Starfsmannafélag
Dala og Snæfellsnessýslu
Kennitala: 650690-2229
Borgarbraut 1a
350 Grundarfjörður
Sími:436-1077
Farsími formanns:899-7090
Netfang: dalaogsnae@gmail.com

Skilagreinar til SDS 2018
Sjóðsnúmer 656
Hægt er að senda okkur skilagreinar á http://skilagrein.is/. Öll vinnsla sem tengist BIBS er því
staðsett hjá BSRB að Grettisgötu 89.
Eftirtalin launakerfi geta sent skilagreinar rafrænt, TOK, Stólpi, H-laun og DK. Skilagreinar berist á
rafrænu formi skv. eftirfarandi:
•
Skilagrein.is http://skilagrein.is/
•
Skilagreinar á SAL formi (textaskrár) sendast á netfangið skbibs@bsrb.is
•
Skilagreinar á XML formi sendast á vefþjónustuna
https://dk.bsrb.is/bibs/skilagreinar.exe/wsdl/IMemberExpos
•
Í undantekningartilfellum má senda skilagreinar á öðru formi á netfangið
bsrb-skilagreinar@bsrb.is
Greiða þarf inn á reikning okkar hjá Íslandsbanka : 0516-04-760468, kennitala 440169-0159.
Að lokum hvetjum við launagreiðendur til að passa vel upp á að skilagreinar, hvort sem um er að
ræða rafrænar eða á pappír, a) séu merktar réttu aðildarfélagi, b) rétt tímabil séu skilgreind,
c) sjóðir séu rétt merktir, d) greiðslur og skilagreinar stemmi.
Nánari upplýsingar veitir Björg Geirsdóttir hjá BSRB sími 525-8317, netfang
bjorg@bsrb.is Einnig veita viðkomandi aðildarfélög upplýsingar um skiptingu
gjalda í sjóði. Kristín G. Ólafsdóttir gjaldkeri SDS, netfang; kristingo@simnet.is
*Greiðslur iðgjalda í Starfsmannafélag Dala og Snæfellsnessýslu (SDS)*
Félagsgjöld: 1,15 % af heildarlaunum
Orlofssjóður: 1 % af heildarlaunum
Starfsmenntasjóður SDS: 0,40 % af heildarlaunum
Styrktarsjóður BSRB: 0,75% af heildarlaunum
Samflot vegna kjarasamningavinnu: 0,04% af heildarlaunum
Starfsendurhæfingarsjóður Virk 0,13% af heildarlaunum
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VÍSINDASJÓÐUR

13.6.1 Launagreiðandi greiðir mánaðarlega framlag í vísindasjóð viðkomandi félags sem nemur
1,5% af dagvinnulaunum starfsmanna með háskólapróf enda sé gerð krafa um slíka menntun í
viðkomandi starf. Í þeim tilfellum sem það á við er heimilt að sameina vísindasjóði félaga kjósi þau
svo. Einnig er heimilt að sameina sjóði þessa hefðbundnum endurmenntunarsjóðum viðkomandi
félaga. Sjóðurinn greiðir meðal annars styrki til rannsóknar- og þróunarverkefna, námskeiðsgjöld,
ferða- og dvalarstyrki og styrki vegna námskeiða sem félagið stendur fyrir.
(Ath.!Háskólamenntaðir félagar greiða ekki líka í Starfsmenntunarsjóðinn 0,40%)
Samflot /SNS Grein 13.7
Lífeyrisjóðsgreiðslur: Sjóðsfélagi greiðir 4,0% af heildarlaunum
atvinnurekandi 11,5 % af heildarlaunum
Séreignasjóður: 2% félagsmanns á mót 2% atvinnurekanda af heildarlaunum
________________________________________________________________________________
*Greiðist til FOSVEST *
Mannauðssjóður Samflots: 0,30% af heildarlaunum
*http://mannaudssjodur.samflot.is/default.asp?content=sidur&pId=31
Eftirfarandi launakerfi
geta sent skilagreinar rafrænt:
TOK, Stólpi, H-laun og DK. Skilagreinar berist á rafrænu formi skv.
eftirfarandi: *Skilagreinar á SAL formi (textaskrár), PDF og exelskjöl *sendast
á netfangið skilagrein@fosvest. Skilagreinar
á pappír eru sendar á heimilisfangið:
Mannauðssjóður Samflots. Aðalstræti 24. 400 Ísafjörður.
*Greiðslur berist inná reikning: *
* 0156-15-380397. kt. 680510-1210.*
_________________________________________________________________________________

Með bestu kveðju,
Helga Hafsteinsdóttir
Formaður SDS og
Kristín G. Ólafsdóttir
gjaldkeri SDS

