Til lønadministrator ved menighedsråd, kirkegårde og provstierne

FLØS-NYT for november nr. 2 2017
1/ Indberetning i december måned for de forudlønnede
2/ Indberetningsfrist i november måned for de bagudlønnede
3/ De nye NETs overførselsaftaler udløber automatisk

1/ Indberetning i december måned for de forudlønnede
I december måned får de forudlønnede deres løn for januar måned 2018, den første løn i det nye lønsystem.
Indberetningsfristen er den 6. december 2017.
Det er løncenteret der for januar måned skal foretage indberetningen i lønsystemet og derfor skal I pr. mail til
jeres løncenterafdeling sende hvad der skal registreres. Det I kan sende er: ny oprettelser pr. 1. januar 2018,
fratrædelser i januar måned samt evt. ferie og særlige feriedage den fratrædende måtte afvikle i januar
måned. I mailen skal I huske at oplyse, hvilket stift I hører til, navn på arbejdsgiveren og et telefonnummer
hvorpå I kan træffes for eventuelle spørgsmål samt navn og fødselsdato på den person der skal registreres på.
HUSK udbetalinger der vedrører indkomstår 2017 skal ikke sendes til løncenteret, der må I selv overføre til
medarbejderens bankkonto og manuelt indberette til eIndkomst samt bogfører.
På grund af at det er første lønkørsel i det nye lønsystem vil januar lønnen være til disposition allerede den
19. december 2017.

2/ Indberetningsfrist i november måned for de bagudlønnede
Fristen i november er den 15. november 2017. HUSK indberetninger for de forudlønnede der indsendes til
førnævnte frist vil IKKE blive lønbehandlet.

3/ De nye NETs overførselsaftaler udløber automatisk
De nye NETs overførselsaftaler, som menighedsrådene/lønadministrator måtte have nået at indgå med
menighedsrådets bank vedr. lønudbetaling fra det nye lønsystem inden den igangværende procedure blev
stoppet, vil automatisk udløbe efter nogle måneder, i det aftalerne jo ikke vil blive anvendt.
Vi beklager den ulejlighed tvivlen om den fremtidige procedure i forhold til NETS har voldt
menighedsrådene.
Med venlig hilsen
Stifternes løncenter for menighedsråd

