Frivillige og faste uddata
Samlet oversigt over uddata der leveres standard og hvilke uddata der kan bestilles fra Statens Lønløsning.
For private institutioner: Se oversigt over faste uddata under Levering af uddata og udtræk.
Opbygning af oversigten
Oversigten indeholder oplysning om formål, frekvens, medie og det niveau uddata udskrives på. Herudover fremgår om der er tale om et Fast eller
frivillige uddata:



Fast uddata: Kan ikke afbestilles
Friv/frivilligt uddata: Kan godt afbestilles

Nr.
198
Fast

Uddatanavn
Lønkontrol

700
Fast
720
Friv

Lønseddel til e-Boks

721
Friv

Kontrollog

722
Friv

Overordnet kontrol

793
Fast

Barselsfonden

799
Friv

Fraværsstatistik

813
Fast

eIndkomst – månedlig
afstemning

824
Fast

Kontroluddata for
gebyropkrævning

891

Feriegodtgørelse for Grønland

892

Grønlandsk oplysningsseddel

Lønkontrol og dokumentation

Kort beskrivelse
Indeholder oplysninger om beregnet løn for den
enkelte lønmodtager. Uddata 198 danner
grundlag for en samlet kontrol af en lønkørsel,
forud for at lønnen overføres og er til
disposition for lønmodtagerkredsen.
Lønmodtagers dokumentation for en given
lønudbetaling.
Giver dokumentation for de ændringer der er
foretaget til en given lønkørsel, og indeholder
resultatet af lønberegningen – sidste og
indeværende måned, samt en forskel på
beregningsresultater fra sidste til indeværende
måned. Dog indeholder uddata 720 fra 1.
lønkørsel ikke beregningsresultater fra sidste 1.
lønkørsel. Det er således alene i 2. lønkørsel, at
beregningsresultater for både sidste og
indeværende måned fremgår.
Danner udgangspunkt for lønkontrol til en given
lønkørsel. De forhold der giver anledning til
enten orientering eller nærmere behandling,
fremgår af kontrolloggen, fx fejl, advis,
standsede anvisninger, skyldige beløb og
erindringer.
Giver et hurtigt overblik over resultatet af en
lønkørsel. Der er i uddataet en sammenligning
mellem sidste og indeværende kørsel, hvorfor
man også vil kunne få inspiration til, hvor man
ønsker en nærmere analyse, fx omkring
overarbejde.
Dette uddata leveres kun i tilknytning til 2.
lønkørsel.
Indeholder oplysninger om personer samt
beløb, der bliver søgt barselrefusion for i Barselsfonden via SLS. Forudsætningen for, at SLS
overmelder til Barselsfonden er, at personerne
er registreret med en af følgende afgangsårsager:174, 183, 191, 194, 196 og 198. Uddata
kan bruges til kontrol af, at det er de rigtige.
Indeholder oplysninger om institutionens
registrerede oplysninger i Feriefraværssystemet.
Anvendes til afstemning af skatteoplysninger,
og indeholder det er der blevet angivet til
eIndkomst pr. måned. Se også uddata 902.
Indeholder oplysninger om, hvilke gebyrer
institutioner skal betale for brug af
Moderniseringsstyrelsens systemer.
Indeholder oplysninger om beregnede
feriepenge for Grønland. De beregnede beløb
bogføres på en beholdnings-konto i
institutionens regnskab og kan afregnes via LKO
6049.
Udskrives for personer, der i indkomståret har
fået beregnet skattepligtig løn i SLS, og som er
skattepligtige i Grønland.

Frekvens
Alle lønkørsler

Medie
PDF via ØDUP

Niveau
Løngruppe

Alle lønkørsler

e-Boks

e-Boks

Alle lønkørsler

PDF via ØDUP

Løngruppe

Alle lønkørsler

PDF via ØDUP

Løngruppe

Fra alle
2. lønkørsler

PDF via ØDUP

Løngruppe

Fra alle
2. lønkørsler

PDF via ØDUP

SE-NR

Hvert kvartal –
følgende
lønkørsler: LG
2, 5, 8 & 11
Fra alle
2. lønkørsler

PDF via ØDUP

Løngruppe

Fil via ØDUP

Løngruppe

Hvert kvartal –
følgende
lønkørsler: LG
3, 6, 9 & 12
Fra alle
2. lønkørsler

PDF via ØDUP

Delregnskab

PDF via ØDUP

Løngruppe

Årligt

PDF via ØDUP

Løngruppe

Nr.
893
Friv

Uddatanavn
Lønforbrug i forbindelse med
refusion

902
Fast

eIndkomst år-til-dato

905
Fast

Supplerende skatteoplysninger

923
(914)
Fast

LØS-fil

969
Friv

Afstemningsliste –
kontingenter

980
Fast

Betalinger til kreditorer via
Statens Lønløsning

989
Fast

Afregning til FerieKonto

998
Friv

Lønkontrol

Kort beskrivelse
Indeholder oplysninger om, hvilke personer og
beløb institutionen kan søge refusion for. Disse
refusioner vedr. ikke Barselsfonden.
Forbruget bliver specificeret på
Delregnskab, Personalekategori og
løngruppeniveau. Løndelsgruppe anvendes til at
gruppere lønforbrug på diverse uddata. Du
finder løndelsgruppeværdi og den tilhørende
tekst på uddata for en given løndel i SLS Guide
på løndelsbeskrivelserne. Du kan ikke se
løndelsgruppe-værdien på lønmodtagerregisteret.
Indeholder oplysninger om, hvad der fra
lønsystemet er overmeldt til eIndkomst.
Brug U902 for forudlønnede i LG 01
(Forudløn for januar udbetalt i december året
før; skal angives særskilt). Se også uddata 813.
Indeholder oplysninger om de medarbejdere,
der er sendt supplerende oplysninger til SKAT
om, for gammelt skatteår. Der fremgår de
supplerende oplysninger der er angivet til
eIndkomst for foregående skatteår.
Uddataet indeholder oplysninger til brug for afstemning af lønposter inden bogføring i
regnskabet.
Uddata 914 indeholder oplysninger om de
samlede lønudgifter specificeret på den fulde
kontostreng.
Indeholder oplysninger om de personer og
beløb, der bliver trukket på LKO 9600: afdrag til
Tjenestemændenes Låneforening.
Indeholder oplysninger om de SLS-betalinger,
der foretages i tilknytning til Statens Lønløsning.
Filen anvendes til betalinger (via NaviLøn) – og
kunder får leveret uddata 980 som
dokumentation og kontrol. Der kan også
forespørges på betalingerne i Navision.
Indeholder oplysninger om de beløb og de
personer, til hvem der er afregnet til
FerieKonto.
Kan anvendes til lønkontrol, og indeholder
oplysninger om lønmodtagers
bruttooplysninger vedr. løn. Der er en
markering af, om der er foretaget ændringer til
en given lønkørsel.

Frekvens
Fra alle
2. lønkørsler

Medie
PDF via ØDUP

Niveau
Løngruppe

Alle lønkørsler

PDF via ØDUP

SE-NR

Ad-hoc

PDF-via ØDUP

SE-NR

Alle lønkørsler

Fil via ØDUP
(923)

Løngruppe

PDF-via ØDUP
(914)
PDF via ØDUP

Løngruppe

Alle lønkørsler

PDF via ØDUP

SE-NR

Alle lønkørsler

PDF via ØDUP

Løngruppe

Alle lønkørsler

PDF via ØDUP

SE-NR

Fra alle
2. lønkørsler

