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Løninformation om lønkørsel for LG 02/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. januar 2017.  

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. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 136 Lager- og Handelsarbejdere  

Jf. organisationsaftale af 14. oktober 2016 mellem Finansministeriet og 3F 

København med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 036-16).  

 

Pensionsbidragsprocenten for "mini-pensionen" er ændret til 11,19% pr. 1. april 

2015 – og vi erstatter sats 78 med sats 111 til LG 02/17, 2. lønkørsel. 

 

Vi danner samtidig advis RB7180 med teksten, 

"Husk også at ændre LKO XXX pr. 1. yyy 2015" hvis en af følgende løndele er i kraft 

i perioden fra 1. april 2015: 

 

Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn  

Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

Løndel 679 Pension, senior, barsel mm  

Løndel 858 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 859 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 860 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 861 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 862 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 864 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 868 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 7108 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7109 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7113 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7225 Pensionsbidrag, tj.frihed 

 

 

PKAT 519 Balletdansere  

Jf. samarbejdsaftale af 17/11-2016 mellem Foreningen Den Kongelige Ballet og 

Det Kongelige Teater om vilkår for ansættelse i forbindelse med 

aspirantuddannelsen. 

  
KL 09, Aspiranter - lønnen er opdateret med følgende lønninger i niveau 

31/3-2012: 

  

 1. år TR 01, kr. 29.702,13 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03616.pdf
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 2. år TR 02, kr. 29.702,13 

 3. og flg. år TR 03, kr. 32.403,36 

  

Løndel 2151 Særligt tillæg  

Vi har åbnet sats 1 for PKAT 519 KL 09 TR 03. Løndelen dannes automatisk pr. 

1. august i det år, pågældende oprykkes til TR 03. 

  

Løndel 7214 Pensionsbidrag  

Vi har tilrettet løndelen for PKAT 519 KL 09 TR 03, således at der beregnes af 

den pensionsgivende skalatrinsløn på SKTR 21. Løndelen dannes automatisk pr. 

1. august i det år, pågældende oprykkes til TR 03. 

 

 

PKAT 586 Medarbejder Frie Grundskoler  

Vi har rettet den pensionsgivende løn pr. 1/1-2017 til at udgøre den 

pensionsgivende skalatrinsløn jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigt 

 

 

2. Ny løndel 

 

 

 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende løndel. 

 

Løndel 5422 Vederlag, midlertidig tjeneste 

  

Løndelen beregner som løndel 5420 Vederlag, midlertidig tjeneste - men der skal 

indrapporteres årligt grundbeløb (niveau 31/3-12). 

 
 

3. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 2165 Plustid  

Fremover udbetales pensionsbidraget automatisk som løn for 

tjenestemandsansatte, der er skattepligtige til Færøerne - beløbet udbetales under 

løndel 2025. 
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Løndel 2670 Lønregulering  

Vi har oprettet ny sats 8, der opsummerer til FETOT NY 2 og løndels-resultatet 

opsummeres til FELTNR 229, Merarbejdsbeløb, aktuelt år – hvis løndel 5050 ikke 

er i kraft. 

 

 

Løndel 2682 Sygedagpenge  

Løndel 2689 Sygedagpenge, feriegivende  

Løndel 2690 Sygedagpenge, ej feriegivende  

Løndel 2721 1. - 3. ledighedsdag  

Løndel 2722 1. - 3. ledighedsdag  

  

Test af indrapporteringen er rettet. Felt 68 opsættes i DÅ med værdien for 2017.  

Hvis løndelene beregnes i gammelt skatteår, opsættes felt 68 SÅ med værdien for  

2016 i beregningen og felt 68 DÅ nulstilles.. 

 
 
Løndel 2992 Lønreduktion, socialt kapitel  

Vi har rettet årsnormen pr. 1. januar 2017 for PKAT 695 og 696, således at 

løndelene 4952, 4953, 4955 og 4957 maksimalt udbetaler den indrapporterede 

timeløn på løndel 2992.  

  

 

Løndel 3282 Tolketillæg  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 492. 
 
 

Løndel 4240 Læreanstaltstillæg  

Jf. brev fra Moderniseringsstyrelsen af 22. december 2016 om tillæg til 

tjenestemandsansatte lektorer/seniorforskere og seniorrådgivere ved 

universiteterne. 

 

 Sats 18 har fået ny værdi pr. 1. april 2015, og vi har efterreguleret. 

 

 

Løndel 4302 Merudgift, udland, modregning  

Løndel 4316 Merudgift, udland  

Løndel 5176 Afsavnstillæg  

Løndel 5229 Trailertillæg  

Løndel 5264 Udokumenteret nattillæg  

Løndel 5283 Timepenge  

Løndel 5284 Dagpenge  

Løndel 5305 Skattefri km-godtgørelse  

Løndel 5311 Km-godtgørelse  
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Løndel 6305 Skattefri km-godtgørelse  

Løndel 6539 Km-godtgørelse - B-indkomst  

Løndel 6691 Timepenge  

Løndel 6692 Dagpenge Tjenesterejse  

Løndel 8292 Måltidsfradrag, morgenmad  

Løndel 8293 Måltidsfradrag, frokost/middag  

Løndel 8300 Måltidsfradrag, fuld kost  

Løndel 8691 Morgenmad  

Løndel 8693 Middag  

Løndel 8694 Fuld Kost  

  

Jf. cirkulære af 5. januar 2017 om satsregulering pr. 1. januar 2017 for 

tjenesterejser, har ovennævnte løndele fået indlagt nye værdier pr. 1/1-2017. 

 

VIGTIGT Vi 

har efterreguleret løndel 5305 og løndel 4316 pr. 1/1-

2017. 

 

 

Løndel 5250 Standardgodtgørelse, bohave  

Løndel 5252 Supp. godtgørelse ved flytning  

Løndel 5254 Godtgørelse, dobb. husførelse  

Løndel 5256 Transportgodtgørelse  

Løndel 5258 Anden flyttegodtgørelse  

Løndel 6254 Godtgørelse, dobb. husførelse  

 

Jf. cirkulære af 21. december 2016 om Regulering af satser for supplerende 

flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2017 (Modst.nr. 037-16), er der nye satser for 

godtgørelse. Hjemmel er opdateret i SLS-guiden. 
 

 

Løndel 6706 Vagttillæg/tilkald  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 492. 
 

 

Løndel 6714 Kompensationstillæg  

For PKAT 040 er sats 1 pr. 1/1-2017 ændret til 89,28 timer. Samtidig har vi åbnet 

løndelen for PKAT 179 - beløbet beregnes som for PKAT 040. 

 

 

Løndel 7072 Pensionsbidrag af tillæg  

Vi har rettet beregningen pr. 1/1-2017, således at pensionsbidraget reguleres ved  

indrapportering af løndel 5005, 5062 samt 80xx. 
 
 

  

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/00117.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03716.pdf
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Løndel 7115 Pensionsbidrag af tillæg  

Pr. 1. januar 2017 har vi rettet pensionsbidragsprocenten til 17,1 for dem, der har 

sats 1 i felt 3. Vi har efterreguleret beregningen. 

  

Løndele, der udmelder tekst og bidragsprocent til lønsedlen er samtidig rettet til 

de korrekte løndele. 
 
  

Løndel 7149 Pensionsbidrag, Færøerne  

Pensionsbidragsprocenten er ændret til 4 % for 2017. 

 

  

Løndel 7214 Pensionsbidrag  

For PKAT 093 indgår beløbet fra løndel 2165, Plustid, i beregningen af løndel 

7214. Vi har efterreguleret pr. 1/9-2016. 
 
  

Løndel 7449 Pensionsbidrag  

Vi har hævet Max. vedr. felt 3, forhøjet bidrag, til 25,00 %. 
 

 

4. Tilbageførsel af negativ indkomst til 2016 

 
 
  

For de institutioner, der har fået flyttet forudlønnede medarbejdere i lønkørslen 

01/17, 2. lønkørsel, og hvor de bagudlønnede flyttes til LG 02/1, 2. lønkørsel har 

vi foretaget følgende: 

  

Hvis der er beregnet negativ indkomst - eksempelvis ved indrapportering af 

fravær på løndel 80xx - har vi automatisk tilbageført indkomst samt skat og 

AM-bidrag til skatteåret 2016. Dette er sket for at sikre, at beløbene kan 

indrapporteres til eIndkomst, da der så er beløb vedr. 2016 at modregne de 

negative beløb i.  

 

For hver indkomstart, der er flyttet, har vi dannet advis RB 7260, som fx kan have 

denne tekst: 

 

”Negativ A-indkomst vedrørende indeværende år, kr. 10.000,00, er flyttet til sidste år.” 
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5. Automatisk ferieret i Ferie/Fravær 

 
 
 
I LG 03/17, 1. lønkørsel indlægger vi automatisk ferieret i Ferie/Fraværsmodulet 

for optjeningsåret 2016 (ferieåret 2017/2018).  

 

Hvis I ønsker at tilmelde jeres institution til ordningen, skal I indsende bestilling 

på mail: modstlon@modst.dk senest d. 3/2-2017.  

 

Bestilling efter fristen koster 3 timer, men er gratis inden. 

 

NB! Hvis I tidligere har tilmeldt jer ordningen, så er denne bestilling fortsat gældende, indtil evt. 

framelding sker. I skal altså kun tilmelde jeres institution én gang. 

 
 
 

6. 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. 

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

 
 
 

7. Advis 

 

 

 

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

