Side 1 af 49

Vejledning til SLS webservice - Retursvar
Indholdsfortegnelse

Ændringslog .......................................................................................................................................... 1
Formålet med webservicen................................................................................................................. 2
Forretningsmæssig beskrivelse ........................................................................................................... 2
Wsdl-dokumenter ................................................................................................................................ 2
OIOXML-skemaer .............................................................................................................................. 3
Outputstruktur ..................................................................................................................................... 4
Beskrivelse af FejlAdvisReturSvarStruktur (outputstruktur) ......................................................... 5
Bilag 1: Oversigt over mulige FejlAdvisAdvarselsKoder samt FejlAdvisTekster fra SLS. ....... 7

Ændringslog

Version Dato
1.0
22.04.2008
2.0
09.02.2009
3.0
3.1

14.10.2010
30-03-2012

3.2
3.3

17.05.16
10.06.2020

Forfatter
Jørgen Mølgaard

Per Leth

Bemærkning
Henvisninger til XML-skemaer mv. ændret fra Infostrukturbasen til digitaliser.dk
Bilag 1 opdateret.
Nyt navn og logo
Samt opdatering af Bilag 1
Tilføjet elementet UUID
Webtilgængelighed + logo

Side 2 af 49
Formålet med webservicen

Formålet med retursvaret er at sende et dækkende svar til det kaldende system for hver transaktion, der behandles i SLS via en SLS-webservice.
Strukturen i retursvaret er bygget op på samme måde for alle de forskellige input fra de forskellige opdateringswebservices. (Se vejledninger til de enkelte web-services).
Retursvaret indeholder information om transaktionen er faldet på plads i SLS samt om eventuelle fejlmeddelelser.
Forretningsmæssig beskrivelse

Alle SLS-webservices er opbygget som request-response operationer, dvs. et input resulterer i et
output. Hver overførsel fra det lokale system til SLS giver umiddelbart et tidstro retursvar tilbage indeholdende resultatet af SLS-behandlingen. Hvis transaktionen ikke kan gennemføres i
SLS returneres en kode for at behandlingen er fejlet. En transaktion i SLS kan udløse en eller
flere følgetransaktioner. Hvis den oprindelige transaktion gennemføres korrekt, men danner en
advarsel, returneres en kode med betydningen ”Gennemført, men advarsel dannet.” Denne
kode returneres ligeledes hvis en evt. følgetransaktion fejler eller danner en advarsel.
De data der kan returneres til det eksterne system er følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Returkode, som angiver en status for behandlingen af transaktionen
CPRnummer, som identificerer lønmodtageren
Løbenummer, som sammen med CPRnummer identificerer lønmodtagerens ansættelsesforhold
Fejl/advis art og Fejl/advis kode, som sammen identificerer fejlen eller advarslen
UUID (Universally unique identifier), der returnerer samme værdi, som udfyldt i input
Fejl/advis tekst, som er en verbal beskrivelse af fejlen eller advarslen
Transaktionskode og Transaktionsnavn, som sammen identificerer den transaktion, der
har givet anledning til fejlen eller advarslen

Wsdl-dokumenter

Data udveksles i OIOXML-format og retursvarstrukturen er indeholdt i den enkelte webservice.
Returkoden viser status for behandlingen og kan antage værdierne fra 0-3 med følgende betydning:
0
1
2
3

Gennemført OK
Fejlet
Gennemført, men advarsel dannet
Servicen ikke tilgængelig

Når der er tale om returkode 1 eller 2 returneres desuden de dannede fejl/advis-data fra SLS.
Desuden returneres en kode som kan have værdien ’g’ eller ’f’ til angivelse af om fejl/advis refererer til den oprindelige transaktion (grundtransaktionen) eller en følgetransaktion.
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Se bilaget over de mulige fejlkoder og fejltekster, som kan returneres fra SLS.
OIOXML-skemaer

Alle felter der indgår i webservicen er defineret i OIOXML-skemaer.
Skemaer samt wsdl-filer er tilgængelige på digitaliser.dk under gruppen Statens Lønsystem
(SLS).
De relevante skemaer til retursvarets outputstruktur er:
CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
OES_ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure.xsd
OES_FejlAdvisAdvarselsKode.xsd
OES_FejlAdvisArtKode.xsd
OES_FejlAdvisMeddelelseStruktur.xsd
MODST_UUID.xsd
OES_FejlAdvisReturKode.xsd
OES_FejlAdvisReturSvarStruktur.xsd
OES_FejlAdvisTekst.xsd
OES_FictivePersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
OES_LoebeNr.xsd
OES_TransaktionsKode.xsd
OES_TransaktionsNavn.xsd
Nedenfor vises en grafisk illustration af output-strukturen, hvor krævede felter er angivet i kasser med fuldt optrukne linier mens valgfri felter er angivet med stiplede linier.
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Outputstruktur
oes:FejlAdvisReturSvarStrukturType
oes:FejlAdvisReturKode
type oes:FejlAdvisReturKodeType
oes:FejlAdvisMeddelelseStrukturType
oes:ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructureType
cpr:PersonCivilRegistrationIdentifier
oes:ExtendedPersonCivilRegistrationIde...
type oes:ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifi...

type
cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType
pattern ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|...
oes:FictivePersonCivilRegistrationIdentifier
type
oes:FictivePersonCivilRegistrationIdentifie...
pattern ((((6[1-9]|7[0-9]|8[0-9]|9[0-1])(01|03|05|07|...

oes:
oes:FejlAdvisLoebeNr
type
oes:LoebeNrType
min/maxIncl
999
FejlAdvisReturSvarStruktur

oes:FejlAdvisArtKode

type oes:FejlAdvisReturSvarStrukturType

type oes:FejlAdvisArtKodeType

oes:FejlAdvisMeddelelseStruktur
type oes:FejlAdvisMeddelelseStrukturType
0..¥

oes:FejlAdvisAdvarselsKode
type
oes:FejlAdvisAdvarselsKodeType
min/maxLen
6
oes:FejlAdvisTekst
type
oes:FejlAdvisTekstType
min/maxLen
250
oes:TransaktionsKode
type oes:TransaktionsKodeType
oes:TransaktionsNavn
type
oes:TransaktionsNavnType
min/maxLen
21

oes:UUID
type
oes:UUIDType
pattern [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]...
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Herunder følger en forretningsmæssig beskrivelse af indholdet i outputstrukturen.
Beskrivelse af FejlAdvisReturSvarStruktur (outputstruktur)
<XML tag>
<FejlAdvisReturSvarStruktur>

Beskrivelse

Felt i SLS

Retursvarstrukturen er det svar, der gives fra Statens Lønsystem (SLS) i
retur for alle indrapporteringstransaktioner, der modtages fra eksterne
HR- eller tidsregistreringssystemer. Strukturen indeholder 2 elementer:
'Returkode', som returneres for alle transaktioner og 'Fejlmeddelelse',
der kun returneres i tilfælde af, at transaktionen udløser en fejl eller advarsel.

<FejlAdvisReturKode>

Returkoden angiver hvilken behandling en transaktion har fået i Statens
Lønsystem (SLS). Returkoden antager værdier fra 0 - 3 med følgende
betydning:
0 = "Gennemført OK"
1 = "Fejlet"
2 = "Gennemført, men advarsel dannet"
3 = "Servicen ikke tilgængelig"

<UUID>

Universally Unique Identifier er en standard identifikator bestående af en
128 bit værdi. Den repræsenteres som 32 lowercase hexadecimale cifre
adskilt af bindestreger på form 8-4-4-4-12.
Benyttes i SLS som en identifikation et anvender-system kan tilknytte til
indrapporteringer til brug for efterfølgende fremsøgning.

<FejlAdvisMeddelelseStruktur>

Meddelelsesstrukturen er indholdet af det svar, der gives fra Statens
Lønsystem (SLS) i de tilfælde at transaktioner udløser fejl eller advarsler.
Strukturen indeholder følgende krævede elementer: 'Udvidet cpr-nummer', 'Advarselstype', 'Advarselskode', 'Fejltekst', 'Transaktionstype',
'Transaktionsnavn' og følgende valgfri element: Løbenummer'.

<ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>

Det udvidede cpr-nummer er sammensat af det almindelige cpr-nummer, som det er defineret af CPR (Indenrigsministeriet) og af fiktive cprnumre, som gives til udenlandske statsborgere.

OS_A_DFA_MARB_CPR_NR
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<XML tag>

Beskrivelse

<PersonCivilRegistrationIdentifier>

Indeholder fødselsdage fra 01 – 31

<FictivePersonCivilRegistrationIdentifier>

Indeholder fiktive cpr-numre (fødselsdage fra 61 – 91)

<FejlAdvisLoebeNr>

Det 3-cifrede løbenummer er sammen med det udvidede cpr-nummer

Felt i SLS

OS_A_DFA_ANSF_LØBE_NR

den unikke identifikation af et ansættelsesforhold i Statens Lønsystem
(SLS)
<FejlAdvisArtKode>

Artskoden anvendes sammen med returkoderne 1 og 2. Sammen med

OS_A_DFA_ART_KD

Advarselskoden udgør den unikke identifikation af fejltypen. Koderne har
følgende betydning følgende betydning:
1 = "Grundtransaktion fejlet"
2 = "Grundtransaktion gennemført, men advarsel dannet, eller følgetransaktion fejlet"
<FejlAdvisAdvarselsKode>

Advarselsskoden er en unik kode, der identificerer de enkelte fejlkoder i

OS_A_DFA_FEJL_ADV_KD

Statens Lønsystem (SLS).
Se endvidere bilag 1 over mulige fejlkoder og –tekster.
<FejlAdvisTekst>

Fejl-/Advarselsteksten er en tekstlig beskrivelse af de enkelte fejlkoder i

OS_A_DFA_FEJL_ADV_TX

Statens Lønsystem (SLS).
Se endvidere bilag 1 over mulige fejlkoder og –tekster.
<TransaktionsKode>

Transaktionskoden fortæller, hvilken transaktionstype, der indgår i med-

OS_A_DFA_GRUND_FØLGE_KD

delelsen, enten Grundtransaktioner eller Følgetransaktioner
Værdisæt:
g = Grundtransaktion
f = Følgetransaktion
<TransaktionsNavn>

Den fejlende SLS-transaktions navn i Statens Lønsystem (SLS)

OS_A_DFA_TRANS_NV

Side 7 af 49
Bilag 1: Oversigt over mulige FejlAdvisAdvarselsKoder samt FejlAdvisTekster fra SLS.

I fejlteksterne optræder der følgende parameterfelter %1, %2 og %3. Disse kan betegne enten
et begreb, et felt eller en værdi.
F.eks. vil fejlkoden FF0014 med fejlteksten: ’%1 %2 findes ikke’ kunne resultere i følgende retursvar: FF0014 Fast årsagskode 99 findes ikke.

FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
FF0001

Feltet Dage og /eller feltet Timer og minutter skal udfyldes.

FF0002

Formatfejl i feltet Dage.

FF0003

Forkert værdi i feltet Dage. Værdisæt = +/- 365,00.

FF0004

Formatfejl i feltet Timer og minutter.

FF0005

Formatfejl i feltet %1.

FF0006

Forkert værdi i feltet Timer og minutter. Værdisæt = +/- 999,59.

FF0007

%1 må ikke være mindre end %2.

FF0008

Ferieretstype %1 eksisterer ikke.

FF0009

Felterne Dage og Timer og minutter skal have samme fortegn.

FF0010

Ferieåret er ikke oprettet

FF0011

Ferieregnskab findes ikke for medarb. for det indtastede år.

FF0012

Feltet %1 skal udfyldes.

FF0013

%1 skal være yngre end %2.

FF0014

%1 %2 findes ikke.

FF0015

Feltet Dage skal være et helt tal når feltet Timer og minutter også er udfyldt.

FF0016

Ferieår skal udfyldes.

FF0017

Ferieretstype 598 og 599 kan kun anvendes ved en regulering.

FF0018

%1 findes allerede.

FF0019

Feltet Dage eller feltet Timer og minutter skal udfyldes.

FF0020

Der kan kun korrigeres på enten feltet Dage eller på feltet Timer og minutter.

FF0021

%1 findes ikke.

FF0022

Til dato skal være den samme som fra dato, når timer og minutter er udfyldt.

FF0023

Formatfejl i feltet Opsparingsretstype.

FF0024

Medarbejder med %1 %2 findes ikke.

FF0025

Opsparingsretstype 7, 8 og 9 kan ikke indrapporteres, men reguleres via nedskrivning af ferieregnskabet eller
omsorgsregnskabet.

FF0026

Slutbrugertekst er ikke korrekt udfyldt.

FF0027

Fast årsagskode skal udfyldes med 3 cifre, f.eks. 500.

FF0028

%1 skal indtastes som DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ.

FF0029

Formatfejl i feltet timer. Skal udfyldes med tal.

FF0030

%1 skal være udfyldt med 'X' eller 'Blank'.

FF0031

Minutter skal være mellem 0 og 59.

FF0032

Timer skal være mellem 0 og 23.

FF0033

%1 %2 er ikke aktiv i hele perioden på hændelsen.

FF0034

%1 er ikke ikraft i hele perioden på hændelsen.

FF0035

Registreringsenhed %1 er ikke gyldig i hele den angivne periode.

FF0036
FF0037

Én ferieperiode må ikke strække sig over flere ferieår. Der skal evt. oprettes to ferieperioder, én for hvert ferieår.
Hændelsen findes ikke på medarbejderen.
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FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
FF0038

Ansættelsesforholdet findes ikke på medarbejderen.

FF0039

Ansættelsesforholdet findes ikke, eller der er fejl i Delregnskabsnummeret.

FF0040

Gruppenr. er forkert.

FF0041

Gruppenr. skal udfyldes.

FF0042

Formatfejl i Gruppenr.

FF0043

Formatfejl i feltet 'Delregnskabsnummer'

FF0044

Fast årsagskode skal udfyldes med 3 cifre, f.eks. 500.

FF0045

Fri årsagskode skal udfyldes med 2 cifre, f.eks. 33.

FF0046

Hændelsestype er forkert.

FF0047

Delregnskabsnummer %1 kendes ikke.

FF0048

Delregnskabsnummer %1 hører ikke til den indtastede gruppe.

FF0049

Hændelsen findes i forvejen

FF0050

%1 skal være = dags dato, når %2 er udfyldt.

FF0051

Fejl i Optællingsdag ctr. Periode.

FF0052

Der findes intet åbent sygefravær.

FF0053

Der finges ingen hændelser der indgår i optælling af fravær

FF0054

Hændelsen kan ikke slettes, da der er ansættelsesforhold knyttet til den.

FF0055

Der skal angives hvilket år, der kopieres fra.

FF0056

Formatfejl i feltet År.

FF0057

%1 er ikke en gyldig afgangsårsag.

FF0058

%1 er ikke en gyldig civilstand.

FF0059

Formatfejl i ugenr.

FF0060

Uge skal udfyldes korrekt.

FF0061

Der er fejl i ægtefælles CPR-nr.

FF0062

Der kan ikke kopieres fra en uge, der ligger mere end 1 år tilbage.

FF0063

Der kan ikke kopieres fra en uge, der ligger mere end 1 år frem.

FF0064

Kun en af oplysningerne 'Til en uge' og 'Til flere uger' kan udfyldes.

FF0065

Der skal angives det år, der skal kopieres til.

FF0066

Første uge skal udfyldes korrekt.

FF0067

Sidste uge skal udfyldes korrekt.

FF0068

År skal udfyldes.

FF0069

Ikraftdato må ikke ændres.

FF0070

Der kan ikke kopieres til en uge, der ligger mere end 1 år frem.

FF0071

Der kan kun kopieres til en uge, der er større end den, der kopieres fra.

FF0072

Der kan ikke kopieres til mere end 26 uger ad gangen.

FF0073

Der er ingen hændelser i ugen, der kan kopieres.

FF0074

Der findes hændelser i ugen, der ikke kan kopieres.

FF0075

Både fra dato og til dato skal udfyldes.

FF0076

Civilstand og civilstandsændringsdato skal være udfyldt/blanke samtidigt.

FF0077

Kun ét af felterne CPR-nr. og Fødselsdato må udfyldes.

FF0078

CPR-nr./Fødselsdato og Navn(e) skal være udfyldte.

FF0079

%2 %1 findes ikke.

FF0080

Delregnskabsnummer %1 er ikke åben på medarbejderens ikraftdato.

FF0081

Nyt gruppenr. skal være forskelligt fra gammelt gruppenr.

FF0082

Medarbejder findes i forvejen i ny gruppe.

FF0083

Medarbejder kan ikke slettes, da der er tilknyttet ansættelsesforhold.

FF0084

Formatfejl i CPR-nr.
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FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
FF0085

CPR-nr. eller fødselsdato skal udfyldes.

FF0086

Fornavn skal udfyldes.

FF0087

%1 %2 skal udfyldes.

FF0088

%1 %2 skal indtastes som DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ.

FF0089

%1 %2 skal være større end eller lig med %3.

FF0090

Registreringsenhed og ikraftdato på registreringsenhed skal begge være udfyldt.

FF0091

Medarbejderen er ikke ikraft i den angivne periode.

FF0092

Delregnskabsnr. kan ikke slettes, da der findes delregnskabsnr. med overlappende periode.

FF0093

Delregnskabsnr. kan ikke slettes, da medarbejder så ville være uden gyldig delregnskabsnr.

FF0094

Der findes ingen registreringsenhed på medarbejderen med ikraftdato = %1 og afgangsdato = %2.

FF0095

%1 er ikke en gyldig Omsorgsretstype.

FF0096

%1 skal være et helt tal.

FF0097

Hændelsestype må ikke være "Virksomhed"

FF0098

Feriedage er ikke overført til ansættelsesforhold med løbenr. %1, da løbenr %2 er på AKKO 13 eller 14.

FF0099

Flytning af feriedage er ikke overført til ansættelsesforhold med løbenr. %1, da løbenr. %2 er på AKKO 13 eller
14.

FF0100

%1 kan ikke ændres.

FF0101

Flere felter mangler at blive udfyldt.

FF0102

Denne transaktion kan kun rettes eller slettes via SLS-applikationen.

FF0103

Der findes ingen registrering med den givne nøgle: %2 og %3.

FF0104

Der findes mere end én forekomst med den givne nøgle: %2 og %3.

FF0105

Feltet %1 er ikke udfyldt korrekt.

FF9994

"Reserveret"

FF9995

Fejlen burde ikke forekomme ved ajourføring. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FF9996

Fejlen burde ikke forekomme ved sletning. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FF9997

Fejlen burde ikke forekomme ved oprettelser. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FF9998

Fejlen burde ikke forekomme. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FF9999

Fejlen burde ikke forekomme i SLS. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen.

FR0002

Formatfejl i feltet "%1"

FR0003

Feltet "%1" skal udfyldes

FR0004

Tæller og nævner skal være udfyldt eller blanke samtidigt

FR0005

Fra-dato skal være udfyldte med en valid dato

FR0006

Der er ingen ændring i forhold til tidligere

FR0007

Til-og-med-dato er mindre end Fra-dato

FR0008

Til-og-med-dato er mindre end ældste dato (%1) minus 1 dag

FR0009

Mindst et af felterne skal være udfyldt

FR0010

%1 %2 kendes ikke

FR0011

%1 %2 er ikke åben på datoen

FR0012

%1 skal være større end 0

FR0013

Tæller må ikke være større end nævner

FR0014

Delregnskabsnummer %2 kendes ikke

FR0015

%1 skal være på 10 karakterer incl. foranstillede blanke

FR0016

%1 skal være med store bogstaver

FR0017

Feltet "%1" skal udfyldes (må gerne være nuller)

FR0018

Feltet "%1" skal udfyldes (må gerne være nuller eller sletningstegn - #)

FR0019

"%1" afvist, da der findes forekomst med samme identifikation

FR0020

"%1" afvist, da der ikke findes forekomst med samme identifikation
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FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
FR0021

Afvist, da der er en fremtidig forekomst. Sæt evt. afgangsdato ind.

FR0022

Fra-dato ligger før ældste dato (se Overenskomst)

FR0023

Opsplitningsprocent skal være udfyldt

FR0024

Arbejdstimer pr. måned må ikke være udfyldt

FR0025

Opspliningsprocent må ikke være større end 100

FR0026

Feltet "%1" må ikke være udfyldt

FR0027

Transaktion må kun være følgetransaktion (PLBNR 099)

FR0028

PLBNR 099 findes ikke

FR0029

Inddata må ikke overlappe en eksisterende periode

FR0030

Mindst et af felterne "%1" og "%2" skal være udfyldt

FR0031

Felterne "Regnr" og "kontonr" skal være udfyldte eller blanke samtidigt

FR0032

Løbenummer må ikke være større end 097

FR0033

Oprettelse kan ikke ske, da der ikke findes et ledigt Løbenummer

FR0034

Fejlkode 35 i T.60: Spørg Moderniseringsstyrelsen

FR0035

Navn bliver rettet, da der er forskel til det tidligere indrapporterede navn.

FR0036

Der findes Afv.løndelskonteringsoplysn. med samme løndelsnummer (%1)

FR0037

Mindst eet af felterne "Felt 1" og "Felt 2" skal være større end 0

FR0038

%1en "%2" afvist, da der findes forekomst med samme identifikation

FR0039

%1en "%2" afvist, da der ikke findes forekomst med samme identifikation

FR0040

Der er overflow på et af felterne

FR0041

Feltnummer %1 kendes ikke. Skal ligge mellem 1 og 500.

FR0042

Kommunekode skal være større end 899

FR0043

Feltet "Kunstig ID" må ikke udfyldes

FR0044

Feltet "Gammelt indeholdelsesnr." må ikke være udfyldt

FR0045

Der er ikke plads til flere indeholdelser

FR0046

LKO %1 med indeholdelsesnr. %2 findes ikke

FR0047

Transaktion afvist, da der ikke findes forekomst med samme identifikation

FR0048

%1 %2

FR0049

%2 må ikke være større end %1

FR0050

Kredko er ikke åben for indrapportering

FR0051

Formatfejl i relation i linie %1

FR0052

Formatfejl i cpr-nr i linie %1

FR0053

Relation i linie %1 har forkert værdi

FR0054

Dato i cpr-nr i linie %1 er ikke valid

FR0055

Løbenr. i cpr-nr i linie %1 er ikke korrekt

FR0056

Cpr-nr og Navn skal udfyldes i linie %1, eller Relation skal fjernes

FR0057

Cpr-nr skal udfyldes i linie %1, eller Relation og Navn skal fjernes

FR0058

Navn skal udfyldes i linie %1, eller Relation og Cpr-nr skal fjernes

FR0059

Cpr-nr skal slettes i linie %1, eller Relation og Navn skal udfyldes

FR0060

Cpr-nr og Navn skal slettes i linie %1, eller Relation skal udfyldes

FR0061

Navn skal slettes i linie %1, eller Relation og Cpr-nr skal udfyldes

FR0062

Feltet "%1" skal være blankt eller "%2" eller "%3" udfyldt

FR0063

%1s-kode nr. %2 anvendes på en anden lønmodtager

FR0064

Adressekode er ikke = 1, 2 eller 3

FR0065

Cpr-adresse findes ikke. Prøv evt. opdatering af Cpr-adresse

FR0066

%1 findes ikke.

FR0067

Anvisningoplysning er ikke = 1, 2 eller 3

Side 11 af 49
FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
FR0068

Feltet "%1" skal være enten = "Ja" eller "Nej"

FR0069

Tekstype skal udfyldes

FR0070

"Erindring" afvist, da der ikke findes forekomst med samme identifikation

FR0071

Mindst eet af felterne "Dato" og "Beskrivelse" skal være udfyldt.

FR0072

Dato skal være udfyldt

FR0073

Formatfejl i %1 i linie %2

FR0074

Felter i linie %2 er beskyttet

FR0075

Forskel i linie %2 ved nummerering af Fastfeltsnr. i inddata ctr. program

FR0076

Operator (+/-/=) mangler ved %1

FR0077

Værdi mangler ved %2

FR0078

Operator skal være ' blank ' , ' + ' , ' - ' eller ' = ' ved %1

FR0079

Operator slettes ved %1 - eller værdi udfyldes

FR0080

Der er overflow ved felt "%1". Feltet er på %2 cifre.

FR0081

Felt "%1" må ikke have negativ værdi

FR0082

Operator må kun være ' blank ' eller ' = ' ved %1

FR0083

Formatfejl ved faste felter (%1)

FR0084

%1 %2 findes ikke i CPR

FR0085

1%

FR0086

CPR-adresse er tidligere oprettet

FR0087

Delregnskabsnummer skal indrapporteres manuelt

FR0088

Dag i Oprykningsdato skal være = 01

FR0089

%1 skal være større end %2 (Fra-dato)

FR0090

Trin skal være udfyldt

FR0091

Til-og-med-dato skal være = 31-12-9999

FR0092

Oprykningsdato og Lønancienitetsdato må ikke være udfyldt samtidig

FR0093

Dag i Lønancienitetsdato skal være = 01

FR0094

Trin må ikke være udfyldt

FR0095

Klasse skal være udfyldt

FR0096

Der findes ingen Klasser på Personalekategorien

FR0097

Indrapporteret Klasse kendes ikke på Personalekategori %1

FR0098

Oprykningsdato skal være udfyldt

FR0099

Personalekategori og Klasse/lønramme skal udfyldes

FR0100

Adv: Oprykningsdato skal være større end Fra-dato

FR0101

Oprykningsdato nulstilles

FR0103

Der findes ikke et register med PLBNR 099

FR0104

Fra-dato ligger før ældste dato i Overenskomst

FR0105

Der har ikke været udført 'Indplacering'

FR0106

%1 må ikke være større end %2

FR0107

Stillingsbetegnelse er ikke åben d. %1

FR0108

Der må ikke skiftes lønform

FR0109

%1 %2 er ikke åben på 'Fra'-datoen

FR0110

Til-og-med-dato må ikke gå ind i yngste forekomst med Fra-dato = %1

FR0111

Der findes anden indplacering i fremtidig forekomst

FR0112

Indplaceringens Fra dato ligger efter eksisterende Oprykningsdato

FR0113

Konterings- og skatteoplysninger er dannet tilbage i tiden

FR0114

%1'-dato er blevet ændret af regelsprog

FR0115

Fra-dato (%2) må ikke ligge før gammel Fra-dato (%1)
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FR0116

Til-og-med-dato (%2) må ikke ligge efter gammel Til-og-med-dato (%1)

FR0117

Fra-dato (%1) må ikke ligge efter Oprykningsdato (%2)

FR0118

%1 og %2 skal være udfyldt eller blanke samtidigt

FR0119

%1 og %2 må ikke være udfyldt samtidig

FR0120

Løbenummer skal være mindre end 100

FR0121

Ansættelsforhold med Løbenummer = 098 mangler

FR0122

Ansættelsforhold med Løbenummer = 098 er sletmarkeret

FR0123

Fra-dato %1 skal være = ældste Fra-dato (%2) på løbenr. 098

FR0124

Lønform skal være = Lønform (%1) på løbenr. 098

FR0125

%1 = %1 på løbenr. 098

FR0126

Ledigt løbenummer kunne ikke findes

FR0127

Navn ændret til navn fra tidligere ansættelsesforhold

FR0128

Der er oprettet et ansættelsesforhold til samme kørsel

FR0129

%1 (kode) opsat i regelsprog er ikke valid

FR0130

Transaktion afvist, da der findes forekomst med samme identifikation

FR0131

Transaktion afvist, da der ikke findes forekomst med samme identifikation

FR0132

Felterne vedr.'%1' skal begge være udfyldte

FR0133

Der findes afv. løndelskonteringsoplysninger til løndelsnr. %1

FR0134

Feltet "%1" må ikke være udfyldt, eller %2-oplysninger skal være udfyldt

FR0135

Der er flere afgangsforekomster i kraft i den angivne periode

FR0136

Der findes ikke noget gammelt register at føre tilbage til.

FR0137

Der kan ikke indrapp. da LØNNR i forvejen er spærret for on-line-inddata.

FR0138

Det er kun værdien 0 eller 1, der kan anvendes.

FR0139

%1-adresse findes i forvejen

FR0140

%1-adresse findes ikke

FR0141

Transaktionsnavn skal udfyldes

FR0142

Transakttionsnavn skal være 'Primær adresse' eller 'Sekundær adresse'

FR0143

%1 skal være større end eller lig med dags dato

FR0144

%1 må ikke indrapporteres på PLBNR 099.

FR0145

%1 %2 (Gruppenr. %3) kendes ikke.

FR0146

Oplysningerne må ikke være forskellige fra oplysningerne på PLBNR 098

FR0147

Formatfejl i %2 i linie %1

FR0148

%2 i linie %1 har forkert værdi

FR0149

Løbenr. må ikke være 098 eller 099

FR0150

Mindst én løndelslinie skal udfyldes

FR0151

Ved CPR-opdatering er Startrecord i datasæt forkert (ikke CPR-data)

FR0152

Ved CPR-opdatering er Slutrecord i datasæt forkert (ikke CPR-data)

FR0153

Der er skiftet fra CPR- til Primær-adresse i forbindelse med CPR-opdatering

FR0154

Enten skal løndelskode slettes eller %2 udfyldes i linie %1

FR0155

Enten skal løndelskode udfyldes eller detailfelter slettes i linie %1

FR0156

%1 %2 kan ikke anvendes her, da den har klasser

FR0157

Datasæt tomt til skattekortskørsel

FR0158

Lønnr ikke udfyldt på skattekortsdatasæt

FR0159

Formel i fejl i Styrelse (=5) eller Pens.udb.myndh. (=001)

FR0160

Cpr-nr ikke udfyldt på skattekortssatasæt

FR0161

Ydelsen er skattefritaget

FR0162

Der er dannet ny skat med automatisk 60 pct.
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FR0163

KMD's skattekortkode er ikke valid (3, 4 eller 5)

FR0164

Lønanciennitetsdato må ikke være større end fra dato + 1 måned.

FR0165

%1 må ikke udfyldes, når PKAT-oplysninger er indrapporteret

FR0166

%1 %2 er ikke åben d. %3

FR0167

%1 skal være større end %2

FR0168

%1 skal ikke være udfyldt, når %2 = 0

FR0169

Oprykningsdato må ikke være udfyldt, når Fra-dato er mindre end 31-12-9999

FR0170

%2 må ikke være mindre end Fra-datoen

FR0171

Feltnr er ikke tilknyttet en gruppering, eller også er det beskyttet

FR0172

%1 må ikke være ældre end %2

FR0173

Oprykningspersonalekategori skal indrapporteres

FR0174

%1 må ikke være udfyldt, når %2 er = 0

FR0175

Operator skal være ' + ' , ' - ' eller ' = ' ved Feltnr. %1

FR0176

Operator skal være ' = ' ved Feltnr. %1, der er en dato.

FR0177

Det til Feltnr. %1 hørende værdifelt, skal have dato-format

FR0178

Regnr/kontonr i Bank-2 må ikke være magen til oplysningerne i Bank-1

FR0179

Alle tre felter i Bank-2 skal være udfyldte eller blanke samtidigt

FR0180

Oprykningsdato skal udfyldes

FR0181

Der skal først udfyldes oplysninger i PENSAB-billedet

FR0182

Gruppering nr. 41 skal være oprettet

FR0183

%1 må ikke ajourføres via batch-transaktioner

FR0184

%1 findes ikke i CPR

FR0185

Regnr og kontonr skal være udfyldte

FR0186

Fra-/Til-%1 er ikke identiske (%2 ctr. %3)

FR0187

Fejlmedd. ved opdatering fra CPR for %1: "%2".

FR0188

Regnr. skal være udfyldt.

FR0189

Kontonr. skal være udfyldt.

FR0190

Kreditorkode må ikke være på mere end 9 cifre.

FR0191

%1 kendes ikke med den værdi

FR0192

%1 må ikke indrapporteres som "Batch"-trans.

FR0193

Formatfejl i feltet "%1" (%2)

FR0194

Feltet "%1" skal udfyldes (%2)

FR0195

Omposteringsoplysninger mangler i %1

FR0196

%1 = %2 (%3) kendes ikke

FR0197

%1 %2 (%3) kendes ikke, eller er ikke defineret til ompostering.

FR0198

%1 %2 (%3) har ikke den rigtige værdi

FR0199

%1 %2 (%3) skal være 'gammelt' år.

FR0200

Finansår er for gammelt.

FR0201

%1 (%3) skal være = 0

FR0202

Delregnskabsnr. = %2 (%3) kendes ikke.

FR0203

Mindst ét omposteringsbeløbsfelt skal være udfyldt.

FR0204

Gruppe skal udfyldes, når Adm. tjenested er det.

FR0205

Linie 1: %1 %2 %3

FR0206

Linie 2: %1 %2 %3

FR0209

Systemfejl. Kontakt Moderniseringsstyrelsen, Rådgivning og Support

FR0300

Ident kendes ikke

FR0301

Fra-dato på eksisterende forekomst er rettet fra %1 til %2.
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FR0302

Forekomst med Fra-dato %1 er slettet.

FR0303

Lønnummer kan ikke oprettes, da det findes i forvejen

FR0304

%1 skal udfyldes med tal

FR0305

%1 er ikke korrekt

FR0306

Kontrolciffer i cpr-nummer er forkert

FR0307

%1 %2 skal være = %3

FR0308

Lønnummer findes ikke

FR0309

Lønnumer er sletmarkeret

FR0310

Der er stoppet for inddata til dette lønnummer

FR0311

CPRNR findes ikke i GRP

FR2298

Beregning vil ikke blive foretaget

FR5000

Der findes afv.løndelskontering på LKO %1 efter at stamdata er slettet.

FR8999

Der er p.t. ikke forbindelse til CPR

FR9995

Fejlen burde ikke forekomme ved ajourføring. skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FR9996

Fejlen burde ikke forekomme ved sletning. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FR9997

Fejlen burde ikke forekomme ved oprettelser. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FR9998

Fejlen burde ikke forekomme i ØS. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

FR9999

Fejlen burde ikke forekomme i SLS. Skal undersøges af Moderniseringsstyrelsen

OT0001

%1) kan ikke anvendes for %2)

OT0002

%1) kan ikke anvendes for %2 %3)

OT0003

%1) kan ikke anvendes for %2) med den indrapporterede sats %3.

OT0004

%1) er slettet pr. %2, som følge af det indrapporterede

OT0005

%1) er sat i afgang pr. %2, som følge af det indrapporterede

OT0006

%1) kan ikke anvendes.

OT0007

Forkert %1 er indrapporteret på %2)

OT0008

Kreditorkode skal indrapporteres på %1)

OT0009

%1) kan ikke anvendes for funktioner

OT0010

%1) kan ikke anvendes for %2 %3

OT0011

%1 skal være %2 for %3)

OT0012

%1) - satsen skal være %2

OT0013

%1) er lukket for indrapportering

OT0014

%1) kan ikke anvendes for Lønform %2

OT0015

%1) kan ikke anvende Kreditor %2

OT0016

Der skal indrapporteres enten beløb eller timer.

OT0017

Præcis et af felterne skal være udfyldt.

OT0018

Den indrapporterede dato er ikke en valid dato.

OT0019

Kun et af felterne må være udfyldt.

OT0020

%1). %2 skal være mellem %3

OT0021

%1). %2.

OT0022

%1). %2 skal være %3

OT0023

%1) er lukket for indrapportering - %2) skal anvendes istedet.

OT0024

Feltet %1 på %2) skal udfyldes.

OT0025

Feltet '%1' og feltet '%2' på %3) må ikke være udfyldt samtidigt.

OT0026

Beskæftigelsesordning %1 er udgået, men denne medarbejder blev ansat, da ordningen var i kraft. Derfor accepteres ændringen i SLS. Dette ophører ved fratræden.

OT0027

%1). Der skal indrapporteres enten beløb eller timer.

OT0028

%1). Præcis et af felterne skal være udfyldt.
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OT0029

%1). Den indrapporterede dato er ikke en valid dato.

OT0030

%1). Kun et af felterne må være udfyldt.

OT0031

%1) er lukket for indrapportering

OT0032

Bevillingslønramme mangler eller har forkert værdi.

OT0033

Personalekategori er ændret fra tjenestemand til overenskomstansat

OT0034

Artskonto må ikke indrapporteres på %1)

OT0035

Artskonto %1 må ikke anvendes.

OT0036

Der må ikke konteres på tværs af grupper

OT0037

Afvigende timer kan ikke anvendes p.t.

OT0038

Der er indrapporteret %1 pct. på %2)

OT0039

Kun tal er tilladt i segmenter

OT0040

Foranstillede 0'er kan ikke anvendes i segmenter.

OT0041

Afvigende kontering til en tilskudskonto må ikke foretages når finansieringsform = 2.

OT0042

Lønmodtageren er fyldt 60 år eller mere. Er skalatrinsforhøjelsen korrekt?

OT0043

Pensionsskalatrin skal evt. indrapporteres

OT0044

Pensionsskalatrin skal indrapporteres

OT0045

Ændring i overenskomst mv. skal evt. gentages på yngre forekomst.

OT0046

Skal %1) ændres ?

OT0047

Skal bevillingslønramme ændres ?

OT0048

Fejl i lønramme, Lyslederkabelsplids (LKO 2967) findes og lønramme er mindre end 39

OT0049

Skal Særligt Tillæg JBA (LKO 2964) bevares ?

OT0050

Automatisk ændring af klasse, kontroller lønanc.

OT0051

OBS: Lønform er ændret. Evt. korrekt lønform skal indrapporteres igen.

OT0052

Ansættelseforhold kan ikke oprettes/ajourføres pr. %1

OT0053

Delløn kan ikke overstige brøk svarende til 1/1

OT0054

Pengeinstitut, regnr. eller kontonr. er ikke validt.

OT0055

Adresse markering ændret.

OT0056

Ansættelseforhold kan kun slettes til en timelønskørsel. (Dog ikke LG 1 og LG 2)

OT0057

Det faste felt "%1" er ikke 0.

OT0058

Udenfor Statens Pensionsforpligtigelse ?

OT0059

Hvis lønmodtageren ikke er medlem af Pensionskassen af 1925, skal Fast felt 069 nulstilles.

OT0060

Administrativt tjenestested skal udfyldes for %1)

OT0061

ADMTJ %1 er ikke åbent

OT0062

ADMTJ %1 findes ikke

OT0063

Forekomst af PENSAB, sat i afgang

OT0064

Fast felt 069 (pensionkassekode) er nulstillet

OT0065

Pensionsskalatrin kan ikke indrapporteres.

OT0066

Delløn må ikke ændres pga. suspension

OT0067

Indrapporteret Bopælskommunekode findes ikke.

OT0068

Gruppe-skift må ikke foretages.

OT0069

Færøløbenummeret kan maksimalt bestå af 3 cifre

OT0070

Det færøske løbenummer skal være et lige tal for kvinder og et ulige tal for mænd.

OT0071

Lønform %1 må ikke indrapporteres for løbenummer %2 - lønform skal være 2.

OT0072

Lønform %1 kan ikke indrapporteres for %2)

OT0073

Lønform skal indrapporteres.

OT0075

Bevillingslønramme er dannet automatisk.

OT0076

Bevillingslønramme er nulstillet.
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OT0077

Fødselsår udregnet til 18%1 ? Kontroller formlen for udregning af fiktivt CPR-nummer.

OT0078

Fødselsår udregnet til 20%1 ? Kontroller formlen for udregning af fiktivt CPR-nummer.

OT0079

Kun '=' kan anvendes.

OT0080

Værdien kan kun indrapporteres af Moderniseringsstyrelsen.

OT0081

Værdier > 2 kan ikke anvendes.

OT0082

Kun '+' kan anvendes.

OT0083

PKAT skal være < 780.

OT0084

Stillingsbetegnelse skal indrapporteres.

OT0085

Stillingskode kan ikke anvendes.

OT0086

Stillingsforekomst kan ikke sætte i afgang (lukkes), fordi Bevillingslønramme skal findes på den valgte indplacering af overenskomst. Anvend istedet knappen Ny.

OT0087

Bevillingslønramme kan ikke nulstilles pga. indplaceringen på overenskomst

OT0088

Stillingsforekomst kan ikke slettes pga bevillingslønrammen.

OT0089

Bevillingslønrammen skal være lig 0 eller 35-42.

OT0090

Skift til PKAT, der er omfattet af statens aftaler pr. 1/4-2008

OT0091

PKAT kan ikke indrapporteres her. Anvend ansættelsesforhold / nyansættelse

OT0092

Forekomsten kan ikke slettes med denne dato.

OT0093

Beskæftigelsesordning kan ikke anvendes.

OT0094

ATP Livslang Pension (LKO 7040) findes ikke. Skal evt. oprettes manuelt.

OT0095

Løbenummeret skal være mindre end eller lig med 97.

OT0096

Der må ikke foretages PKAT-skift.

OT0097

Kombinationen: PKAT, KL/LR, TR og Oprykningsdato skal anvendes.

OT0098

Lønanciennitet må ikke indrapporteres - Oprykningsdatoen skal være 31/12-9999.

OT0099

Lønpulje %1 kan ikke anvendes for %2 %3)

OT0100

Forsøgsordning %1 kan ikke anvendes for Bevillingslønramme %2.

OT0101

Konteringsoplysninger kan ikke ajourføres pr. %1

OT0102

Ansættelsesformen for åremål kan ikke anvendes for %1)

OT0103

Discokode skal indrapporteres.

OT0104

Jobstatus skal indrapporteres.

OT0105

Stillingsoplysninger kan ikke oprettes/ajourføres pr. %1

OT0106

Beskæftigelseskoden skal være udfyldt ved ansættelsesform 5.

OT0107

Lokalt stillingsnummer %1 kan ikke anvendes

OT0108

PKAT-skift er ikke tilladt på et engangsregister.

OT0109

Afgangsoplysninger kan ikke indrapporteres/ajourføres pr. %1

OT0110

Afgangsårsag %1 kan ikke anvendes.

OT0111

Lønpulje og forsøgsordning kan ikke anvendes samtidigt.

OT0112

Kreditor må ikke indrapporteres for %1)

OT0113

Kreditorkode har forkert værdi

OT0114

Løndelen kan ikke indrapporteres med denne dato.

OT0115

%1) kan ikke indrapporteres pga. afgangsoplysninger.

OT0116

%1) er ikke åben for %2) og %3)

OT0117

Felt 3 må ikke være negativt.

OT0118

%1) er ikke åben for afgangsårsag %2)

OT0119

%1) er ikke åben for lokallønsområdet.

OT0120

Felt2 skal indrapporteres

OT0121

%1) er ikke åben for denne ansættelsesform

OT0122

Felt 1 eller Felt 2 skal være udfyldt
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OT0123

Husk opdatering i PENSAB.

OT0124

Der skal ikke indrapporteres en dato.

OT0125

Der skal indrapporteres en dato med formatet ÅÅÅÅMMDD.

OT0127

%1) er lukket for indrapportering - %2) skal anvendes istedet %3).

OT0128

Pensabkode = 9 skal indrapporteres

OT0129

Da felt 68 allerede er udfyldt med %1), skal der oprettes et nyt register med %2)

OT0130

%1) kan ikke indrapporteres, når %2) er i kraft

OT0131

%1) kan ikke indrapporteres - %2) skal være i kraft.

OT0132

Pensionskode med værdi 9 mangler.

OT0133

Der skal indtastes pensionsalderforhøjelse i PENSAB.

OT0134

Værdien indrapporteret i %1 kan være for stor i forhold til indlæsning i Navision. Kontakt evt. Moderniseringsstyrelsen

OT0135

%1) er oprettet og PENSAB-kode = 9 ?

OT0136

%1) og %2) skal begge være udfyldt.

OT0137

%1) bør anvendes i stedet for %2)

OT0138

Enten %1) eller %2) skal indrapporteres

OT0139

%1) og %2) skal begge udfyldes eller være blanke

OT0140

Felt %1) må ikke indrapporteres på %2)

OT0141

%1) og %2) på %3) må ikke være identiske

OT0142

PKAT omfattet af StK-pension skal anvende sats 11, 12, 13 eller 14.
Løndelskode %1) er ikke åben for forh. organisation %2)

OT0143

OT0144

Der kan ikke indrapporteres frikort på funktioner, da skatteberegningen bliver fejlagtig - indrapporter istedet et
hovedkort.

OT0145

%1) er sat i afgang pr. %2)

OT0146

Indplaceret på sluttrin - Ikke flere oprykninger.

OT0147

%1) er ikke åben for beskæftigelsesordning %2)

OT0148

Felt %1 på %2) skal være mindre end Felt %3

OT0149

Felt %1 på %2) skal være mindre end eller lig med felt %3

OT0150

%1) sats %2) er udgået - brug %3) istedet.

OT0151
OT0152

UA-Betaling Nyt År (LKO 6269) kan kun anvendes hvis anssættelsforhold er ophørt eller har tjenestefrihed af
længere varighed
%1) kan ikke anvendes på registre med Færøsk samtidighedsskat (LKO 9848) eller Grønlandsk skat (LKO
9849)

OT0153

Der må ikke trækkes penge fra Feriekonto vedrørende gammelt år.

OT0154

Er beløbet korrekt indrapporteret? Lønmodtageren trækkes for penge.

OT0155

PENSAB forekomst ajourført.

OT0156

PENSAB forekomst slettet.

OT0157

Hvis Felt 2 er udfyldt - så skal Felt 1 også være udfyldt.

OT0158

Løndelen kan kun indrapporteres af Moderniseringsstyrelsen.

OT0159

%1) er ikke åben for skalatrin %2)

OT0160

%1) kan ikke anvendes for færø- og grønlandskattepligtige personer.

OT0161

%1) kan kun anvendes for grønlandsk og færøsk beskattede personer.

OT0162

Der skal indrapporteres et årligt grundbeløb i felt 2 for PKAT 027

OT0163

%1) skal være %2) %3)

OT0164

Husk at indrapportere %1)

OT0165

Felt %1) på %2) er kun validt for PKAT %3)
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OT0166

%1) er ikke åben for lønmodtagere på fuld tid.

OT0167

Lønmodtageren gives penge - skal Øre-/kursdifferencer (LKO 8915) anvendes i stedet for?

OT0168

BANK1 SKAL være udfyldt for %1)

OT0169

Felt %1) på %2) kan først anvendes fra %3)

OT0170

Når sats 0 er valgt, skal eget bidrag udfyldes med 5,00 på Pensionsbidrag af tillæg (LKO 7070)

OT0171

Felt 4 på Forskud på løn - Danida (LKO 2222) må ikke udfyldes i forbindelse med oprettelser.

OT0172

Beløbet i Felt 4 på Forskud på løn - Danida (LKO 2222) må ikke overstige restgælden.

OT0173

For færøskattepligtige skal %1) udbetales kontant, når feriegodtgørelsen afregnes efter 1. maj. Felt 5 skal indrapporteres med "1".

OT0174

Tillægget på %1) er bortfaldet for nyansatte - brug evt. %2)

OT0175

%1) er ikke åben for stillingsbetegnelse %2)

OT0176

Bruttoskat - § 48 E (LKO 9838) skal indrapporteres istedet - A-skat (LKO 9850) dannes herefter automatisk
med bikort på 25 eller 33 procent.

OT0177

%1) %2) kan først anvendes %3)

OT0178

Skal Kreditorkode indrapporteres på %1)?

OT0179

%1) kan ikke indrapprteres på grund af AKKO den 1. i den følgende måned.

OT0180

%1) %2 er dannet med ikrafttrædelsesdatoen for %3 + 2 år

OT0181

%1) kan ikke indrapporteres, da der ikke er beløb i %2)

OT0182

%1) er dannet med ikrafttrædelsesdatoen for %2) + 1 år

OT0183

%1 timer på %2) kommer først til udbetaling ved en senere lønkørsel.

OT0184

Kreditorkode på %1) må ikke være udfyldt hvis sats=0

OT0185

%1) er indrapporteret - kontroller, at Tjenestetid %2) er korrekt, da der kan være opstået en fejl i en tidligere
lønkørsel.

OT0186

%1) kan endnu ikke anvendes, da den ikke er færdigprogrammeret og aftestet.

OT0187

%1) - indrapporteringsmåneden skal være den måned, hvori lønmodtageren har fødselsdag.
%1) kan ikke indrapporteres i Løngeneration %2),

OT0188
%3). lønkørsel
OT0189

Fradrag og Frimaks SKAL indrapporteres i hele kr.

OT0190

Trækprocenten har forkert værdi.

OT0191

Kombinationen Fradrag/frimax og skattekorttype er forkert.

OT0192

Skattefritagelsesårsag skal være 11 eller 12.

OT0193

Skattefritagelsesårsag skal være indrapporteres.

OT0194

Skattefritagelsesårsag skal være 0 eller 10.

OT0195

Skattekorttype ændret til Bikort da frimax er kr. 0.00

OT0196

Skattekorttypen skal være 1, 2, 3 eller 4

OT0197

Skattekorttype er ikke gyldig

OT0198

Færøsk samtidighedsskat (LKO 9848) skal indrapporteres istedet - A-skat (LKO 9850) dannes herefter automatisk med fritagelsesårsag 6.
AM-bidrag (LKO 9845), Færøsk samtidighedsskat (LKO 9848) eller skattefritagelse skal indrapporteres på an-

OT0199

sættelsesforholdets oprettelsesdato eller nyt ansættelsesforhold skal oprettes af hensyn til korrekt årsopgørelse.

OT0200

Grønlandsk skat (LKO 9849) skal indrapporteres istedet - A-skat (LKO 9850) dannes herefter automatisk med
fritagelsesårsag 11.

OT0201

Kommunekode SKAL indrapporteres (KOMKO 955 - 958, 961 skal anvendes)

OT0202

Felt1 og Felt2 skal være udfyldt samtidig.

OT0203

Anciennitet må ikke være udfyldt.

OT0204

Sats og årsnorm må ikke være udfyldt/blanke samtidig.
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OT0205
OT0206

Grønlandsk skat (LKO 9849) skal indrapporteres på ansættelsesforholdets oprettelsesdato eller nyt ansættelsesforhold skal oprettes af hensyn til korrekt oplysningsseddel.
Færøsk samtidighedsskat (LKO 9848) skal indrapporteres ifm. nyansættelsen. Nyt ansættelseforhold skal oprettes.

OT0207

Indrapportering før 1.1.2010 påvirker uddata 893 Lønforbrug i forb. med refusion

OT0208

%1) må kun indrapporteres af Moderniseringsstyrelsen.

OT0209

%1) er lukket for indrapportering før 1/4-1999.

OT0210

%1) kan ikke indrapporteres på register med STAINK %2)

OT0211

%1) er ikke åben for Bevillingslønramme %2)

OT0212

Lønkoden er ikke åben for engangsregistre.

OT0213

KAN KUN ANVENDES TIL TEST

OT0214

Bruttoskat - § 48 E (LKO 9838) må kun indrapporteres i forbindelse med nyprettelser - nyt ansættelseforhold
skal oprettes.

OT0215

'=' kan ikke anvendes.

OT0216

Anciennitet må ikke være udfyldt, da personen er omfattet af nyt lønsystem.

OT0217

Forkert værdi i Felt 1

OT0218

Der skal indrapporteres enten beløb eller sats.

OT0219

Et af felterne skal være udfyldt.

OT0220

Lønkoden kan ikke indrapporteres, bliver dannet automatisk.

OT0221

Er korrekt Klasse valgt ? Lønmodtager er over 18 år.

OT0222

Er korrekt Klasse valgt ? Lønmodtager er under 18 år.

OT0223

Løndelen kan ikke sættes i afgang på denne dato

OT0224

Løndelen kan ikke slettes.

OT0225

Korrekt løndel? Brug eventuelt Merarbejde, deltidsansættelse (LKO 5999)

OT0226

Lønmodtageren trækkes for penge - skal Øre-/kursdifferencer (LKO 8916) anvendes i stedet for?

OT0227

Løndelskode %1) skal anvendes.

OT0228

%1) kan ikke anvendes på registre med beskatning efter § 48E. Der skal oprettes et særskilt register med almindelig beskatning.

OT0229

Artskonto må ikke indrapporteres

OT0230

Artskonto må ikke indrapporteres på PKAT

OT0231

Løndel kan ikke sættes i afgang.

OT0232

Der må ikke foretages ændring udover afgangsdato.

OT0233

Teknisk til POLPAI (LKO 11008) kan kun anvendes af Politiet

OT0234

AM-bidrag (LKO 9845) må kun oprettes til indeværende lønperiode

OT0235

Felt %1) på %2) er ikke validt for PKAT %3)

OT0236

%1) %2) kan ikke indrapporteres, da der ikke er beløb i %3).

OT0237

%1) er slettet - Fast felt 83, seniorbonus, skal evt. opsættes igen.

OT0238

%1) er slettet - skal felt 68 under "skatteindikatorer" samt Felt 68 opsamling under "Suppl. opl.seddel 2" 0-stilles?

OT0239

Teknisk løndel. Anvendes af Moderniseringsstyrelsen, må ikke slettes

OT0240

Der er ingen KOMKO til REGNR %1.

OT0241

Der er ingen GRP til REGNR %1.

OT0242

Der er ingen SENR til GRP %1.

OT0243

Artskonto må ikke indrapporteres på PKAT

OT0244

Artskonto må ikke indrapporteres på gruppe

OT0245

Artskonto må ikke indrapporteres

OT0246

Der er indrapporteret %1 pct.
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Enten skal ikraftdato være 01012007 eller senere.
OT0247
Ellers skal afgangsdato være 31122006 eller tidligere.
OT0248

Foranstillet 0 fjernet i segment%1

OT0249

GRP 100: %1 er ikke udfyldt korrekt

OT0250

Kreditor kan ikke rapporteres på lønkode

OT0251

Kreditorkode %1), Danica Pension er indrapporteret - brug kreditorkode 01014.

OT0252

%1) er kun åben for ansættelsesform 7, vikarordning 6 eller STAINK 80, 81 og 141

OT0253

Lønkode %1) er kun åben for visse afgangsårsager.

OT0254

%1) er ikke åben for trin %2).

OT0255

%1) må kun indrapporteres ved %2).

OT0256

%1) kan ikke indrapporteres i denne lønkørsel

OT0257

%1) kan ikke indrapporteres i gammelt år.

OT0258

GRP = %1) - registre med grønlandskat kan kun oprettes i Gruppe 850->899.

OT0259

%1) kan ikke indrapporteres. Lønkoden dannes automatisk under %2).

OT0260

%1) kan ikke slettes. Lønkoden slettes automatisk under %2).

OT0261

%1) er slettet, da %2) er oprettet med samme ikraftdato.

OT0262

%1) har fået opsat afgangsdato, da %2) er oprettet.

OT0263

Forkert %1) er indrapporteret på %2)

OT0264

%1) er ikke åben for løbenummer %2)

OT0265

%1) er indrapporteret - der indberettes til eIndkomst at lønmodtageren trækkes i bruttolønnen for computer.
Hvis ikke skal felterne Felt 68 opsamling og Felt 68 0-stilles.

OT0266

Felt 6 på%1) skal udfyldes: Sats 1 hvis reduktionen sker for køb af computer, ellers skal sats være = 2.

OT0267

Kreditor automatisk opsat med %1), da den ikke er indrapporteret.

OT0268

Antal Dage eller beløb skal være udfyldt

OT0269

%1) kan ikke indrapporteres, da Feriegodtgørelse (LKO 5050) er i kraft.

OT0270

Bruttoskat - § 48 E (LKO 9838) kan kun oprettes med afgangsdato = 31-12-9999

OT0271

%1) er ikke åben for %2)

OT0272

%1) er lukket for %2) og %3)

OT0273

TABELFEJL: Der er ingen GRP til REGNR %1)

OT0274

%1) er ikke åben for %2) %3)

OT0275

TABELFEJL: Der er ingen SENR til GRP %1)

OT0276

Løndelen kan ikke ajourføres.

OT0277

Bruttobeskatning ophæves, husk at ændre løndel 9850 (skat)

OT0278

%1) er ikke åben for %2)

OT0279

%1) er ikke åben for %2) og %3)

OT0280

For gruppe %1) er %2) indrapporteret forkert på %3)

OT0281

Opryknings KL og/eller TR justeret pga. aut. oprykningsforløb

OT0282

Kontroller oprykningsoplysninger / aut. oprykningsforløb

OT0283

Oprykningsoplysninger nulstillet

OT0284

Oprykningsforekomst justeret som følge af oprykningsforløb

OT0285

Justering af oprykningsdato kan ikke foretages maskinelt.

OT0286

Skal procent på Bidrag til tjenestemandspens. LKO 0670) ændres?

OT0287

Bidrag til tjenestemandspens. (LKO 0670) dannet med 20,3 procent

OT0288

%1) findes allerede. Evt. ændring af f.eks. KREDKO skal rettes manuelt.

OT0289

Husk at ændre sats på Pensionsbidrag (LKO 7018) pr. 01102006.

OT0290

Forringelse af pensionsanc. på pensionsløndel med karenstid ?
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OT0291

Pensionsbidrag (LKO 7019) er dannet automatisk

OT0292

Husk ændring af ATP-løndel pr. 01012005

OT0293

ATP Livslang Pension (LKO 7040) dannet med sats %1, er det korrekt ?

OT0294

Husk at ændre ATP Livslang Pension (LKO 7040) til sats 0 pr. 01042009

OT0295

Pensionsskalatrin dannet

OT0296

Pensabkode dannet

OT0297

Skatteindikator må ikke indrapporteres for GRP.

OT0298

Værdi kan kun indrapporteres for løbenummer 98, 99

OT0299

Værdien kan ikke indrapporteres

OT0300

Fast felt %1 er beskyttet mod indrapportering

OT0301

Skink 2 kan ikke indrapporteres i denne LG

OT0302

SKINK kan ikke indrapporteres

OT0303

SKINK kan ikke indrapporteres på PLBNR 99. Bliver automatisk overført fra PLBNR: 98.

OT0304

Husk indrapportering på PLB.nr 98

OT0305

Husk indrapportering på PLB.nr 99

OT0306

Værdi skal være 0 (e-Boks) eller 1 (e-Boks + papir)

OT0307

Papirlønseddel er fravalgt.

OT0308

SKINK må ikke anvendes på Grønland

OT0309

Kun værdierne 3, 46, 49, 62, 70, 97 kan anvendes

OT0310

Der kan ikke indrapporteres i dette felt

OT0311

Det faste felt er udgået, og kan ikke anvendes

OT0312

Forkert værdi indrapporteret

OT0313

Pensionskassekode er forkert

OT0314

Feltet kan kun afvendes af Banedanmark og Enterprise

OT0315

Værdi skal være 0 eller 1

OT0316

Indrapportering skal ske under Skatteopl. indeværende år

OT0317

Op-/nedsummering af skat skal foretages i hele kr.

OT0318

'+' og '=' kan ikke anvendes

OT0319

OP-/nedsummering skal foretages under Uddeling fra fonde DÅ

OT0320

Kun 10 kan indrapporteres

OT0321

P-nummer har forkert checkciffer i modulus 11-beregning

OT0322

Fejlkode fra SKAT %1 - %2 %3

OT0323

Fejlkode fra SKAT %1 - %2

OT0324

Pensionsbidrag (LKO 7018) findes allerede

OT0325

Der findes ikke AKKO der opfylder betingelserne for overførsel til Merarbejder

OT0326

Indrapporteret dato er fejlagtig

OT0327

Ansættelsesdato er yngre end ældste overenskomstelement

OT0328

Udnævnelsesdato er ældre en ældste overenskomstelement

OT0329

Udenlandsk adresse er angivet. %1 ikke genkendt som landekode eller land

OT0330

Udenlandsk adresse vil blive videregivet som: %1 %2 %3

OT0331

Landekode registreret. Postnr. 1 - Udenlandsk adresse opsat

OT0332

Der kan ikke indrapporteres afgangsoplysninger på løbenummer 99.

OT0333

Suspension kan ikke anvendes på PKAT %1.

OT0334

Kan kun anvendes af Bane Danmark

OT0335

Afgangsårsag kan ikke anvendes af gruppen.

OT0336

Afgangsårsag er udgået pr. 01012009. Erstattet at den tilsvarende 1xx pga. nye regler fra Barselsfonden pr.
01012009.

Side 22 af 49
FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
(ny bekendtgørelse fra Barselsfonden vedr. refusion BEK nr. 1358 af 19/12-2008)
OT0337

Kun værdien "1" kan anvendes

OT0338

Delløn er ændret til 1/1 pr. %1.

OT0339
OT0340
OT0341

Overenskomst- og oprykningsforekomsten skal evt. ændres som følge af AKKO-ophævelse. Evt ændring skal
indrapporteres manuelt
Overenskomst- og oprykningsforekomster er ikke ændret som følge af AKKO-ophævelsen.
Feriegodtgørelse, indevær. år (LKO 5000) / Ej afholdt særl. feriedg. DÅ (LKO 5017) slettet som følge af ophævet AKKO

OT0342

Officiel stilling findes ?

OT0343

Dødsfald / timelønnet

OT0344

Husk udskrivning af oplysningsseddel

OT0345

PKAT %1 er lukket.

OT0346

PKAT %1 er lukket. Anvend i stedet PKAT %2

OT0347

Afgangsforekomst med afgangsårsag 84 er ophævet. Husk evt. opdatering i PENSAB.

OT0348

Husk at ændre til ny afgangsårsag 19x pr. 01012009.
(ny bekendtgørelse fra Barselsfonden vedr. refusion BEK nr. 1358 af 19/12-2008)

OT0349

Husk delløn - afgangsårsagen bruges kun ved delvis genoptagelse af arbejdet ifm. forældreorlov på dagpenge

OT0350

HUSK at ændre delløn til 2/3 pga. suspension.

OT0351

Husk at ændre delløn til 1/2 pga. barsel

OT0352

Feriegodtgørelse (LKO 5050) findes med 12,00 procent. Afregning af resterende 0,50 procent skal foretages
manuelt.

OT0353

Felt 11- markering (LKO 246) er dannet a.h.t. korrekt beregning af befordringsfradrag

OT0354

Befordringsfradrag beregnes automatisk udfra P-nummer

OT0355

Husk at indrapportere stillingskontrolnummer

OT0356

Husk evt. indrapporteing af bevillingslønramme.

OT0357

Løbenummer må ikke indrapporteres på engangsregistre

OT0359

Lønmodtager har ikke dansk adresse jf. CPR. Har lønmodtager en Nemkonto?

OT0360

eBoks markering er 0-stillet, da andet ansættelsesforhold anvender eBoks

OT0361

Register kan ikke oprettes med fiktivt CPRNR. Kontroller at fiktivt CPRNR er konstrueret korrekt

OT0362

Grønlandsk skat (LKO 9849) er oprettet med KOMKO 920 og fritagelsesårsag 11

OT0363

Fast felt 391 opsat, da befordringsfradrag ikke kan opsættes udfra P-nummer.

OT0364

På U_734 er der max plads til 70 karakterer i erindringstekst.

OT0365

HUSK at ændre delløn til 1/2 pga. afgangsårsag 12.

OT0366

KOMKO er fejlagtigt nulstillet. KONTAKT VENLIGST MODERNISERINGSSTYRELSEN.

OT0367

Valgte stillingskode hører til grønlandske ansatte.

OT0368

Husk evt. oprettelse af Pensionsbidrag (LKO 7019)

OT0369

LF er opsat = 2 (bagudløn). Hvis LF 5 ønskes, skal der ændres manuelt. Husk ændring tilbage til LF 2 pr.
01012005.

OT0371

HUSK at indrapportere Lokalt stillingsnummer

OT0372

Special advis GRP 100: HUSK evt. indrapportering af Pensionsbidrag (LKO 7018)

OT0373

Fast felt 391 opsat, da ansættelse ikke er sket pr. d. 1. i måneden og befordringsfradrag dermed ikke kan beregnes automatisk

OT0374

Udenlandsk adresse er angivet. "Land" skal udfyldes med landekode eller land

OT0375

Løn (LKO 2000) findes med timeløn større end 1500,00

OT0376

Indplacering er ændret - evt. ændring af Pensionsbidrag ved tjf. u. løn (LKO 0620) skal foretages manuelt.

OT0377

OBS: LF er automatisk skiftet fra %1 til %2

OT0378

Registres i PENSAB - husk evt. løndel 06XX.

OT0379

Register slettes i PENSAB.
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OT0380

HUSK evt. ajourføring af Puljeink eller Forsøgsordning på overenskomst.

OT0381

HUSK evt. ajourføring af officiel stilling.

OT0382

Officiel stilling mangler. LR er større end 36.

OT0383

Rådighedstillæg (LKO 2245) findes, skal ændres til Rådighedstillæg (LKO 2249) pga. STAINK.

OT0384

Ny besk.ordning skal indrapporteres pr. 01/01-2004, såfremt lønmodt. er ansat efter d. 1/7-2003.

OT0385

Kvalifikationstillæg, ikke-pen (LKO 2212) dannet med 21.200 kr.

OT0386

Afgangsårsag er lukket for indrapportering. Benyt anden relevant afgangsårsag.

OT0387

Afgangsoplysning kan ikke slettes pr. %1

OT0388

Husk evt. tilretning af erindringsdato på jub.anc. og prøveansættelse.

OT0389

Oprykningen %1 kan ikke udløses maskinelt p.g.a. den indrapporterede AKKO-periode.

OT0390

Oprykning skal udløses manuelt da der er AKKO i perioden %1 til %2

OT0391

Børnepasningsorlov er mulig frem til den 31.5.2011, orlovsordningen ophører pr. 1.6.2011

OT0392

Afgangsårsag 84/85 vedr. Børnepasningsorlov er ophørt pr. 1.6.2011. Derfor er der lukket for dem i SLS

OT0393

Administrativt tjenestested kunne ikke opsættes automatisk

OT0394

Komplet betaling er valgt

OT0395

FEJL: P-nummer findes ikke

OT0396

P-nummer kan ikke opsættes. BEMÆRK at fra og med d. 3. april 2007 SKAL P-nummer findes for at det er muligt at oprette registre eller ajourføre kontering

OT0397

Erindring kan ikke indrapporteres pr. %1

OT0398

HUSK at indrapportere "Pensionsancienitet" (Datofelter 1) med %1

OT0399

Systemfejl ved online Gruppe skift. Kontakt Moderniseringsstyrelsen

OT0400

Både dato og Delregnskab skal udfyldes

OT0401

Der kan ikke skiftes til Delregnskab p.g.a. forskel i SENR

OT0402

Delregnskabet findes ikke

OT0403

TABELFEJL: Der er ingen GRP til DRGN kontakt Moderniseringsstyrelsen.

OT0404

Gruppeskift kan ikke ske med indrapporteret dato

OT0405

Delregnskabet er ikke åbent for indrapportering

OT0406

Gruppeskift kan kun ske forløbenummer < 98

OT0407

Der indrapporterede Delregnskab har samme GRP som aktuelt. Der kan derfor ikke skiftes GRP

OT0408

Feltet kan kun udfyldes i forb. med online GRP skift - kan skyldes forkert rækkefølge af batchinddata

OT0409

ADMTJST %1 findes ikke for GRP %2 - GRP-skift gennemføres uden ADMTJST

OT0410

ADMTJST %1 findes ikke for GRP %2 med indrapporteret dato

OT0411

Feltet kan kun udfyldes i forb. med online GRP skift

OT0412

Feltet kan ikke ajourføres i LG 01

OT0413

Husk at online GRP skift også skal indrapporteres på løbenummer 99

OT0414

Hvis det ikke allerede er sket, så husk at online GRP skift også skal indrapporteres på løbenummer 99

OT0415

"Fraværsopl. medtages" er maskinelt opsat til 1

OT0416

Ikke udløst Gruppe-skift slettes

OT0417

"Masseindrapportering - Kursusafregning" kan ikke længere anvendes. Brug i stedet "Masseindrapportering Nyansættelse af særligt aflønnede"

OT0418

Kommunekode ændret fra %1 til %2

OT0419

Udligning af stedtillæg (LKO 2371) er dannet. Trin optrapning af stedtillæg foretages.

OT0420

TABELFEJL: Der er ingen KOMKO til REGNR %1.

OT0421

TABELFEJL: Finanseringsform mangler for REGNR %1.

OT0422

PKAT 253 må ikke anvendes pr. 01/07-2004 eller senere.

OT0424

KL må ikke anvendes ved nyansættelse.

OT0425

PKAT %1 KL %2 er udgået
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OT0426

PKAT %1 TR %2 er udgået

OT0427

PKAT 121 KL 06 -> 09 må ikke anvendes pr. 01/04-2009 eller senere.

OT0428

Fremm.tjenesteydelser (PKAT 091 KL 02) er lukket. Anvend i stedet Vederlagslønnede (PKAT 080), Timelønnede (PKAT 081) eller Særligt aflønnede (PKAT 093)

OT0429

Lærere (PKAT 212 KL 51) er lukket for indrapportering

OT0430

Oprykningsoplysninger kan ikke indrapporteres på PKAT %1.

OT0431

PKAT, KL og TR skal alle indrapporteres i oprykningsoplysningerne.

OT0432

Der kan ikke ajourføres på engangsregistre

OT0433

PKAT skift må ikke foretages

OT0434

PKAT skift må ikke foretages. Der skal oprettes nyt register pga. registrering i PENSAB.

OT0435

Lønanc. dato er forkert

OT0436

Skal evt. tillæg omberegnes ? Jf. §11.

OT0437

Der må ikke foretages klasseskift.

OT0438

1%

OT0439

Der er lukket for indrapportering af PKAT. Anvend i stedet PKAT 177 eller 225

OT0440

Der er lukket for indrapportering af PKAT. Anvend i stedet PKAT 223 eller 237

OT0441

Hvis stillingskode = 41983 skal indplacering foretages med indrapportering af PKAT/KL/TR/OPDT. Dvs. lønanc.
må ikke indrapporteres.

OT0442

PKAT må ikke anvendes. (findes til statistikformål)

OT0443

Trin 2 må ikke benyttes på KL 71

OT0444

Oprykningsdato skal være 31/12-9999, da der ikke er oprykning mellem KL's trin.

OT0445

TR 01 er udgået pr. 01102008, TR 02 skal indrapporteres istedet.

OT0446

BANK2 kan ikke anvendes. Felterne nulstilles

OT0447

PENSAB-oplysninger kan ikke oprettes/ajourføring pr. %1

OT0448

Pensionskasse kan ikke indrapporteres
Besk.ordn. 08 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

OT0449

2003.
Besk.ordn. 124 skal anvendes.
Besk.ordn. 28 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

OT0450

2003.
Besk.ordn. 124 skal anvendes.
Besk.ordn. 141 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

OT0451

2003.
Besk.ordn. 128 eller 129 skal anvendes.
Besk.ordn. 142 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

OT0452

2003.
Besk.ordn. 126 eller 127 skal anvendes.
Besk.ordn. 143 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

OT0453

2003.
Besk.ordn. 126 eller 127 skal anvendes.
Besk.ordn. 144 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

OT0454

2003.
Besk.ordn. 126 eller 127 skal anvendes.

OT0455

Beskæftigelsesordning 902 er lukket. Benyt anden relevant beskæftigelsesordning.

OT0456

Segment %1 værdi %2 omsat til %3

OT0457

%1 kan ikke anvendes som løbenr i CPRNR

OT0458

Pensabkode dannet
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OT0459

Afgangsdato %1 ændret til 31-12-9999

OT0460

KOMKO %1 %2 kan ikke anvendes før 1. januar 2007

OT0461

Forsøgsordning %1 kan ikke anvendes for KL %2.

OT0462

Lønpulje eller forsøgsordning SKAL være udfyldt.

OT0463

For gruppe %1 er %2 indrapporteret forkert på %3.

OT0464

REGNR %1 findes ikke.

OT0465

Personen har et andet løbenummer med en anden ATP sats

OT0466

%1 (DRS %2) er ikke åben d. %3

OT0467

TABELFEJL: Ingen SEREGNR til REGNR

OT0468

Lønkode kan ikke indrapporteres med denne fra-dato

OT0469

%1 er ikke åben for funktioner.

OT0470

LKO %1 er ikke åben for PKAT %2

OT0471

Forkert %1 er indrapporteret til LKO %2

OT0472

LKO %1 er ikke åben for GRP %2.

OT0473

Der må maksimalt indrapporteres 59 minutter.

OT0474

Lønkoden er kun åben for PLB.nr 99 + spec. SKTR

OT0475

Ansættelsesforhold er oprettet med løbenummer %1

OT0476

Husk at der måske skal udbetales godtgørelse for 1.-3. ledighedsdag (løndel 2721), hvis medarbejderen er
medlem af en A-kasse og ikke starter på nyt job, jf. Personaleadministrativ vejledning (PAV) kap. 31

OT0477

Løndelen kan tidligst indrapporteres til aktuel lønperiode (KDT)

OT0478

En forhøjelsesprocent på %1 kan ikke anvendes da det giver en samlet trækpct på %2

OT0479

Forhøjelsesprocent kan ikke anvendes når der er indrapporteret skattefritagelse.

OT0480

Forhøjelsesprocent kan kun indrapporteres pr. den 1. i en måned

OT0481

Forhøjelsesprocent kan kun sættes i afgang pr. den sidste dag i en måned

OT0482

Forhøjelsesprocent kan kun sættes i afgang i indeværende år.

OT0483

Forhøjelsesprocent kan kun sættes i afgang på samme dato som A-skat (LKO 9850) - %1

OT0484

Ved ændring til dansk beskatning skal du oprette personen med et andet lbnr. og på et SE-nummer, der er oprettet til dansk skat.

OT0485

Ved ændring til dansk beskatning skal du oprette personen med et andet lbnr.

OT0486

Forhøjelsesprocent er ikke udfyldt

OT0487

Forhøjelsesprocent kan ikke ændres.

OT0488

Forhøjelsesperiode kan kun forkortes

OT0490

Løndelen kan tidligst sættes i afgang til næste løngeneration

OT0491

Løndelen ikke slettes med tilbagevirkendekraft

OT0492

Forhøjelsesprocent skal være > 0

OT0493

Forhøjelsesprocent er allerede indrapporteret i denne periode eller del heraf

OT0494

Der kan endnu ikke indrapporteres forhøjelsesprocent til skatteår %1

OT0495

Afgangsdato på forhøjelsespct er ændret til %1

OT0496

%1) er lukket for indrapportering - %2) eller %3) skal anvendes istedet.

OT0497

%1) er lukket for %2) - %3.

OT0498

Bidrag til tjenestemandspens. (LKO 0674) dannet med 20,3 procent

OT0499

%1) er %2 p.g.a. nyt e-Skattekort

OT0500

Feltet kan ikke anvendes

OT0501

Pensionsbidrag kan ikke udbetales som løn før lønmodtageren fylder 70 år.

OT0502
OT0503

Tillæg til gruppeliv (LKO 3950) er dannet automatisk. Gennemsnitligt timetal pr. uge skal min. udgøre 15 for at
man er omfattet.
Lønmodtageren har anden ATP sats på andet register. Derfor er sats ændret til 50. Se SLS info nr. 20/2010
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OT0505

PKAT 539 er lukket for indrapportering , skift til PKAT 640

OT0506

Husk også at %1 %2.

OT0507

Lønmodtageren har anden ATP sats på andet register. ATP SATSEN SKAL OGSÅ RETTES PÅ DET ANDET
REGISTER. Se SLS info nr. 20/2010

OT0508

%1). %2 %3.

OT0509

%1) kan ikke oprettes pr. %2. Oprettelse kan tidligst ske pr. %3

OT0510

Kun værdien 1 - Kladdeansættelse eller værdi 2 - Ophævelse af kladdeansættelse kan anvendes.

OT0511

Kladdeansættelse kan ikke anvendes på dette register

OT0512

Kladdeansættelse kan ikke ophæves på dette register

OT0513

Der kan ikke ferieafregnes, da %1) ikke er omfattet af ferieaftalen

OT0514

Erindringskode kan ikke anvendes

OT0515

Der kan ikke ferieafregnes, da %1) er ikraft

OT0516

Der kan ikke ferieafregnes, da der ikke er optjent feriegivende løn

OT0517

%1) er lukket for ajourføring - brug evt. afvigende tekst eller vælg en anden indrapporteringsdato.

OT0518

Studenterundv. Eeng (PKAT 787) er lukket for indrapportering

OT0519

Vok.udd.st/stud.und.(785/78 (PKAT 784 KL 5) er lukket for indrapportering

OT0520

Der kan ikke ferieafregnes for funktioner

OT0521

Der kan ikke ferieafregnes, da %1 %2) ikke er omfattet af ferieaftalen

OT0522

Der beregnes ikke ATP - skal ATP Livslang Pension (LKO 7040) ændres ?

OT0523

Afregning af ferie kan ikke foretages via ferieafregningsbilledet, da ansættelsesforholdet er ophørt i gammelt år

OT0524

Pengeinstitut regnr samt kontonr skal udfyldes

OT0525

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (PKAT 299) er udgået. Anvend i stedet Køkkenpersonale (PKAT 266)

OT0526

Korrekt Discokode skal indrapporteres

OT0527

Husk at foretage rettelse af bruttobeløbet vedr. feriepenge på LKO 8810.

OT0529

GRP 821: %1 er ikke udfyldt korrekt

OT0530

Løn (LKO 2000) er sar i afgang p.g.a. skift i PKAT og/eller KL

OT0531

Der er skiftet PKAT og/eller KL. Kontroller om Løn (LKO 2000) fortsat skal være ikraft på registret

OT0532

Der er skiftet PKAT og/eller KL - lønformen er fortsat timelønnet

OT0533

Afgangsårsag %1 er af tekniske årsager ændret til %2

OT0535

Statistikoplysninger kan ikke slettes

OT0536

Perioden må ikke forkortes. Der skal i stedet oprettes en ny forekomst

OT0539

Nyt eSkattekort kan kun indrapporteres pr. den 1. i en måned

OT0540

Afgangsdato skal være 31-12-9999

OT0541

Kun 1 - Hovedkort eller 2 - Bikort kan anvendes

OT0542

Løndelen kan kun indrapporteres til aktuel lønperiode (KDT)

OT0543

%1) %2 er udgået - anvend %3

OT0544

Nyt eSkattekort kan kun indrapporteres pr. oprettelsesdato

OT0545

Forhøjelsesprocent kan kun anvendes på hovedkort og bikort

OT0546
OT0547

Hvis medarbejderen skal have mere end 70.000 udbetalt, skal du taste et beløb, der er højere end den forventede samlede udbetaling
Hvis medarbejderen skal have mere end 100.000 udbetalt, skal du taste et beløb, der er højere end den forventede samlede udbetaling

OT0548

Hvis du har foretaget en ferieafregning via HR-Løn er den blevet slettet

OT0549

Hvis %1 skal flyttes til tidligere år, skal du kontakte Rådgivning og Support

OT0550

Der kan ikke længere indrapporteres forhøjelsesprocent til skatteår %1

OT0551

%1) er omfattet af %2) - KLASS STIKO hører til %3)

OT0552

Register har været i beregning i %1, og kan derfor ikke slettes
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OT0553

TR %1 kan ikke anvendes for KL %2

OT0554

Registreringsenhed skal udfyldes når et eller flere segmenter er udfyldt

OT0555

Husk evt. at ændre Kvalifikationstillæg (LKO2430) til sats 20 eller 21

OT0556

Officiel stilling 99999 er nedlagt

OT0557

Specialarbejdere m.fl. (PKAT 248 KL 55) er udgået. Anvend i stedet KL. 68

OT0558

Dyrlæger (PKAT 64 KL 64) er lukket for indrapportering. Anvende i stedet Ingeniører (PKAT 44 KL 53)

OT0559

Dyrlæger (PKAT 64 KL 66) er lukket for indrapportering. Anvende i stedet Ingeniører (PKAT 44 KL 73)

OT0560

Dyrlæger (PKAT 64 KL 67) er lukket for indrapportering. Anvende i stedet Ingeniører (PKAT 44 KL 84)

OT0561

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at der er indrapporteret en forhøjelsesprocent på %1 - dette giver en samlet trækpct
på %2

RF1000

'%1' kan ikke gennemføres, da ferieretten for ferieåret '%2' ikke må blive negativ.

RF1001

Korrektion af en ferieperiode kan maksimalt være på 25 dage.

RF1002

Korrektionen af ferieperioden er på mere end 9 dage.

RF1003

Feriekorrektionen er længere end ferieperioden.

RF1004

Korrektionen af ferieperiode kan ikke gennemføres, da ferieretten ellers vil blive negativ.

RF1005

Den samlede ferieret er på 31 dage eller flere.

RF1006

Den samlede ferieret er på 99 dage eller derover.

RF1007

Den samlede ferieret er på 40 dage eller flere.

RF1008

Den samlede ferieret er på 50 dage eller flere.

RF1010

Feriekorrektion kan først foretages efter førstkommende lønkørsel

RF1011

'%1' test '%2'

RF1012

Barns sygdom er på mere en 1 dag - er dette korrekt ?

RF1013

Der kan ikke indrapporteres på historisk LG

RF1050

'Til dato' må ikke være uendelig (31-12-9999) på virksomhedshændelser.

RF1051

'Fra dato' må ikke ligge før registreringenhedens åbnings-periode (%1 - %2).

RF1052

Årsagskode '%1' kan ikke anvendes på virksomhedshændelser.

RF2000

Hændelsen kan ikke gennemføres, da antal disponible dage i frihedsbanken ellers vil blive negativ.

RF2001

Reguleringen kan ikke gennemføres, da antal disponible dage i frihedsbanken ellers vil blive negativ.

RF2002

Opsparingsretstype %1 kan først optjenes når medarb. er fyldt 45 år.

RF3001

Ansættelsesforholdet under medarbejder i Ferie/fravær kan IKKE oprettes. Det skal ske via Nyansættelse under Ansættelsesforhold i SLS.

RF3008

Medarbejderen kan ikke slettes, da der ikke er afholdt/afregnet alt optjent ferie.

RF3009

Medarbejderen kan ikke slettes, da der ikke er afholdt/afregnet alt optjent omsorgsret.

RF3010

Medarbejderen kan ikke slettes, da der stadig findes hændelser på medarbejderen.

RF3011

Da %1, %2 er over 18 år, må "Barns 1. sygedage" ikke være markeret.

RF3012

Barn %1, %2 har markering for "Barns 1. sygedag", uden markering for hjemmeboende.

RF3013

Ved sletning af barn %1, %2 er der observeret hændelser med "Barns 1. sygedag".

RF3017

Den valgte registreringsenhed %1 er lukket.

RF3018

Lønmodtageren har et andet ansættelsesforhold med en senere oprettelsesdato. Dette kan medføre problemer
i forhold til registering af ferie og fravær

RF3037

"Et årig kontrakt", kan ikke starte før medarbejderens ikraftdato.

RF3038

"Nedsat tid" kan ikke starte før medarbejderens ikraftdato.

RF3039

Varigheden af "Et årig kontrakt" er mere end et år.

RF3063

Ikraftdato må ikke ændres til %1 da regnr. %2 ikke findes med denne dato.

RF3084

I ugen der kopieres fra, findes "sygdomshændelser", der ikke kopieres med.

RF4020

Der kan ikke forhøjes med det ønskede antal dage.

RF4079

Reguleringen kan ikke gennemføres, da omsorgsretten vil blive negativ.
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RF4465

Der kan ikke forhøjes med det ønskede antal timer.

RF5000

Frihedsbank er ikke oprettet på medarbejderen.

RF5001

Forbruget overskrider det disponible antal dage i Frihedsbanken.

RF5002

Ved årsagskode %1 kan dagene først forbruges når medarbejderen er fyldt 55 år.

RF5003

Hændelsen vil forbruge ferieret, der ikke findes

RF5005

Der må ikke indrapporteres hændelser på skyggeregistre

RF5006

Fradato må ikke være ældre end dagsdato - 4 år.

RF5007

Fradato er ældre end dagsdato - 1 år.

RF5008

Fra dato må ikke være større end dagsdato + 2 år.

RF5009

Hændelsen må ikke være uafsluttet, da der findes en anden åben hændelse

RF5010

Der findes i forvejen en hændelser i samme periode

RF5011

'Fra dato' og 'Til dato' skal være ens .

RF5012

Der kan ikke registreres timer og minutter, når der er anvendt årsagskoder med '½ dage'.

RF5013

Der kan kun registreres 2 hændelser med '½ dage' med samme dato.

RF5014

Der er registreret mere end 7 timer og 24 minutter pr. dag.

RF5015

'Sygdom', 'Arbejdsskade' og 'Barns 1. sygedag' kan ikke registreres med en fremtidig dato

RF5016

Der er allerede registreret 'sygdom/arbejdsskade' i den pågældende periode.

RF5017

Der kan ikke registreres omsorgsdag og sygdom i samme periode.

RF5018

Der kan ikke registreres Ferie og Sygdom samtidigt

RF5019

Der er allerede registreret 'ferie' i den pågældende periode.

RF5020

Der er allerede registreret 'ferie' i den pågældende periode.

RF5021

Der kan ikke registreres omsorgsdag og ferie i samme periode.

RF5022

Der kan ikke registreres omsorgsdag og ferie i samme periode.

RF5023

'Til dato' skal være udfyldt på en hændelse med omsorgsdag.

RF5024

Der kan ikke registreres omsorgsdag og sygdom i samme periode.

RF5025

Der kan ikke registreres omsorgsdag og ferie i samme periode.

RF5026

Der kan ikke registreres omsorgsdag og ferie i samme periode.

RF5027

Der er allerede registreret omsorgsdag i samme periode.

RF5028

Der er allerede registreret omsorgsdag i samme periode.

RF5029

Der kan kun registreres 2 hændelser med '½ dage' med samme dato.

RF5030

Der er forbrugt mere ferie med løn end der er optjent.

RF5031

Der er forbrugt mere ferie uden løn end der er optjent.

RF5032

Der er forbrugt mere ferie uden løn end der er optjent

RF5033

Der er forbrugt mere ferie uden løn end der er optjent

RF5034

Der er forbrugt mere ferie med løn end der er optjent.

RF5035

Der er allerede registreret 2 omsorgsdage i kalenderåret

RF5036

Der er ingen omsorgsdage til rådighed på medarbejderen.

RF5037

Der er forbrugt flere omsorgsdage end der er optjent.

RF5040

Der findes særlige feriefridage i forvejen

RF5041

Der findes særlig feriefridag i forvejen

RF5042

Ferieregler før 2002 understøttes ikke

RF5043

Der er lukket for indrapportering af feriehændelser til ferieåret 2008/2009..

RF5044

Der er lukket for indrapportering af ferie til ferieåret %1.

RF5045

Det indrapporterede regnr vil medfører gruppeskift af medarbejderen. Dette kan ikke lade sig gøre, da medarbejderen findes i den anden gruppe.

RF5046

Den samlede ferie er på 99 dage eller flere

RF5047

"Delvis sygemelding/nedsat tid" skal registreres kun i timer og minuter.
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RF5048

Anvend anden kode ved fuld norm.

RF5049

Anvend anden kode hvis dagens norm er højere eller lige med en femte del af ugens norm.

RK7948

Advarsel til pensabsektionen, løndel 1903, 1921 eller 1922 er indrapporteret

RK8014

Advarsel til Moderniseringsstyrelsen. Kontroller PENSAB-opdatering

RK8068

TEKNISK PENSAB - Fra %1 til %2 d. %3

RR0302

Opsat pension skal standses eller skifte PKAT

RR2001

LKO %1 er ikke åben for PKAT %2 med den indrapporterede sats %3.

RR2002

Kreditorkode har forkert værdi

RR2003

Løndelskode %1 er slettet pr. %2, som følge af det indrapporterede

RR2004

Løndelskode %1 er sat i afgang pr. %2, som følge af det indrapporterede

RR2007

Løndelen kan ikke indrapporteres med denne dato.

RR2008

LKO %1 kan ikke indrapporteres pga. AKKO, se afgangsoplysninger.

RR2010

LKO %1 er ikke åben for GRP %2.

RR2011

LKO %1 er ikke åben for PKAT %2 KL %3.

RR2012

LKO %1 er ikke åben for GRP %2 og PKAT %3.

RR2013

Kreditorkode skal indrapporteres på LKO %1.

RR2014

LKO %1 er ikke åben for Regnr %2

RR2015

LKO %1 er ikke åben for KL

RR2016

LKO %1 er ikke åben for LF %2

RR2017

LKO %1 er ikke åben for PKAT %2 TR %3.

RR2018

TABELFEJL: Der er ingen KOMKO til REGNR %1.

RR2019

Ansættelseforhold kan ikke oprettes/ajourføres med IKRAFTDT.

RR2020

REGNR %1 er ikke åben på IKRAFTDT.

RR2021

TABELFEJL: Der er ingen GRP til REGNR %1.

RR2022

TABELFEJL: Der er ingen SENR til GRP %1.

RR2023

TABELFEJL: Finanseringsform mangler for REGNR %1.

RR2024

Pengeinstitut, regnr. eller kontonr. er ikke validt.

RR2025

Adresse markering ændret.

RR2026

Registret kan kun slettes til en timelønskørsel. (Dog ikke LG 1 og LG 2)

RR2027

Det faste felt "%1" er ikke 0.

RR2028

LKO %1 er ikke åben for LF %2.

RR2029

Felt 3 må ikke være negativt.

RR2030

Udenfor Statens Pensionsforpligtigelse ?

RR2031

Hvis lønmodtageren ikke er medlem af Pensionskassen af 1925, skal Fast felt 069 nulstilles.

RR2032

ADMTJ skal udfyldes for GRP %1

RR2033

ADMTJ %1 er ikke åbent

RR2034

ADMTJ %1 findes ikke i Grunddata

RR2035

Forekomst af PENSAB, sat i afgang

RR2037

Felt2 skal indrapporteres

RR2039

Fast felt 069 (pensionkassekode) er nulstillet

RR2041

Pensionsskalatrin kan ikke indrapporteres.

RR2042

Delløn må ikke ændres pga. AKKO.

RR2043

Beskæftigelseskode kan ikke anvendes for PKAT %1.

RR2044

Kombinationen pensionsskalatrin + pensabkode 9 er ulogisk.

RR2048

Indrapporteret KOMKO findes ikke.

RR2049

GRP-skift må ikke foretages.

RR2050

LKO %1 er ikke åben for funktioner.
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RR2051

LKO %1 er kun åben for funktioner.

RR2052

LKO %1 er ikke åben for denne ansættelsesform

RR2053

LKO %1 er ikke åben for lokallønsområdet.

RR2054

Kreditor må ikke indrapporteres for PKAT %1.

RR2055

Fradrag og Frimaks SKAL indrapporteres i hele kr.

RR2056

Færøløbenummeret kan maksimalt bestå af 3 cifre

RR2057

Det færøske løbenummer skal være et lige tal for kvinder og et ulige tal for mænd.

RR2058

Trækprocenten har forkert værdi.

RR2059

Kombinationen Fradrag/frimax og skattekorttype er forkert.

RR2060

Skattefritagelsesårsag skal være 11 eller 12.

RR2061

Skattefritagelsesårsag skal være indrapporteres.

RR2062

Skattefritagelsesårsag skal være 0 eller 10.

RR2063

Skattekorttype ændret til Bikort da frimax er kr. 0.00

RR2065

LKO'en kan ikke sættes i afgang på denne dato

RR2066

Lønform %1 må ikke indrapporteres for løbenummer %2 - lønform skal være 2.

RR2067

Lønform %1 kan ikke indrapporteres for PKAT %2.

RR2068

Lønform skal indrapporteres.

RR2069

Skatteindikater kan ikke indrapporteres på bruttoskat.

RR2070

'=' kan ikke anvendes.

RR2072

Benyt venligst LKO 2211 eller 2212.

RR2073

Bevillingslønramme er dannet automatisk.

RR2074

Korrekt LKO? Brug eventuelt LKO 5999.

RR2075

Lønkoden er ikke åben for engangsregistre.

RR2076

Bevillingslønramme er nulstillet.

RR2077

Skattekorttypen skal være 1, 2, 3 eller 4

RR2078

Skattekorttype er ikke gyldig

RR2079

Løndelskode %1 skal anvendes.

RR2080

LKO %1 kan ikke indrapporteres, da LKO 5050 er i kraft.

RR2081

LKO %1 kan ikke indrapporteres i gammelt år.

RR2082

LKO %1 kan ikke indrapporteres i denne lønkørsel

RR2084

Artskonto må ikke indrapporteres på PKAT %1.

RR2085

Artskonto %1 må ikke anvendes.

RR2086

Fødselsår udregnet til 18%1 ? Kontroller formlen for udregning af fiktivt CPR-nummer.

RR2087

Fødselsår udregnet til 20%1 ? Kontroller formlen for udregning af fiktivt CPR-nummer.

RR2088

Delregnskabsnummer lukket for indrapportering

RR2089

Delregnskab ikke åben på indrapporteret ikrafttrædelsesdato

RR2090

GRP = %1 - registre med grønlandskat kan kun oprettes i Gruppe 850->899.

RR2091

Løntypen kan kun nulstilles.

RR2092

Kun '=' kan anvendes.

RR2093

Værdien kan kun indrapporteres af Moderniseringsstyrelsen.

RR2094

Værdier > 2 kan ikke anvendes.

RR2095

LKO 9848 skal indrapporteres istedet - LKO 9850 dannes herefter automatisk med fritagelsesårsag 6.

RR2096
RR2097

LKO 9848 skal indrapporteres på ansættelsesforholdets oprettelsesdato eller nyt register skal oprettes af hensyn til korrekt oplysningsseddel.
LKO 9838 skal indrapporteres på ansættelsesforholdets oprettelsesdato eller nyt register skal oprettes af hensyn til korrekt oplysningsseddel.
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RR2098

LKO 9849 skal indrapporteres på ansættelsesforholdets oprettelsesdato eller nyt register skal oprettes af hensyn til korrekt oplysningsseddel.

RR2099

LKO 9838 skal indrapporteres istedet - LKO 9850 dannes herefter automatisk med fritagelsesårsag 10.

RR2100

LKO 9849 skal indrapporteres istedet - LKO 9850 dannes herefter automatisk med fritagelsesårsag 11.

RR2101

Kun '+' kan anvendes.

RR2102

Puljejob kan kun indrapporteres, hvis BESKÆFTTIGELSESKODE er 11.

RR2103

PKAT skal være < 780.

RR2104

Kun værdierne 4 og 5 kan indrapporteres.

RR2105

LKO 9838 må kun indrapporteres i forbindelse med nyoprettelser - nyt register skal oprettes.

RR2106

Løndel 9848 skal indrapporteres ifm. Nyansættelsen. Nyt register skal oprettes.

RR2107

LKO %1 er kun åben for ansættelsesform 7, vikarordning 6 eller STAINK 80, 81 og 141

RR2108

LKO %1 er ikke åben for afgangsårsag %2.

RR2109

LKO %1 er ikke åben for PULJEINK %2

RR2110

LKO %1 er ikke åben for KL %2

RR2111

STIKO skal indrapporteres.

RR2112

Fradrag og Frimax må ikke være udfyldt samtidig.

RR2113

Kommunekode SKAL indrapporteres (KOMKO 955 - 958, 961 skal anvendes)

RR2114

Felt1 og Felt2 skal være udfyldt samtidig.

RR2115

Sats har forkert værdi

RR2116

Sats skal være %1

RR2117

LKO %1 må kun indrapporteres af Moderniseringsstyrelsen.

RR2118

Stillingsforekomst kan ikke sætte i afgang (lukkes), fordi BVLR skal findes på den valgte indplacering af overenskomst. Anvend istedet knappen Ny.

RR2119

LKO %1 er lukket for indrapportering 1/1-2001. Løndel 4181 skal anvendes.

RR2120

LKO %1 er lukket for indrapportering før 1/4-1999.

RR2121

LKO %1 kan ikke indrapporteres på register med STAINK %2

RR2122

Bevillingslønramme kan ikke nulstilles pga. indplaceringen på overenskomst

RR2123

Anciennitet skal være udfyldt.

RR2124

Anciennitet må ikke være udfyldt.

RR2125

Anciennitet har forkert værdi.

RR2126

Bevillingslønramme mangler eller har forkert værdi.

RR2127

Stillingsforekomst kan ikke slettes pga bevillingslønrammen.

RR2128

Bevillingslønrammen skal være lig 0 eller 35-42.

RR2129

Indrapporteret kreditor er rettet til 1072.

RR2130

Sats og årsnorm må ikke være udfyldt/blanke samtidig.

RR2131

%1 kan kun indrapporteres med 1 decimal på LKO %2.

RR2132

LKO %1 er ikke åben for BVLR %2.

RR2133

LKO %1 er ikke åben for forsøgsordning %2.

RR2134

Anciennitet må ikke være udfyldt, da personen er omfattet af nyt lønsystem.

RR2135

Stillingskode kan ikke anvendes.

RR2140

Skift til PKAT, der er omfattet af statens aftaler pr. 1/4-2008

RR2150

Forkert %1 er indrapporteret på LKO %2.

RR2151

LKO %1 kan ikke indrapporteres. Lønkoden dannes automatisk under LKO %2.

RR2152

LKO %1 kan ikke slettes. Lønkoden slettes automatisk under LKO %2.

RR2153

LKO %1 er slettet, da LKO %2 er oprettet med samme ikraftdato.

RR2154

LKO %1 har fået opsat afgangsdato, da LKO %2 er oprettet.

RR2155

Der skal indrapporteres enten beløb eller timer.
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RR2156

Forkert kreditor %1 er indrapporteret på LKO %2.

RR2157

LKO %1 er ikke åben for LBL%2.

RR2158

Forkert værdi i FELT1

RR2159

For gruppe %1 er %2 indrapporteret forkert på %3.

RR2160

LKO %1 er lukket for indrapportering

RR2161

Der skal indrapporteres enten beløb eller sats.

RR2162

LKO %1 er lukket for PKAT %2 og LF %3.

RR2163

Løndel kan ikke sættes i afgang.

RR2164

Bruttobeskatning ophæves, husk at ændre løndel 9850 (skat)

RR2165

Et af felterne skal være udfyldt.

RR2166

Kun et af felterne må være udfyldt.

RR2167

A-indkomst er negativ i indeværende år.

RR2168

A-skat er negativ i indeværende år.

RR2169

Er ATP-bidrag i indeværende år korrekt?

RR2170

A-indkomst er forskellig fra 0 i indeværende år.

RR2171

A-skat er forskellig fra 0 i indeværende år.

RR2172

A-indkomst og/eller fratrædelsesgodtgørelsen i indeværende år er lig 0 og A-skat er forskellig fra 0.

RR2173

A-skat er negativ sidste år.

RR2174

Der må ikke foretages ændring udover afgangsdato.

RR2175

Afgangsdato må ikke ændres.

RR2176

Gruppenr. er ikke validt.

RR2177

Dato er ikke korrekt.

RR2178

SEREGNR er ikke korrekt

RR2179

Finform er ikke korrekt

RR2180

PKAT kan ikke indrapporteres her. Anvend ansættelsesforhold / nyansættelse

RR2181

LKO %1 er indrapporteret - der indberettes til eIndkomst at lønmodtageren trækkes i bruttolønnen for computer.
Hvis ikke skal felterne Felt 68 opsamling og Felt 68 0-stilles.

RR2182

Felt 6 på LKO %1 skal udfyldes: Sats 1 hvis reduktionen sker for køb af computer, ellers skal sats være = 2.

RR2200

Skattekort pr. 1/1 skal indrapporteres.

RR2201

Den indrapporterede dato er ikke en valid dato.

RR2202

Forekomsten kan ikke slettes med denne dato.

RR2203

Beskæftigelsesordning kan ikke anvendes.

RR2204

Løndel 7040 (ATP) findes ikke. Skal evt. oprettes manuelt.

RR2210

Lønkoden kan ikke indrapporteres, bliver dannet automatisk.

RR2211

%1 skal være mellem %2

RR2212

%1 skal være %2

RR2213

%1 kan ikke anvendes af GRP %2

RR2214

Enten %1) eller %2) skal indrapporteres

RR2215

%1) kan ikke indrapporteres, når %2) er i kraft

RR2216

LKO%1 er lukket for nyoprettelser.

RR2217

%1) og %2) skal begge udfyldes eller være blanke

RR2218

Klassen skal udfyldes når lønanciennitetsdato er udfyldt

RR2219

Felt %1) må ikke indrapporteres på %2)

RR2220

Lønanc. skal kun indrapporteres ved sats 2.

RR2221

Løbenummeret skal være mindre end eller lig med 97.

RR2222

Der må ikke foretages PKAT-skift.

RR2223

Kombinationen: PKAT, KL/LR, TR og Oprykningsdato skal anvendes.
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RR2224

Lønanciennitet må ikke indrapporteres - Oprykningsdatoen skal være 31/12-9999.

RR2225

STIKO %1 kan ikke anvendes på PKAT %2.

RR2226

Lønpulje %1 kan ikke anvendes for KL %2.

RR2227

Forsøgsordning %1 kan ikke anvendes for BVLR %2.

RR2228

Konteringsoplysninger kan ikke ajourføres med IKRAFTDT.

RR2229

Arbejdsstedskode skal indrapporteres.

RR2230

Ansættelsesformen for åremål kan ikke anvendes for PKAT %1.

RR2231

Officielt stilingsnummer kan ikke anvendes, når delløn er under 1/2.

RR2232

Diskokode skal indrapporteres.

RR2233

Jobstatus skal indrapporteres.

RR2234

Stillingsoplysninger kan ikke oprettes med IKRAFTDT.

RR2236

Ferietotalerne er forskellig fra 0 og AKKO er lig 14.

RR2237

Lønmodtageren er fyldt 60 år eller mere. Er skalatrinsforhøjelsen korrekt?

RR2238

PKAT-skift er ikke tilladt på et engangsregister.

RR2239

Afgangsoplysninger kan ikke indrapporteres/ajourføres med IKRAFTDT.

RR2240

Afgangsårsag %1 kan ikke anvendes.

RR2241

HUSK at ændre delløn til 1/2 pga. afgangsårsag 12.

RR2242

HUSK at ændre delløn til 2/3 pga. suspension.

RR2243

Der kan ikke indrapporteres afgangsoplysninger på LBNR. 99.

RR2244

Suspension kan ikke anvendes på PKAT %1.

RR2245

HUSK evt. ajourføring af Puljeink eller Forsøgsordning på overenskomst.

RR2246

HUSK evt. ajourføring af officiel stilling.

RR2247

PENSAB-oplysninger kan ikke oprettes/ajourføring med IKRAFTDT.

RR2248

Stillingsoplysninger kan ikke oprettes/ajourføres med IKRAFTDT.

RR2249

Delløn er ændret til 1/1 pr. %1.

RR2250

Oprykningsoplysninger kan ikke indrapporteres på PKAT %1.

RR2251

PKAT, KL og TR skal alle indrapporteres i oprykningsoplysningerne.

RR2252

Klassificerede stillingsbetegnelse skal anvendes.

RR2253

Forsøgsordning %1 kan ikke anvendes for KL %2.

RR2254

Lønpulje og forsøgsordning kan ikke anvendes samtidigt.

RR2255

PENSAB-oplysninger kan ikke indrapporteres/ajourføres pga. AKKO.

RR2256

Registres i PENSAB - husk evt. løndel 06XX.

RR2257

Beskæftigelseskoden skal være udfyldt ved ansættelsesform 5.

RR2258

Kursusgodtgørelse kan ikke anvendes af gruppe.

RR2259

Delregnskab har forkert værdi.

RR2260

Kursustype har forkert værdi.

RR2261

Bankens regnr. og kontonr. skal udfyldes samtidig.

RR2262

Regnr. er forkert.

RR2263

Da bank-regnr er lig 0 skal summen af løndels-beløbene være 0,00.

RR2264

Dato er forskellig fra 1/2 eller 1/9?

RR2265

Husk opdatering i PENSAB.

RR2266

Der skal indtastes pensionsalderforhøjelse i PENSAB.

RR2267

LKO %1 er oprettet og PENSAB-kode = 9 ?

RR2268

Pensionskode med værdi 9 mangler.

RR2269

Lønpulje eller forsøgsordning SKAL være udfyldt.

RR2270

Skatteindikator kan ikke indrapporteres på grønlandsk beskattede.

RR2271

Skatteindikator må ikke indrapporteres for GRP.
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RR2272

Kreditor automatisk opsat med %1, da den ikke er indrapporteret.

RR2273

Antal Dage eller beløb skal være udfyldt

RR2274

Felt 1 eller Felt 2 skal være udfyldt

RR2275

Løbenummer må ikke indrapporteres på engangsregistre

RR2276

Løndelskode %1 kan ikke indrapporteres - løndelskode %2 skal være i kraft.

RR2277

Der skal ikke indrapporteres en dato.

RR2278

Der skal indrapporteres en dato med formatet ÅÅÅÅMMDD.

RR2279

Overenskomst- og oprykningsforekomsten skal evt. ændres som følge af AKKO-ophævelse. Evt ændring skal
indrapporteres manuelt

RR2280

På løndelskode %1 kan sats %2 kun anvendes for lønmodtagere på %3.

RR2281

Lønkode %1 er kun åben for visse afgangsårsager.

RR2282

%1) og %2) skal begge være udfyldt.

RR2283

Løndelskode %1: Der skal indrapporteres %2.

RR2284

Overenskomst- og oprykningsforekomster er ikke ændret som følge af AKKO-ophævelsen.

RR2285

LKO 8330 er udgået - brug LKO 6939 i stedet - husk at denne er en tillægslønkode.

RR2286

%1) bør anvendes i stedet for %2)

RR2287

Løndel 5000 lukket, dagen før afgang

RR2288

Artskonto må ikke indrapporteres på PKAT

RR2289

Artskonto må ikke indrapporteres på gruppe

RR2290

Artskonto må ikke indrapporteres

RR2291

Løndelskode %1) er ikke åben for forh. organisation %2)

RR2292

Forkert beregningsmåde

RR2293

PKAT omfattet af StK-pension skal anvende sats 11, 12, 13 eller 14.

RR2294

Løndel 5000 / 5017 slettet som følge af ophævet AKKO

RR2295

Der må ikke konteres på tværs af gruppe

RR2296

Løndelskode %1 må kun oprettes - ikke ajourføres.

RR2297

LKO %1 kan kun sættes i afgang.

RR2298

Beregning vil ikke blive foretaget

RR2299

Løbenr 99 findes ikke. Beregning vil ikke blive foretaget.

RR2300

Løbenr. 98 findes ikke. Beregning vil ikke blive foretaget.

RR2302

LKO %1 er lukket for indrapportering - LKO %2 skal anvendes

RR2303

Officiel stilling findes ?

RR2304

Ufuldstændige oplysninger til online gruppeskift - Konterings del. Kontakt Moderniseringsstyrelsen.

RR2305

Systemfejl ved online Gruppe skift. Kontakt Moderniseringsstyrelsen.

RR2306

Både dato og Delregnskab skal udfyldes

RR2307

Der kan ikke skiftes til DRGN p.g.a. forskel i SENR

RR2308

Delregnskabet findes ikke

RR2309

TABELFEJL: Der er ingen GRP til DRGN kontakt Moderniseringsstyrelsen.

RR2310

Gruppeskift kan ikke ske med indrapporteret dato

RR2311

Delregnskabet er ikke åbent for indrapportering

RR2312

Gruppeskift kan kun ske for LBNR < 98

RR2313

Der indrapporterede Delregnskab har samme GRP som aktuelt. Der kan derfor ikke skiftes GRP

RR2314

Der kan ikke indrapporteres frikort på funktioner, da skatteberegningen bliver fejlagtig - indrapporter istedet et
hovedkort.

RR2315

%1) og %2) på %3) må ikke være identiske

RR2316

Værdi kan kun indrapporteres for LBNR 98, 99

RR2317

Værdien kan ikke indrapporteres
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RR2318

Afgangsoplysning kan ikke ajourføres med afgangsdato

RR2319

Afgangsoplysning kan ikke slettes med IKRAFTDT

RR2320

LKO 7040 kan ikke oprettes p.g.a. alder over 67

RR2321

%1) er sat i afgang pr. %2)

RR2322

Indplaceret på sluttrin - Ikke flere oprykninger.

RR2323

Engangsregistre skal indrapporteres via 'Særligt aflønnede' indtil videre

RR2324

Der kan ikke ajourføres på engangsregistre

RR2325

PKAT skift må ikke foretages

RR2326

LKO 7018 er ikke dannet, da LKO findes i forvejen

RR2327

LKO %1 slettet og erstattet af LKO 7018

RR2328

Indrapportering skal ske under Skatteopl. indeværende år

RR2329

Erindring kan ikke indrapporteres med IKRAFTDT

RR2330

PENSAB forekomst ikke oprettet,da der findes en forekomst i forvejen

RR2331

Felter i gruppering kan ikke ajourføres

RR2332

Afvingende timer kan ikke anvendes p.t.

RR2333

Pensionsskalatrin skal evt. indrapporteres

RR2334

Pensionsskalatrin skal indrapporteres

RR2335

LKO %1 er ikke åben for beskæftigelsesordning %2.

RR2336

%1 er på mere end %2 karakterer på %3. Forekomsten er derfor ikke pløjet

RR2337

Der er indrapporteret arbejdestimer på %1 pr. %2 (Rettes maskinelt i LG 05-2003/M)

RR2338

Artskonto = 9999 er 0-stillet på %1

RR2339

Disp 1 indeholder ukendt værdi. ( %1 )

RR2340

Stillingskode skal indrapporteres

RR2341

ADMTJST %1 findes ikke for GRP %2 med indrapporteret dato

RR2342

Feltet kan kun udfyldes i forb. med online GRP skift

RR2343

Pensionsskalatrin dannet

RR2344

LKO 7018 slettet og erstattet af LKO %1

RR2345

LKO 2151 slettet og erstattet af LKO 2161

RR2346

LKO 2151 sat i afgang og LKO 2161 dannet

RR2347

Forskel i kvote. %1 på register - burde være %2

RR2348

Ændring i overenskomst mv. skal evt. gentages på yngre forekomst.

RR2349

Felt %1) på %2) skal være mindre end Felt %3)

RR2350

Felt %1) på %2) skal være mindre end eller lig med felt %3)

RR2351

Afgangsoplysning findes i forvejen

RR2352

Husk evt. regulering af tjeneste-/lejeboligbidrag

RR2353

Fast felt %1 er beskyttet mod indrapportering

RR2354

Kontakt Moderniseringsstyrelsen for sagsbehandling.

RR2355

PKAT ændret fra tjenestemand til overenskomstansat

RR2356

Pensabkode dannet

RR2357

LKO 7010 er %1

RR2358

Teknisk advis til PENSAB. %1 for CRP %2 - GRP %3

RR2359

ADMTJST kunne ikke opsættes automatisk

RR2360

Feltet kan kun udfyldes i forb. med online GRP skift - kan skyldes forkert rækkefølge af batchinddata

RR2361

ADMTJST %1 findes ikke for GRP %2 - GRP-skift gennemføres uden ADMTJST

RR2362

Både dato og Delregnskab skal udfyldes - kan skyldes forkert rækkefølge af batchinddata

RR2363

Forkert værdi indrapporteret

RR2364

Opryknings KL og/eller TR justeret pga. aut. oprykningsforløb
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RR2365

Kontroller oprykningsoplysninger / aut. oprykningsforløb

RR2366

Løndel 7018 ikke dannet aut. pga. delløn

RR2367

Er det korrekt %1, der er indrapporteret på LKO %2 ?

RR2368

Forkert %1 er indrapporteret til LKO %2. Der skal som minimum indrapporteres 1000 (= 1 dag). Alt under 1 dag
skal kodes manuelt på LKO 5007.

RR2369

LKO %1 sats %2 er udgået - brug LKO %3 istedet.

RR2370

Pensionskassekode er forkert

RR2371

Pensabkode = 9 skal indrapporteres

RR2372

Lønanc. dato er forkert

RR2373

Pensionskasse kan ikke indrapporteres
Lukket for indrapp. indtil der er foretages nulstilling af Felt1 på allerede beregnede løndel 5016 på registret, så-

RR2374

ledes at der ikke sker uhensigtsmæssige efterreguleringer. Vi forventer, at løndel 5016 åbnes for indrapp. igen
tirsdag den 23/9-2003.

RR2375

Kun 10 kan indrapporteres

RR2376

Skal løndel %1 ændres ?

RR2377

Dødsfald / timelønnet

RR2378

Skal bevillingslønramme ændres ?

RR2379

Fejl i lønramme, løndel 2967 findes og lønramme er mindre end 39

RR2380

Skal løndel 2964 bevares ?

RR2382

Postnummer skal udfyldes

RR2383

LF ændret maskinelt pr. %1

RR2384

LKO 7018 findes allerede

RR2385

LKO 7018 kan ikke oprettes med beregnet dato

RR2386

Pensionskassekode nulstillet

RR2387

LF skift ikke dannet automatisk p.g.a. Oprykningsdato (%1). Overenskomst element %2 plus evt. efterfølgende
elementer skal ændres manuelt.

RR2388

Skal evt. tillæg omberegnes ? Jf. §11.

RR2389

KL skift ikke dannet automatisk, p.g.a. fremtidigt PKAT eller KL skift

RR2390

KOMKO er fejlagtigt nulstillet. KONTAKT VENLIGST MODERNISERINGSSTYRELSEN

RR2391

Teknisk advis til Moderniseringsstyrelsen - %1 - %2

RR2392

LKO %1 er ikke åben for trin %2.

RR2393

Løndel kan ikke anvendes for aktive

RR2394

%1) kan ikke anvendes på registre med LKO 9848 eller 9849.

RR2395

Der må ikke trækkes penge fra Feriekonto vedrørende gammelt år.

RR2396

Kan kun anvendes af DSB

RR2397

Løndel 7019 dannet automatisk

RR2398

Segment indeholder ikke tal, og kan derfor ikke behandles maskinelt

RR2399

Kontroller ansættelsesform, kan være fejlagtigt nulstillet som følge af ændring i overenskomst. Manglende ansættelsesform, skal indrapporteres igen

RR2400

ADMTJST %1 findes ikke for GRP %2

RR2401

Husk udskrivning af oplysningsseddel

RR2402

Skal løndel %1 ændres ?

RR2403

Husk at ændre delløn til 1/2 pga. barsel

RR2404

Er beløbet korrekt indrapporteret? Lønmodtageren trækkes for penge.

RR2405

Automatisk ændring af klasse, kontroller lønanc.

RR2406

Feltet kan ikke ajourføres i LG 01

RR2407

PENSAB forekomst ajourført.

Side 37 af 49
FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
RR2408

Feltet kan kun afvendes af Banedanmark og Enterprise

RR2409

PENSAB forekomst slettet.

RR2410

Forringelse af pensionsanc. på pensberegningsløndel med karenstid

RR2411

Feltet Lønanciennitets-timer (FF243) er negativt.

RR2412

Værdi skal være 0 eller 1

RR2413

Skink 2 kan ikke indrapporteres i denne LG

RR2414

Officiel stilling mangler. LR er større end 36.

RR2415

Valgte stillingskode hører til grønlandske ansatte.

RR2416

Segment 2 er på mindre end 3 karakterer på kontering. Forekomst er derfor ikke ændret

RR2417

Segment 2 er på mere end 3 karakterer på kontering. Forekomst er derfor ikke ændret

RR2418

Segment 2 indeholder ikke forventet værdi (3xx)

RR2419

SKINK kan ikke indrapporteres

RR2420

Afv. Konterings forekomsten har IKRAFTDT 1/1-2004 eller senere og kan derfor ikke behandles maskinelt

RR2421

SKINK kan ikke indrapporteres på PLBNR 99. Bliver automatisk overført fra PLBNR: 98.

RR2422

Register kan ikke slettes

RR2423

Trans ikke dannet. CPR %1 opfylder ingen betingelser på %2

RR2424

ADM TJST %1 opfylder ikke betingelserne

RR2425

MARB AFG nulstillet for CPR %1

RR2426

MARB AFG opsat for CPR %1

RR2427

Anvendt STAINK %1 er udgået. Afvent yderligere information efter lønkørslen.

RR2428

Husk indrapportering på PLB.nr 98

RR2429

Husk indrapportering på PLB.nr 99

RR2430

Der findes ikke AKKO der opfylder betingelserne for overførsel til Merarbejder

RR2431

Der må ikke foretages klasseskift.

RR2432

Statuskode %1 er udgået, skal ændres til anden værdi.

RR2433
RR2434
RR2435
RR2436
RR2437

Discokode %1 er udgået, ny værdi skal indrapporteres. Der henvises til den udsendte oversigt fra Danmarks
Statistik DISCOLØN 2004.
Hvis lønmodtager er ansat før 1/1-2004 skal LKO 2991 ændres til LKO 2992 - se evt info efter LG 04/04 2. kørsel.
Pensionsprocenten skal ændres til 16,6 pct pr. 01-10-2001 - skift til (eller opret) løndel 7016 sats 0.
Nyt protokollat: Pensionsprocenter skal ændres til 16,8 pct pr. 01-10-2003. Skift til (eller opret) løndel 7016 sats
9.
Løndel 7010 skal erstattes af løndel 7018 pr. 01-04-2003
Afg.årsagskode 96 skal fremover anvendes ved Fædreorlov ifm. fødslen.

RR2438

Hvis denne ikke vedr. barsel ifm. fødslen, bedes årsagskoden ændret til ny værdi 98: Fædreorlov ikke ifm.
fødslen.

RR2439

Der er indrapporteret %1 pct. på LKO %2

RR2440

Der er indrapporteret %1 pct.

RR2441

Tjeneste-/lejeboligbidrag er reguleret pr. 01/08-2011 iht. cirkulære Perst. nr. 008-11 af 8. april 2011

RR2442

Der skal skiftes til LF 1

RR2443

Der skal stiftes til KLASS.STIKO

RR2444

Forhandlingsberettiget organisation er ændret til %1

RR2445

ATP-sats skal ændres til 11

RR2446

Løndel 7018 er dannet automatisk

RR2447

OBS: LF er ændret. Evt. korrekt lønform skal indrapporteres igen.

RR2448

Løndel %1 er procentreguleret pr. 01042004

RR2449

Evt. procentregulering af løndel %1 pr. 01042004 eller senere skal foretages manuelt
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RR2450

Hvis FELT2 er udfyldt - så skal FELT1 også være udfyldt.

RR2451

Betingelser for %1 (%2) er ikke opfyldt. %3 ikke pløjet

RR2452

1%

RR2453

%1 er pløjet til REGNR 28026001

RR2454

Kun tal er tilladt i segmenter

RR2455

GRP 153: Betingelser ikke opfyldt jvf. regnark - Transaktion ikke dannet (%1)

RR2456

GRP 105: Betingelser ikke opfyldt jvf. regnark - Transaktion ikke dannet (%1)

RR2457

LKO 7010 er dannet maskinelt. Samtidigt er LKO 7018 sat i afgang

RR2458

GRP 153: Forekomst med IKRAFTDT 1/1-2005 findes ikke. (%1)

RR2459

GRP 012: %1 opfylder ikke betingelserne på %2. Segment ikke ændret.

RR2460

GRP 012: Forekomst med IKRAFTDT 1/1-2005 findes ikke. (%1)

RR2461

GRP 100: %1 er ikke udfyldt korrekt

RR2462

GRP/DRGN kombination ikke beskrevet jvf. brev 11/11-2004

RR2463

GRP 033: OBS - Kontroller venligst oprettelsedato - jvf. aftale med Moderniseringsstyrelsen.

RR2464

GRP 019: OBS - Kontroller venligst oprettelsedato - jvf. aftale med Moderniseringsstyrelsen.

RR2465

Husk at online GRP skift også skal indrapporteres på LBNR 99

RR2466

Hvis det ikke allerede er sket, så husk at online GRP skift også skal indrapporteres på LBNR 99

RR2467

Register slettes i PENSAB.

RR2468

AFGDT %1 ændret til 31-12-9999

RR2469

TEKNISK ADVIS TIL Moderniseringsstyrelsen A: %1 G: %2

RR2470

ATP sats C er maskinelt ændret til sats A

RR2471

TEKNISK ADVIS TIL Moderniseringsstyrelsen:
Forekomst %1 afventer

RR2472

Indrapporteret dato er fejlagtig

RR2473

GRP 152: %1 opfylder ikke betingelserne for TRANS-dannelse

RR2474

ATP sats B maskinelt ændret til sats C pr. 1/1-2006

RR2475

Løndelen kan kun indrapporteres af Moderniseringsstyrelsen.

RR2476

GRP 150: Nemkonto ink sat = 1 jvf. aftale

RR2477

LKO 7018 er dannet maskinelt. Samtidigt er LKO %1 sat i afgang

RR2478

GRP 793: Segmenter på %1 opfylder ikke betingelserne. Pløjning ikke foretaget

RR2479

Special advis til Moderniseringsstyrelsen: Delløn %1 skiftet for %2 pr. %3

RR2480

Special advis til Moderniseringsstyrelsen: AKKO 13 eller 14 rettet for %1 pr. %2

RR2481

KL %1 er maskinelt skiftet til KL %2 for PKAT 201/202 pr. %3

RR2482

Special advis til Moderniseringsstyrelsen: Pensionskassekode 925 for %1

RR2483

Husk ændring af ATP-løndel pr. 01012005

RR2484

Husk ændring af ATP-løndel pr. 01062004

RR2485

Husk ændring af ATP-løndel pr. 01072004

RR2486

Fastfelt 407 (Afgangsdato) er opdateret

RR2487

Værdi skal være 0 (e-Boks) eller 1 (e-Boks + papir)

RR2488

Kreditor kan ikke rapporteres på lønkode

RR2489

BANK2 kan ikke anvendes. Felterne nulstilles

RR2490

Er FAKINS opsat korrekt ? FAKINS %1 er registreret - burde det være %2 ?

RR2491

Nemkonto kan kun opsættes til komplet - ikke ukomplet

RR2492

Papirlønseddel kan ikke fravælges. CPR-adresse mangler.

RR2494

Foranstillet 0 fjernet i segment%1

RR2495

Papirlønseddel er fravalgt.

RR2496

ATP løndel (7040) rettet tilbage til sats B pr. 1/1-2006
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RR2497

Komplet betaling skal anvendes (Pengeinstitut oplysninger skal udfyldes)

RR2498

Komplet betaling er valgt

RR2499

SKINK er 0-stillet

RR2500

LKO i linie %1, %2, %3.

RR2501

PKAT 253 må ikke anvendes pr. 01/07-2004 eller senere.

RR2502

Feltet %1 på løndel %2 skal udfyldes.

RR2503

Feltet %1 og Feltet %2 på løndel %3 må ikke være udfyldt samtidigt.

RR2504

Teknisk løndel. Anvendes af Moderniseringsstyrelsen, må ikke slettes

RR2505

Op-/nedsummering af skat skal foretages i hele kr.

RR2506

Skal procent på lko 0670 ændres?

RR2507

Bagland ikke pløjet p.g.a. AKKO

RR2508

Pløjning ikke foretaget. Konteringselement pr. 1/1 findes ikke

RR2509

LKO 7100 er maskinelt ændret for PKAT 180

RR2510

OBS: Vær opmærksom på at Nemkonto muligvis kan ikke anvendes

RR2511

KREDKO på LKO 7018 er maskinelt ændret

RR2512

LKO 7018 er dannet maskinelt

RR2513

LKO 7018 kan ikke dannes maskinelt. Ændring skal foretages manuelt

RR2514

OP-/nedsummering skal foretages under Uddeling fra fonde DÅ

RR2515

Foranstillede 0'er kan ikke anvendes i segmenter.

RR2516

Special advis til GRP 262:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af det fremsendte regneark

RR2517

KOMKO %1 %2 kan ikke anvendes før 1. januar 2007

RR2518

Udenlandsk adresse er angivet. "Land" skal udfyldes med landekode eller land

RR2519

Udenlandsk adresse er angivet. %1 ikke genkendt som landekode eller land
Udenlandsk adresse vil blive videregivet som:

RR2520

%1
%2
%3

RR2521
RR2522
RR2523

Special advis til GRP 206:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 238:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 274:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2524

Landekode registreret. Postnr. 1 - Udenlandsk adresse opsat

RR2525

Der er lukket for indrapportering af PKAT. Anvend i stedet PKAT 177 eller 225

RR2526

Der er lukket for indrapportering af PKAT. Anvend i stedet PKAT 223 eller 237

RR2527
RR2528
RR2529
RR2530
RR2531
RR2532

Special advis til GRP 245:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Lønmodtager har ikke dansk adresse jf. CPR. Har lønmodtager en Nemkonto ?
Special advis til GRP 241:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 271:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 264:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 387:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
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RR2533
RR2534
RR2535
RR2536

Special advis til GRP 236:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 144:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 273:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 242:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2537

%1 er maskinelt skiftet til %2 pr. %3

RR2538

Sats er maskinelt skiftet til %1 på LKO 7018 pr. %2

RR2539

LKO 2240 sats 1 er maskinelt skiftet til LKO 2175 sats 9 pr. %1

RR2540
RR2541
RR2542
RR2543
RR2544
RR2545
RR2546
RR2547
RR2548
RR2549

Special advis til GRP 389:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 134:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 391:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Husk at ændre sats på løndel 7018 pr. 01102006.
Special advis til GRP 226:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 235:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 225:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 213:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 014: %1 er maskinelt skiftet til %2 pr. %3 jf. aftale.
Special advis til GRP 203:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2550

Fremtidig pensabforekomst findes

RR2551

Fejl i trin (RKONS / RKONS P)

RR2552

Fejl i lønform ?

RR2553

Segment 1 må ikke indrapporteres på løndel.

RR2554

Bog "TP" skal nulstilles som følge af ændring på segment 4

RR2555

LKO %1 kan ikke indrapporteres for nyt lønsystem.

RR2556

ATP - oprykning foretages. Kontroller oprykningsdato, KL, TR

RR2557

Løndel til STK pension dannet.

RR2558

Forringelse af pensionsanc. på pensionsløndel med karenstid ?

RR2559

Løndel 2245 findes, skal ændres til 2249 pga. STAINK.

RR2560

%1) er ikke åben for skalatrin %2)

RR2561

%1) kan ikke anvendes for færø- og grønlandskattepligtige personer.

RR2562

%1) kan kun anvendes for grønlandsk og færøsk beskattede personer.

RR2563

Husk skattekort pr. 01/01-200x

RR2564

Der skal indrapporteres et årligt grundbeløb i felt 2 for PKAT 027

RR2565

Oprykningsforekomst justeret som følge af oprykningsforløb

RR2566

Oprykningsoplysninger nulstillet

RR2567

Justering af oprykningsdato kan ikke foretages maskinelt.

RR2568

%1) skal være %2) %3)
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RR2569

Ny besk.ordning skal indrapporteres pr. 01/01-2004, såfremt lønmodt. er ansat efter d. 1/7-2003.

RR2570

%1 må kun indrapporteres ved %2.

RR2571

Husk evt. oprettelse af løndel 7019

RR2572

Husk at indrapportere %1)

RR2573

Felt %1) på %2) er kun validt for PKAT %3)

RR2574
RR2575
RR2576
RR2577
RR2578
RR2579
RR2580
RR2581
RR2582
RR2583
RR2584
RR2585
RR2586
RR2587

Special advis til GRP 230:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 272:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 396:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 297:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
AKKO 14 afgangsårsag 99 er dannet. Register slettes LG 06/12 medmindre afgangsforekomsten ophæves senest LG 05/12
Special advis til GRP 227:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 202:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 393:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 275:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 222:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 205:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Oprykningsoplysninger ændret:
Skal oprykkes til KL 20 TR 02 efter 2 år på SKTR 26.
%1) er ikke åben for lønmodtagere på fuld tid.
LF er opsat = 2 (bagudløn). Hvis LF 5 ønskes, skal der ændres manuelt. Husk ændring tilbage til LF 2 pr.
01012005.

RR2588

Lønmodtageren trækkes for penge - skal LKO 8916 anvendes i stedet for?

RR2589

Lønmodtageren gives penge - skal LKO 8915 anvendes i stedet for?

RR2590

BANK1 SKAL være udfyldt for %1)

RR2591

Løndel 7040 dannet med sats %1, er det korrekt ?

RR2592

Løndel 0670 dannet med 20,3 procent

RR2593

Husk at ændre løndel 7040 (ATP) til sats 11 pr. 01012006

RR2594

Vedr. løbenr. %1 : Der kan ikke foretages yderligere ajourføringer af denne hændelse i forbindelse med den
kommende lønkørsel.

RR2595

LKO %1 findes allerede. Evt. ændring af f.eks. KREDKO skal rettes manuelt.

RR2596

Løndel 804 skal sættes i afgang pga. kvoten

RR2597

Løndel 0804 dannet. Kontroller evt. dato for anciennitetskravet på 3 måneders beskæftigelse.

RR2598

Felt %1) på %2) kan først anvendes fra %3)

RR2599

Felt %1) på %2) er ikke validt for PKAT %3)

RR2600

LKO 7069 felt 1 & 2 ændret maskinelt pr. 1/10-2006 eller senere

RR2601

Udenlandsk adresse er angivet. %1 ikke genkendt som landekode + land jf. SKAT oversigt

RR2602

Udenlandsk adresse er angivet. %1 skal anvendes som landekode + land.
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RR2603

Special advis til GRP 217:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2604

Lønkoden kan ikke anvendes endnu

RR2605

Når sats 0 er valgt, skal eget bidrag udfyldes med 5,00 på LKO 7070.

RR2606
RR2607
RR2608

Special advis til GRP 293:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 220:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 224:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2609

KL %1 er maskinelt skiftet til KL %2 pr. %3.

RR2610

LKO 7018 sats 19 ændret til sats 27 maskinelt pr. %1

RR2611

LKO 7040 ændret til sats 0 maskinelt pr. %1

RR2612

LKO 7018 ændret til sats 28 maskinelt pr. %1

RR2613

Special advis til GRP 013: TR 03 er ikke klasseskiftet til KL 57.

RR2614

Special advis til GRP 210:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2615

Special advis til GRP 009: Register ikke omfattet af GRP skift. LØNNR fremgår ikke af regneark

RR2616

Special advis til GRP 009: Register ikke omfattet af transdannelse. LØNNR fremgår ikke af regneark

RR2617

Afgangsoplysning kan ikke ajourføres med indrapporteret afgangsdato.

RR2618

Løndel 2000 findes med timeløn større end 1500,00

RR2619

Special advis til GRP 269:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2620

Løndel 7019 dannet med KREDKO 1006. KREDKO skal evt. ændres manuelt.

RR2621

Special advis til GRP 198: Register har ikke fået dannet trans pr. 1/1-2007, da det ikke opfylder betingelserne

RR2622

Special advis til GRP 237:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2623

TR %1 er maskinelt skiftet til TR %2 pr. %3.

RR2624

Oprykning er maskinelt sat til %1

RR2625

Maskinelt TR-skift er IKKE foretaget. Evt. ny indplacering skal foretages manuelt

RR2626

Maskinelt KL-skift er IKKE foretaget. Evt. ny indplacering skal foretages manuelt

RR2627

Special advis til GRP : Transaktion på %1 ikke dannet da omsætning fra delregnskab %2 ikke kendes og gammel forekomst er sat i afgang 31122006

RR2628

Kommunekode ændret fra %1 til %2

RR2629

KL 4 TR %1 er maskinelt skiftet til KL 5 TR %2 pr. %3.

RR2630

Segment %1 værdi %2 omsat til %3

RR2631

Løndel 5050 findes med 12,00 procent. Afregning af resterende 0,50 procent skal foretages manuelt.

RR2632
RR2633
RR2634

Enten skal ikraftdato være 01012007 eller senere.
Ellers skal afgangsdato være 31122006 eller tidligere.
Afvigende kontering til en tilskudskonto må ikke foretages når finansieringsform = 2.
Special advis til GRP 210:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2635

LKO 7040 ændret til sats 16 maskinelt pr. %1

RR2636

SKINK må ikke anvendes på Grønland

RR2637
RR2638

Special advis til GRP 239:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 284:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

Side 43 af 49
FejlAdvisAdvar-

FejlAdvisTekst

selsKode
RR2639
RR2640

Special advis til GRP 212:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 258:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2641

LKO 2371 er dannet. Trin optrapning af stedtillæg foretages.

RR2642

LØNNR %1 har komplet betaling til REG %2 og KTO %3

RR2643
RR2644
RR2645
RR2646
RR2647

Special advis til GRP 200:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 388:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 283:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 244:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 270:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2648

P-nummer har forkert checkciffer i modulus 11-beregning

RR2649

Løndel %1 kan kun indrapporteres i nyt år.

RR2650

FEJL: P-nummer findes ikke

RR2651

LKO 9838 kan kun oprettes med afgangsdato = 31-12-9999

RR2652
RR2653
RR2654

Special advis til GRP 286:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 278:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 321:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale

RR2655

Special advis til GRP 66: Transaktion ikke dannet, da betingelserne ikke er opfyldt

RR2656

Felt 4 på LKO 2222 må ikke udfyldes i forbindelse med oprettelser.

RR2657

Beløbet i felt 4 på LKO 2222 må ikke overstige restgælden.

RR2658

HUSK at indrapportere "Pensionsancienitet" (Datofelter 1) med %1

RR2659
RR2660
RR2661
RR2662
RR2663
RR2664
RR2665
RR2666
RR2667

Special advis til GRP 298:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 219:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 292:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 536:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 285:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 215:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
PKAT 079 lukket for indrapportering pr. 01012007.
Special advis til GRP 221:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
Special advis til GRP 223:
Segment1 med værdien %1 er ikke pløjet, da værdien ikke fremgår af den indgåede aftale
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RR2668

"Masseindrapportering - Kursusafregning" kan ikke længere anvendes. Brug i stedet "Masseindrapportering Nyansættelse af særligt aflønnede"

RR2669

Kreditorkode %1, Danica Pension er indrapporteret - brug kreditorkode 01014.

RR2670

Special advis til GRP 12: LKO %1 var ikraft d. 1. oktober 2006

RR2671

Special advis til GRP 12: KREDKO %1 er anvendt på LKO 7018

RR2672

Da felt 68 allerede er udfyldt med %1, skal der oprettes et nyt register med LKO %2.

RR2673
RR2674
RR2675

P-nummer kan ikke opsættes. BEMÆRK at fra og med d. 3. april 2007 SKAL P-nummer findes for at det er muligt at oprette registre eller ajourføre kontering
LKO %1 er slettet - skal felt 68 under "skatteindikatorer" samt Felt 68 opsamling under "Suppl. opl.seddel 2" 0stilles?
Hvis stillingskode = 41983 skal indplacering foretages med indrapportering af PKAT/KL/TR/OPDT. Dvs. lønanc.
må ikke indrapporteres.

RR2676

Ansættelsedato er maskinelt opsat til %1

RR2677

Kun værdierne 3, 46, 49, 62, 70, 97 kan anvendes

RR2678

"Fraværsopl. medtages" er maskinelt opsat til 1

RR2679

PKAT %1 er lukket.

RR2680

PKAT %1 er lukket. Anvend i stedet PKAT %2

RR2681

Special advis til GRP 13: LKO %1 er maskinelt dannet med kr. %2

RR2682

Special advis til GRP 13: Register er IKKE behandlet maskinelt. Indrapportering skal foretages manuelt

RR2683

PKAT må ikke anvendes. (findes til statistikformål)

RR2684

Trin 2 må ikke benyttes på KL 71

RR2685

Special advis til PENSAB: LKO 88050 forsøgt dannet pr. %1

RR2686

Fejlkode fra SKAT %1 - %2 %3

RR2687

Fejlkode fra SKAT %1 - %2

RR2688

Pensionsbidrag (LKO 7018) ændret maskinelt pr. %1

RR2689

For færøskattepligtige skal LKO %1 udbetales kontant, når feriegodtgørelsen afregnes efter 1. maj. Felt 5 skal
indrapporteres med "1".

RR2690

Tillægget på %1) er bortfaldet for nyansatte - brug evt. %2)

RR2691

Special advis til GRP 100: %1 opsat med 99999999 på %2

RR2692

Special advis til GRP 100: %1 opsat med 99999999 på %2

RR2693

Hovedkort erstattet af nyt %1 modtaget fra SKAT

RR2694

Register er i forvejen op sat til %1

RR2695

Kun værdi 1 eller 2 kan anvendes

RR2696

Der kan ikke bestilles Hovedkort til AKKO register

RR2697

LBNR %1 er hovedydelse. Der kan derfor ikke bestilles hovedkort på dette LBNR

RR2698

Der er nu bestilt %1 hos SKAT pr. %2

RR2699

Register er fritaget for beskatning. Skattetype kan ikke ændres.

RR2700

Der er nu bestilt %1 hos SKAT

RR2701

Frikort med frimax = %1 fra LBNR %2 er kopieret ind her

RR2702

LBNR %1 er hovedydelse. På dette ansættelsesforhold er typen ændret til biydelse

RR2703

Bikortoplysninger fra LBNR %1 kopieret ind på dette ansættelsesforhold

RR2704

Der er dannet bikortoplysninger med %1 i pct

RR2705

Der er dannet skattekort med 60 pct og samtidigt er der bestilt skattekort hos SKAT

RR2706

Der er nu bestilt %1 hos SKAT pr. 1. januar 2008

RR2707

Regsiter står med frikort. Typen kan ikke ændres

RR2708

Der abonneres allerede på eSkattekort. Registrering skiftet til bikort

RR2709

På U_734 er der max plads til 70 karakterer i erindringstekst.
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RR2710

Skift kan ikke foretages på LBNR %1

RR2711

Hovedkort kan ikke bestilles på engangsregister. Opsætning ændret til bikort

RR2712

eBoks markering er 0-stillet, da andet ansættelsesforhold anvender eBoks

RR2713

HUSK manuel tilretning af skattekort for 2007

RR2714

%1 genrekvireres.

RR2715

OBS Bestilling af nyt skattekort skal ske manuelt. Manglende bestilling medfører automatisk bestilling af bikort

RR2716

Der bestilles ikke automatisk eSkattekort for fiktive CPRNR. Evt. bestilling af eSkattekort skal ske manuelt

RR2717

eSkattekort afmeldes

RR2718

Fra eSkat er modtaget oplysning om "Intet skattekort"

RR2719

Bestilt e-Skattekort er ikke modtaget fra SKAT - e-Skattekort genbestilles automatisk.

RR2720

AKKO %1 - overførsel feriedage (%2) er ikke foretaget

RR2721

PKAT %1 - overførsel feriedage (%2) er ikke foretaget

RR2722

Der er flere LBNR - overførsel feriedage er ikke foretaget

RR2723

PKAT %1 KL %2 - overførsel feriedage (%3) er ikke foretaget

RR2724

Frikort med frimaks %1 indsættes på flere LBNR

RR2725

STIKO %1 kan ikke anvendes på GRP %2.

RR2726

PKAT %1 er maskinelt skiftet til PKAT %2 pr. %3.

RR2727

Husk at ændre løndel 7040 (ATP) til sats 0 pr. 01012005

RR2728

PKAT %1 kan ikke skiftes maskinelt til PKAT %2 pr. %3

RR2729

TR %1 kan ikke skiftes maskinelt til TR %2 pr. %3

RR2732

LF 3 - overførsel feriedage (%1) er ikke foretaget

RR2733

Delløn kan ikke overstige brøk svarende til 42/37

RR2734

Delløn kan ikke overstige brøk svarende til 1/1

RR2735

Lokalt stillingsnummer %1 kan ikke anvendes

RR2736

Register kan ikke oprettes med fiktivt CPRNR. Kontroller at fiktivt CPRNR er konstrueret korrekt

RR2737

Special advis DSB: Pension sendt til REG 8109 KTO 0001044370

RR2739

Skattefritagelse på løndel 9850 er genoprettet.

RR2740

LKO %1 kan ikke anvendes på registre med beskatning efter § 48E. Der skal oprettes et særskilt register med
almindelig beskatning.

RR2741

KL må ikke anvendes ved nyansættelse.

RR2742

%1) er ikke åben for STIKO %2)

RR2743

Afgangsårsag kan ikke anvendes af gruppen.

RR2744

Husk at ændre løndel 7040 (ATP) til sats 0 pr. 01042009

RR2745

GRP skift ikke gennemført, da der er forskel på indarpportering på LBNR 98 og LBNR 99

RR2746

Oprykningsdato skal være 31/12-9999, da der ikke er oprykning mellem KL's trin.

RR2747

Afgangsforekomst med afgangsårsag 84 er ophævet. Husk evt. opdatering i PENSAB.

RR2748

Admtjst: %1 erstattet af %2

RR2749

OBS: LF er automatisk skiftet fra %1 til %2

RR2750

LKO 9845 må kun oprettes til indeværende lønperiode

RR2751

LKO 9838 skal indrapporteres istedet - LKO 9850 dannes herefter automatisk med bikort på 25 eller 33 procent.

RR2752

%1 %2 kan først anvendes %3.

RR2753

Felt 11 markeing opsat, da nyt P-nummer ikke er oplyst

RR2754

KL %1 er maskinelt skiftet til KL %2 pr. %3.

RR2755

HUSK at indrapportere Lokalt stillingsnummer

RR2756

Delregnskab (Felt 1) skal udfyldes

RR2757

Administrativt Tjenestested (Felt 2) skal udfyldes
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RR2758

Delregnskab (Felt 1) %1 findes ikke

RR2759

Delregnskab (Felt 1) %1 er ikke åben pr. %2

RR2760

Administrativt Tjenestested %1 findes ikke i GRP %2

RR2761

Administrativt Tjenestested (Felt 2) %1 er ikke åben pr. %2

RR2762

Ikke udløst Gruppe-skift slettes

RR2763

LKO 11008 kan kun anvendes af Politiet

RR2764

Årsagskode %1 i perioden f. o. .m %2 t. o. m. %3

RR2765

Disponible feriedage m/u løn %1 / %2 (ferieår %3)

RR2766

LKO 2301 ændret maskinelt pr. %1

RR2767

Grønlandsk skat (LKO 9849) er oprettet med KOMKO 920 og fritagelsesårsag 11

RR2768

Der kan ikke indrapporteres i dette felt

RR2769

'+' og '=' kan ikke anvendes

RR2770

Skal Kreditorkode indrapporters på LKO %1?

RR2771

Kun værdien "1" kan anvendes

RR2772

LKO 246 er dannet a.h.t. korrekt beregning af befordringsfradrag

RR2773

LKO 246 er slettet a.h.t. korrekt beregning af befordringsfradrag

RR2774

Befordringsfradrag beregnes automatisk udfra P-nummer

RR2775

Advis GRP 235: ADMTJST %1

RR2776

Advis GRP 235: ADMTJST %1

RR2777

Lønmodtager fylder snart 70 år. Skal der ske ændringer, på f. eks. LKO 7018 ?

RR2778

%1) kan ikke indrapprteres på grund af AKKO den 1. i den følgende måned.

RR2779

%1 er dannet med ikrafttrædelsesdatoen for %2 + 2 år

RR2780

Special advis GRP 823: Afgangsårsag 10 opsat pr. 1/1-2009 efter aftale

RR2781

AFGÅRS %1 - overførsel feriedage (%2) er ikke foretaget

RR2782

Special advis GRP 521: Kriterier for pløjning er ikke opfyldt (%1 IKTDT %2)

RR2783

Special advis GRP 820: Afgangsårsag 10 opsat pr. 1/1-2009 efter aftale

RR2784

Overførsel af feriedage er ikke foretaget, da der tidligere er indrapporteret feriedage

RR2785

TR %1 er maskinelt skiftet til TR %2 pr. %3.

RR2786

Sektorforskningstillæg, pensg. (LKO 4263) ændret maskinelt pr. %1

RR2787

Adjunkt-/lektortilæg, pensg. (LKO 4261) ændret maskinelt pr. %1

RR2788

LKO 4262 ændret maskinelt pr. %1

RR2789

Special advis GRP 343/866: Kriterier for pløjning er ikke opfyldt (%1 %2 IKTDT %3)

RR2790

Special advis GRP 313: Kriterier for pløjning er ikke opfyldt (%1 %2 IKTDT %3)

RR2791

Special advis GRP 001: Kriterier for pløjning er ikke opfyldt (%1 %2 IKTDT %3)

RR2792

P.g.a. fremtiditgt Overenskomst-element kan KL/TR ikke skiftes maskinelt

RR2793

Lektor/adjk/lærer till.pensg. (LKO 4264) ændret maskinelt pr. %1

RR2794

LKO %1 kan ikke indrapporteres, da der ikke er beløb i %2.

RR2795

%1 er dannet med ikrafttrædelsesdatoen for %2 + 1 år

RR2796

Special advis GRP 100: HUSK evt. indrapportering af Pensionsbidrag (LKO 7018)

RR2797

Lønmodtager er opsat til Bikort, men LKO 9850 viser Hovedkort. Når der modtages nye eSkattekort til årsskiftet, vil der derfor blive indlæst Bikort. Rettelse skal ske snarest via Faste felter/Øvrige

RR2798

Det faste felt er udgået, og kan ikke anvendes

RR2800

Værdien %1 kan ikke anvendes i position %2 i CPRNR

RR2801

%1 kan ikke anvendes som dato i CPRNR

RR2802

%1 kan ikke anvendes som måned i CPRNR

RR2803

%1 kan ikke anvendes som løbenr i CPRNR

RR2804

eSkattekort pr. %1 med følgende oplysninger %2 er afvist af SLS
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RR2805

%1 pr. %2 med kontering %3 ændret til SEG1 = 99 SEG2 - SEG4 = blank

RR2806

P-nummer pløjet til 1003400825

RR2807

P-nummer pløjet til 1003400862

RR2808

P-nummer pløjet til 1003400874

RR2809

P-nummer pløjet til 1011092337

RR2810

P-nummer ikke pløjet, arbejdestedskode indeholder anden værdi end oplyst.
Besk.ordn. 08 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2811

2003.
Besk.ordn. 124 skal anvendes.
Besk.ordn. 09 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2812

2003.
Besk.ordn. 70 skal anvendes.
Besk.ordn. 28 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2813

2003.
Besk.ordn. 124 skal anvendes.
Besk.ordn. 48 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2814

2003.
Besk.ordn. 73 eller 75 skal anvendes.
Besk.ordn. 49 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2815

2003.
Besk.ordn. 72 eller 74 skal anvendes.
Besk.ordn. 54 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2816

2003.
Besk.ordn. 72 skal anvendes.
Besk.ordn. 141 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2817

2003.
Besk.ordn. 128 eller 129 skal anvendes.
Besk.ordn. 142 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2818

2003.
Besk.ordn. 126 eller 127 skal anvendes.
Besk.ordn. 143 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2819

2003.
Besk.ordn. 126 eller 127 skal anvendes.
Besk.ordn. 144 er udgået som følge af 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L193' med virkning fra 01/07-

RR2820

2003.
Besk.ordn. 126 eller 127 skal anvendes.

RR2821

Løndel 2212 dannet med 21.200 kr.

RR2822

PLB.nr 98/99 opfylder sletningsbetingelserne. Registrene skal slettes manuelt.

RR2825

%1 timer på LKO %2 kommer først til udbetaling ved en senere lønkørsel.

RR2826

Special advis til GRP 224 + Moderniseringsstyrelsen: REGISTER IKKE GENOPRETTET

RR2835

Register er slettet efter aftale.

RR2836

Kreditorkode på LKO %1 må ikke være udfyldt hvis sats=0

RR2838

Husk at ændre til ny afgangsårsag 19x pr. 01012009.
(ny bekendtgørelse fra Barselsfonden vedr. refusion BEK nr. 1358 af 19/12-2008)
Afgangsårsag er udgået pr. 01012009. Erstattet at den tilsvarende 1xx pga. nye regler fra Barselsfonden pr.

RR2839

01012009.
(ny bekendtgørelse fra Barselsfonden vedr. refusion BEK nr. 1358 af 19/12-2008)

RR2840

Indplacering er ændret - evt. ændring af løndel 0620 skal foretages manuelt.
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RR2841
RR2842
RR2843
RR2844

Fast felt 391 opsat, da befordringsfradrag ikke kan opsættes udfra P-nummer.
Fast felt 391 opsat, da ansættelse ikke er sket pr. d. 1. i måneden og befordringsfradrag dermed ikke kan beregnes automatisk
TR 01 er udgået pr. 01102008, TR 02 skal indrapporteres istedet.
LKO %1 er indrapporteret - kontroller, at Tjenestetid %2 er korrekt, da der kan være opstået en fejl i en tidligere
lønkørsel.

RR2845

Div. felter 0-stillet som følge af ophør af 25 pct/33 pct beskatning

RR2846

Special advis til GRP 100: Officiel stilling %1 %2

RR2847

KL %1 er maskinelt skiftet til KL %2 pr. %3.

RR2848

PKAT %1 KL %2 er udgået

RR2849

PKAT %1 TR %2 er udgået

RR2850

PKAT 121 KL 06 -> 09 må ikke anvendes pr. 01/04-2009 eller senere.

RR2851

PKAT skift må ikke foretages. Der skal oprettes nyt register pga. registrering i PENSAB.

RR2852

PKAT skift må ikke foretages. Der skal oprettes nyt register pga. registrering i PENSAB.

RR2853

TEKNISK PENSAB - Fra %1 til %2 d. %3

RR2854

Sceneteknikere (PKAT 155) KL 2 er maskinelt skiftet til KL 3 pr. %1

RR2855

Fremm.tjenesteydelser (PKAT 091 KL 02) er lukket. Anvend i stedet Vederlagslønnede (PKAT 080), Timelønnede (PKAT 081) eller Særligt aflønnede (PKAT 093)

RR2856

Husk delløn - afgangsårsagen bruges kun ved delvis genoptagelse af arbejdet ifm. forældreorlov på dagpenge

RR2857

%1) forsøgt dannet med %2 enheder

RR2858

Personale ved D.K.T. (PKAT 503) %1 er maskinelt skiftet til %2 pr. %3

RR2859

ATP Livslang Pension (LKO 7040) er dannet maskinelt pr. 1.1.2010 p.g.a. nye ATP regler

RR2860

Ledere og Lærere (PKAT 286/287) KL 51 er maskinelt skiftet til KL 53 pr. %1

RR2861

Discokode / jobstatus (Statistikoplysninger ) SKAL indrapporteres udfra Disco-08

RR2862

DISKO %1 %2 kan ikke maskinelt ændres til ny værdi. Ændring SKAL indrapporteres manuelt udfra Disco-08

RR2863

Special advis til %1 - %2 er sat i afgang pr. 31-12-2009

RR2864

Special advis til %1 - Segment 1 er sat = 88 jf. aftale

RR2865

Special advis til %1 - Segment 1 er sat til 11 da der IKKE er oplyst nogen omsætning
Dette advis for beskæftigelsesordning 76 og 77 skal sendes til HR / Personalekontoret, jf. Løninformation til

RR2866

HR-medarbejdere.
Den korrekte beskæftigelsesordning 126 eller 127 oplyses herefter til Lønkontoret SLS

RR2868
RR2869
RR2870
RR2871
RR2872

Lærere (PKAT 212 KL 51) er lukket for indrapportering
Hk-Funktionærer , Afdelingsledere, ekspeditionssekretærer m. fl. (PKAT 440 KL 05) er p.g.a. fejl i oprykningforløb indplaceret forkert. Skal indplaceres manuelt på ny KL 06
Beskæftigelsesordning 141 - Fleksjob er ophørt og skal ændres til korrekt beskæftigelsesordning. Dog tidligst
fra d. 1.1.2010
Beskæftigelsesordning 142 - Skånejob er ophørt og skal ændres til korrekt beskæftigelsesordning. Dog tidligst
fra d. 1.1.2010
Beskæftigelsesordning 143 - Revalidering er ophørt og skal ændres til korrekt beskæftigelsesordning. Dog tidligst fra d. 1.1.2010

RR2873

Afgangsårsag er lukket for indrapportering. Benyt anden relevant afgangsårsag.

RR2874

Beskæftigelsesordning 902 er lukket. Benyt anden relevant beskæftigelsesordning.

RR2875

Beskæftigelsesordning 902 - er ophørt og skal ændres til korrekt beskæftigelsesordning. Dog tidligst fra d.
1.1.2010

RR2876

Beskæftigelsesordning 103 er 0-stillet. Check DISKO og Jobstatus

RR2877

Fejlagtig oprykning er nulstillet

RR2878

Løngrp.1 Specialarbejder SID (PKAT 244 KL 63) er maskinelt skiftet til Specialarbejdere m.fl. (PKAT 248 KL
64) pr. %1
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RR2879

Rengøringsassistent (PKAT 247 KL 52 og KL 54) er maskinelt skiftet til Rengøringsassistent (PKAT 247 KL 55)
pr. %1

RR2880

Special advis GRP 100: Afvigende kontering med %1 pct.

RR2881

Special advis GRP 100: Afvigende kontering på lønkode %1 med %2 pct.

RR2882

Officiel stilling %1 er nedlagt, men kan ikke ændres maskinelt da DISCO %2 - %3- er udgået. Ændring SKAL
derfor indrapporteres manuelt.

RR2883

Officiel stilling %1 - %2 er nedlagt pr. %3. Ændring SKAL indrapporteres manuelt.

RR2884

Officiel stilling %1 - %2 er nedlagt. 0-stilling er foretaget maskinelt pr. %3

RR2885

Special advis GRP 11: Afvigende kontering pr. %1 med %2 pct.

RR2886

Specialarbejdere m.fl. (PKAT 248 KL 63) er maskinelt skiftet til Specialarbejdere m.fl. (PKAT 248 KL 64) pr. %1

RR2887

Rengøringsassistent (PKAT 747 KL 52 og KL 53) er maskinelt skiftet til Rengøringsassistent (PKAT 747 KL 59
hhv KL60) pr. %1

RR2888

PKAT/KL skift kan ikke foretages maskinelt, skal indrapporteres manuelt

RR2889

Special advis efter aftale. AKKO register flyttet

RR2890

Studenterundervisere (PKAT 107) er maskinelt skiftet til KL 03 pr. %1

RR2891
RR2892

Lager-og handelsarb (L&H) (PKAT 136 KL 55) er maskinelt skiftet ti lLager-og handelsarb (L&H) (PKAT 136
KL 57) pr. %1
Hverken ADM TJST %1 (register) eller %2 (regneark) findes under GRP %3. ADM TJST nulstilles og PNR opsættes IKKE.

RR2893

ADM TJST %1 (regneark) findes ikke under GRP %2. ADM TJST og PNR opsættes IKKE.

RR2894

PKAT 607 KL %1 er maskinelt skiftet til PKAT 609 KL %2 pr. %3

RR2895

PKAT 607 KL %1 kan IKKE skiftes maskinelt til PKAT 609 KL %2 pr. %3. Manuel indrapportering skal foretages

RR2896

ATP Livslang Pension (LKO 7040) ændret maskinelt pr. %1

RR2897

Ny STIKO dannet pr. 1.1.2012 jf. regneark.

RR2898

PKAT 221 KL %1 er maskinelt skiftet til PKAT 221 KL %2 pr. %3

RR2899

PKAT 221 KL %1 kan IKKE skiftes maskinelt til PKAT 221 KL %2 pr. %3.

RR2900

SKINK 0-stillet jf. regneark fra SKAT

RR2901

PKAT248 KL %1 er maskinelt skiftet til PKAT 248 KL %2 pr. %3

RR2902

PKAT 248 KL %1 kan IKKE skiftes maskinelt til PKAT 248 KL %2 pr. %3. Manuel indrapportering skal foretages

RR2903

Register slettet p.g.a. kladdeansættelse.

RR5000

LKO %1 kan endnu ikke anvendes, da den ikke er færdigprogrammeret og aftestet.

RR7158

LKO %1 - indrapporteringsmåneden skal være den måned, hvori lønmodtageren har fødselsdag.

RR7159

LKO %1 er slettet - Fast felt 83, seniorbonus, skal evt. opsættes igen.

RR7990

Ansættelsesdato er yngre end ældste overenskomstelement

RR7991

Udnævnelsesdato er ældre en ældste overenskomstelement

RR7992

LKO %1 kan ikke indrapporteres i Løngeneration %2, %3. lønkørsel

RR8000

Lønform i Inddata er = %1

RR8001

Lønform på Register er = %1

RR8002

Husk at indrapportere stillingskontrolnummer

RR8003

Husk evt. indrapporteing af bevillingslønramme.

RR8004

Husk evt. tilretning af erindringsdato på jub.anc. og prøveansættelse.

RR8005

Restanceløndel med indeholdelsesnummer større end 1 slettet.

RR8009

Advis til Moderniseringsstyrelsen. Manuel genindlæsning i PENSAB skal evt. foretages.

