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1/ Skattekort 2017  

Stamdata filen pr. 1. december 2016 indeholder skatteoplysninger for 2017. I Brandsoft og Skovbo er det nu 

kun muligt at se skatteoplysningen for 2017 på medarbejderen. I FLØS (lønbasen) er skattekort for 2016 

stadig aktivt og vil blive benyttet ved lønbehandlingen i december. 

 

 

2/ Korrektion af ATP 

I august 2016 blev der foretaget ændringer vedrørende beregning af ATP arbejdsgiverbidrag. Dette medførte 

desværre, at nedenstående korrektionslønarter ikke længere automatisk tog arbejdsgiverbidraget med. En 

konsekvens heraf var, at fra og med august måned er der kun indberettet medarbejderens egetbidrag til 

eIndkomst, og medarbejderens egetbidrag til ATP. 

 

Lønarterne der var berørt er fejlen er: 

Lønart 8406 ATP korrektion A-sats) 

Lønart 8409 ATP intervalløn korr.  (A-sats) 

Lønart 8431 ATP korrektion (F-sats) 

 

Løncenteret har på baggrund af dette rettet de fejlagtige indberetninger i november måneds lønbehandling, 

Oplysningerne er opgivet til eIndkomst i november måned. Efter lønbehandlingen har det vist sig, at 

ændringen af lønarterne ikke er med i bogføringsbilaget, hvilket medfører et afstemningsproblem. Vores 

leverandør er i gang med, at finde en løsning på problemet. Det forventes, at være løst senest i forbindelse 

med lønbehandlingen i december måned.   

 

Bemærk venligst, at lønarterne nu indeholder et felt for medarbejder ATP bidrag, og et felt for arbejdsgiver 

bidraget. 

 



 

3/ Syge- og fraværsliste i CSV-format 

Syge- og fraværslisten vil fra november måned også blive lagt i CSV-format i dataarkivet. 

 

Listen findes i forvejen, men som et skridt på vejen for at fraværet kan tilgå de decentrale systemer er det 

nødvendig at listen findes i CSV-format. 

 

4/ Bundfelter på lønsedler 
Som oplyst ved overgangen til FLØS 2, var der værdier i bundfelterne på lønsedlen fra FLØS 1, som ikke 

kunne overføres til lønsedlens bundfelter i FLØS 2. 

 

Medarbejderne skal tage sidste lønseddel fra FLØS 1, og tillægge værdierne med bundfelterne fra den sidste 

FLØS 2 lønseddel for at se den samlede indkomst for 2016. 

  

For en god ordens skyld kan det oplyses, at værdierne er overført korrekt til eIndkomst. 

 

Sidste lønsedlen i FLØS 1 er angivet i oversigten herunder. 

Stift FLØS 1 - sidste lønseddel i kalender måned  

Helsingør Januar 

Roskilde Januar 

Haderslev Februar 

Ribe Februar 

Fyn Marts 

København Marts 

Lolland – Falster Marts 

Viborg Marts 

Aalborg Marts 

Aarhus Marts 

 

En oversigt over hvilket bundfelter der ikke kunne overføres findes på FLØS siden under menuen ”Om 

FLØS” i punktet Lønseddel – Bundfelter. 

 

 

5/ Løncenteret er lukket mellem jul og nytår 
Løncenteret er lukket mellem jul og nytår. Der er dog mulighed for, at komme i kontakt med en medarbejder 

i akutte situationer på følgende dage:  

 

Onsdag den 28. december, torsdag den 29. december og fredag den 30. december 2016 i tidsrummet 10.00 til 

12.00. 

 

Vagttelefonens nummer vil fremgå på DAP – FLØS - under hver afdeling. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Bo Nielsen 

FLØS-ansvarlig 


