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Vejledning til dannelse af modregningskode, 

ud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings  

overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne  

til brug for opgørelse af fradrag i efterløn. 
 

 

Indledning 
 

I den nye udgave af  ”Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overførsel af 

elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn” der blev 

sendt ud d. 18 marts, var punktet modregningskode udgået i data beskrivelsen. Grunden til at koden blev 

fjernet var at det blev vurderet at det var misvisende at den fremgik af vejledningen når det ikke var en 

konkret variabel i data. Modregningskoden var derfor ikke en officiel data variabel men nærmere en 

vejledninger i forholdt til hvordan at skattekode og opgørelses metoder kunne kombineres til at danne en 

uofficiel modregningskode.  

 

Styrelsens for arbejdsmarked og Rekrutterings holdning er stadig at beskrivelsen af modregningskoden ikke 

bør indgå i den edb-tekniske vejledning når det ikke er en variabel der indgår i data. Det er principielt A-

kasserne eget ansvar at omregne oplysningerne om skattekode og opgørelsesmetode til den rette 

modregningskode.  

 

Efter adskillige forespørgsler har vi dog valgt at producere denne lille vejledning for dannelses af  en 

modregningskode ud fra skattekode og opgørelses metode, der er oplysninger der er tilgængelige i data sendt 

fra STAR. I forhold til sidste version er  den nye skattekode 82, for aldersopsparinger hos lønmodtagernes 

dyrtidsfond medtaget i vejledningen. 

 
Dannelse af modregningskode   

 

Modregningskoden skal udelukkende ses som et hjælpe værktøj til brug for at danne et overblik over hvilken 

type pension der er tale om og hermed nemmere at danne et overblik over hvordan den konkret skal 

modregnes i efterlønnen, modregningskoden er således kun vejledende. Koden dannes ved at kombinerer 

skattekoden og opgørelsesmetoden og hermed at afgøre typen af pensionsopsparing, om det er depot eller 

livsvarig ydelse og om den er led i et ansættelses forhold.  

 

Modregningskoden har samme form som tidligere, de 3 nye opgørelses metoder der omhandler udbetalte 

pensioner inden efterlønsalderen er således indarbejdet i den allerede kendte form. Præmissen for de ny 

opgørelses metoder er at en udbetalt pension skal modregnes som om den ikke var udbetalt hvorfor de nye 

opgøres metoder lægges ind parallelt med de tilsvarende opgørelses metoder for ikke udbetalte pensioner. 

Herunder ses oversigt over hvordan at en modregningskoden kan dannes ud fra skattede og opgørelses 

metode. 
 

 

Modregningskode                                                                                            Skattekode opgørelsesmetode 

 

1 = Årl. livsvarig ydelse, led i ansættelsesforhold 10 eller 13 1,  eller 6 

 

2 = Årl. livsvarig ydelse, ikke led i ansættelsesforhold 01 eller 04 1, 4 eller 6 

 

3 = Depotværdi, led i et ansættelsesforhold 10, 11, 12, 13,  

   14, 15, 16, 18, 

   26, 44 ,45 eller 82 2, 3, 7 eller 8 

 

4 = Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold 01, 02, 03, 04, 07 
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    08, 09 eller 33 2, 3 , 5, 7 eller 8 


