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1. Forord
I denne pjece vil vi orientere dig om vilkårene for
tilbagebetaling af gæld til A-kassen og de muligheder, du har
for at indgå en afdragsordning med os, hvis du ikke kan
betale det fulde beløb tilbage på én gang.
Vi vil også orientere om konsekvenserne, hvis du ikke vil
medvirke til afvikling af gælden.
2. Afvikling af gæld
Hele gælden er som udgangspunkt forfalden til betaling med
det samme.
Klager du over A-kassens afgørelse, skal du være
opmærksom på, at klagen ikke har opsættende virkning. Det
betyder, at du – selv om du klager – skal betale den gæld,
som fremgår af A-kassens afgørelse. Får du i forbindelse
med en klage medhold, vil du naturligvis få tilbagebetalt
beløb, som du eventuelt ikke skulle have tilbagebetalt.
Vi har som A-kasse pligt til opkrævning og skal overholde de
retningslinjer, lovgivningen har fastsat for at sikre, at beløbet
bliver betalt tilbage.
Derfor skal et beløb svarende til en uges dagpenge, det vil
sige 4.465 kroner i 2022 som hovedregel betales tilbage på
én gang.
Har du formue, herunder fast ejendom, har du mulighed for at
optage et lån eller har du en indtægt, som svarer til en
faglært arbejder, bør også større beløb betales straks. Du
skal medvirke til tilbagebetalingen, selv om du har klaget over
afgørelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
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Træffer styrelsen afgørelse om, at du ikke skal betale
ydelserne tilbage, får du naturligvis det indbetalte tilbage med
renter.

3. Frivilligt forlig / afdragsordning
Kan du ikke betale hele gælden med det samme, har vi
mulighed for at indgå et såkaldt frivilligt forlig og en
afdragsordning. Vi vil følge de retningslinjer, der er fastsat i
lovgivningen for at blive genoptaget som medlem efter
slettelse, når vi aftaler en afdragsordning.
Det betyder, at
•

Beløb op til 19.351 kroner bør betales over 1 år.

•

Beløb op til 38.702 kroner betales over 3 år.

•

Beløb op til 58.053 kroner betales over 4 år og

•

Beløb på mere end 58.053 kroner betales over 5 år.

Naturligvis skal vi tage hensyn til beløbets størrelse og dine
økonomiske muligheder, ligesom SKAT gør ved
lønindeholdelse. Vi vil derfor ofte bede om et budget fra dig,
hvis du ikke kan betale gælden tilbage inden for den tid, vi
har nævnt ovenfor.
Vi kan tage en afdragsaftale op til revision, f.eks. en gang om
året.
Overholder du ikke et forlig, kan dette bruges direkte i
fogedretten uden forudgående dom.

4. Omligning og transport i overskydende skat
Vedrører tilbagebetalingen et afsluttet skatteår, skal din
indtægt for det pågældende år omlignes — sættes ned.
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Din mulighed for at få omlignet din skatteangivelse udløber
efter 3 år og 4 måneder. Det betyder, at SKAT skal have
oplysningen om omligning for f.eks. skatteåret 2018 inden
den 1. maj 2022.
Der er dog mulighed for at søge om omligning herefter. Du
skal skrive til SKAT og forklare årsagen til, at du ønsker
omligning samt vedlægge vores afgørelse om tilbagebetaling.
Når gælden er betalt, indberetter vi den ændrede indkomst til
SKAT.
Hvis du ønsker at indgå et frivilligt forlig, skal du underskrive
en transport samtidig med underskrift af forliget. Vi begærer
herefter transport i overskydende skat og indberetter den
ændrede indkomst til SKAT.
Eventuel overskydende skat udbetales derefter til os og
kommer til at virke som et ekstraordinært afdrag på gælden.
Selv om vi modtager overskydende skat, skal du altså
fortsætte med at betale afdrag som aftalt i afdragsordningen.
Du kan se indberetningen i din skattemappe på skat.dk.
For de fleste ydelsesmodtagere vil en rettelse til eIndkomst
for 2021 automatisk resultere i en ny årsopgørelse. Det er
gældende for indberetninger, der modtages i eIndkomst til og
med ultimo juni i år to efter det år, som indberetningen
vedrører. Herefter dannes der ikke i alle tilfælde automatisk
en ny årsopgørelse. Det betyder således, at du ikke skal
foretage dig noget, når du har underskrevet transporten til os.

5. Renter
Er det beløb, du har fået udbetalt fejlagtigt, større end 20 x
dagpengesagen (17.860 kroner i 2022), skal vi beregne
renter af din gæld til os fra det tidspunkt, hvor den fejlagtige
udbetaling var til disposition. Renterne skal afregnes til
staten.
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Renten udgør 7,55% p.a.
Når du afdrager på din gæld, vil indbetalte beløb først medgå
til nedskrivning af renterne.
Renterne på tilbagebetalingsbeløbet er altså relativt høje, så
alene derfor kan det være en god ide at høre nærmere
andetsteds om mulighederne for lån.
6. Modregning i ydelser
Får du dagpenge, efterløn eller skattefri præmie fra Akassen, skal vi tilbageholde afdrag i din udbetaling og du
slipper for at overføre afdrag til os. Får du skattefri præmie,
indgår hele beløbet som ekstraordinært afdrag på gælden.

7. Manglende medvirken til afvikling af gælden / slettelse
af A-kassen
Medvirker du ikke til afvikling af gælden - enten fordi du ikke
betaler med det samme, ikke vil indgå forlig eller ikke
overholder det frivillige forlig - er A-kassen forpligtet til at
træffe afgørelse om slettelse af dig som medlem.
Ønsker du efter slettelsen at blive optaget som medlem af Akassen igen, bliver du betragtet som nyt medlem. Dette kan
få store konsekvenser for din fremtidige økonomi i form af
manglende ret til dagpenge og mistet ret til efterløn.
Genoptagelse som nyt medlem efter slettelse betyder blandt
andet, at du – for at få ret til dagpenge – efter genoptagelsen
skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år og som
lønmodtager inden for de seneste 3 år have fået indberettet
mindst 246.924 kroner (2022) i henhold til lov om et
indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 20.577
kroner (2022) pr. måned. Kravet kan også opfyldes ved, at
man som selvtændig inden for de seneste 3 år har udøvet
selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst
52 uger.
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Genoptagelse som nyt medlem efter slettelse betyder også,
at du afbryder optjeningen af anciennitet til efterløn, så du
derved med stor sandsynlighed mister retten til efterløn.
Det er en betingelse for at du kan blive medlem af A-kassen
igen, at du indgår et forlig med os om betaling af gælden, der
følger de retningslinjer, vi har beskrevet ovenfor. Det gælder
uanset om du ønsker at blive medlem af AkassenLH igen
eller en anden a-kasse og uanset, om vi har sendt gælden til
inddrivelse i SKAT.
8. Manglende medvirken til afvikling af gælden /
oversendelse af sag til inddrivelse i Gældsstyrelsen
Vi sender gælden til inddrivelse i Gældsstyrelsen, hvis du
ikke medvirker til afvikling af gælden og du vil blive noteret i
RKI. Dette gælder imidlertid kun for sager opstået på
baggrund af svig.
Styrelsen har mulighed for at pålægge din arbejdsgiver at
foretage lønindeholdelse. Dermed får arbejdsgiveren indsigt i
din økonomi.
Er der tale om uagtsomhedsgæld, sender vi dog ikke gælden
til inddrivelse i styrelsen. Vi sørger i det tilfælde selv for at
forfølge kravet. Omkostninger i den forbindelse vil du i givet
fald skulle betale. Der kan pålægges procesrenter. Er der tale
om uagtsomhedsgæld, anbefaler vi derfor, at du indgår en
afdragsordning med os om afvikling af gælden.
9. Overflyttet til anden a-kasse
Er du medlem af anden a-kasse, vil vi orientere denne om
tilbagebetalingen og din gæld. Denne a-kasse har ligeledes
pligt til at tilbageholde beløbet i en eventuel ydelse og – efter
påkrav fra os - slette dig som medlem, hvis du ikke medvirker
til afvikling af gælden. Tilbagebetaling af kontingent fra
slettelsestidspunktet vil indgå som afdrag på din gæld.
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En afgørelse i vores A-kasse har altså også virkning i din nye
a-kasse.
10. Lad os sammen finde en løsning
Som du kan se, er det vigtigt, at alle gør alt for at beløbet
bliver betalt tilbage. Vi håber derfor, at du vil gøre dit til at
afviklingen af gælden kan få et positivt forløb under de
betingelser, der nu engang er for både dig og os som
arbejdsløshedskasse.
Vi takker for din medvirken.
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