Nyhedsbrev nr. 2/2015
Morarenter vedr. A-skat og AM-bidrag
Nogle institutioner har på kontostatus i SKAT konstateret, at de er blevet trukket for morarenter vedr. Askat og AM-bidrag. De har fået oplyst, at årsagen til morarenterne, er for sen betaling af A-skat og AMbidrag fra Moderniseringsstyrelsen, for bagudlønnede i januar måned 2015.
Moderniseringsstyrelsen har betalt både A-skat og AM-bidrag til SKAT til tiden i januar måned 2015. De
har efter dialog med SKAT kunnet konstatere, at der ligger tekniske årsager til grund for, at der fejlagtigt
er opkrævet morarenter.
Institutionerne skal derfor ikke betale disse morarenter for januar måned 2015, der knytter sig til betalt
A-skat og AM-bidrag for bagudlønnede medarbejdere.
SKAT vil sørge for, at berørte institutioner får tilbageført disse morarenter snarest muligt.
Ferieårets afslutning
Vi nærmer os ferieårets afslutning, og I bedes derfor gennemgå jeres ferieregnskaber for at se, om alles
ferie er registreret korrekt. Har I lige fremsendt ferie til registrering, er det en god idé at vente til efter
næste lønkørsel, da det indtastede først registreres i rapporterne herefter.
I kan selv trække et ferieregnskab i standardrapporterne:
Gå ind under mappen ”SLS” → vælg mappen ”Fravær” → vælg rapporten ”Ferieregnskab” → Udfyld
med √ ”Løngruppe” → tjek at ”Ferieår” står på 2014/2015→har I specifikke ønsker til yderligere
opdeling, kan de øvrige elementer udfyldes → tryk slutteligt ”View Report” yderst til højre.
I bjælken lige over den genererede rapport, kan I trykke på den lille sorte pil ved disketten, og på den
måde vælge at få rapporten over i Excel eller pdf – det gør rapporten noget nemmere at overskue på
skærmen.

Det er vigtigt, at I giver jeres lønkonsulent besked, hvis I har medarbejdere, der skal have ferie/særlige
feriedage (6. ferieuge) udbetalt eller overført – dette sker ikke automatisk!
Fra Lønsamarbejdets kalender
 Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 12. marts 2015
 Lønsamarbejdet holder påskeferie fra 30. marts – 6. april 2015

