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Løninformation nr. 4 af 21. februar 2020
(LG 03/20, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 03/20, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 28. februar 2020.
Løninformation er Økonomistyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om
ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i
HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler.

Til denne lønkørsel er der følgende informationer:
1. Beskatning af pensionsbidrag i Grønland .......................................................2
3. Ændringer til eksisterende løndele ................................................................2
4. Tips og tricks – let din sagsbehandling ..........................................................3
5. Planlagt udetid ...........................................................................................3
6. Advis – hvad finder du hvor?........................................................................4
7. Hurtige genveje - Statens Lønløsning ............................................................4

Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel:


Punktet om Beskatning af pensionsbidrag i Grønland

Der er ikke foretaget ændringer til denne lønkørsel for:
 Eksisterende PKAT
 Eksisterende værdier
 SLS-guiden
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1. Beskatning af pensionsbidrag i Grønland

For lønmodtagere, der er fuldt skattepligtige til Grønland skal der - i henhold til
Inatsisartut-lov nr. 7 af 6. juni 2016 - afregnes skat af pensionsbidrag, der
fremsendes til pensionsordninger der ikke har hjemsted i Grønland, hvorefter det
beskattede pensionsbidrag overføres til pensionsordningen.
Imidlertid er dette hidtil kun sket for lønmodtagere, der er omfattet enten af en
grønlandsk overenskomst eller af den grønlandske tjenestemandslov og dermed
indplaceret på PKAT 4XX.
Loven er dog gældende for alle lønmodtagere omfattet af fuld skattepligt - også
lønmodtagere omfattet af danske overenskomster og dansk tjenestemandslov.
Vi har til denne lønkørsel udskrevet advis RB7020 under LKO 7018, 7019 og 7072:


LKO 7XXX skal ændres til LKO 7449 pr. 1. januar 2020, såfremt
lønmodtageren er fuldt skattepligtig til Grønland.

Vi har åbnet LKO 7449 for alle PKAT og LKO 7448 er åbnet for PKAT 046 og 303.
LKO 7448 skal for PKAT 046 anvendes i kombination med LKO 7449, idet
pensionsbidrag af LKO 2245, rådighedstillæg, beregnes under LKO 7448 og
pensionsbidrag af øvrig pensionsgivende løndele beregnes under LKO 7449.
Ændringen skal ske pr. 1. januar 2020, da vi ikke har mulighed for at trække penge
tilbage fra pensionskasserne vedrørende årene 2017, 2018 og 2019.
Vi arbejder aktuelt på en analyse af de berørte lønmodtagere for de tidligere år, og
kommer med en udmelding, når der er fundet en løsningsmodel.

3. Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi tilføjet 2 nye satser på løndel 7018 Pensionsbidrag,
øvrige OK:
- ny sats 146, der beregner 20,50%
- ny sats 147, der beregner 25,00%
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4. Tips og tricks – let din sagsbehandling
I denne blok af Løninformationen, vil vi give dig tips og tricks til nogle faciliteter i
Statens Lønløsning, som vi måske ikke har fået informeret godt nok om tidligere.
Vi giver en kort beskrivelse af stort og småt, som vi vurderer kan lette din
sagsbehandling. I udgangspunktet tænker vi, at blokken indgår i den
Løninformation der knytter sig til 2. lønkørsel i en måned.
Månedens tip er om:
Automatisk beregning af Morarenter – løndel 6940
Hvis du kommer ud for at skulle beregne morarenter – hvilket igennem 2019 er
sket flere hundrede gange i lønsystemet – så kan du anvende løndel 6940 i stedet
for løndel 6939.
Med løndel 6940 skal du blot indberette det beløb og den periode der skal
beregnes morarenter for – så beregnes morarentebeløbet automatisk.
Se mere om løndel 6940 i SLS-guiden

5. Planlagt udetid
I det omfang vi er bekendt med planlagt udetid når Løninformationen udarbejdes,
vil vi tage det med i denne blok: Planlagt udetid.
På indeværende tidspunkt er det fastlagt, at adgangen til HR-Løn er lukket lørdag
d. 22. februar 2020 i tidsrummet fra kl. 11.00 – 12.30 grundet opdatering hos
leverandøren. Der kan hertil forekomme mindre udfald i HR-Løn hen over hele
weekenden d. 22. og 23. februar.
Der kan dog forekomme udetid i tilknytning til akutte servicevinduer eller planlagt
udetid i mellemperioder – hvor orientering om disse vil ske på Driftstatus for
Statens Lønløsning. Hertil vil systemleverandører have planlagte servicevinduer –
typisk i weekender – som er en del af den årlige kørselsplanlægning. Disse fremgår
heller ikke særskilt af Løninformationerne.
Gå til kørselskalender for Statens Lønløsning.
Du kan altid holde dig orienteret om udetider på Driftstatus for Statens Lønløsning.
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6. Advis – hvad finder du hvor?
Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 2
måder:
1

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.

2

Fejl og advis 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
Økonomistyrelsen (disse skal institutionen ikke
behandle).

Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i vejledningen Fejl og advis,
kapitel 2. Hent vejledning Fejl og advis i SLS.

7. Hurtige genveje - Statens Lønløsning
Vi informerer om Statens Lønløsning ad flere kanaler. Her kan du se hvilke, og
hvordan du kan få glæde af dem.

Vil du gerne:
Have besked når Løninformationen er

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig:

klar efter en lønkørsel, og samtidig få
tips og information af forskellig
karakter?
Være orienteret om årets gang i

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig:

Statens Lønløsning?

- der udsendes 3 – 5 gange årligt.
Have hjælp til din planlægning i

Klik ind på Driftstatus

forhold til Statens Lønløsning?
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