DataLøn Årsskifte-quiz 2019
1. Hvilket optjeningsår tilhører feriepenge, som er optjent i uge 51/52 2019, og hvor lønnen bliver
udbetalt i uge 1 2020?
a. 2018
b. 2019
c. 2020
2. Kan du lave “gammel løn” på en forudlønnet medarbejder for december, så det når at komme på
indkomståret 2019?
a. Ja, hvis lønnen har dispositionsdato senest 30. december 2019
b. Nej, for det vil eIndkomst ikke acceptere
c. Ja, hvis dispositionsdato er før 31.1 2020
3. Hvad er konsekvensen ved at lave “gammel løn” for december med dispositionsdato i januar?
a. Der er ingen konsekvenser
b. Medarbejderen får ikke benyttet fradrag og vil have 13 måneders indkomster i 2020
c. Der skal manuelt afregnes til ATP, skat og feriekonto
4. Hvilket indkomstår tilhører en løn for december 2019, som har dispositionsdato i januar 2020?
a. 2018
b. 2019
c. 2020
5. Hvilke opsparinger bliver beskattet og nulstillet ved årsskiftet?
a. Fritvalg og SH
b. Fritvalg og eventuel feriefridagsordning
c. SH og eventuel feriefridagsordning
6. Hvornår er sidste frist for at indberette december-løn for termin 51?
a. Den 23. december 2019
b. Den 20. december 2019
c. Den 27. december 2019
7. Den 13. januar 2020 udbetaler du løn for en timelønnet medarbejder. Lønnen er optjent i uge
51/52. Hvornår bliver nettoferiepengene for feriekode 7 af denne løn afregnet til FerieKonto?
a. Feriepengene bliver afregnet den 7. marts
b. Feriepengene bliver afregnet den 7. februar
c. Feriepengene bliver afregnet den 7. maj

8. Hvornår kan du senest indsætte fratrædelsesdato på en medarbejder, for at det har virkning for
beregning af jeres abonnement for 2020?
a. Senest den 23. december 2019
b. Senest den 27. december 2019
c. Senest den 31. december 2019
9. Ejeren af jeres virksomhed vil gerne lave en stor pensionsindbetaling. Virksomheden skal betale
pensionsbidraget, og der er ikke noget medarbejderbidrag. Ejeren har feriekode 0, og I
indberetter normalt løn i løndel 02 “Ferieberettiget løn”. Hvad skal du gøre?
a. Du skal oprette pensionsordningen på ejeren og indberette løn i løndel 8F “Ferieberettiget
løn uden pension”, da der ikke er et medarbejderbidrag til pension.
b. Du skal oprette pensionsordningen på ejeren og indberette løn i løndel 28 “Ikke
ferieberettiget løn”, da denne løndel er pensionsgivende.
c. Du skal indberette pensionsbidraget i løndel 82 “Reguleringsbidrag AMP arbg” samt løn i
løndel 02, som du plejer.
10. Hvor længe kan du rette på det gamle indkomstår i DataLøn?
a. Du kan aldrig foretage korrektioner for det gamle indkomstår i DataLøn. Alle rettelser til
det gamle indkomstår skal ske manuelt i eIndkomst.
b. Du kan kun foretage korrektioner for det gamle indkomstår frem til den 15. februar i det
nye indkomstår i DataLøn.
c. Du kan foretage korrektioner for det gamle indkomstår i hele det nye indkomstår i DataLøn
- dog kan du ikke fratrække A-skat og AM-bidrag efter den 15. februar.

