EXEMPEL

Förnamn Efternamn
Adress 123

12345 STAD

Specifikation över ersättning
Inkomstår

Skpl ersättning
under året

2016

11 400,00

Erhållna dagar
under året

Prel skatt under
året

15

3 225,00

Vecka

Arbete/ Hinder
(timmar)

201551
201552

Kvarvarande
skuld

Anståndsränta
under året (R1)

0,00
Kvarv dagar i
perioden

0,00

Skpl ersättning
denna avi

0,00

Dröjsmålsränta
under året (R2)

141,5

Varning,
avstängning och
nedsättning

Avdrag
medlemsavgift

Prel skatt denna avi

11 400,00

3 225,00

Deltidsdagar
Tilld/Använda

Nästa ordinarie utbetalning

75 / 16,5

2016-02-25

0,00
Ersdgr/ karens

Ersnivå

Skattepliktig
ersättning

Skatt

30.50 AR

1.00 E

80%

760,00

-215,00

545,00

9.00 AR

4.00 E

80%

3 040,00

-860,00

2 180,00

201553

5.00 E

80%

3 800,00

-1 075,00

2 725,00

201601

5.00 E

80%

3 800,00

-1 075,00

2 725,00

Utbetalningsdag

Avdrag

Utbetalt

2016-01-21
A-kassans telefon
A-kassans telefontid

Handläggare

Nettobelopp

A-kassans e-post
Organisationsnummer

8 175,00

Förklaring av rubriker och förkortningar
Under rubriken Vecka ser du vilka veckor som specifikationen avser. Veckorna redovisas en och en så att du
ska kunna kontrollera att de stämmer med de kassakort du har skickat in. I de fall en vecka inte kan
redovisas med endast en rad redovisas den på flera rader.
Under rubriken Arbete/Hinder (timmar) anges det antal timmar du inte får ersättning för under veckan.
Orsaken till att du har fått avdrag anges med förkortningar, som har följande innebörd:
AR - Arbete
SJF - Sjuk eller Föräldrapenning
SEM - Semester
H - Hindertid, det är dagar då du av en eller annan anledning är förhindrad att erhålla arbetslöshetsersättning.
Det kan bero på att du inte är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen eller att du redovisat
hinder en eller flera dagar m m.
Under rubriken Varning, avstängning och nedsättning framgår det om du är avstängd från rätt till
ersättning, eller om din dagpenning är nedsatt.
A - Avstängning, du har inte rätt till ersättning.
N - Nedsättning, din dagpenning har minskats.
Under rubriken Ersättningsdagar/Karens framgår hur många dagar som utbetalats i den aktuella veckan,
och om dagarna som redovisas är karensdagar.
K - Karensdagar
E - Ersättningsdagar
Under rubriken Ersättningsnivå visas den nivå som din skattepliktiga ersättning per dag är beräknad utifrån,
"80%", "70%" eller "65%". Har du fått grundersättning anges "Gru".
Under rubriken Skattepliktig ersättning visas den totala skattepliktiga ersättningen för den aktuella veckan.
Under rubriken Skatt redovisas det skatteavdrag som gjorts för den aktuella veckan.
Under rubriken Avdrag framgår vilka avdrag som gjorts från din ersättning, exempelvis medlemsavgift.
S - Avdrag till skuld hos a-kassan
SA - Indrivningsavgifter
R1 - Avdrag till ränta på upplupen skuld hos a-kassan
R2 - Avdrag till dröjsmålsränta på upplupen skuld hos a-kassan
KFM - Avdrag till Kronofogden
AA - Administrativ avgift (gäller endast "ej anslutna" hos Alfa-kassan)
MA - Avdrag till Medlemsavgift
AF - Annan mottagare Förbundet
AK - Annan mottagare a-kassan (p g a tidigare manuell utbetalning)
AS - Annan mottagare Socialmyndigheten
AÖ - Annan mottagare Övriga
Under rubriken Utbetalt redovisas det faktiska belopp som kommer att utbetalas för den aktuella veckan
(efter skatt och avdrag).
Om du önskar ytterligare upplysningar angående din utbetalning ska du vända dig till
arbetslöshetskassan. Kassan förklarar vad uträkningen grundar sig på. Är du inte nöjd med
förklaringen kan du begära att få beslutet skriftligt. Beslutet kan du därefter få omprövat.

