
060214 Brætsalgsmøde 
 
Fremmødte: 
brune josefson, pia lund, naja frederiksen  QAQ 
Margrethe hegelund fra PAA 
ole hermannsen, erik, fra MAN 
Arnajaraq, NAR 
Vivi fra NAR, Vive, Hensor 
Marianne, Elisabeth, Kathrine, Anso, Mathilde, SIS 
 
 
Dagsorden:  
- Status 
- Side 418 (Data til Skat/KNAPK) 
- Spørgsmål 
 
- Brev kan sendes ud til fanger/Fisker 
-- bruges det? 
-- QAQ 
--- fælles udbetalinger 
-- PAA 
--- ik prøvet endnu 
-- MAN 
--- ik prøvet endnu 
-- SIS 
--- ik endnu 
 
- Bogføring 
-- har et hængeparti 
 
- Bæreposer 
-- side 417 
-- hvilke kontonr skal bruges? 
-- man kan bruge det eller ej 
-- det vil blive bygget på 
 
Bogføring side 417 
- hvis ik sat kontonumre på, så vil det ik blive bogført 
- peter vil tage kontakt til dem der mangler at sætte det op 
- man kan godt få det koblet på 
 
skattemæssige overførelser månedsvis 
- ny regel der skal overholdes 
- fra dec 2012 
- at fra jan 13, skal der laves redegørelser månedligt 
- den 20. feb er muligvis frist for januar 
 
Månedlig redegørelse til skattestyrelsen (A??) 
 
Sende ud til alle - ny redegørelse 



 
 
Særlige GER numre er oprettet af skattestyrelsen 
- på filen 
GER: -- systemkonstant 
Dato: Første dag i måneden 
CPR 
Skat: Hente fra SKATKOM 
A-indkomst: Altid 0 
A-skat: Al A-Skat der er bogført summerers og rundes af 
 
 
Beregningsrutine:  
- Ændres så det er i hele kroner - A-Skat 
 
 
 
Skattestyrelsen kun have hele kr. på deres afregninger 
 
afrunding foretages ved skat beregning osv. 
 
Der skal laves special kørsel for januar for filen.. 
 
Ønsker om minikursus modtaget fra kommunerne. 
 
Side 418 
- der vil komme i januar 2015 at der skal laves en årsopgørelse 
- knapk spec. 
Hvor ofte afregner I? 
- en gang i kvartalet i MAN 
- hver måned 
KNAPK fil skal laves også  (Lars Dahl). 
- alle cpr numre 
Kommuner sender et eksempel på KNAPK fil 
 
Spørgsmål: 
- planer om rapporteringspligt til foreninger? 
-- ikke hørt noget om 
 
 
Testkommune: 
                             SIS 
 
 
Kommentarer: 
- NAR: Hvornår kan vi gå i gang?  Pia lund og Nivi  
-- Peter kontakter jer 
-- I næste uge vil de gerne have en præsentation 
- Tage Ellen med (brætleder) 
 


