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Dataformat generelt 
 

Længde 

Records har længder som angivet under beskrivelsen af disse. 

Records adskilles med linjeskift. 

Karaktersæt 

ASCII (IBM Code Page 850 eller 865). 

Datastruktur ved records i fast format. 

Den samlede datastruktur ser således ud. 

00 Startrecord 

01 Datarecord på virksomhedsniveau-1 

02 Datarecord på medarbejderniveau 

03 Datarecord på virksomhedsniveau-2 

99 Slutrecord 
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Side 2/5 

00 Dataleverandør startrecord 

Indleder en forsendelse fra en dataleverandør. 

Felt 

nr. 
Feltindhold 

Antal  

kar. 

Type 

* 

Placering 

fra til 
Udfyldes Beskrivelse 

1 Recordtyp 2 N 1 2 Ja = 00 

2 Datalevnr 8 N 3 10 Ja CVR-nr. på den der har leveret filen 

3 ModtagerID 3 X 11 13 Ja 
Identifikation af den modtagende ord-

ning = DAB (for DA Barsel) 

4 Lønsyst 5 X 14 18 Nej Identifikation af lønsystem e.l.** 

5 LeveranceID 20 X 19 38 Ja 
Filens dannelsestidspunkt som entydig 

identifikation af leverancen. ** 

X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) 

N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) 

** Se forklarende tekst 

 

Felt 

nr. 
Forklarende tekst 

4 

Her kan det meddeles, hvilket lønsystem e.l. hos dataleverandøren, der har dannet data. Oplysningen 

tænkes anvendt ved kommunikation med dataleverandøren ved fejl i en leverance og skal være en 

hjælp ved fejlsøgning. Det er derfor op til dataleverandøren at afgøre, om feltet ønskes anvendt, 

samt indholdet af feltet. 

5 

Udfyldes som et tids stempel på formen ÅHÅRMMDDTTmmssmsmsms (ÅH = århundred, MM = 

måned, DD = dag, TT = timer, mm = minutter, ss = sekunder, ms = millisekunder), f.eks. 20051231213527667434. 

Identifikationen kan være udfyldt med 000000 efter sekundangivelse. Det er dog afgørende, at identifikationen 

er entydig og overholder den beskrevne opbygning. Bemærk: Indgår også som del af det filnavn, som DA Barsel 

vil tildele filen ved registreringen i DA Barsels arkiv (se dette).  
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01 Indberetning på virksomhedsniverau-1 

Indberettes som den første datarecord i en leverance vedrørende en virksomhed. Der leveres 

kun én record. Vedrører altid det aktuelle opkrævningskvartal. Ved nulindberetning for kvar-

talet og ingen reguleringer til tidligere kvartaler leveres kun 01 og 03 records. 

Felt 

nr. 
Feltindhold 

Antal  

kar. 

Type 

* 

Placering 

fra til 
Udfyldes Beskrivelse 

1 Recordtyp 2 N 1 2 Ja = 01 

2 Senr 8 N 3 10 Ja Arbejdsgiverens SE-nr. 

3 Indbtyp 1 N 11 11 Ja 
1 = Indbetaling og indberetning af bidrag 

2 = Nulindberetning vedr. bidrag ** 

4 Indbår 4 N 12 15 Ja Indberetningsår, f.eks. 2019 

5 Indbkvt 1 N 16 16 Ja Indberetningskvartal** 

X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) 

N= Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) 

**Se forklarende tekst 

 

Felt 

nr. 
Forklarende tekst 

3 

Anvendelse af værdisættet for indberetningstype: 

”1”: Anvendes hvor der for det aktuelle opkrævningskvartal er ansat medarbejdere, der er omfattet af ordnin-

gen. Der fremsendes her en ’Indberetning på virksomhedsniveau’ og desuden en ’Indberetning på medarbej-

derniveau’ pr. omfattet medarbejder. 

 

”2”: Anvendes hvor der for det aktuelle opkrævningskvartal slet ikke er ansat medarbejdere, der er omfattet af 

ordningen. Hvis der er medarbejdere, der er omfattet, men er under bidragsgrænsen leveres således ikke en 

nulindberetning på virksomhedsniveau, men på den enkelte medarbejder. Bemærk: Der kan godt medsendes 

bidragsindberetninger på medarbejdere vedr. regulering til tidligere kvartaler. 

5 

Kan have følgende værdier: 

"1" for januar kvartal 

"2" for april kvartal 

"3" for juli kvartal 

"4" for oktober kvartal 
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02 Indberetning på medarbejderniveau - Reguleringer 

 

Ud over indberetning for det aktuelle opkrævningskvartal, er det muligt at levere reguleringer 

til tidligere kvartaler. Regulering kan enten være første transaktion vedrørende en medarbej-

der, der ikke i første omgang blev sendt indberetning for, eller en ændring vedrørende en tid-

ligere fremsendt indberetning. I det sidste tilfælde opgøres det indberettede som forskellen 

mellem det tidligere fremsendte og det korrekte for et kvartal. Ændringsregulering kan ske på 

to måder: 

1. Ved at fremsende ny transaktion vedrørende kvartalet, der skal reguleres for. Der indbe-

rettes positiv eller negativ regulering eller 

2. Ved at indregne reguleringen for samtlige berørte kvartaler i transaktionen for det aktuelle 

opkrævningskvartal. 

Felt 

nr. 
Feltindhold 

Antal  

kar. 

Type 

* 

Placering 

fra til 
Udfyldes Beskrivelse 

1 Recordtyp 2 N 1 2 Ja = 02 

2 Senr 8 N 3 10 Ja Arbejdsgiverens SE-nr. 

3 CPRnr 10 N 11 20 Ja Medarbejderens CPR-nr.** 

4 Indbår 4 N 21 24 Ja Indberetningsår, f.eks. 2019 

5 Indbkvt 1 N 25 25 Ja 
Indberetningskvartal (se ’Forklarende 

tekst’ under record 01) 

6 Medarbnvn 34 X 26 59 Nej Medarbejderes navn** 

7 Barblb 9 N 60 68 Ja 
Bidragsbeløb angivet i ører til barsels-

ordningen** 

8 Atpblb 9 N 69 77 Ja Bidragsbeløb til ATP** 

1. X = Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) 

2. N = Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) 

** Se forklarende tekst 

 

Felt 

nr. 
Forklarende tekst 

3 Medarbejders CPR-nr. angives på formen DDMMÅÅLLLL, f.eks. 2012441234 

6 Det er frivilligt at udfylde feltet 

7 

Udfyldes med 0 ved nulindberetning for medarbejder, dvs. at en lønbehandlet medarbejder er under bidrags-

grænsen i kvartalet på grundlag af antallet af arbejdstimer i de omfattede lønperioder (beskæftigelse under 9 

timer pr. uge). Udfyldes i øvrigt med det bidrag til barselsordningen, der er beregnet for opkrævningskvarta-

let. Af den første byte i beløbsfeltet skal det fremgå, om der er er tale om et positivt eller negativt beløb. Nega-

tivt beløb angivet med ’-’ i første byte, f.eks. -00006555. Positivt beløb angives uden fortegn, f. eks. 000019650. 

Bemærk: ved regulering opgøres som beskrevet i indledningen til recordbeskrivelsen, 

8 Samme betingelser for udfyldelse som for bidrag til barselsordningen, felt 7, blot her vedrørende ATP-bidraget. 
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03 Indberetning på virksomheds niveau-2 
Indberettes altid som den sidste datarecord i en leverance vedrørende en virksomhed. Der le-

veres kun én record. Vedrører altid det aktuelle opkrævningskvartal, dvs. samme kvartal som 

på record 01. 

Felt 

nr. 
Feltindhold 

Antal  

kar. 

Type 

* 

Placering 

fra til 
Udfyldes Beskrivelse 

1 Recordtyp 2 N 1 2 Ja = 03 

2 Senr 8 N 3 10 Ja Arbejdsgiverens SE-nr. 

3 Indbår 4 N 11 14 Ja Indberetningsår, f.eks. 2019 

4 Indbkvt 1 N 15 15 Ja 
Indberetningskvartal (se ’Forklarende 

tekst’ under record 01) 

5 Aktivmedarbant 5 N 16 20 Ja Antal aktive medarbejdere ** 

6 Arbrec02ant 8 N 21 28 Ja 
Total antal 02-records for arbejdsgive-

ren 

7 Arbbarblbtot 12 N 29 40 Ja 
Total af BARBLB angivet i ører på 02-

record for arbejdsgiveren 

1. N = Numerisk (Højrestilles med foranstillede nuller) 

2. X= Alfanumerisk (Venstrestilles med efterfølgende blanke) 

** Se forklarende tekst 

 

Felt 

nr. 
Forklarende tekst 

5 

Med antal ”aktive medarbejdere” menes det antal medarbejdere, der har været med i de lønberegninger, der 

har været i det pågældende kvartal, uanset om de er omfattet af DA Barsel eller ej. En medarbejder tælles én 

gang for kvartalet uanset antallet af lønberegninger for denne. Feltet skal udfyldes uanset indberetningstypen.  

 

99 Slutrecord 
Afslutter en forsendelse fra en dataleverandør. 

Felt 

nr. 
Feltindhold 

Antal  

kar. 

Type 

* 

Placering 

fra til 
Udfyldes Beskrivelse 

1 Recordtyp 2 N 1 2 Ja = 99 

2 Rec01ant 8 N 3 10 Ja Total antal 01-reords i leverancen 

3 Rec02ant 8 N 11 18 Ja Total antal 02-reords i leverancen 

4 Rec03ant 8 N 19 26 Ja Total antal 03-reords i leverancen 

 Barblbtot 12 N 27 38 Ja 
Total af BARBLB på 02-records i leve-

rancen 
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