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Indtastning af opstartssaldi efter 1. maj
I forbindelse med opstart af Microsoft Dynamics C5 lønsystem midt i året skal der
indtastes opstartssaldi. Dette gøres hurtigst under:
Løn/Periodisk/Medarbejderparametre/Kolonner
såfremt indtastningsbilaget fx består af saldoen for A-skat for samtlige
medarbejdere, eller under:
Løn/Kartotek/Forespørgsel/Saldi
såfremt indtastningsbilaget udelukkende omfatter saldi for den enkelte
medarbejder.
Under Løn/Periodisk/Medarbejderparametre/Kolonner kan der i øverste blok
angives op til 21 tælleværksnumre på samme tid. Dette gøres ved at skifte linjetype
i første felt, så denne står til Tælleværk. I feltet Nummer angives
tælleværksnummeret, og i feltet Dato angives datoen, som ønskes stemplet ned på
den manuelle postering.
Tastes saldiene imidlertid ind på den enkelte medarbejder under
Løn/Kartotek/Forespørgsel/Saldi, gøres dette ved i feltet Periode at angive datoen,
som ønskes stemplet ned på de manuelle posteringer. Skift til næste blok, find det
aktuelle tælleværk (nummeret ses nederst i venstre hjørne). Når det aktuelle
tælleværk så er fundet, skiftes der til nederste blok, hvor saldoen så indtastes i
feltet Manuel.
Hvad angår ferie- og S/H-saldi, så er følgende oplysninger interessante bl.a. i
forbindelse med udskrift af feriekort, feriepengeoversigt mv.:
5101 Beregnede feriedage
6004 Perioders ansættelsesmåneder (der inddateres en saldo for
ansættelsesmåneder for indeværende kalenderår, da feriedagene på
tælleværk 5101 ellers automatisk nedskrives i forbindelse med den første
lønkørsel)
5111 Ferieberettigende løn
5112 Beregnede sygeferiepenge AM-pligt.
5113 Beregnede feriepenge
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5114 Beregnede sygeferiepenge, AM-fri
5119 Beregnede feriepenge i alt
5161 Afregnede feriepenge (kun for timelønnede i virksomheder, der beholder
feriepengene i huset)
5162 FerieKontoafregnede feriepenge (kun for timelønnede, hvor
virksomheden overfører feriepengene til FerieKonto)
5163 Afregnede feriedage (kun timelønnede)
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5174 Afregnede FP, Netto (kun for timelønnede i virksomheder, der beholder
feriepengene i huset)
5175 FerieKontoafregnede FP, Netto (kun for timelønnede, hvor
virksomheden overfører feriepengene til FerieKonto)
5141 Optjente feriedage (rest feriedage til afvikling indenfor det aktuelle
ferieår)
5151 Optjente feriepenge (rest feriepenge til udbetaling/afvikling indenfor det
aktuelle ferieår)
5201 Beregnet ferietillæg
5221 Optjent ferietillæg (ferietillæg til udbetaling indeværende kalenderår)
5311 S/H berettigende løn
5312 Beregnede S/H (inkl. Syge-S/H)
5312 Beregnede Syge-S/H
5393 Udbetaling S/H
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Der skal indtastes saldi på følgende tælleværker:
4111 Kørsel under grænse (antal kørte kilometer under grænsen på 20.000)
4112 Kørsel over grænse (antal kørte kilometer over grænsen på 20.000)
6000 Ansættelsesmåneder (fra ansættelsesdato til første lønberegning)
Anvendes bl.a. i forbindelse med feriefridage)
6005 Periodens arbejdstimer (kun for timelønnede)
9251-9253 + 9311-9313 Ratepensioner (medarbejder- og arbejdsgiverbidrag)
9254-9256 Kapitalpension (medarbejder- og arbejdsgiverbidrag)
9257-9259 + 9371-9377 Arbejdsmarkedspension (medarbejder- og
arbejdsgiverbidrag)
Og der kan indtastes på følgende tælleværker så frem man ønsker at vise år til
dato tal som bundlinje på lønsedlen:
9813 AM-bidragspligtig indkomst
9814 AM-fri indkomst
9815 A-skat i alt
9816 AM-bidrag
9819 Værdi fri bil
9854 Fri telefon
9846 ATP-bidrag, både medarbejderens andel men også firmaets andel
9848 Skattefri rejse- og befordring
9869 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse
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Indtastning af feriesaldi ved opstart af
lønsystemet den 1. januar
I forbindelse med opstart af Microsoft Dynamics C5 løn ved årets begyndelse skal
der inddateres saldi omkring feriedage, feriepenge og ferietillæg.
I denne vejledning er der taget udgang i opstart af lønsystemet 1. januar 2009.
I forbindelse med opsparingsåret 2007 kan der stadigvæk være rest feriedage og
rest feriepenge tilbage til afvikling indenfor indeværende ferieår. Disse oplysninger
indtastes på følgende tælleværker:
5141 Optjente feriedage
5151 Optjente feriepenge
I begge tilfælde inddateres oplysningerne med datoen 31/12 2008
I forbindelse med opsparingsåret 2008 er der tale om saldi omkring feriedage,
feriepenge og ferietillæg, der kan afvikles/udbetales med overgangen til det nye
ferieår, 1. maj 2009. Disse oplysninger inddateres på forskellige tælleværker
afhængig af, om der er tale om funktionærer, hvor feriepengene forbliver
ubeskattede indtil medarbejderen fratræder, eller om der er tale om timelønnede,
hvor der løbende foregår en beskatning af feriepengene.
For funktionærer, der holder ferie med løn, inddateres oplysningerne på følgende
tælleværker:
5101 Beregnede feriedage
5119 Beregnede feriepenge i alt
5201 Beregnet ferietillæg
I alle tre tilfælde inddateres oplysninger med datoen 31/12 2008
For timelønnede, der holder ferie med feriepenge, inddateres oplysningerne på
følgende tælleværker:
5101 Beregnede feriedage
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5119 Beregnede feriepenge i alt

(Brutto feriepenge)

5161 Afregnede feriepenge

(Brutto feriepenge)

5163 Afregnede feriedage
5174 Afregnede FP, Netto

(Netto feriepenge)

5373 Afregnede S/H, Netto

(Netto S/H-penge)

I alle fem tilfælde inddateres oplysningerne med datoen 31/12 2008
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NB!
Der gøres opmærksom på, at feriepenge og evt. rest S/H-penge, der er afregnet til
FerieKonto ikke er relevant, og derfor ikke skal inddateres i systemet.
Selve inddateringen kan foregå flere steder nemlig:
Med udgangspunkt i den enkelte medarbejder under
Løn/Kartotek/Forespørgsel/Saldi
Med udgangspunkt i det enkelte tælleværk – på tværs af alle medarbejdere –
under Løn/Periodisk/Saldi/Alle
Eller med mulighed for inddatering af saldi på op til 21 tælleværker på samme tid –
på tværs af alle medarbejdere – under
Løn/Periodisk/Medarbejderparametre/Kolonner
Overførsel af ferieoplysninger
I forbindelse med overgangen til et nyt ferieår den 1. maj 2009, skal de inddaterede
oplysninger overføres fra kalenderåret 2008 til ferieåret 01-05-2009 / 30-04-2010.
NB!
Denne overførsel foretages først efter at den sidste lønkørsel for april måned 2009
er opdateret, da der ellers opstår problemer med saldiene for de medarbejdere, der
får udbetalt nye feriepenge i april måned, fordi de allerede holder ferie i maj måned
2009.
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