøttelse fra a-kasserne.
0018 Rentetilskud til statsgaranteret studielån.
0019 Uddannelsesydelser efter § 7a.
0020 Pension (opsparingsordning for
sportsudøvere).

0021 Ej skattepligtig indkomst (Danida m.f).
0022 Uddannelsesydelser efter § 9.
0024 Delpension.
0025 Tjenestemandspension.
0027 DIS-indkomst, anden Udenrigsfart.
0028 Søindkomst Udenrigsfart - DAS.
0029 Nærfart - DAS.
0030 A-indkomst for kommunale dagplejemødre.
0033 A-indkomst mv. vedr. § 48 E-F ansatte, med
25/33 % skat.
0034 Søindkomst, Færøerne/Grønland.
0035 Sømænd i nærfart fra Færøerne/Grønland.
0036 Ydelser efter serviceloven (lønindeholdelse
mulig)
0037 Skattepligtig gruppelivsforsikring, (pbsl §§
50 og 53 A).
0038 Anden skattepligtig ydelse (orlov, service,
aktiv).
0039 Efterlevelseshjælp/Pasning af døende §
57.
0040 Ydelse efter integrationslov. kap. 5.
0041 Kontant- og engangshjælp (aktivlov § 25)
og aktiveringsydelse.
0042 Revalideringsydelse (aktivlov §52).
0044 Bidragspligtig pension.
0045 Afløsning af pensionstilsagn.
0046 Fratrædelsesgodtgørelse engangsbeløb
(gl. regler).
0048 Oplysningssedler vedr. § 48 E-F ansatte,
med 25 % skat.
0049 Skattefri uddannelsesydelse.
0050 Købe- og Tegningsretter til aktier mv.
0051 Købe- og Tegningsretter LL § 28.
0052 Medarbejderaktier udnyttet.
0057 DIS-indkomst, Begrænset fart
0058 Nærfart - DIS.
0060 Personalegoder til direktør.
0061 Personalegoder til hovedaktionær

0062 Computer, anskaffet ved reduktion i
bruttoløn.
0063 Tilbagebetaling af Efterløns- og
Flexydelsesbidrag (Engangsudbetaling) før 1. juli
2007.
0064 Tilbagebetaling af Efterløns- og
Flexydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30.
juni 2007
0070 Skattepligtige offentlige tilskud.
0071 Skattefrie offentlige tilskud.
0072 Rettelser indsendt af SU-styrelsen.
0097 Skattefrie uddelinger/legater fra fonde (Bindkomst).

10000000000 Produktionsenh Produktionsenhedsnummer for
0000020
edsnummer
virksomhedens CVR-nr. Skal anføres,
hvis der udbetales løn i et
ansættelsesforhold og hvis
virksomheden har to eller flere
produktionsenhedsnumre. Skal ikke
anføres, hvis virksomheden alene har
ét produktionsenhedsnummer eller hvis
der er tale om indberetning af pension,
kontanthjælp, understøttelse o.lign. Se
evt. særlig vejledning.
10000000000 Markering for
Angiver om en indberetning er
0000021
tilbageførsel
tilbageført
1= Ja så er indberetningen tilbageført
0 =Nej så er indberetningen ikke
tilbageført

X

X

÷

P nr. (Jfr ovenfor under felt 115)

X

X

÷

Indberetning annulleret
Tilbageført/Ej tilbageført

BlanketNummer 16001 - Indkomstoplysninger
BlanketFelt
Nummer
Navn
Beskrivelse
10000000000 A-indkomst,
0000057
hvoraf der
betales AMbidrag

X

X

Felt
vises
altid
X

10000000000
0000058

X

X

X

X

÷

÷

X

÷

÷

X

÷

÷

10000000000
0000067

10000000000
0000068

10000000000
0000070

A-indkomst, hvoraf der skal betales
arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
Løn, honorarer mv. herunder
feriepenge, løn under sygdom og
barsel, løntilskud af enhver art,
vederlag til medlemmer af bestyrelser,
udvalg mv. samt pensionslignende
ydelser til tidligere ansatte.
Jubilæumsgratiale mv. angives kun i
type nr. 0069-0071 Bidrag til
arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger, herunder ATP,
skal ikke medregnes i beløbet.
A-indkomst
A-indkomst, hvoraf der ikke skal
hvoraf der ikke
betales AM-bidrag
betales AMSociale pensioner, lovpligtige sygebidrag
og barselsdagpenge, udbetalinger fra
A-kasse, uddannelsesydelser, 1. og 2.
ledighedsdag udbetalt af arbejdsgiver,
strejke- og lockoutgodtgørelse,
udbetalinger fra pensionsinstitutter,
samt andre udbetalinger, hvoraf der
ikke skal betales AM-bidrag. Bidrag til
arbejdsgiveradministrerede
pensionsordninger, herunder ATP,
skal ikke medregnes i beløbet.
Indskud til
Arbejdsgiveradministreret
arbejdsgiveradmi pensionsordning i svensk
nistreret ordning i pensionsselskab/institut_Indskud
svensk
(bruttobeløb)
pensionsinstitut
AM-bidrag af
AM-bidrag (8 pct) af indskud
pensionsordning indberettet i rubrik 22 (beløbet må
i svensk
ikke indgå i rubrik 16)
pensionsinstitut
B-indkomst,
B-indkomst, der skal betales AMhvoraf der
bidrag af
betales AMbidrag

Abonnementet omfatter
eIndkomst

Felt vises
hvis data

a-kasse
feltnavn
A-indkomst med AM-bidrag

A-indkomst uden AM-bidrag

10000000000 B-indkomst,
0000071
hvoraf der ikke
betales AMbidrag
10000000000 Hædersgaver
0000072
10000000000 Naturalieydelse
0000073
fra fonde og
foreninger
10000000000 Supplerende
0000074
oplysninger om
naturalieydelse
fra fonde og
foreninger
10000000000 Skattefri rejse og
0000078
befordringsgodtg
ørelse
10000000000 Jubilæumgratiale
0000091
og
fratrædelsesgodt
gørelse

B-indkomst, der ikke skal betales AMbidrag af

X

X

÷

B-indkomst med AM-bidrag

Hædersgaver ydet som engangsbeløb
fra off. Fonde
Hvis der er givet en immatriel
rettighed, erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste eller hædersgave i
form af en naturalieydelse
Supplerende tekst med oplysning,
hvis der er kryds i naturalieydelser fra
fonde og foreninger

X

÷

÷

(Hædersgaver indgår ikke i beregninger)

X

X

÷

Naturalieydelse

X

X

÷

Naturalieydelse, suppl. opl.

Skattefri rejse- og
befordringsgodtgørelse

X

X

÷

Skattefri rejse- og befordring

X

X

÷

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse

X

(X)

÷

Jubilæumsgratiale og
fratrædelsesgodtgørelse indbetalt på pensionsordning

X

X

÷

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse udbetalt
som tingsgaver

X

X

÷

Sødage

Jubilæumsgratiale,
fratrædelsesgodtgørelse og vederlag
for afløsning af pensionstilsagn inkl.
Indbatalinger til pensionsordning
(rubrik 70) og tingsgaver (rubrik 71).
(Bruttobeløb, dvs. inkl. AM-bidrag).
10000000000 Jubilæumsgratiale Heraf indbetalt til
og
0000092
arbejdsgiveradministrerende
fratrædelsesgodtgø pensionsordninger omfatttet af
relse indbetalt på
Pensionsbeskatningslovens Kapitel 1.
pensionsordning
10000000000 Jubilæumsgratiale Heraf tingsgaver (værdien angives
og
0000093
med virksomhedens købspris)
fratrædelsesgodtgø
relse udbetalt som
tingsgaver
10000000000 Antal sødage
Indberetning af antal kalenderdage
0000094
med søindkomst herunder ferie- og
afspadseringsdage. Det skal opgøres
som det faktiske antal dage. Angives
med 2 decimaler.

10000000000 Løntimer
0000096

10000000000 Bruttoløn
0000097

10000000000 Bruttoferiepenge
0000098

Det antal timer, der bliver udbetalt løn
for i lønperioden.
For timelønnede, de timer der er
præsteret og eventuelt
overarbejdstimer der udbetales i
lønperioden.
For fastlønnede, funktionærer o.l. skal
der indberettes timenormenf.eks. Ved
månedsansatte 160,33 plus evt. merog overarbejdstimer der udbetales i
lønperioden. Angives med 2
decimaler.
Udregnes således: Beløb med typenr.
0013 + typenr. 0014 +
lønmodtagerens andel af
arbejdsgiveradministreret
pensionsordning og ATP.
Feriepenge for timelønnede og
fratrædende funktionærer før
skattetræk.

X

X

X

Løntimer

X

X

X

Bruttoløn

X

X

÷

Bruttoferiepenge

