
 

 

Private institutioner   

Her finder du en samlet oversigt over uddata fra Statens Lønløsning, der leveres til private institutioner. 

Opbygning af oversigten 

Oversigten indeholder oplysning om formål, frekvens, medie og det niveau uddata udskrives på. Herudover 

fremgår om der er tale om et "Fast" eller "Friv" uddata: 

 Fast uddata: Kan ikke afbestilles 

 Friv/frivilligt uddata: Kan godt afbestilles 

I det omfang der findes en nærmere beskrivelse af et givet uddata, vil der være indsat link til denne. 

Nr. Uddatanavn  Kort beskrivelse  Frekvens  Medie Niveau 

198 

Fast 

Lønkontrol  Indeholder oplysninger om den 

beregnede løn for den enkelte 

lønmodtager. 

Uddata 198 danner grundlag 

for en samlet kontrol af en 

lønkørsel, forud for at lønnen 

overføres og er til disposition 

for lønmodtagerkredsen.  

Alle lønkørs-

ler 

Papir Gruppe  

700 

Fast 

Lønseddel til  

E-boks 

Find mere information om 

lønsedlen under emnebeskri-

velser. 

Alle lønkørs-

ler 

E-boks E-boks 

710 

Friv 

Personaleplanlægning 

(Jubilæum) 

Indeholder oplysninger om 

medarbejdere der inden for de 

kommende 3 år fylder 55, 60, 

65 og 70 år. 

Hvis der, er indrapporteret 

jubilæumsanciennitet på en 

lønmodtager, vil uddata 710 

også indeholde de personer der 

i det kommende kalenderåret 

opnår henholdsvis 25, 40 eller 

50 års jubilæum. 

Årligt  

LG 01 

Papir Gruppe 

711 

Friv 

Seniorbonus 

Indeholder de personer der 

opfylder betingelserne for 

seniorbonus. 

Anvendes til at følge op på evt. 

indgåelse af aftale om senior-

bonus.  

2 måneder før medarbejder 

opfylder betingelse for senior-

bonus vil personen fremgå på 

uddata 711. 

Alle 

månedskørsler 

Papir Gruppe 

732 

Friv 

Opgørelse/ 

Afstemningsliste 

Pension 

Indeholder oplysninger om de 

personer og beløb som institu-

tionen skal afregne pensionsbi-

drag for. 

Alle 

månedskørsler 

Papir Gruppe 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Emnebeskrivelser
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Emnebeskrivelser
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Uddata indeholder beregnede 

pensionsbeløb fra 1. og 2. 

lønkørsel i aktuel måned. 

734 

Friv 

Erindringsliste 

Indeholder oplysninger om 

personer, der er registreret med 

en erindring i SLS. 

Uddata udskrives 2 måneder 

før erindringsdato nås. 

Kan også tilgås digitalt i ØS-

LDV. 

Alle 

månedskørsler 

Papir/digitalt Gruppe 

782 

Fast 

E-Indkomst Forud-

lønnet LG 01 

Indeholder oplysninger om, 

hvad der er overmeldt fra 

lønsystemet til eIndkomst, for 

forudlønnede medarbejdere. 

Årligt 

LG 01 

Papir SE-nr. 

793 

Fast 

Barselsfonden Indeholder oplysninger om 

personer, der bliver søgt barsel-

refusion for i Barselsfonden via 

SLS.  

Uddata kan bruges til kontrol 

af, at det er de rigtige personer, 

der er søgt barselsrefusion for. 

Alle 

månedskørsler 

Papir SE-nr. 

799 

Friv 

Fraværsstatestik Indeholder oplysninger om, 

institutionens registrerede 

oplysninger i Ferie-

fraværssystemet. 

Hvert kvartal 

LG 2, 5, 8 og 

11 

Papir Gruppe 

813 

Fast 

E-Indkomst månedlig 

afstemning Anvendes til afstemning af 

skatteoplysninger. 

Find mere information om 

eIndkomst under emnebeskri-

velser. 

Alle 

månedskørsler 

Papir SE-nr. 

822 

Friv 

Kontroluddata for 

gebyropkrævning 

Indeholder oplysninger om 

hvilke gebyrer institution skal 

betale for brug af Modernise-

ringsstyrelsens systemer.  

Hvert kvartal 

LG 3, 6, 9 og 

12 

Papir Delregnskab 

852 

Friv 

Kontoudtog Indeholder oplysninger om løn- 

og timeforbrug for periode og 

Å-T-D. Forbruget bliver speci-

ficeret på lønnummerniveau og 

fuld kontostreng. 

Alle lønkørs-

ler 

Papir SE-nr. 

858 

Fast 

Afregning af Kapital-

pension PB 

Indeholder oplysninger om de 

personer, og beløb, institutio-

nen skal afregne kapital-

/ratepension for. 

Alle 

månedskørsler 

Papir Gruppe 

893 

Friv 

Lønforbrug i forbin-

delse med refusion Indeholder oplysninger om 

hvilke personer og beløb, 

institutionen kan søge refusion 

for som ikke vedr. Barselsfon-

den. 

Forbruget bliver specificeret på 

Delregnskab, Personalekategori 

Alle 

månedskørsler 

Papir Gruppe 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Emnebeskrivelser
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og løngruppeniveau. 

Løndelsgruppe anvendes til at 

gruppere lønforbrug på diverse 

uddata. 

Du finder løndelsgruppe-værdi 

og den tilhørende tekst på 

uddata for en given løndel i 

SLS Guide på løndelsbeskri-

velserne.  

Du kan ikke se løndelsgruppe-

værdien på lønmodtagerregiste-

ret.  

902 

Fast 

E-Indkomst år til dato 

Indeholder oplysninger om 

hvad der fra lønsystemet er 

overmeldt til  

e-Indkomst.  

Find mere information om 

eIndkomst under emnebeskri-

velser. 

Alle 

månedskørsler 

Papir SE-nr. 

905 

Fast 

Supplerende skatte-

oplysninger Indeholder oplysninger om, de 

medarbejdere der er sendt 

supplerende oplysninger til 

SKAT for, gammelt skatteår. 

Find mere information om 

eIndkomst under emnebeskri-

velser. 

Ad hoc Papir SE-nr. 

924 

Friv 

Specifikation - Internt 

Regnskab Indeholder oplysninger om løn- 

og timeforbrug for periode og 

Å-T-D. Forbruget bliver speci-

ficeret på konto-

personalekategori- og løngrup-

peniveau. 

Løndelsgruppe anvendes til at 

gruppere lønforbrug på diverse 

uddata. 

Du finder løndelsgruppe-værdi 

og den tilhørende tekst på 

uddata for en given løndel i 

SLS Guide på løndelsbeskri-

velserne.  

Du kan ikke se løndelsgruppe-

værdien på lønmodtagerregiste-

ret.  

Alle 

månedskørsler 

Papir Gruppe 

963 

Friv 

Opgørelse over pensi-

onsbidrag 

Indeholder oplysninger om de 

personer, og beløb der er be-

regnet i pension på LKO 676 

Alle 

månedskørsler 

Papir Gruppe 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Emnebeskrivelser
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og/eller LKO 677, og som 

institutionen skal afregne. 

984 

Fast 

Afregning til Ferie-

Konto  

Indeholder oplysninger om 

personer og beløb for hvem 

institutionen skal foretage 

afregning til Feriekonto.  

Alle lønkørs-

ler 

Papir Gruppe 

990 

Fast 

Betalinger For Priva-

tiserede 

Indeholder oplysninger om de 

SLS-betalinger som institutio-

nen skal foretage til Skat, ATP, 

pensionskasser mv. 

Alle lønkørs-

ler 

Papir SE-nr. 

998 

Friv 

Lønkontrol Danner grundlag for kontrol af 

en lønkørsel, forud for at løn-

nen overføres og er til disposi-

tion for lønmodtagerkredsen.  

U. 998 indeholder oplysninger 

om lønmodtagerens bruttoop-

lysninger vedr. løn, samt en 

markering af om der er foreta-

get ændringer af lønmodtage-

ren i den aktuelle lønkørsel. 

Find mere information om 

vejledning til lønkontrol - 

U998 under emnebeskrivelser. 

Alle lønkørs-

ler 

Papir SE-nr. 
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