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Udpeg underskriftberettiget/-ede til abonnementsaftaler
med SKAT eindkomst

Opgavetitel

Udpeg underskriftberettiget/-ede til abonnementsaftaler med SKAT
eindkomst

Projekt

Monopolbrudsprogrammet

Prioritet

Obligatorisk på kritsik vej

Opgave varighed
(antal dage)
Deadline

2 dage

Mål

At kommunen kan modtage og underskrive abonnementsaftale på SKAT
eindkomst, så Ydelsesrefusion (YR) kan beregne refusion og
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan beregne ydelser.

Beskrivelse

SKAT udsender fire abonnementsaftaler for eIndkomst, som
kommunerne skal indgå med SKAT for henholdsvis YR og KSD.
Aftalerne skal være indgået, før kommunen tager YR i brug. Da der skal
indgås tilsvarende abonnementsaftale for KSD, sendes aftalen for KSD
også nu .

31. januar 2019

Aftalerne er et mellemværende mellem SKAT og kommunen.
Abonnementsaftalerne skal underskrives elektronisk, men SKAT’s
løsning hertil forudsætter, at SKAT ved, hvem i kommunen, der er
underskriftberettigede. KOMBIT hjælper SKAT med at indsamle
oplysning om, hvem i kommunen der er underskriftberettiget/-ede,
hvorefter SKAT i starten af februar mailer abonnementsaftalerne
direkte til de underskriftberettigede.
Abonnementsaftalerne er bilag til den aftale, som kommunerne og
SKAT allerede har indgået vedrørende udveksling af data. Hver
abonnementsaftale består af et bilag 1, som er den egentlige aftale
(Word dokument) og et underbilag, som definerer datafelter (regneark).
Aftalerne er ens for alle kommuner. Der er fire abonnementsaftaler:




KSD - Dagpenge ved sygdom (se eksempel i bilag 5 og 5,1)
YR - Informationer om de offentlige forsørgelsesydelser og
hjemtage (se eksempel i bilag 4 og 4,1)
YR - Ydelsesrefusion af fleksløn (bilag 2 og 2,1)
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YR - Refusion af befordringsgodtgørelse udbetalt af a-kasser (se
eksempel i bilag 3 og 3,1)

Eksempler på abonnementsaftaler vedlægges som bilag. Bemærk
venligst at der kan være små forskelle mellem eksemplerne vedlagt
og de endelige abonnementsaftaler, som SKAT udsender.
Har I spørgsmål til abonnementsaftalerne, kan I kontakte Helle Petersen
i SKAT, der træffes på hep@UFST.DK. Har I spørgsmål til KLIKopgaven kan I kontakte Jens Jørn Nielsen på KDI@kombit.dk.

Metode og
fremgangsmåde








Påfør ansvarlig og udfører på KLIK-opgaven
Identificer underskriftberettigede for hver af de 4
abonnementsaftaler. Det vil nok være samme person, der er
underskriftberettiget for de 3 abonnementsaftaler med YR.
Skriv kontaktoplysninger i bilag 1, og kopier teksten over i en mail,
der sendes til KDI@kombit.dk og angiv ”Att.: JJN,
underskriftberettiget til abonnementsaftaler SKAT e-indkomst” i
emnefeltet.
Orienter de underskriftberettigede om, at abonnementsaftalerne
udsendes fra SKAT februar 2019, og de bedes følge vejledningen fra
SKAT, så aftalerne underskrives og returneres indenfor angivne
deadline.

Resultat

Opgaven kan markeres som fuldført, når kontaktoplysninger på
underskriftberettigede på alle abonnementsaftalerne er fremsendt til
KOMBIT.

Anbefalet udfører

KOMBIT-programleder

Involverede parter Det anbefales at involvere den/de person/-er, der er
underskriftberettiget/-ede som fx It-/Digitaliseringschefen, systemejer/ansvarlig på KSD eller systemejer/-ansvarlig på YR.

Eksterne bilag

https://sharekomm.kombit.dk/p079/Implementering%20%20monopolbruddet/Forms/
KLIKopgaver.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityCont
ext=WSSTabPersistence
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