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Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 
(LG 11/16, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. oktober 2016.  

Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og 

lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at 

informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte 

lønkørsler.  
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1. Brev fra PFA Pension om § 53 A ordninger 

 
 
 
Moderniseringsstyrelsen har fået henvendelser fra flere institutioner, der har fået 
brev fra PFA Pension i september 2016. 
 
Brevet indeholder retningslinjer for oprettelse af pensionsordninger i PFA, der er 
omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53A. 
 
Det betyder blandt andet, at der ved indmeldelser fra 2016 og fremover skal ske 
indberetning af følgende oplysninger om medarbejderen: 
 

 Land 

 Landekode 

 TIN nummer (Taxpayer Identification Number) 

 Fødested 

 Fødselsdag 

 Adresseoplysninger 

 Tlf. inkl. landekode 
 
Da disse oplysninger ikke alle findes i SLS, skal institutionerne selv indberette dem 
til PFA, hvilket skal ske via en blanket, der fremsendes, når institutionen via PFA 
Administratorportal har indmeldt lønmodtageren i PFA Pension. 
 

 

2. Ny PKAT 

 

 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende PKAT. 

 

PKAT 790 Udbetaling af vederlag B-indkomst  

 

PKAT 790 anvendes i stedet for PKAT 550 ved engangsudbetalinger af 

B-indkomst. 

 

Diverse løndele, der er B-indkomst, er åbnet for PKAT 790. 

  

Indberetning til eIndkomst sker automatisk med indkomsttype 05. 

 

 

http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/~/media/Files/Systemer/SLS/Driftsstatus/PFA%20september%202016.pdf
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3. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 36 Bygningskonstruktør  

PKAT 173 Lærere, overensk.  

  
Fremover dannes kreditorkode 1149, PFA ved den automatiske oprettelse af 

løndel 7018 for PKAT 036. 

  

For bygningskonstruktører omfattet af Konstruktørforeningen på PKAT 173 skal  

pensionsbidraget afregnes til PFA via kreditorkode 1149.  

  

Løndel 7018 dannes ikke automatisk, og for de lønmodtagere, der allerede er 

oprettet, skal I snarest ændre kreditorkode. 

 

VIGTIGT Du 

skal selv ændre løndel 7018 fra kreditorkode 1001 til 

1149 pr. 1/11-2016 (indeværende lønperiode) 

 

 

4. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 5123 Tillæg for ekstra timer  

Løndelen er åbnet for PKAT 201. 

 

 

Løndel 5814 Skolepraktikydelse  

Løndel 5815 Skoleydelse  

Løndel 5824 Skolepraktikydelse  

Løndel 5825 Skoleydelse  

  

Vi har indlagt nye værdier på ovennævnte løndele pr. 1/1-2017: 

 

 kr. 3.055,00 pr. måned for elever under 18 år, svarende til kr. 705,00 pr. uge  

 kr. 7.310,00 for øvrige, svarende til kr. 1.687,00 pr. uge. 
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Løndel 7961 Fradrag for arbejdsindtægt  

Vi har hævet max. vedr. Felt 1 til kr. 1.500.000,00. 

 

 

 

 

5. Kommende ændring i SLS vedr. optælling af feriegivende løn  

 

 

 
Kommende ændring i SLS vedrørende optælling af feriegivende løn fra 

lønbåndsresultatet 

 

Når man skal opgøre den feriegivende månedsløn ud fra beregningsresultater efter 

lønberegningen, foretager man i dag en sammentælling af løndele, der er markeret 

med ferieopsummeringskode 2 og 3, hvortil man lægger resultatet fra eget 

pensionsbidrag på løndelene 397, 555 og 599, idet ferieopsummeringskoden på 

disse løndele er opsat til 1, ikke feriegivende. 

 

Med virkning fra 2. lønkørsel i januar 2017 - LG 02/17, 2. lønkørsel - ændrer 

vi ferieopsummeringskoden på løndel 397, 555 og 599 til 2, således at de 

automatisk indgår i optællingen med øvrige feriegivende løndele. 

 

Såfremt man lokalt i institutionen anvender ovenstående optælling, skal man 

huske at ændre optællingskriterierne, således at løndelene ikke indgår dobbelt. 

 

 

 

6. Ny kontoplan 2017 

 

 
Skal I have ny intern kontoplan fra det nye finansår, kan vi tilbyde at opsætte 

denne maskinelt. 

 

Vi skal have følgende oplysninger i et regneark: 

 

 Nuværende kontostreng samt ny kontostreng (delregnskab, segmenter og evt. 
adm.tj.st.) 

 

 Eller lønnumre med oplysning om ny kontostreng 
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Vi skal have ovenstående oplysninger senest medio november 2016. 

 

Når vi får henvendelsen, vil vi danne en transaktion pr. 1. januar, med den nye 

kontostreng. 

 

Efter supplementsperioden (LG 03/16, 1. lønkørsel) vil vi tilrette 

konteringsoplysningerne tilbage i tiden, til de oplysninger der er registreret pr. 1. 

januar i indeværende år. Dette gør vi for at sikre, at fremtidige efterreguleringer 

vedr. gammelt år vil blive konteret iht. den nye kontostreng. 

 

 

7. Advis 

 

 

 

I LG 12/16, 1. lønkørsel vil vi danne AKKO 14/afgangsårsag 99 automatisk pr. 

1/1-2017, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

 

 Lønmodtager står uden AKKO 

 PKAT er 78, 80-83, 91, 105-107, 503, 505, 507, 693-697 eller LF = 3 

(timeløn) 

 Hvis oprettelsen er sket før 1/12 sidste år 

 Faste felter indeværende år er blanke 

Hvis lønmodtageren i LG 06 fortsat står med afgangsårsag 99 og opfylder 

ovennævnte slettebetingelser, så slettes registret. 

 

VIGTIGT Du 

skal selv slette/ændre den opsatte afgangsårsag pr. 

1/1-2017, hvis du ikke ønsker at registret skal slettes. 

 

 
Advis RR2797  

 

I denne lønkørsel er der dannet advis advis RR2797 med teksten: 

 

”Lønmodtager er opsat til Bikort, men LKO 9850 viser Hovedkort. Når der modtages nye 

eSkattekort til årsskiftet, vil der derfor blive indlæst Bikort. Rettelse skal ske snarest via Faste 

felter/Øvrige”. 

Dette advis bliver dannet, for at du kan sikre dig at SLS bestiller den rigtige type 
skattekort for 2017 til dine medarbejdere. 
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VIGTIGT Du 

skal indrapportere markering for indlæsning af 

hovedkort via Faste felter/Øvrige eller ved at oprette 

løndel 251, Bestilling af eSkattekort. 

 
 

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 

to måder: 

 

1. Uddata 721 - kontrollog 

Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal 

sagsbehandle eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og 

advis, der er modtaget fra NemKonto eller SKAT. 

 

2. Fejl og advis modulet i SLS 

Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra 

NemKonto eller fra SKAT – inkl. fejl og advis som skal behandles i 

Moderniseringsstyrelsen (disse skal institutionen ikke behandle). 

 

Afhængig af hvilken arbejdsgang man har i institutionen, fx om det er på 

regnskabssiden man behandler advis fra NemKonto vedrørende lønoverførsler – 

kan man bruge fejl og advis modulet i SLS, eksempelvis: 

 

 Fremsøge alle der har en given fejl/advis til en kørsel, fordi man ønsker at 

foretage en samlet sagsbehandling 

 Fremsøge alle advis fra SKAT og/eller NemKonto, hvilket man kan gøre 

ved at vælge Aktuel løngeneration: 
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Og søge på systemafsnit: eSkattekort eller NemKonto: 
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Fejl og advis i øvrigt 

Fejl og advis fra fx systemafsnit Registervedligeholdelse og Beregning, der knytter 

sig til en given lønkørsel, kan hentes i Fejl og advismodulet i SLS i den givne 

lønkørsel. 

 

 
 

Vælg den lønkørsel, du skal bruge fejl og advis fra. 

 

Uddata 721 

Uddata 721 leveres som PDF-fil, og kan bestilles ved brug af denne blanket.  

 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Lønkontrol/Blanket%20til%20bestilling%20af%20uddata%20til%20lønkontrol.docx

