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Løninformation nr. 24 af 20. dec. 2017 
(LG 01/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 01/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 29. december 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. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel. 

 

Løndel 6927 Øvrig befordring, broafgift mv. 

    

Løndelen er åben for PKAT 080, 550, 780 og 790. 

 

Beløb indrapporteres i Felt 1, konteres på artskonto 22.10 og beløbet 

opsummeres til B-indkomst uden AM-bidrag, der indberettes i felt 38 i 

eIndkomst. 

 

Løndelen skal anvendes til godtgørelse af honorarmodtageres udgifter til 

befordring, kost og overnatning – og skal indberettes, når godtgørelsen sker ud 

over det udbetalte honorar, og godtgørelsen ydes efter satserne for skattefri rejse- 

og befordringsgodtgørelse.  

 

Beløb, der er udbetalt til honorarmodtagere til dækning af udgifter til befordring, 

overnatning mv. og som er udbetalt som udlæg efter regning, skal ikke 

indberettes. 

    

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 2165 Plustid 

 

Vi har åbnet Felt 2 for indrapportering af 100,00 procent, når pensionsbidraget af 

plustid skal udbetales som løn. Felt 2 er åbent for tjenestemænd, der er fyldt 70.  

 

For overenskomstansatte indgår pensionsbidraget i den ordinære 

pensionsbidragsberegning og bliver udbetalt som løn, når dette er registreret på 

pensionsløndelen (Fx løndel 7018, 7019 og 7024). 
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Løndel 3375 Sejlads  

 

Vi har ændret sats 0 til kr. 350,00 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) pr. 1. maj 

2016. 

 

Pr. samme dato har vi oprettet 2 nye satser (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012): 

 sats 3, kr. 600,00 og  

 sats 4, kr. 300,00  

 

VIGTIGT Vi har efterreguleret sats 0 pr. 1/5-2016. 

 

 

Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv 

 

Vi har ændret sats 8 pr. 01.01.2018:     

 Kr. 176,50 pr. person pr. måned. 

 

 

Løndel 6706 Vagttillæg/tilkald  

    

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2018: 

  Sats 17, kr. 775,00 

  Sats 18, kr. 1.500,00 

 

 

Løndel 7016 Pensionsbidrag af tillæg  

 

Vi har oprettet ny sats 51 med 10 procent i samlet pension, heraf 1/3 i eget 

bidrag. 

 

 

Løndel 7980 Lønregulering  

    

Vi har hævet max. vedr. Felt 1 til kr. 900.000,00. 
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3. Årsskiftet 2017/2018 

 

 
 
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 
registre, hvor lønmodtageren 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 brugervejledningen ”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. 

https://www.modst.dk/media/15130/periodisering-af-indkomst-mv.pdf
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4. Ny hjemmeside 

 

 
Moderniseringsstyrelsen har fået ny hjemmeside, og det betyder bl.a. at vores 
emnebeskrivelser fremover hedder Brugervejledninger. 
 
Du finder de samme oplysninger om lønsystemet som du plejer, på vores nye 
hjemmeside  

 
 
 

5. Advis 

 

 
 

Advis RK8011 

I LG 01/18, 1. og 2. lønkørsel har vi dannet advis RK8011 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. 

 

 

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 

brugervejledningen Fejl og advis  

https://www.modst.dk/systemer/loen/brugervejledninger/brugervejledninger-loen/
https://www.modst.dk/systemer/loen/
https://www.modst.dk/media/17375/fejl-og-advis.pdf
https://www.modst.dk/media/17375/fejl-og-advis.pdf

