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Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 
(LG 04/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 14. marts 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. Ny procentregulering pr. 1. april 2017 

 
 
 

Ny procentregulering pr. 1. april 2017, 

 

 4,2446 % er indlagt i SLS. 

 

 

2. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndele. 

 

Løndel 2216 Årlige hjemrejser 

Løndelen er åben for alle PKAT i GRP 433, 438 og 982. 

  

Årligt beløb indrapporteres i felt 1 - max. kr. 75.000,00. 

 

  

Løndel 2217 Medfølgende familie  

Løndelen er åben for alle PKAT i GRP 433, 438 og 982 

  

Sats 1 eller 2 indrapporteres i felt 1: 

 Sats 1 udgør kr. 75.000,00 og  

 Sats 2 udgør kr. 125.000,00 

 

 

Løndel 5003 Lønudbetaling, restferie ved samtidighedsferie 

Lønmodtagere med samtidighedsferie skal ved fratræden have tilgodehavende 

feriepenge beregnet af den sædvanlige løn på fratrædelsestidspunktet.  

 

Da lønmodtagere med samtidighedsferie har ret til ferie med løn betyder det, at 

lønmodtageren ved fratræden skal have udbetalt tilgodehavende feriedage med 

den løn, der ville være blevet udbetalt, hvis lønmodtageren havde arbejdet. 

  

Løndelen beregner en almindelig timeløn og er pensionsgivende. 
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3. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 1902 Rettelse af bidr. tjm.pension  

Vi har åbnet for PKAT 080 - må kun anvendes til efterbetalinger, såfremt det 

oprindelige register er slettet. 

  

 

Løndel 2346 Udligningstillæg, sats 1 og 2 

Vi har indlagt nye værdier pr. 1. april 2017 iflg.: 

 
"Bilag 1 - 2017 Udligningstillæg for de enkelte løngrupper pr. 1. april 2017" og 

"Bilag - 2017 Udligningstillæg for de enkelte lønrammer pr. 1. april 2017". 

 

 

Løndel 2659 Personligt varigt tillæg  

Vi har forhøjet max. vedr. Felt 1 til kr. 1.200.000,00 

 

 

Løndel 4265 Pensionsgivende tillæg  

Løndelen er åbnet for PKAT 093. 

 

 

Løndel 5062 Ferielønregulering  

Vi har ændret datotesten er ændret til: 

  

Fra løngeneration - 15 mdr. til løngeneration + 12 mdr. 

 

 

Løndel 5292 Fortæring/repræsentation  

Vi har oprettet ny sats 3, der danner momsen under løndel 5238. 

 

  

Løndel 6939 Morarenter  

Vi har lukket sats 1 for PKAT 110, 127, 201, 254, 303 og 327 med færøsk 

beskatning – sats 0 skal anvendes. 
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Løndel 7819 Fradrag i eftervederlag  

Løndelen er lukket for PKAT 111. 

 

Løndel 9000 Kontingent m.fl. 

Vi har åbnet sats 50 for PKAT 620. 

 

 

4. Indberetning af beskattet pens.bidr. for grønlandsskattepligtige 

 

 

 
Indberetning af beskattet pensionsbidrag for grønlandsskattepligtige i 

eIndkomst 

 

Siden implementeringen af beskattet pensionsbidrag via løndel 7449 har det hidtil 

ikke været muligt at indberette beløbene til eIndkomst. 

 

SKAT har nu meddelt, at beløbet vedr. bruttopensionsbidraget, der beskattes, skal 

indberettes i felt 14 sammen med den almindelige lønindkomst - og den 

indeholdte skat af pensionsbidragene skal indberettes i felt 15 sammen med øvrig 

indeholdt skat. 

 

Vi har derfor nu foretaget indberetning af beløbene fra LG 02/17 og LG 03/17 til 

eIndkomst. Indberetning af beløb vedr. de forudlønnede i LG 01/17 vil blive 

foretaget snarest muligt. 

 

Fremover indberettes beløbene automatisk efter hver 2. lønkørsel som øvrige 

skattemæssige beløb. 

 

Det betyder, at beløbene i Faste felter, Skatteoplysninger indeværende år 2 og 

eIndkomst 3 skal indgå i afstemning af A-indkomst og A-skat. 

 

Skatteoplysninger indeværende år 2: 

 ”Brutto pensionsbidrag DÅ” indeholder bruttopensionsbidraget år-til-dato  

 ”Brutto pensionsbidrag SÅ” indeholder bruttopensionsbidrag sidste år 

 ”Skat af pensionsbidrag DÅ” indeholder skat af pensionsbidraget år-til-dato 

 ”Skat af pensionsbidrag SÅ” indeholder skat af pensionsbidraget sidste år  

 

eIndkomst 3: 

 ”Brutto pensionsbidrag PD” indeholder periodens bruttopensionsbidrag. 

 ”Skat af pensionsbidrag PD” indeholder periodens skat af pensionsbidraget 
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OBS! Da skatten fra starten har været angivet til SKAT sammen med øvrig 

indeholdt skat, vil der muligvis blive foretaget tilbagebetalinger af skatten, idet 

beløbene ikke har været indberettet til eIndkomst, men beløbene vil efterfølgende 

blive genopkrævet fra SKAT på baggrund af den foretagne indberetning. 

 

 

5. Ændring af indberetning af periode til eIndkomst 

 
 
 
Ændring af indberetningen til eIndkomst for lønmodtagere, der går på 

pension 

 

Vi har i den senere tid fået henvendelser fra institutioner, fordi pensionerede 

lønmodtagere har fået foretaget modregning i den udbetalte pension, fordi 

feriepenge samt øvrige efterbetalinger af løn m.v. er blevet periodiseret i 

eIndkomst i perioden efter fratrædelsesdatoen. 

 

Vi har derfor til lønkørslen i februar måned foretaget en ændring af 

indberetningen til eIndkomst, der bevirker, at lønperioden angives som måneden 

inden fratrædelsen, hvis afgangsårsag 1, Alder er anvendt og AKKO 13 derfor er 

dannet automatisk. 

 

Eksempel: 

 

En lønmodtager fratræder med udgangen af januar 2017. Ferieafregningen samt 

udbetaling af godtgørelse for ikke afholdte særlige feriedage samt andet 

tilgodehavende foretages i SLS til lønkørslen i februar måned (LG 03). 

 

Lønperioden angives nu som 01-01-2017 – 31-01-2017, hvor perioden tidligere 

blev indberettet som 01-02-2017 til 28-02-2017 for bagudlønnede og som 01-03-

2017 til 31-03-2017 for forudlønnede. 

 

 

6. Automatisk indlæggelse af afholdt ferie i Ferie/Fravær 

 
 
 
Det er muligt at få dannet hændelser maskinelt - fx ifm. afholdelse af ferie. For at 
vi kan danne hændelserne for jer, skal vi have nedenstående oplysninger – indsat i 
et regneark:  
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 CPR-nr  

 Løbenummer  

 Fast årsagskode  

 Fra dato og Til og med dato.  
 
Det er også muligt at få dannet hændelser maskinelt på en given PKAT/KL – 
dvs. uden at oplyse CPR-nr. og løbenummer. Hvis I ønsker dette, skal I oplyse:  
 

 PKAT, evt. KL  

 Fast årsagskode  

 Fra dato og Til og med dato.  
 
Prisen for opgaven udgør 3 timer a kr. 1.200 plus moms første gang I indsender 
jeres bestilling. Ved bestilling efterfølgende år udgør prisen kun 1 time.  
 

Vigtigt: Vi skal altså modtage ny bestilling (regneark) fra jer hvert år 

 
 
 

7. Advis 

 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende advis: 

 

Advis RB7951 er rettet: 

”Medarbejder er fratrådt pr. %1 - der er ikke afregnet feriegodtgørelse?” 

 

Fremover undtages registre med AKKO 15, afgangsårsag 93. 

  

PKAT 583 Pædagogisk Personale:  

Advis RB7113 er rettet, således at dette advis udskrives for KL 3, 11, 13, 18, 19 og 

20, hvis ikke sats 37 er i kraft - og for øvrige klasser hvis ikke sats 32 er i kraft. 
 

 

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. 
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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: 

 
 

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. 
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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

