NYHEDSBREV NR. 2
Om implementeringen af det nye dagpengesystem/”kogebogsprojektet”
– den 6. december 2016

I dette nyhedsbrev orienteres kort om forhold knyttet til administrationen
og IT-implementeringen af det nye dagpengesystem – med særligt fokus på
Indkomstregisteret og SKAT.

I.

Frist for medlemmets indsendelse af månedsoplysninger

Fristen for indsendelse af månedsoplysninger (dp-kort) vil blive ændret i bekendtgørelse
om udbetaling af dagpenge. Hovedreglen vil fortsat være, at medlemmet tidligst en uge
før en måneds udgang skal indsende oplysninger om løntimer og indkomst for måneden
– hvis medlemmet vil sikre sig, at der sker acontoudbetaling til den sidste bankdag i
måneden. Det har imidlertid vist sig, at det nogle måneder er svært at udbetale til tiden
med ovennævnte frist. Der vil derfor blive givet adgang til, at I kan fravige fristen, hvis
der ikke foreligger mindst 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden.
I udbetalingsbekendtgørelsens § 2 forventes følgende indsat som nyt stk. 5:
”Stk. 5. Fristen på en uge før månedens udgang i stk. 3 kan fraviges, hvis der ikke foreligger mindst 5
hverdage før den sidste bankdag i måneden”

II.

Nye webservicekald til brug for hentning af
indkomst/løntimer indberettet ”i” en måned med data om
tidsstempler

Fra 1. juli 2017 skal vi tildele rettigheder på baggrund af den indkomst/de løntimer der
er indberettet til Indkomstregisteret ”i en måned” i stedet for som hidtil ”for en måned”.
For at kunne finde frem til, hvad der er indberettet ”i” en måned, har det vist sig
nødvendigt, at SKAT udvikler et nyt webservicekald, til a-kassernes hentning af data.
Det nye webservicekald forventes at være tilgængeligt fra februar 2017.
Det har vist sig, at der opereres med forskellige tidsstempler for indberetninger i
Indkomstregisteret.
Fremover bliver det muligt at hente følgende tidsstempler: SKAT’s modtagetidsstempel
og SKAT’s udstillingsstempel.
Modtagetidsstemplet er det rettighedsskabende tidspunkt i det nye dagpengesystem,
dvs. det tidspunkt der tæller, når der i love og bekendtgørelser står ”er indberettet”.
Hvis en indberetning fx er modtaget med et tidsstempel kl. 23.53 den 31. i en måned
kan indberetningen tælle med i måneden. Udstillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor
SKAT udstiller indberetningen i Indkomstregisteret, hvorefter den kan hentes.
Udstillingstidsstemplet vil ligge senere end modtagetidsstemplet – og vil i nogle tilfælde
kunne ligge i en anden måned end modtagetidsstemplet, fx kl. 0.26, den 1. i en ny
måned. Derfor er det nødvendigt, at systemerne også henter udstillingstidsstemplet for
ad den vej at sikre, at der ikke er indberetninger der falder mellem to stole og aldrig
bliver hentet.
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Det forventes, at de nye tidsstempler vil være tilgængelige og klar i februar måned 2017.
Modtagetidstemplet og udstillingstidstemplet er data, der findes på samtlige
indberetninger tilbage til 2008 og tidsstemplerne vil derfor bliver overført på alle
hentninger fra Indkomstregisteret, når felterne er tilføjet webservicekaldet.

III.

Nye felter i Indkomstregisteret

De nye felter i Indkomstregisteret om ukontrollabelt arbejde, eget pensionsbidrag, eget
atp-bidrag mv. blev frigivet den 18. november måned 2016. Samtidig blev en ny
kodeliste til kode 68-oplysninger offentliggjort, hvorefter sygedagpengeudbetalinger og
g-dage nu har deres egne koder ligesom § 42-støtten til pasning af syge børn (105).
Da reglerne om forlængelse af referenceperioder og optjeningsperioder er forskellige
afhængigt af om medlemmet har fået støtte til pasning af børn eller til døende, har vi
peget på, at der er behov for en særskilt kode til pasning af døende. Kodelisten til kode
68-oplysninger er derfor blevet udvidet yderligere, således at støtte til pasning af døende
har fået sin egen kode (106).
Bemærk, at de nyoprettede felter i Indkomstregisteret om ukontrollabelt arbejde mv.
som udgangspunkt kun vil indeholde data fra 2017 og frem – og dermed ikke tilbage i
tid.

IV.

Ny dataaftale

Hentning af de nye felter forudsætter en ny dataaftale mellem den enkelte a-kasse og
SKAT.
SKAT har rettet henvendelse til alle a-kasser om en ny aftale ved mail af 3. oktober og
31. oktober 2016. Endelig aftale til underskrift er endnu ikke udsendt af SKAT.
Test af nye felter kan tidligst gå i gang, når en aftale er underskrevet og returneret til
SKAT.

V.

Test

Til den almindelige test af de nye felter i Indkomstregisteret vil det være muligt for de
enkelte systemer at teste afhentningen af data i nye felter ved manuelt at indtaste de
pågældende typer i SKAT’s testsystem.
Ift. webservicekaldene vil store dele af testen op mod Indkomstregisteret skulle ske i
drift (– som det også er sket hidtil).

VI.

De faste månedlige kald til Indkomstregisteret

(Månedskontrol, automatisk forsikringsstatusskift)
Det har vist sig, at arbejdsgiverne ikke altid har pligt til senest at indberette
indkomst/løntimer til Indkomstregisteret den 10. i måneden. Falder den 10. ikke på en
hverdag, har de pligt til senest at indberette indkomst/løntimer den første hverdag efter
den 10. i måneden (eller efter den 17. i januar måned).
Systemer og kontrolarbejdsgange skal derfor tage højde for dette – og sættes til dagen
efter arbejdsgivernes sidste frist for indberetning til Indkomstregisteret for den
foregående måned. A-kassernes (kontrol)månedskald er derfor fastlagt til dagen efter
første hverdag efter den 10. i måneden (den 17. i januar måned).
Ift. den automatiske omforsikring fra deltid til fuldtid vil vi hver måned skulle hente
indberetninger fra Indkomstregisteret for deltidsforsikrede medlemmer der er i
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beskæftigelse. Dette med henblik på automatisk omforsikring, hvis der for medlemmet i
en periode er indberettet løntimer af et vist omfang. Reglerne forholder sig ikke til,
hvornår på måneden det automatiske omforsikringskald skal ske. For at sikre
medlemmerne ens rettigheder har vi som led i kogebogsprojektet anbefalet, at
omforsikringskaldet sker samtidigt med kontrolmånedskaldet i øvrigt, jf. ovenfor.
Se også ”kogebogen” om forsikringsstatusskift, som nu er lagt på www.dp-tæller.dk

VII. Timebank
Vi har som led i kogebogsprojektet anbefalet, at a-kasserne – for at holde styr på data –
opretter en ”timebank”, hvori de hentede og berigede data om indkomst og løntimer
registreres/gemmes.
I gruppen for digital overflytning er det konstateret, at vi ikke efter en overflytning er i
stand til at holde styr på timerne på beskæftigelseskontoen med de data vi indberetter
til de ”fælles tællere”. Det er derfor er en forudsætning, at vi i forbindelse med en
overflytning videresender timebank-data til den nye a-kasse.
Derfor vil digital overflytning blive udbygget med data fra a-kassernes timebank.
Kravsspecifikationen til Digital Overflytning forventes udsendt i endelig form i
december måned 2016.
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