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Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018
(LG 03/18, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 03/18, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 28. februar 2018.
Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og
lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at
informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte
lønkørsler.
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1. Ændringer til eksisterende PKAT

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT.
PKAT 26 Efterløn funk. ok-ansatte
PKAT 27 Efterindtægt
PKAT 327 Rådighedsløn
Fremover nulstilles beløb efter beregningen i følgende faste felter:
 FETOT1 DÅ
 FETOT1 SÅ
 FETOT1 FÅ
 FETOT2 DÅ
 FETOT2 SÅ
 FETOT2 FÅ
 MERARB DÅ
 MERARB SÅ
 FF294, feriegivende løn ved organisationsarbejde, DÅ
 FF295, feriegivende løn ved organisationsarbejde, DÅ
 FF359, feriedage DÅ
 FF360, feriedage SÅ
 FF364, feriedage FÅ

2. Nye løndele

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel.
Løndel 235 Nulstil ferietotaler
Engangsløndel, der er åben for alle PKAT.
Anvendes til automatisk nulstilling af diverse faste felter til beregning af
feriegodtgørelse m.v.
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Indrapportering af løndelen bevirker nulstilling af beløb i følgende faste felter:
 Ferietotal-1 DÅ
 Ferietotal-1 SÅ
 Ferietotal-1 FÅ
 Ferietotal-2 DÅ
 Ferietotal-2 SÅ
 Ferietotal-2 FÅ
 Feriedage DÅ, løn under ferie
 Feriedage SÅ, løn under ferie
 Feriedage FÅ, løn under ferie
 Udbetalt særlig feriegodtgørelse DÅ
 Udbetalt særlig feriegodtgørelse SÅ
 Eget ordinært pensionsbidrag DÅ
 Eget ordinært pensionsbidrag SÅ
Løndel 6940 Morarenter aut. beregning
Oprettet til automatisk beregning af morarenter. Løndelen anvendes til automatisk
beregning af morarenter ved indrapportering af det beløb, der skal beregnes
morarenter af, sammen med den periode, der skal beregnes for.
Beløbet indrapporteres i Felt 1. Startdato som er = dagen efter forfaldsdato i Felt
3. I Felt 4 indrapporteres slutdato, som er = dagen, hvor pengene udbetales.

3. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
Løndel 2721 1. - 2. ledighedsdag
Løndel 2722 1. - 2. ledighedsdag
Løndelene er lukket for registrering med forskerbeskatning - da G-dagesgodtgørelse skal udbetales efter den reelle fratrædelse og pengene dermed ikke er
omfattet af forskerbeskatningen.
Der skal oprettes et nyt register uden forskerbeskatning, sådan at beløbet
beskattes efter de almindelige regler.
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Løndel 2275 Slagteritillæg
Tillægget er pr. 1. december 2017 ændret fra rådighedstillæg til pensionsgivende
tillæg, således at det indgår i beregningen af merarbejde. Tillægget efterreguleres.
Løndel 3641 Praktikvederlag
Vi har oprettet ny sats 4 på kr. 4.587,31 i niveau 31/3-2012.
Løndel 4619 Undervisning
Vi har oprettet ny sats 307 på kr. 264,78 i niveau 31/3-2012.
Løndel 7100 Pensionsbidrag
Rettet i SLS-guiden, så det fremgår, at der for PKAT 401-499 kun beregnes, hvis
Kreditorkoden = 1133.
Det er samtidig rettet, at der ikke længere beregnes, hvis kreditorkoden = 1155.

Løndel 7108 Pensionsbidrag, seniorordning
Løndel 7113 Pensionsbidrag, seniorordning
Hvis bidraget skal afregnes til § 36, dannes løndel 675 og 775 fremover i stedet for
løndel 608 og 776 - Dette for at bidraget konteres og afregnes til korrekt kreditor i
§ 36 Pensionsvæsenet.
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4. Tilbageførsel af negative beløb vedr. indeværende år til sidste
år

Hidtil har negative beløb i indeværende år kun været tilbageført til sidste år, hvis
beløbet kunne modregnes i et positivt beløb. Nu har vi ændret tilbageførslen,
således at negative saldi i indeværende år tilbageføres til sidste år UANSET, om
der kan ske modregning i positive beløb.
Dette tiltag betyder, at institutionerne sparer en arbejdsgang med hensyn til at
flytte beløbene i SLS - Institutionen skal dog stadig rette manuelt i eIndkomst.
Når SLS forsøger at aflevere negative saldi i et indkomstår, vil indberetningen
falde på fejl hos SKAT. Institutionen skal indberette det manglende beløb og
samtidig sørge for korrekt periodisering.
Når SLS automatisk tilbagefører negative beløb, hvor der er et positivt beløb at
modregne i, udskrives advis RB7260: "Negativ A-indkomst, kr. xx,yy er flyttet til
sidste år"
Hvis der derimod ikke er et positivt beløb at modregne i, udskrives ligeledes advis
RB7260 - samtidig udskrives advis RB7290: "A-indkomst vedrørende sidste år er
nu negativ - skal indberettes manuelt i eindkomst - periodisering skal samtidig
rettes."
Tilbageførsel af negative beløb sker nu på samtlige typer af indkomst, der
indberettes til SKAT.
Advis RB7260 vedr. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag er udskrevet uden
foranstillet ”Negativt” – der er naturligvis tale om negative beløb, og advis’et vil
blive rettet til den kommende lønkørsel.
Hvis der er negativ indkomst på lønmodtagere, der har skiftet SE-nummer
og som derved er flyttet fra en institution til en anden, sker der ikke tilbageførsel.
I disse situationer skal der ske rettelse via SLS med kodning af løndele, således at
der sker udbetaling til lønmodtageren i den ny institution og tilbagebetaling af løn
i den tidligere institution.
Vi har på disse lønmodtagere udskrevet advis RB7258:” A-indkomst er negativ og
udgør kr. xx,yy. Det skal rettes i SLS - evt. bør beløbet tilbageføres til tidligere
skatteår.
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5. Advis

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på
to måder:
Uddata 721 – kontrollog
Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal sagsbehandle
eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og advis, der er modtaget
fra NemKonto eller SKAT.
Fejl og advis modulet i SLS
Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra NemKonto
eller fra SKAT – inkl. fejl og advis som skal behandles i Moderniseringsstyrelsen
(disse skal institutionen ikke behandle).
Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i vejledningen
Fejl og advis
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