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Svenska Elektrikerförbundet    2010-02-08 
FilIayout för återredovisning av dragna medlemsavgifter från arbetsgivare. 
 
Den fil som levereras ska vara en textfil i ASCII-format. 
Filen innehåller tre sorters posttyper – S1, S2 och S3 
 
S1 - Inledningspost, innehålla uppgifter om arbetsgivare, redovisningsperiod och 
löneutbetalningsdag. 
 
S2 - Detaljposter, innehåller medlemsuppgifter. 
 
S3 - Avslutningspost, innehåller arbetsgivarens totaler dvs. antal poster och summerad avgift. 
 
Posterna ska komma i ordning S1 , S2 ..... .. S2, S3 för varje arbetsgivare 
 
 
lNLEDNINGSPOST: 
Posttyp ………………….   2 tkn (alfanum)  S1 (Alltid S1) 
Förbundsnummer ……..   2 tkn (num) 35 
Arbetsställenummer …..   4 tkn (num) 
Arbetsgivarnummer ….. 10 tkn (num) 
Arbetsgivarens namn … 24 tkn (alfanum) 
Redovisningsperiodstyp    1 tkn (num) 0 
Redovisningsperiod ….   2 tkn (num) Vilken månad det gäller 
Redovisningsår ………   2 tkn (num) Vilket år det gäller 
Löneutbetalningsdag ..    6 tkn (num) ÅAMMDD 
Filler …………………... 13 tkn (num) Nollutfyllnad 
 
DETALJPOST: 
Posttyp ………………….   2 tkn (alfanum) S2 (Alltid S2) 
Förbundsnummer………   2 tkn (num) 35 
Arbetställenummer……..   4 tkn (num) 
Personnummer ……….. 10 tkn (num) 
Namn …………………… 24 tkn (alfanum) 
Avgift ……………………   6 tkn (num)  4 tkn för kronor 2 tkn för ören       Medlemsavgift 
Kontrollavgift……………   6 tkn (num) 4 tkn för kronor 2 tkn för ören 
Betalkod…………………   2 tkn (num) 
Filler ……………………. 10 tkn (num)  Nollutfyllnad 
 
 
BETALKODER: 
Betald avgift …………… 01 
Restad …………………. 02 
Sjuk …………………….. 04 
Värnplikt ……………….. 05 
Slutat..............................19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sidan 2 

 

 
 
 
AVSLUTNINGSPOST: 
Posttyp …………………...   2 tkn (alfanum)  S3 (Alltid S3) 
Förbundsnummer ……….   2 tkn (num) 35 
Arbetsställenummer …….   4 tkn (num)  
Arbetsgivarnummer …….. 10 tkn (num)  
Arbetsgivarens namn …... 24 tkn (alfanum)  
Antalposter ………………   6 tkn (num)  
Summa medlemsavgifter    9 tkn (num) 7 tkn för kronor 2 tkn för ören 
Summa Kontrollavgifter    9 tkn (num) 7 tkn för kronor 2 tkn för ören 
 
 
 
 
Det går inte att redovisa negativa belopp i filen. Om sådana finns ska dessa redovisas på 
en avvikelselista som skickas till respektive avdelning. 
På avvikelselistan redovisas även andra avvikelser som inte kan anges i filen, t.ex. 
personer som är tjänstlediga eller har slutat på företaget. 
 
 
 
 
Exempel 
 
S13500765561974188EXEMPELFÖRETAGI SVERIGE 002101022500000000000000 
S23500765678991234KARLSSON ALLAN  051419013550010000000000 
S23500768512345678JOHANSSON EVERT  052440013800010000000000 
S23500768811223344MARKLUND PETRONELLA  048636012799010000000000 
S33500765561974188EXEMPELFÖRETAGI SVERIGE 000003000152495000040149 
 

 

 

 

 

 

   


