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Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 
(LG 08/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 08/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. juli 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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 
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1. Ændringer til eksisterende Løndele 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 2415 Særligt tillæg  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 46 Jurister/økonomer 

 

 

Løndel 4733 Erkendtlighed 

Vi har ændret løndelen, idet SKAT har meddelt, at der ikke skal ske indberetning 

af erkendtligheden til SKAT. 

 

Beløbet er dog skattepligtigt, og modtageren skal selv selvangive beløbet. Løndel 

4733 er samtidig frigivet til indrapportering via webservice og HR-Løn. 

 

 

Løndel 5304 Skattefri km-godtg., lav sats  

Vi har rettet opsummeringen til Felt 48 pr. 1/5-2017, således at beløbene 

opsummeres til feltet vedr. indeværende år i stedet for til felterne vedr. sidste år. 

Vi har rettet fejlen med tilbagevirkende kraft.  

  

Når der er indberettet til eIndkomst efter LG 08/17, 2. lønkørsel, vil 

indberetningen således også blive rettet. 

 

 

Løndel 5618 Chef/rådighedsvagt hverdag  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 39 Erhvervss.kandidater 

 

 

Løndel 6003 Statens supplerende pension  

Vi har lukket løndelen for indrapportering, og løndelen dannes således fremover 

kun teknisk under løndel 7034. 

 

 

Løndel 6736 Vagttillæg/tilkald  

Sats 22 har ikke været anvendt i lang tid. Vi har lukket denne sats for 

indrapportering. 

 

 

 

 



 Side 3 af 6 

Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.) 

 

Løndel 6938 Legat m.v.  

I henhold til vejledning til indberetning i eIndkomst er der indført 2 nye værdier 

til indberetning i felt 68. Det drejer sig om værdierne 99 og 100, der knytter sig til 

uddelinger fra fonde m.v. 

  

Vi har åbnet felt 3 for indrapportering af sats 0, 1 eller 2, der anvendes ud fra 

disse kriterier: 

  

 Sats 0 anvendes til skattefrie uddelinger - felt 68 sættes som hidtil = 97 

 Sats 1 anvendes til skattepligtige uddelinger, hvor formålet er 

almenvelgørende, almennyttigt eller andet, når fonden har fradrag for 

uddelingen - felt 68 sættes = 99. 

 Sats 2 anvendes til skattepligtige uddelinger, hvor formålet ikke 

almenvelgørende eller almennyttigt, når fonden ikke har fradrag for 

uddelingen - felt 68 sættes = 100. 

 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag  

Vi har forhøjet max. i Felt 3 for PKAT 692.  

 

Når der er valgt forhøjelsen af pensionsbidraget udbetalt som løn, kan der 

fremover indrapporteres værdierne 0,50 % - 3,00 % i Felt 3. 

 

 

Løndel 7149 Pensionsbidrag, Færøerne  

Vi har ændret beregning af den obligatoriske pensionsordning, sål der fremover i 

2017 beregnes 3% i stedet for 4% - dette efter henvendelse fra Bank Nordik.  

  

Procentbidraget er samtidig tilrettet i årene fremover, hvor det stiger med 1% pr. 

år frem til 2029. Vi har samtidig rettet minimumsgrænsen for beregning til kr. 

30,00. 

  

Der har tidligere været enkelte problemer med automatisk beregning af 

tilstrækkeligt stort bidrag (opfyldning til minimumsbidrag), når der i forvejen er 

beregnet almindeligt pensionsbidrag af den pensionsgivende løn - dette skulle 

også være rettet fremover. 

 

 

Løndel 9770 Lønindeholdelse  

Vi har hævet max. vedr. felt 1 til 50%. 

 

Pr. 1/8-2017 indgår løndel 2370 Stedtillæg også i beregningen af løndel 9770. 
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Ændring af løbende løndele 

Vi har ændret datotest af ajourføring af løbende løndele, så en afgangsdato kan  

ændres til en senere afgangsdato - uanset om ikrafttrædelsesdatoen er ældre end 5 

år. 

 

 

2. Advis RR2969 

 

 

Vi har konstateret, at der er skattekort, som var gældende i 2016, der fejlagtigt er 

fortsat i 2017. 

 

Derfor har vi til denne lønkørsel dannet advis RR2969 med teksten:  

 

”OBS Pga. en beklagelig fejl er der ikke modtaget skattekort for 2017. Skattekort bestilles til 

LG 08/17-M” 

 

Vi vil sørge for at genbestille skattekort for de berørte lønmodtagere snarest 

muligt. Hvis ikke der modtages nyt skattekort, vil der blive ajourført en 

trækprocent på 55%. 

 

Bemærk! Indlæsning af skattekort vil ske med dato = indeværende lønperiode.  

 

VIGTIGT Du 

Skal orientere de pågældende lønmodtagere om, at de 

har stået med forkert skattekort i 2017 indtil nu. Evt. 

regulering af skatteberegning, må I foretage manuelt. 

 

 

3. Flere faciliteter i Brugerstyring Løn (BSL) 

 
 
 

Mandag d. 10. juli 2017 vil der være nye faciliteter, når du åbner BSL. De fleste 

tiltag er foretaget på baggrund af ideer og ønsker fra kunder. Formålet med 

ændringerne er, at give øget understøttelse af administration og revision af 

brugerkoder. 

 

Ændringerne er: 

 

Type af ændring Beskrivelse af ændring 

Alle lister i PDF og Alle lister kan udtrækkes i PDF og CSV/Excel-filer. 
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CSV/Excel Det gælder både hele datamængden og et specifikt 

søgeresultat. 

Udvidede søgefaciliteter Der kan søges på flere felttyper, både i brugerlisten 

og under Historik. 

Advarsler Der er etableret advarsler til Brugeradministrator, der 

dannes når der er tomme eller ubrugte delområder: 

delregnskaber eller grupper. På baggrund af disse 

advarsler, vil Brugeradministrator kunne tilknytte 

relevante brugere til de tomme/ubrugte delområder. 

Inaktivering ifm. orlov 

mv. 

Der kan knyttes en fremtidig dato til en brugerkode, 

hvor brugerkoden skal inaktiveres – sættes i Bero – 

eksempelvis ved barselsorlov. 

Fritekst Der er mulighed for at knytte en fritekst til en 

brugerkode, eksempelvis oplysning om et givet team 

som pågældende er knyttet til. 

Adviseringsmail til 

brugere 

Der sendes en adviseringsmail til brugere, når der er 

10 dage til et password udløber. Det gælder for 

brugerkoder til SLS, HR-løn og BSL. 

 

Det er nu snart et par måneder siden, at de første tog BSL i brug. Vi har kun 

modtaget meget få henvendelser. For jer der endnu ikke har haft behov for at 

bruge BSL vil vi opfordre til, at I prøver systemet af, og benytter lejligheden til at 

kontrollere, om jeres data er korrekte.  

Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på 

modstlon@modst.dk. 

 

Vi ønsker alle en god sommer.  

   

 

4. HR-Løn 

 

 

Masseindberetningsskabelonen ”Opret ansæt. – løse ansæt version 1.00” udvides 
med en ny kolonne, hvor afvigende løndelstekst kan indberettes. 

Det betyder, at fra d. 22/8-2017 skal man downloade den nye version:  

 Opret ansæt. – løse ansæt version 1.01. 

Det vil ikke være muligt at anvende gammel version 1.00 efter lønkørslen LG 
09/17, 2. lønkørsel.  

mailto:modstlon@modst.dk
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5. Advis 

 

 
 

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

to måder: 

 

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. 

 

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). 

 

Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i 

emnebeskrivelsen Fejl og advis  

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Fejl%20og%20advis2.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Fejl%20og%20advis2.pdf

