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Til menighedsrådenes og kirkegårdenes 

lønansvarlige 
 

 

 

 
FLØS-NYT juni 2011 

 
Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 
 

1. Konflikten mellem CSC og PROSA går uden om FLØS 

 
I modsætning til SLS (Statens Lønsystem) er FLØS ikke, og vil heller ikke blive direkte berørt af 
konflikten mellem CSC og PROSA. 
 
Ingen ansatte, der får deres løn behandlet i FLØS vil derfor opleve manglende udbetalinger eller 
forkert beregnet løn som følge af konflikten. Indberetning og afregning til SKAT mv. vil også 
fortsætte som normalt. 
 
Konflikten kan dog få indflydelse på relaterede systemer, f.eks. hos SKAT, således at SKAT f.eks. 
ikke i sit it-system kan registrere, at der er foretaget indberetning og afregning. Dette vil kunne 
resultere i advis’er fra SKAT om manglende indberetning eller afregning; men som nævnt 
indberetter og afregner FLØS ikke desto mindre korrekt. 
 
Kirkeministeriet følger situationen tæt og vil give relevant orientering i FLØS-Nyt. 
 
Til orientering kan oplyses, at Økonomistyrelsen informerer løbende om driftsstatus på SLS på 
http://www.oes.dk under Systemer. 
 
 

2. Meddelelser fra Overførselsservice om ”nul - overførsler” 

 
Menighedsrådene oplever for tiden at modtage besked om / kvittering for overførsel af kr. 0,00 for 
forudlønnede, også selv om et menighedsråd kun har bagudlønnede ansatte. 
 
Multidata er forpligtet til også at foretage ”nul-indberetninger” til SKAT. Det betyder, at der også 
for arbejdsgivere uden forudlønnede ansatte bliver sendt en ”nul-indberetning” for den kommende 
måned, hvorefter der med udgangen af måneden bliver sendt indberetning og afregning for 
bagudlønnede. Samtidig sendes en ny ”nul-indberetning” for den efterfølgende måned. 
 
Der er altså ikke tale om en fejl, men en uhensigtsmæssighed, som kan give anledning til forvirring. 
 
”Nul-overførselsmeddelelserne” er blevet synlige efter ændringen tidligere i år af tidspunkterne for 
afregning af A-skat og AM-bidrag (Se FLØS-Nyt Marts 2011), hvorefter der ikke længere gjaldt 
samme afregningstidspunkt for forudlønnede og bagudlønnede. 
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Ministeriet undersøger i øjeblikket mulighederne for at frasortere disse overflødige ”nul-
overførselsmeddelelser”. 
 

Kirkeministeriet, den 1. juni 2011 
 

Med venlig hilsen 
Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig 


