2011 aallarnerfigalugu qarasaasiakkut skattekortinik piniarneq
Ukioq akileraarfiusoq 2011 aallarnerfigalugu skattekortinik qarasaasiakkut piniarluni qinnuiginninnerit nutaamik ilusilersugaq atorlugu
pisassapput, tamannalu ataani allassimasuni nassuiarneqarpoq.
Danskit akileraaruserisoqarfianni teknikkikkut ilusilersukkat aallaaviupput:
” 4.4 Record 2101 (Sulisorisanut paasissutissat aalajangersimasut/CPR-nr.-kkaartumik skattekortinik piniarnerit) eIndkomst aamma LetLøn
Version: eIndkomstimut LetLønimullu teknikki atorneqartoq (ilusii il.il.) pillugit ilitsersuut (20. november 2009-miit atuutilersoq)”
Uani nassuiaasersorneqarput:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1745556&vId=203061&i=17#i1745556
matumanilu issuarneqarlutik, Kalaallit Nunaanni atornissaannut killilersuutinik ilassutinillu imaqartinneqartoq.
Malugisassat:
- Fili tamakkiisumik akueriumaneqarnavianngilaq filimi paasissutissaq ataasinnguarluunniit imarisassaannut malittarisassanik
eqquutitsinngippat.
- Sulisitsisumut ataatsimut ukiumut akileraarfiusumut ataatsimut fili ataasiinaq nassiunneqassaaq.
- Sulisitsisoq ima paasineqassaaq ingerlatsivik inatsisitigut pisinnaatitaasoq ataasiinarmik IIN-normulik. Filip taaguutaa oqaatsinik
katitigaassaaq ”eSkattekortsAnmodning” IIN-normumik malitsilerlugu
Assersuut ”eSkattekortsAnmodning16607479”
- Fiili record 1000-imi aallarniuserneqarsinnaavoq (taamaattussaatitaanngilarli)
(http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1745554&vId=203061&i=15#i1745554)
record 9999-imillu naggaserneqarsinnaalluni (taamaattussaatitaanngilarli
- Tulleriinnilersuinermi record 2001-imik ilaqartitamik tamanna ataatsimoortumik isiginninnermi pingaartinneqarnavianngilaq.
- (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1745582&vId=203061&i=41#i1745582 )
Record 1000 aamma 9999 atorneqarpata ilutsit misissornerini immikkoortuni nalunaaruteqarnermi allaffissat ataasiakkaat
atorneqarumaarput.
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Technical notes
eTaxcard is stored in
the table
EMP_DEPARTMENT_CE
NSUS

1 Lb_nr

6 Person_ans
ættelsesdato

Skattestyrelsens
præciseringer/ændringer

ÅÅÅÅMMDD

Altid foranstillede nuller.
Første linje altid 0000001

Bruges kun til format
check

Hvis personen ikke har
et CPR-nr., bruges
record 8001.

Der skal altid angives et
personnummer. Et
Personnummer må kun
optræde én gang i hver fil.

Cpr oversættes til
PT_CENSUS_GUID

Blank, læses ikke

Arbejdsgivers GER nummer
skal angives her og være
det samme for alle records i
hele filen

Via EMP_EMPLOYER>EMP_DEPARTMENT
Find
EMP_DEPARTMENT_GUID

Ved indberetning til
LetLøn:
Bruges bl.a. til at
adskille flere
ansættelsesforhold i
samme virksomhed.

Optionel.
Arbejdsgivers identifikation
af ansættelsesforholdet.

EMPLOYERS_EMPLOYE
E_CODE

Ved indberetning til
eIndkomst :
Blank, læses ikke

Vil blive returneret i
elektroniske skattekort til
Akissasiat (såkaldt transtype
306 – felt 5 løbenummer) til
automatisk match af
skattekort med
ansættelsesforhold.

Ansættelsesdato for
medarbejderen.

Skal være en dato før
skatteårets start

Only used for formatcheck

7 Person_fratr
ædelsesdato

53

8 N
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Medarbejderens
fratrædelsesdato.
Vigtig, da der ellers
fortsat modtages
skattekort.

8 Fillerfelt

61

5 N

Blank, læses ikke

9 da_forenings
kode

66

5 N

Ved indberetning til
LetLøn:
Dansk
Arbejdsgiverforenings
foreningskode

Bruges endnu ikke

Bruges ikke

Ved indberetning til
eIndkomst :
Blank, læses ikke
10 Fillerfelt

71

4 N

11 Fillerfelt

75

10 N

Blank, læses ikke
Afdelingsforkortelse (Bureau
navn i Akissasiat).

Blank, læses ikke
12 Skattekortty
pe

85

1

N

J

1 = Hovedkort
2 = Bikort
6 = Hovedkort
med separat Askat-procent
(bevilling)
7 = Bikort med
separat A-skatprocent
(bevilling)

Valg af den ønskede
skattekortstype.
6 og 7 er klar til brug
ved udbetaling af
ydelser, hvori der ikke
må lønindeholdes, jf.
inddrivelsesbekendtgør
elsens § 12.

Used to translate GER Nr
to Department.

Hvis afdelingsforkortelse
ikke er angivet, tilknyttes
ansættelsen til en
standardafdeling hos
arbejdsgiver.
Kun kode 1 og 2 kan angives CODE_TAXCARD_TYPE
og kun hovedkort udsendes.
Error if not 1 or 2

13 Skanvendfra

14 suppl_opl_m
edarbejdernr

15 gen_rekv_sk
attekort

86

94

144

8

N

J

ÅÅÅÅMMDD

Den dato skattekort
ønskes anvendt i
virksomheden, datoen
kan ikke ligge før
ansættelsesdatoen.
Kan også være
"kundeforhold
oprettelse dato" - for
lønservicebureauets
nye kunder.
Der kan ikke rekvireres
skattekort med
tilbagevirkende kraft.
Hvis der ved ny
rekvisition eller
ændring af rekvisition
angives en dato, der
ligger før modtagedato
vil den systemmæssigt
blive rettet til d.d.

Bruges endnu ikke.
Skattekortet anvendes altid fra
starten af skatteåret

50 A

N

Alfanumerisk
venstrestillet

Anvendes kun i
forbindelse med
abonnementet på
skattekort, hvor det
angivne nummer
sendes retur med
skattekortet

Fritekst

1 A

N

R=
genrekvirering
af skattekort.
Blank = i andre
tilfælde

Kan evt. bruges til at
argumenter for hvorfor netop
dette ansættelsesforhold skal
tildeles A kort.

Table field
EMPLOYERS_EMPLOYE
E_NOTE

Bruges endnu ikke

Format sample
0000012101220359232121303798Medarbejder_11A20090803xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAfd1
0000022101241256345521303798Medarbejder_11B20100905xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAfd2

1xxxxxxxxLøbenummer xyx
2xxxxxxxxNyansat

