
Indberetning via lønbureau og overførselsservice

Hvis I bruger et lønservicebureau eller et lønsystem, kan I overføre pensionsbidrag via Nets 
OverførselsService.

Lønsystemleverandøren eller Nets kan oplyse, hvilke muligheder der er i jeres lønsystem. 

Udbredte lønservicebureauer er:

• Bluegarden/Dataløn
http://www.bluegarden.dk
Tlf.: 72 27 90 00

• Danløn
http://www.danlon.dk

• Proløn
http://www.proloen.dk 
Tlf.: 87 10 19 30

På sidste side kan I se Nets’ specifikationer til elektronisk overførsel af pensionsbidrag via 
Nets OverførselsService

Industriens Pension har PBS-nr. 01865846.

Uddybning af specifikationer

Indbetaling af pensionsbidrag
For hver medarbejder indsendes Rec-nr.  00, 01 og 02 for den aktuelle lønperiode. Skemaet 
på sidste side side viser, hvordan felterne skal udfyldes. 

Reguleringer
Til regulering af en tidligere lønperiode skal I indsende Rec-nr. 00, 01, 02 og 04. Felterne i 
Rec-nr. 00, 01 og 02 udfyldes efter skemaet - dog skal I ikke angive lønperiode start og 
lønperiode slut (Rec-nr. 00, felt 16 og 17). 

Felterne i Rec-nr. 04 kan udfyldes med op til tre reguleringer. Summen af 
reguleringsbeløbene i Rec-nr. 04 skal være lig med det indbetalte beløb (Rec-nr. 00, felt 
14). Hvis der er brug for at regulere pensionsindbetalinger med forskellige 
overenskomstkoder eller bidragsprocenter, skal I indsende flere informationsenheder.

Fratrædelser
I udfylder fratrædelsesdatoen i Rec-nr. 01, felt 15. Fratrædelse skal oplyses i forbindelse 
med den sidste bidragsindbetaling for medarbejderen. Hvis I får brug for at oplyse 
fratrædelsesdatoen på et senere tidspunkt, kan I gøre det selvstændigt eller sammen med 
en eventuel regulering.

Hvis I skal oplyse fratrædelsesdatoen selvstændigt, skal I indsende Rec-nr. 00, 01 og 02. 
Lønperiode start og lønperiode slut (Rec-nr. 00, felt 16 og 17) udfyldes med 0. Øvrige felter 
udfyldes som ved den sidste indbetaling for medarbejderen.
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Indberetning via lønbureau og overførselsservice

Ekstrapension (supplerende pensionsbidrag)
Indbetaling til Ekstrapension skal holdes adskilt fra indbetalingen af de obligatoriske 
pensionsbidrag til Industriens Pension. 

Hvis I bruger Informations- og overførselsservice hos Nets, skal I oprette en ny 
specifikationsrecord 02, felt 10 (pensionstype), kode 02 (supplerende pensionsbidrag) 
for ekstrapensionsbidraget.

Bidrag fra Fritvalgskontoen
Bidrag fra Fritvalgskontoen skal adskilles fra de øvrige indbetalinger af de 
obligatoriske pensionsbidrag til Industriens Pension. 

Hvis I bruger Informations- og overførselsservice hos Nets, skal I oprette en ny 
specifikations-record 02, felt 10 (pensionstype), kode 02 (fritvalg bidrag) for 
pensionsbidraget fra Fritvalgs Lønkontoen. 
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Datanavn Rec-nr. Felt Bemærkninger

Betalingsafsendernummer OSA 10 Indbetalerens SE/CVR-nr.

Infotype 0 4 Udfyldes altid med '150', som 
betyder 
Arbejdsmarkedspensionen

Betalingsmodtagernummer 0 8 Betalingsmodtagerens PBS-nr.
Industriens Pension har PBS-nr. 
01865846.

Kunde CPR-nummer 0 11 Medarbejderens CPR-nr. 
Bidragsindbetalingen registreres 
under dette nr.

Indbetalt beløb 0 14 Summen af virksomhedens og 
medarbejderens egen betaling.

Fortegn 0 15 Udfyldes normalt med '+' (plus). 
Ved regulering kan '-' (minus) 
anvendes.

Periode fra 0 16 Startdato i den lønperiode, som 
bidragsindbetalingen dækker.

Periode til 0 17 Slutdato i den lønperiode, som 
bidragsindbetalingen dækker.

Overenskomstnummer 0 18 Overenskomstkode. 

Kundenavn 1 8 Medarbejderens navn.

Fratrædelsesdato 1 15 Dato for ansættelsesforholdets 
ophør.

Ekstrapension og 
indbetaling fra 
Fritvalgskontoen

2 10 Udfyldes med 02

Bidragsprocent 2 15 Den samlede bidragsprocent 
(sum af virksomhedens og 
medarbejderens andele).

Regulering af tidligere 
indbetalinger

4 Alle Se overfor i vejledningen.

Specifikationer til overførselsservice
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