
Vores chatfunktion

Kan du ikke se din menu 
som til venstre, skal du 
trykke på pilen.



Ugens aktuelle 
emner

Sophia og Sofie
 



Det skal vi igennem
● Ugens nyheder 

Brev fra LD-fonde, Tidlig indbetaling

● Hvad fylder hos dig lige nu
Afregning af udskudt AM-bidrag og A-skat
DA-statistik
Rettelser til indefrysningsperioden
Lønaflevering

● Gode råd fra DataLøn 
Juraskolen og lønakademi

2 nye webinarer 

 



Nyheder i Dataløn



Brev fra LD-Fonde
Alle virksomheder har fået brev fra 
LD-fonde. Her informeres, at man nu kan 
indbetale før tid, allerede fra d. 1. Februar 
2021. 

Ønsker man at indbetale før tid, skal man 
følge linket her 

På artiklen “alt du skal 
vide lige nu” kan du 
læse mere og finde 
links til relevante 
hjemmesider.. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/feriemidler/selvbetjening/Jeres_indberetninger_for_overgangsaaret/


Hvad fylder hos dig lige nu?



Afregning af udskudt AM-bidrag og A-skat

- D. 29. Januar 2021 er skat 
for august på små 
virksomheder afregnet.

- Bilagene findes i E-arkivet 
på den måned de 
oprindeligt ville være 
opkrævet. 



DA-statistik - Arbejdsgiver
Er I udtaget til indberetning af statistik, skal I først tilmelde virksomheden. 

https://bluegarden.zendesk.com/hc/da/articles/211978569-L%C3%B8nstatistik-tilmelding-af-arbejdsgiver


DA-statistik - Lønmodtager
- Herefter skal I indtaste statistik oplysninger på medarbejderne

https://bluegarden.zendesk.com/hc/da/articles/211978589-L%C3%B8nstatistik-tilmelding-af-medarbejder


Rettelse af indefrosne midler
Feriekode 1 - Fratrådt medarbejder 

På medarbejdere med feriekode 1, som er fratrådt og har fået anvist feriepenge i 
perioden 01/09/19 - 31/08/20, kan feriepengene korrigeres via en manuel korrektion.
- Man kan dog ikke længere fratrække AM-bidrag og A-skat. 

- Hvis medarbejderen er fratrådt i indefrysningsperioden men I ikke har anvist 
feriepenge, kan medarbejderen ikke se sine feriepenge. 
Derfor skal I skynde jer ind og anvise nu. 

Feriekode 1 - Fortsat ansættelse
Medarbejdere med feriekode 1 i fortsat ansættelse kan man desværre ikke rette via 
Dataløn. Her skal I rette direkte i felt 210 i E-indkomst. 

Feriekode 4 og 7
Her skal I være opmærksomme på, at man ikke længere kan rette for 2019 i Dataløn, 
og at man ikke længere kan fratrække AM-bidrag og A-skat for 2020, så her skal I også  
rette direkte i E-indkomst.

Læs mere 
her

https://bluegarden.zendesk.com/hc/da/articles/360015593277--Indberetning-til-L%C3%B8nmodtagernes-Feriemidler


Løn-aflevering februar

Fratræder din medarbejder og har afholdt 
vinterferie i februar? :

- Husk at udbetale ferietillægget for 
ferien med sidste løn.

- Læs mere om udbetaling af ferietillæg 
ved fratrædelse her

 

Fratræder en medarbejder med 
fritvalgskonto? 

- Husk at tøm opsparing med 
sidste løn

- Udbetales i 1F
- Fritvalg kan ikke gå i minus

 Fratræder din medarbejder med 
feriekode 1? 

 

 - Husk at anvise feriepenge før 
sidste løn. 

 Ny medarbejder? 

- Husk at oprette nye 
medarbejdere i god tid før 
lønkørsel så vi kan nå at hente 
skattekort. 

Afleveringsfrist 
Onsdag d. 24. Februar 
kl. 16.30

https://bluegarden.zendesk.com/hc/da/articles/360007762777-Udbetaling-af-ferietill%C3%A6g-n%C3%A5r-medarbejderen-fratr%C3%A6der


Gode råd fra DataLøn



Nye tiltag i Visma Dataløn

Tilmeld jer

- Juraskolen
Her kan du blive klogere på personalejura, samt få en 
certificering. 
Pris pr. md. 399kr - Tilmeld dig her

- Lønakademi
Her bliver du superbruger i Dataløn for 4.900kr
Tilmeld dig her

https://www.dataloen.dk/loen/hr-personale/juraskolen/
https://www.dataloen.dk/loen/hr-personale/lonakademi/


To nye kurser - Webinar
“Få styr på skattekontoen” 
Undervises af Frank Olsen - Fra SKAT
- Læs mere og tilmeld dig her

“Afstemning - få styr på praktikken”
- Læs mere og tilmeld dig her

https://kursus.bluegarden.dk/SE/Event/fa2c779a-115b-eb11-80f1-005056bf7e71/
https://kursus.bluegarden.dk/SE/Event/d63c873f-7359-eb11-80f0-005056bf7e71/


Husk hjælpefunktionen i DataLøn

Link her

https://dataloen.bluegarden.dk/


Her finder du vores chat-funktion



Tak for i dag

Send gerne ris, ros eller ideer til Webinar@bluegarden.com


