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Løninformation nr. 9 af 10. maj 2017
(LG 06/17, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 06/17, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 16. maj 2017.
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 løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
Løndel 0224 Regulering af refusionstimer
Vi har åbnet løndelen for afgangsårsag 198.
Løndel 0660 Bidrag, tjenestemandspension
Vi har åbnet løndelen for PKAT 104.
Løndel 2278 Mobilitetstillæg
Vi har åbnet Felt 2 for indrapportering af sats 1, der ikke indgår i beregning af
løndel 80xx m.fl.
Løndel 4320 Pensionsgivende tillæg
Pr. 1. juni 2017 sætter vi løndelen automatisk i afgang for PKAT 022 og 084, hvis
TR er større end 18 - dvs. for special- og chefkonsulenter samt øvrige ansatte i LR
35-42.
Vi har ændret Advis RB7161 til:
”LKO 4320 kan ikke oppebæres af SKTR XX. Skal sættes i afgang eller erstattes af LKO
38XX af institutionen. Pr. 01-06-2017 vil tillægget automatisk blive sat i afgang”.
Løndel 7034 Særlig pensionspulje HOD
Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2016 og har efterreguleret beregningen:





Sats 1, kr. 774,38
Sats 2, kr. 985,58
Sats 3, kr. 1.196,77
Sats 4, kr. 1.407,97

Alle beløb er i månedlige grundbeløb niveau 31/3-12.
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2. Ny funktionalitet ift. undgåelse af morarenter fra FerieKonto

Vi har indført ny funktionalitet i SLS jf. nedenfor.
Når en ansat er fratrådt og i de efterfølgende måneder får udbetalt efterregulering
af feriegivende løn, vil FerieKonto opkræve morarenter af for sent indbetalte
feriepenge.
Der kan ske fritagelse for pålæg af morarenter i en række tilfælde, der anses for
"lovligt forsinkede efterreguleringer".
Eksempler herpå ifølge vejledning til indberetning til eIndkomst er:




Bonus
Provison
Udbetaling af overtidsbetaling

For at der kan ske fritagelse for renter, så skal koden FK1 i feltet Tekst vedr.
indtægtsart (kode 68) indberettes sammen med feriepengene i eIndkomst.
Det kan nu lade sig gøre at indberette en indikator i SLS på en af følgende måder
enten via:



Faste felter, eIndkomst 2: feltet Lovligt forsinket efterregulering sættes = 1
eller
Ny Løndel 268, der indrapporteres under løbende løndele.

Løndelen opsætter automatisk markeringen i det faste felt jf. ovenfor, og sættes
automatisk i afgang og slettes fra registret efter lønkørslen.
Markering for lovligt forsinket efterregulering nulstilles også automatisk efter 2.
lønkørsel, når der er foretaget indberetning til eIndkomst.
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3. Ny emnebeskrivelse

Vi har udarbejdet en ny emnebeskrivelse om Rådighedsløn. Du kan finde den på
vores hjemmeside.

4. Advis

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på
to 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 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
emnebeskrivelsen Fejl og advis
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