Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Stichting USAG via Loon
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Insturen voortaan via UPA Loon voor Stichting USAG
Vanuit Loon kunt u nu voor de Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (SUSAG) een Uniforme
Pensioenaangifte (UPA) insturen. Dat betreft alleen de sector Schilders,- Afwerkings- en
Glaszetbedrijf (USAG). In deze handleiding geven wij u meer informatie over welke
gegevens u in Loon dient in te geven, en waar.
NB Tot nu toe kon het insturen van de betreffende gegevens (voor de sector Schilders,Afwerkings- en Glaszetbedrijf ) nog niet plaatsvinden met een UPA via Loon. U moest dat
handmatig regelen via het innings-portaal van USAG.

Stap 1. Aanmelden bij Stichting USAG voor inzenden UPA
Voordat de UPA-bestanden kunnen worden aangeleverd, moet bij Stichting USAG
geregistreerd worden dat de loongegevens van de werkgever voortaan via de UPA worden
aangeleverd. Geef daarbij door voor welke werkgever(s) de gegevens voortaan via UPA
worden aangeleverd.
Let op! Administratiekantoor dat voor meerdere werkgevers instuurt?
Een administratiekantoor moet een eigen inlogcode hebben bij de Stichting USAG. Hiermee
kunt u voor meerdere werkgevers aangifteberichten insturen. Heeft u nog geen account, bel
dan naar Stichting USAG 085 210 10 57 of mail naar info@susag.nl.

Stap 2. UPA activeren
Voor het insturen van de UPA naar Stichting USAG hebt u een UPA-account nodig. De route
om via het innings-portaal van USAG de loongegevens in te sturen, is nu gewijzigd omdat u
voortaan rechtstreeks vanuit Loon via de UPA de USAG-premie kunt aanleveren. Vanuit
Loon stuurt u de UPA’s in via een zogeheten webservice.
U kunt de UPA als volgt activeren:
Ga naar https://inning.susag.nl en log in met uw gegevens. Dat inlogscherm ziet er zo uit:
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Afbeelding: Portal Stichting USAG
Als u ingelogd bent, klikt u bovenin het menu op ‘Profiel’. Hier vindt u belangrijke gegevens
voor het insturen van de UPA vanuit Loon:

Afbeelding: Portal Stichting USAG, Profiel
Blauw omkaderd is uw autorisatiecode. Met deze autorisatiecode kunnen werkgevers aan u
(als administratiekantoor) gekoppeld worden. Hierdoor bent u gemachtigd om de
aangifteberichten voor de werkgever in te sturen. Om een aangifte in te sturen moet het
loonheffingsnummer van de werkgevers bekend zijn. Een werkgever kan dit zelf invullen in
zijn profiel op het inningsportaal. Medewerkers van Stichting USAG kunnen dit ook voor u
doen; neem dan contact op met USAG via 085 210 10 57 of info@susag.nl.
Rood omkaderd zijn de gegevens die u nodig heeft om via Loon de UPA in te sturen. Het
gaat hierbij om het leveranciersnummer, de gebruikersnaam en een wachtwoord.
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Voor vragen over de koppeling of het aanmaken van een account, neem contact op met
Stichting USAG. Zij zijn bereikbaar per telefoon op het nummer 085 210 10 57 en het emailadres info@susag.nl. Zij helpen u graag verder.

Stap 3. Invullen UPA-account in Loon
Het invullen van uw UPA-account in Loon doet u bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 9
'Pensioen', bij SUSAG 'Leveranciersnummer’, ‘Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord':

Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, UPA-Account (uitsnede)
U geeft uw leveranciersnummer in, de digitale aangifte gebruikersnaam. Bij het wachtwoord
geeft u het zojuist aangemaakte digitale aangifte-wachtwoord in.
Administratiekantoor?
Bent u administratiekantoor? Dan geeft u uw eigen gegevens in, en dus niet die van de
werkgever.

Stap 4. Inzenden van de UPA zelf
U kunt nu de UPA in gaan zenden. Dat doet u in 'Loon vandaag', ‘Start taak’ 'UPA
sociaalfonds SUSAG (Schilders, Afw. en Glaszet.) periode *** indienen':

Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA sociaalfonds SUSAG (Schilders, afw. En Glaszet.)
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Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm:

Afbeelding: Pensioenaangifte UPA sociaalfonds SUSAG
Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt:

Afbeelding: Pensioenaangifte UPA sociaalfonds SUSAG, Inzenden pensioenaangifte
Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar Stichting USAG. U hebt
succesvol uw eerste UPA verzonden.

Stap 5. Controleer retourmeldingen
Na het insturen van de UPA wordt door Loon automatisch het retourbericht opgehaald.
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