Til bagside

2007

RYD
01

Indkomstmodtagers CPR-nr. eller CVR-/SE-nr. (Skal udfyldes)

Arbejdsstedkode
(Se vejledningen)

Den oplysningspligtiges CVR-/SE-nr.
(Skal udfyldes)

02

06

Den oplysningspligtiges navn, adresse og telefonnummer.

Fulde navn

03
Adresse
DS-rudekonvolut
kan anvendes

04
Postnr. og
postdistrikt

05

Oplysningsseddel af løn, pension, honorarer, uddelinger fra fonde mv. for 2007
Ansættelses- Hele året
oplysninger (1/1- 31/12)
(kun én af rubrikkerne 7-10 udfyldes)

En sammenhængende periode
Fra
dag

Til
dag

md.

md.

Flere perioder. I så fald oplyses kun, Arbejdssted ej lig
om lønmodtageren var ansat pr. 30/11 virksomhedens registreringsadresse

/

09 ja sæt X
sæt X
AM-indkomst A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
07

08

10

11

nej sæt X

sæt X

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 rubrik 69-71. Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, herunder ATP, skal ikke medregnes i bruttobeløbet.

A-indkomst

A-skat,
AM-bidrag

13

,00

Sociale pensioner, lovpligtige syge- 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 bruttobeløbet.

14

,00

A-skat

15

,00

AM-bidrag på 8 pct.

16

,00

SP-bidrag (OBS ordningen er midlertidigt suspenderet)

17

,00

A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

A-skattepligti- Værdi af bil til rådighed
ge personalegoder. Beløbene skal medregnes i rubrik 19
13 el. 14

Værdi af fri kost og logi efter
Ligningsrådets satser

,00

21

Arbejdsgiver- Indskud
administreret (bruttobeløb)
pensionsordning i svensk
pensionssel,00 skab/institut  22

B-indkomst, der ikke skal betales
Hædersgaver ydet som engangsAndre skatte- B-indkomst, der skal betales AMAM-bidrag af
beløb fra off. fonde
pligtige ydel- bidrag af
ser mv., hvor
der ikke er
36
,00 38
,00 39
trukket A-skat

Blank, A, B, C eller D
(Blank = A)

Personalego- Værdi af fri helårsbolig
der, der ikke er
trukket A-skat 50
af. Beløbene
skal ikke med- Værdi af fri telefon
regnes i rubrik
54
36 el. 38

,00

,00

,00

(2007.02)

03.040
S 74

48

,00

Naturalieydelse m.m.

(Arten anføres i
rubrik 67)
,00

40 sæt X

,00

Værdi af fri sommerbolig i Danmark

Værdi af fri lystbåd

51

52

,00

Værdi af fri TV-licens

,00

53

,00

Personalelån

Fri sommerbolig i udlandet

Frikort off. befordring

60

62

63 sæt X

sæt X

Supplerende
oplysninger

Éngangsindkomst

23

fratrækkes på
selvangivelsen

46

45

ikke indgå i rubrik 16)
,00

Skattefri rejse- og befordringsgodtgø- Beløbene i rubrik
relse samt skattefri uddannelsesydelse 46 og 48 må ikke

ATP-bidrag i alt

ATP-satser Udfyldes med:

AM-bidrag (8 pct.)
af indskud indberettet
i rubrik 22 (beløbet må

sæt X

Ansattes årlige andel vedr. pc-ordning Sødage

66

,00

83

Yderligere oplysninger

Kode

67

68

dage

Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og vederlag
for afløsning af pensionstilsagn inkl. indbetalinger til pensionsordning (rubrik 70) og tingsgaver (rubrik 71). (Bruttobeløb, dvs. inkl. AM-bidrag)

Heraf indbetalt til arbejdsgiveradministredede pensionsordninger omfattet af Pensionsbeskatningslovens
Kapitel 1

Heraf tingsgaver (værdien angives
med virksomhedens købspris, inkl.
moms)

69

70

71

,00

,00

,00

Til forside

Forklaring til koder i oplysningssedlens felt 68 "Kode" (i uddrag):
03
37
44
45
46
50
51
60
61
62
70
71

Dagpengegodtgørelser for 1. og 2. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiveren) samt
dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er indberettet som A-indkomst i rubrik 14
Skattepligtig gruppelivsforsikring, der indgår i anden virksomhedsbetalt præmie
efter pensionsbeskatningslovens § 53 A
Pensionslignende ydelse fra tidligere arbejdsgiver
Vederlag for afløsning af pensionstilsagn
Fratrædelsesgodtgørelse (engangsbeløb udbetalt i samme kalenderår) efter
gamle regler
Købe- og Tegningsretter til aktier samt Aktier/Anparter efter LL § 16
Købe- og Tegningsretter til aktier efter LL § 28
Personalegoder til direktør
Personalegoder til hovedaktionær samt udloddet fri bil som udbytte
Computer, anskaffet ved reduktion i bruttoløn
Skattepligtige offentlige tilskud
Skattefrie offentlige tilskud.

Udover ovennævnte koder, benyttes en række koder bl.a. ved udbetaling af søindkomst
eller offentlige ydelser, f.eks. dagpenge ved sygdom, Arbejdsløshedsdagpenge, folke- og
førtidspension, kontanthjælp og efterløn.
Hvis du har spørgsmål til indberettede koder, kan du kontakte den oplysningspligtige.
Forklaring til ATP-satser i rubrik 45 – hvad betyder A, B, C og D-bidrag?
A-bidrag: Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af
offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag. Satsen
for A-bidrag er uændret siden 1996.
B-bidrag: Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1987 valgte af fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1.
januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.
C-bidrag: Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt Bbidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har
vedtaget at forhøje dette bidrag. C-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 1996, dog
ikke før det tidspunkt, hvor parterne har bestemt, hvornår det skal gælde fra. Satserne
er uændrede fra 1996.
D-bidrag: Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt Bbidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. D-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 2006, dog ikke før parterne har bestemt, hvornår det
skal gælde fra. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.

