Pensionsoplysninger til Pensionskassen for teknikum- og
diplomingeniører (ISP) via Nets
Specifikationsbehov i forbindelse med OverførselsService
Plac. i
afsenderrecord.
Record nr.
Felt

Informationsbehov
Arbejdsgivers CVR-nr.

*

Kundenummer

Bemærkninger

OSA

10

Anvendes til at identificere, hvorfra beløbet er indbetalt.

00

13

CPR-nummer

Informationstype

*

00

04

”100”, hvis der er tale om pension udenfor overenskomst
"150", hvis indbetaling i henhold til overenskomst

PBS nr.

*

00

08

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører = 00833983

Faggruppenummer /
Overenskomstkode

*

Dataleverandør
Lønmodtagerens CPRnr.
Identifikation af
lønmodtager

*

Kendes i lønsystemerne under fx. overenskomstnummer,
overenskomstkode eller pensionsgruppe.
346: medlem omfattet af offentlig overenskomst
347: medlem omfattet af privat overenskomst
348: medlem ikke omfattet af overenskomst
I position 7-8 angives kode for dataleverandør.
Tildeles af ISP

00

18

00

10

00

11

Identifikation af lønmodtager

00

12

Arbejdsgivers egen identifikation af lønmodtager,
f.eks. lønnummer.

Indbetalt nettobeløb

*

00

14

Nettobeløb, der er blevet tilbageholdt ved lønbehandlingen.

Beløbsfortegn

*

00

15

Er altid "+", medmindre der foretages en regulering.
Se record 04.

Lønperiode

*

00

16

Fra-dato i den lønperiode indbetalingen vedrører.

Lønperiode

*

00

17

Til-dato i den lønperiode indbetalingen vedrører.

Aflønningsform

*

01

13

00 = Månedsløn
01 = Timeløn med månedlig afregning
02 = 14-dagesløn

01

15

Den dato medarbejderen fratræder hos arbejdsgiver

Fratrædelsesdato
Fleksjobmarkering

*

01

16

I position 1 angives ”J”, hvis ansat i fleksjob, ellers ”N”.

Pensionsgivende løn

*

02

08

Den løn, der danner grundlag for beregning af normalbidrag.

Pensionstype

*

02

10

"01" = Overenskomstmæssige bidrag
"02" = Frivillig indbetaling/fritvalgsbidrag

Normalbidrag

*

02

12

Summen af dette felt skal sammen med evt. beløb i OSI 04 give
summen af det indbetalte beløb (OSI 00, felt 14).

Arbejdsgiverandel

02

13

Arbejdsgivers andel af normalbidraget.

Pensionsbidragsprocent *

02

15

Samlet pensionsbidragsprocent. Med 2 decimaler.

Arbejdsgiverprocent

02

16

Den procentsats som arbejdsgiver betaler til pensionen.

alle

Kan lønsystemet danne reguleringer for tidligere perioder, så er
det vigtigt, at normalbidrag i OSI 02 er reduceret med
reguleringsbeløb, og summen af disse beløb svarer til det
indbetalte beløb (OSI 00, felt 14)

Regulering

04

*) Felter der skal udfyldes
OBS! Da PBS-formatet ikke giver mulighed for indberetning af frivilligt bidrag/fritvalgsbidrag via OSI 02, skal disse
bidrag sendes i selvstændig OSI 00 med tilhørende OSI 02, hvor pensionstype = ”02”.
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