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Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 
(LG 09/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 09/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. august 2018.  

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: 

 

Løninformation om lønkørsel for LG 09/18, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Nye løndele .................................................................................................................... 2 
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4. HR-Løn .......................................................................................................................... 4 
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1. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndele. 

 

Løndel 6307 Skattefri km-godtgørelse, lav sats    

Løndel 6308 Skattefri km-godtgørelse, høj sats  

  

Da skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse fremover skal overmeldes til SKAT 

med indtægtsart 108 eller 109, skal indtægtsarten udmeldes i felt 4 på lønbåndet. 

  

På løndel 6305 anvendes felt 4 til andet formål, så derfor har vi oprettet 2 nye 

løndele, der skal afløse løndel 6305.  

 

 Løndel 6307, der beregner laveste km-takst og  

 Løndel 6308, der beregner højeste km-takst.  

 

Felt 3 er åbnet for indberetning af sats til specialopsætning af segment 1 og 

afvigende artskonto. 

 

Løndel 6305 er samtidig lukket for indrapportering efter LG 12/18, således at 

løndel 6307 og 6308 skal anvendes med virkning fra LG 01/19. 

 

    

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 224 Regulering af refusionstimer  

 

Vi har åbnet felt 3 for indrapportering af sats 1, der anvendes til supplement af de  

automatisk beregnede timer - fx ved deltidsorlov. 
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Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv  

 

Ifm. regulering af gruppelivspræmien for de timelønnede havde vi ikke taget højde 

for, at LF 2 (bagudløn) ikke beregner i efterreguleringsperioder, og dette har 

berørt PKAT 695 og 696, hvis lønformen er 2. For PKAT 695 og 696 LF 3 

(timeløn) er der efterreguleret korrekt.  

 

 Vi har foretaget rettelse, hvor de resterende lønmodtagere får tilbageført  

kr. 108,35 for de måneder, der er beregnet. Vi har foretaget rettelsen på løndel 

3952. 

  

 Samtidig har vi foretaget rettelse af gruppelivsbidraget for lønmodtagere, der 

står med ATP-sats 5 (løsarbejdersats), som ved en fejl ikke blev reguleret til 

LG 08/18, 2. lønkørsel – dette har vi nu rettet pr. 1. april 2018 med 

tilbagevirkende kraft. 

 

  

Løndel 6940 Morarenter aut. beregning  

 

Vi har åbnet løndelen for indrapportering af kreditorkode. Hvis beløbet vedrører 

pensionsbidrag og skal indbetales til en pensionsordning, skal kreditorkode jf. 

SLS-Guiden indrapporteres – og i denne situation dannes løndel 602 og 701 i 

stedet for løndel 6940. 

 

 

Løndel 6992 Merarbejdstimer inkl. 50 %  

 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 623. 

 

 

 

3. Indberetning til eIndkomst 

 

 

 

Ifm. at skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse fremover skal overmeldes til 

SKAT med indtægtsart 108 eller 109, har vi tilrettet løndele, der opsummerer til 

Felt 48.  

 

Vi har oprettet en række nye felter til: 

 periodens beløb  

 indeværende år til dato 
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 sidste år til dato samt  

 tilbageført til sidste år.  

I 

Indtægtsarten udmeldes på lønbåndet i felt 4. Vi forventer, at overmeldingen sker 

senest fra 2019, hvor indberetning af indtægtsarterne bliver obligatorisk. 

 

 

 

4. HR-Løn 

 

 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende i HR-Løn. 

 

Løndel 2291 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 2292 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 2293 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 2294 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 2295 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 2296 Funktionstillæg, pensg.  

Løndel 2298 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 2315 Funktionstillæg, pensg.  

Løndel 2316 Funktionstillæg, pensg.  

Løndel 2317 Funktionstillæg, pensg.  

Løndel 2318 Funktionstillæg, ikke-pensg.  

Løndel 3839 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndel 3883 Personligt tillæg, pensg.  

 

Vi har tidligere meldt ud, at en lang række løndele var åbnet for indrapportering i 

HR-Løn - en enkelt ændring manglede at blive foretaget på ovenstående løndele. 

Denne ændring er foretaget, så løndelene er tilgængelige i HR-Løn nu. 

 

 

Løndel 4188 Undervisningstillæg, pensg.  

 

Løndelen er tilføjet i masseindberetnings skabelon: "Enkelte løbende løndele" 

version 0.04.  

  

Det er vigtigt at nye brugere af skabelonen læser beskrivelsen nedenfor vedr. 

brugen af skabelonen. 
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Masseindberetningsskabelon til indrapportering af enkelte løbende løndele 

(LKO 4643, 4720, 4740, 4080-4086, 4188) 

 

 

 
 

Det er muligt at: 

 

 Oprette løndelen på ansatte, der ikke har den i forvejen. 

 Ændre Felt1 med en ikrafttrædelsesdato, der ligger efter en allerede 

eksisterende. 

 Indrapportere løndelen før og efter en eksisterende forekomst. 

 Indrapportere imellem 2 eksisterende perioder - også med en afgangsdato, der 

ligger midt i næste eksisterende periode. 

 Indrapportere med en startdato midt i en eksisterende periode, hvis 

afgangsdatoen er den samme som den eksisterende afgangsdato. 

 

Det er ikke muligt at: 

 

 Ændre Felt1 med en allerede eksisterende ikrafttrædelsesdato. 
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 Ændre Felt1 med allerede eksisterende ikrafttrædelsesdato og ny afgangsdato. 

 Indrapportere en ændring med en allerede eksisterende start- og slutdato. 

 Indrapportere en periode inde midt i en allerede eksisterende periode hvor 

løndelen er ikraft. 

 Indrapportere med en startdato midt i en eksisterende periode, hvis 

afgangsdatoen ligger efter den eksisterende afgangsdato. 

 

 

5. Udbetalingsgrænse hos SKAT 

 

 

 

Vi har fået henvendelser fra nogle institutioner, der har fået tilbagebetalt A-skat 

og/eller AM-bidrag fra SKAT, hvor pengene efterfølgende er krævet tilbage 

inklusive et pålagt gebyr. 

 

Det skyldes, at SKAT har en tilbagebetalingsfrist på 5-dage vedr. tilbagebetalinger 

fra Skattekontoen i forbindelse med fx negative efterreguleringer til felt 15 (A-

skat) og felt 16 (AM-bidrag). 

 

Indberetning til eIndkomst foretager vi i Statens Lønløsninger omkring 7. sidste 

hverdag i måneden – dette for at kunne nå at få samtlige indberetninger på plads 

inden opkrævning af A-skat og AM-bidrag foretages af SKAT. 

 

I kan imidlertid overveje, om hvorvidt muligheden for at hæve udbetalings-

grænsen på Skattekontoen kunne være interessant for at undgå tilbagebetaling af 

mindre beløb fra Skattekontoen samt opkrævning af gebyr. 

 

Udbetalingsgrænsen kan forhøjes op til max. kr. 200.000,00. 

 

Indgangen til at ændre udbetalingsgrænsen findes i venstre menu oversigt under 

fanen "Skattekontoen" på TastSelv Erhverv.  

 

I kan evt. læse nærmere om udbetalingsgrænsen på skat.dk under Erhverv/ 

Betaling og skattekonto/Skattekontoen under punktet "Når din virksomhed har 

penge til gode". 
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6. 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 vejledningen  

Fejl og advis  

 

https://modst.dk/media/17375/fejl-og-advis.pdf
https://modst.dk/media/17375/fejl-og-advis.pdf

