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Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 
(LG 01/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 30. december 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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 

 

Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Ændringer til eksisterende løndele.............................................................................. 2 

2. Ændringer vedr. kreditorkode 1005, 1013 og 1043 ................................................. 3 

3. Ændringer i indberetning til eIndkomst fra 1/1-2017 ............................................. 4 

4. Årsskiftet 2016/2017 .................................................................................................... 5 

5. Advis ............................................................................................................................... 6 
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1. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 4638 Undervisning, ekstern lektor  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 088. 

 

 

Løndel 6531, Stævningsmænd 

Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2017 

 

 Kr. 34,76 

 

 

Løndel 6532, Tilkald under vagttjeneste 

Vi har indlagt ny værdi pr. 1/11-2016 – og løndelen er åbnet for gruppe 20, 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

 Sats 3: Kr. 1.350,00 

 

 

Løndel 6533 Tolkning, høj takst  

Løndel 6534 Tolkning, lav takst  

Løndel 6535 Tolkning, øvrig  

Løndel 6538 Transporttid  

 

Iht. Vejledende retningslinjer af 9. december 2016 for honorering af tolke 

indenfor Justitsministeriets område med virkning fra 15. december 2016. 

  

Vi har indlagt de nye værdier pr. 1/1-2017, så hvis der skal anvendes de nye 

værdier i perioden 15/12-2016 - 31/12-2016, skal I indrapportere beløb. 

 

 

Løndel 6534 Tolkning, lav takst  

Løndel 6535 Tolkning, øvrig  

 

Vi har åbnet Felt 2 for indrapportering af beløb. 
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Løndel 7115 Pensionsbidrag af tillæg 

Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2017 

 

 17,1 % for alle satser 0-3 

 

 

Løndel 7115 Pensionsbidrag af tillæg 

Vi har oprettet ny sats 4 pr. 1/1-2016 

 

 17,1 %  

 

 

Løndel 8860 Arbejdsløshedsforsikring  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2017 for forudlønnede og pr. 1/12-16 for 

øvrige: 

 

 Sats 1, kr. 457,00 

 Sats 2, kr. 340,00 

 Sats 3, kr. 952,00 

 Sats 4, kr. 670,00 

 Sats 7, kr. 457,00 

 Sats 8, kr. 340,00. 

 

 

Løndel 9401 Udetillæg  

Vi har indlagt satserne for 2017 i SLS. 

 

  

2. Ændringer vedr. kreditorkode 1005, 1013 og 1043 

 
 
  
 
Fra 01.01.2017 overtager Sampension administrationen af Arkitekternes 

Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger fra 1. 

januar 2017.  

 

Pensionskasserne beholder deres navn og kreditorkoder. Se www.sampension.dk. 
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3. Ændringer i indberetning til eIndkomst fra 1/1-2017 

 
 
 
 
Med virkning fra skatteåret 2017 er der følgende ændringer i indberetningen: 

 

 Eget pensionsbidrag indberettes i felt 147 og arbejdsgivers pensionsbidrag 

indberettes i felt 148. 

 

I SLS er pensionsbidragene opsummeret til hhv. fast felt 565 og fast felt 569 

under grupperingen eindkomst 3. 

 

Eget bidrag opsummeres herudover til fast felt 562 (DÅ), fast felt 563 (SÅ) og fast 

felt 564 (TB) under grupperingen skatteoplysninger 2. 

  

Arbejdsgivers bidrag opsummeres herudover til fast felt 566 (DÅ), fast felt 567 

(SÅ) og fast felt 568 (TB) under grupperingen skatteoplysninger 2. 

 

 Indberetning af Bruttoindkomst er bortfaldet. 

 

Løndel 2682 Sygedagpenge  

Løndel 2689 Sygedagpenge, feriegivende  

Løndel 2690 Sygedagpenge, ej feriegivende  

  

Indtægtsart indberettes som 103 (Felt 68) 

 

Løndel 2721 1. - 3. ledighedsdag  

Løndel 2722 1. - 3. ledighedsdag  

  

Indtægtsart indberettes som 104 (Felt 68) 

 

Løndel 6530 Domsmand/Lægdommer  

Indtægtsart indberettes som 102 (Felt 68) 
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4. Årsskiftet 2016/2017 

 

 

 
Skatteindikator i LG 02, 1. og 2. lønkørsel samt finansårsafslutning  
 
Skatteindikator 
 
Skatteindikator 1 og 2 kan indrapporteres i LG 02, 1. og 2. lønkørsel - og bevirker 
at indkomst mv., som beregnes i disse kørsler, bliver tilbageført til sidste 
indkomstår. 

 
Bemærk: som udgangspunkt er udbetalingstidspunktet afgørende for hvilket år, beskatning skal 
ske. Så det er KUN ved rettelse af fejl, du selv må indrapportere skatteindikator. 
 
I LG 02, 1. og 2. lønkørsel, danner vi skatteindikator 1 automatisk på alle 
personer, som er fratrådt i det gamle år, så evt. efterreguleringer bliver beskattet i 
gammelt år – altså i fratrædelsesåret. 

 
Du kan læse mere om skatteindikatorer, og om hvornår du skal indrapportere 
disse i emnebeskrivelsen ”Periodisering af indkomst mv.”  
 
Periodisering af nettoferiepenge ifm. løndel 5050 i LG 02 
 

I LG 02, 1. og 2. lønkørsel opsummeres nettoferiepengene og tilhørende feriedage 

til sidste optjeningsår, hvis lønnen/timerne indrapporteres med en dato før 1. 

januar. 

Dette gælder uanset om lønnen beskattes i indeværende år. Denne funktionalitet 

er dog kun gældende i LG 02, 1. og 2. lønkørsel, hvorefter nettoferiepengene 

opsummeres i indeværende optjeningsår, uanset indrapporteringsdato. 

 
 
Finansårsafslutning 
 
Den regnskabsmæssige supplementsperiode i lønsystemet, omfatter LG 01 
(december måned – periode 12) og LG 02 (januar måned – periode 13).  
 

Bemærk: Løn mv. henføres ikke nødvendigvis til det samme skatte- og finansår. 

 
EKSEMPEL: Overarbejde for december udbetales i januar måned – og bliver 
beskattet i det nye år - men bliver bogført i gammelt finansår. 

 
 
 
 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Periodisering%20af%20indkomst%20mv.pdf
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5. Advis 

 

 

Advis RK8011 

 

I LG 01/17, 1. og 2. lønkørsel har vi dannet advis med teksten: 

”Der er markering for ”befordringsfradrag kan ikke beregnes”. Er dette også gældende for det 

nye år? (Felt 11 markering – LKO 246) Felt 11- markering - LKO 246 fortsætter hvis 

LKO 246 ikke sættes i afgang”. 
Vi danner advis RK8011 hvert år i LG 01 på de personer, som er oprettet på en 

dato forskellig fra den første i måneden i LG 01 – og for de personer, som har 

løndel 0246. 

 

Befordringsfradraget kan ikke beregnes maskinelt i den måned, hvor personen er 

ansat. Befordringsfradraget kan altså kun beregnes maskinelt for alle de øvrige 

måneder, hvor personen har været ansat i hele måneden. 

 

 

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

