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Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 
 
 

1. Henvendelse fra PBS vedrørende betaling for papir 
 

I sidste måned blev menighedsrådene af ministeriet anmodet om, at afvente besvarelse af 
henvendelse fra PBS vedrørende betaling for overførselskvitteringer på papir. Ministeriet har 
forsatte drøftelser med Multidata vedrørende henvendelsen fra PBS med henblik på fremadrettet at 
sikre informationerne fra overførselskvitteringerne uden samtidig at lægge ekstra udgifter på det 
enkelte menighedsråd.  
Indtil der eventuelt findes en anden løsning, er det op til det enkelte menighedsråd at afgøre, om 
rådet fortsat ønsker at modtage overførselskvitteringerne på papir, eller om rådet vil spare udgiften 
på 7,50 kr.  

 
 

2. Tabeller og koder 
 
Der vil i løbet af oktober måned 2007 blive lagt en opdateret udgave af vejledning om FLØS, 
tabeller og koder på www.km.dk  
 
 

3. e-Indkomst 
 
Fra 1. januar 2008 bliver arbejdsgiverne pligtige til at indberette til et nyt register, kaldet e-
indkomst. Indberetningen, der skal ske hver måned, skal omfatte den enkelte ansattes A-skat, AM-
bidrag og SP-bidrag (SP- bidrag er midlertidig ikke aktiv), og andre oplysninger, der i dag angives 
på den årlige oplysningsseddel. Herudover skal der, for hver enkelt ansat også indberettes antal 
løntimer pr. periode, bruttoindkomst, bruttoferiepengebeløb (feriepenge før skat for feriedage og 
særlige feriedage), udbetaling af SH-godtgørelse og eventuelt det produktionsenhedsnummer, hvor 
den ansatte arbejder (af hensyn til automatisk beregning af befordringsfradrag). For så vidt angår 
sidstnævnte, så foretager FLØS automatisk afkrydsning i oplysningssedlens rubrik 11, hvilket 
betyder, at der ikke vil blive foretaget automatisk beregning af befordringsfradrag i indeværende år.  
Indførsel af e-Indkomst medfører: 
 

• bortfald af den årlige oplysningsseddel 
• bortfald af virksomhedernes administration af Lønindeholdelse  



• bortfald af virksomhedernes administration af skattekort –  fremover vil menighedsrådene 
skulle modtage medarbejdernes skattekort digitalt. FLØS vil automatisk sørge for 
rekvisitionerne af digitale skattekort. Ændringer af skatteforhold meddeles automatisk fra 
Skat 

• afskaffelse af pligt til månedlig angivelse af indeholdt A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag  
• bortfald af månedlige lønindberetninger (MIA-indberetning) 

 
 
Der er ved at blive foretaget de nødvendige programrettelser i FLØS. Ændringerne forventes lagt på 
primo december 2007. Når ændringerne er lagt på, vil der i det omfang ændringerne berører de 
lønansvarlige FLØS-brugere, blive lagt oplysninger herom i FLØS-nyt. 
 
 

4. Tekst på lønseddel 
 
Når brugeren har ændret teksten på følgende lønarter 2319 Pers. udligningstillæg, 3130 Time kval. 
tillæg pens. givende, 3140 Time kval. tillæg ej pens. givende, 3150 Time funk. tillæg pens. givende, 
3160 Time funk. tillæg ej pens. givende, så har det tidligere ikke haft nogen effekt på lønsedlen. 
Dette er nu ændret, så den nye tekst slår igennem på lønsedlen.  
 

5. Ændring af lønart 5137 og lønart 5138 
 
Lønart 5137 udb. gemte særlige feriedage 5 og lønart 5138 udb. gemte særlige feriedage 6 ændres, 
så det fremover vil være muligt, at indrapportere et mindre antal dage til udbetaling end restsaldoen 
af de overførte dage udgør.  

 
 
 

Kirkeministeriet, den 11. oktober 2007 
 

Med venlig hilsen 
Finn Skjoldan, FLØS-ansvarlig 


