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Regulering af lønafregning 
 
Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en 
periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning, der 
er opsat i TransSoft Løn & Fortolker. 
 
Reguleringen laves typisk, når nye overenskomster først vedtages efter at ændringerne i 
dem er aftalt til at træde i kraft, men kan naturligvis også bruges ved andre korrektioner af 
løn med tilbagevirkende kraft. 
 
Reguleringen er en særskilt lønkørsel, hvorunder de oprindelige poster bliver tilbageført og 
derefter fortolket igen med de aktuelle satser og den aktuelle fortolkning. Dette giver typisk 
en lønseddel med 2 linier for hver lønart, hvor den første tilbagefører X antal af lønarten til 
gammel sats og den næste linie så er X antal af lønarten til ny sats.  

Proceduren er overordnet som beskrevet i de følgende punkter i den angivne rækkefølge: 

 
1. Indlæs TransSoft Løn & Fortolker servicepakke med de nye satser ............................. 2 

2. Kontroller at ingen relevante ansatte har løn, der ikke er afregnet. ............................... 3 

3. Marker alle de lønarter, som skal medtages i reguleringen. .......................................... 4 

4. Kør reguleringen for de relevante ansatte. .................................................................... 6 

5. Udskriv proforma lønsedler for de ønskede ansatte ...................................................... 7 

6. Kontroller at alle reguleringer er lavet korrekt ................................................................ 8 

7. Mangler rettes manuelt – ellers startes der igen fra punkt 2 .......................................... 9 

8. Opdater de godkendte reguleringer ved en almindelig lønkørsel. ............................... 10 

9. Afslut reguleringen ved at deaktivere reguleringsstatus .............................................. 11 

 

 
Punkterne uddybes i det følgende. 
 
Læs hele vejledningen igennem før satsreguleringen påbegyndes. 
 
Proceduren skal køres for de regnskaber, hvor der er lavet løn, som skal reguleres. 
 
Der må IKKE laves almindelig løn mellem punkt 4. og punkt 9, da punkt 4. automatisk 
aktiverer reguleringsstatus for regnskabet. 
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1. Indlæs TransSoft Løn & Fortolker servicepakke med de nye satser 
 
De nye satser ligger i servicepakken til TransSoft Løn og Fortolker, som hentes således: 
 
Gå ind i C5 som en bruger med rettigheder til at lave programændringer. 
Dette gælder normalt for brugere, som er medlem af gruppen C5Administratorer. 
Vælg eventuelt menupunktet Generelt / Daglig / Skift brugertype. 
 
Vælg menupunktet Løn / Tilpasning / Servicepakke.  
 

 
 
Kontakt eventuelt TransSoft for information om der skal markeres i Hent filer manuelt. 
 
Skriv ”START” og klik derefter på OK 
 
Indlæggelse af servicepakken kører derefter fuldautomatisk. 
Systemet melder, når alt er indlæst, opsat og oversat og der vises en oversættelseslog. 
Hvis den melder om problemer, så kontakt os venligst omgående. 
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2. Kontroller at ingen relevante ansatte har løn, der ikke er afregnet. 
 
Regulering af lønafregning sletter al indtastet løn på de relevante ansatte. Reguleringen 
bør derfor afvikles, før der indtastes løn til næste lønperiode, så ingen indtastede løndata 
bliver slettet. 
 
Under Løn / Rapporter / Poster / Poster kan der udskrives alle aktive lønposter. 
 

 
 
Angiv en periode, som sikrer at alt aktiv løn medtages f.eks. hele kalenderåret og klik OK.  
I det viste filter indtastes ud for Transaktion tallet 0 i begge felter og indholdet i de øvrige 
felter slettes - undtagen ud for Dato. Klik OK. 
 
Der bør fremkomme en advarsel med at Rapporten består af 0 linier! 
Eventuelle udskrevne lønposter vil blive slettet, når der køres en satsregulering, så der bør 
naturligvis overvejes, hvorledes de udskrevne poster skal behandles. 
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3. Marker alle de lønarter, som skal medtages i reguleringen. 
 
Satsreguleringen køres kun for lønarter, som har markeret at de skal medtages heri. 
 
Markering af de ønskede lønarter laves under Løn / Tilpasning / Lønarter. 
 

 
 
Under fanebladet Generelt i blokken Beregning markeres feltet Reguler for hver af de 
relevante lønarter. 
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De nedenfor angivne lønarter er i vores standard opsætning markeret til at blive medtaget i 
satsregulering, men da der ofte er ændret i opsætningen bør man gennemgå alle lønarter.  
 
Art Tekst Art Tekst

1002 Chauffør 2255 Feriefri
1003 Chauffør under oplæring 2256 Feriefri skattefri
1004 Specialarbejder 2257 Feriefri fuldlønnede
1005 Specialarbejder uden andre tillæg 2258 Feriefri fuldlønnede skattefri
1006 Ungarbejder under 17 år 2285 Sygetimer til feriepenge beregning
1007 Ungarbejder 17-18 år 2286 Sygetimer 17-18 år til feriepenge beregning
1008 Sygeløn chauffører 2287 Sygetimer u/17 år til feriepenge beregning
1009 Sygeløn specialarbejder 2850 Afspadsering indsat
1010 1. Overtidssats 2855 Afspadsering udbetalt
1011 2. Overtidssats 3002 Renovationstillæg
1020 Kvalifikationstillæg 3010 Udbæring 0800 tømninger, sats 1
1021 Faglært tillæg 3011 Udbæring 0850 tømninger, sats 1
1045 Sygeløn barnets 1. sygedag 3012 Udbæring 1000 tømninger, sats 1
1046 Sygeløn ved arbejdsulykke 3013 Udbæring 1050 tømninger, sats 1
1060 Ubekvem arbejdstid fra 18-23 3014 Udbæring 1400 tømninger, sats 1
1061 Ubekvem arbejdstid fra 23-06 3015 Udbæring 1450 tømninger, sats 1
1101 Timeløn lærlinge sats 1 3020 Udbæring 0800 tømninger, sats 2
1102 Timeløn lærlinge sats 2 3021 Udbæring 0850 tømninger, sats 2
1103 Timeløn lærlinge sats 3 3022 Udbæring 1000 tømninger, sats 2
1109 EGU elever 3023 Udbæring 1050 tømninger, sats 2
1210 Eksport døgnbetaling sats 1 3024 Udbæring 1400 tømninger, sats 2
1211 Eksport timebetaling sats 1 3025 Udbæring 1450 tømninger, sats 2
1212 Eksport døgnbetaling sats 2 3030 Overudbæring 0800 tømninger
1213 Eksport timebetaling sats 2 3031 Overudbæring 0850 tømninger
1214 Eksport døgnbetaling faglært 3032 Overudbæring 1000 tømninger
1215 Eksport timebetaling faglært 3033 Overudbæring 1050 tømninger
1220 Weekend-tillæg 3034 Overudbæring 1400 tømninger
1230 Korte ture (under 15 timer) sats 1 3035 Overudbæring 1450 tømninger
1231 Korte ture (under 15 timer) sats 2 3040 Helligdage 0800 tømninger
1232 Korte ture (under 15 timer) faglært 3041 Helligdage 0850 tømninger
1240 På- og aflæsning 3042 Helligdage 1000 tømninger
1260 Sygeløn eksport sats 1 3043 Helligdage 1050 tømninger
1261 Sygeløn eksport sats 2 3044 Helligdage 1400 tømninger
1262 Sygeløn eksport sats 3 3045 Helligdage 1450 tømninger
1301 Timeløn lærlinge sats 1 grænseoverskridende 3050 Tømning af minicontainere 300 l
1302 Timeløn lærlinge sats 2 grænseoverskridende 3051 Tømning af minicontainere 400 l
1303 Timeløn lærlinge sats 3 grænseoverskridende 3052 Tømning af minicontainere 600 l
1310 Døgnbetaling lærlinge 1. sats 3053 Tømning af minicontainere 800 l
1311 Døgnbetaling lærlinge 2. sats 3101 Forskydning af vagtlistefridag
1312 Døgnbetaling lærlinge 3. sats 3110 Holddrift hverdage 18:00-06:00
1340 På- og aflæsning lærlinge sats 1 3120 Holddrift lørdage efter 14.00 og helligdage
1341 På- og aflæsning lærlinge sats 2 3301 Lager- og terminaltillæg Provinsen
1342 På- og aflæsning lærlinge sats 3 3302 Lager- og terminaltillæg København
2050 Barsel- og orlov chauffører 3303 Køle- og frysehustillæg Provinsen
2051 Barsel- og orlov specialarbejdere 3304 Køle- og frysehustillæg København
2056 Forældreorlov 3310 Forskudt arbejdstid fra 18-23
2100 Anciennitetstillæg efter 9 mdr. 3311 Forskudt arbejdstid fra 23-06
2110 Anciennitetstillæg efter 5 år. 3401 Flyttetillæg
2250 SHF-forskud 9690 Særlig opsparing, optjent
2251 SHF-forskud skattefri 9700 Optjent SHF
2253 SH fuldlønnede 9701 Optjent SHF skattefri
2254 SH fuldlønnede skattefri  
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4. Kør reguleringen for de relevante ansatte. 
 
Selve reguleringen laves under Løn / Periodisk / Regulering / Satser. 
 
I det viste filter kan der evt. afgrænses på de relevante ansatte. Klik på OK. 
 

 
 
Efter advarslen om at reguleringen sletter de aktive lønposter indtastes den periode, der 
ønskes reguleret for. Det er datoerne på de indtastede rapporter og lønposter, som afgør 
om de skal reguleres. Klik på OK. 
 
Kørslen varer et godt stykke tid, hvor der er låst for indtastning i lønmodulet. 
 
Når kørslen er færdig ligger de dannede reguleringer på hver ansat som rapporter og 
lønposter som ganske normal indtastet løn, så reguleringerne også kan redigeres som 
ganske normal indtastet løn. 
 
Når kørslen er kørt må der IKKE laves anden løn, før regulering er afsluttet (se punkt. 9). 
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5. Udskriv proforma lønsedler for de ønskede ansatte  
 
Proforma lønsedler udskrives under Løn / Rapporter / Proforma / Lønsedler. 
 

 
 
I det viste filter kan der evt. afgrænses på de relevante ansatte. 
Det er meget vigtigt, at der ud for Transaktion ar påført tallet 0 i begge felter. Klik på OK. 
 
Proforma lønsedlerne udskrives derefter på den valgte printer. 
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6. Kontroller at alle reguleringer er lavet korrekt 
 
Da de fleste af jer i større eller mindre grad har tilpasset standard opsætningen af jeres 
TransSoft Løn & Fortolker, så kan vi ikke vejlede generelt i at kontrollere reguleringerne. 
 
Vores forslag er at alle proforma lønsedlerne gennemgås minutiøst af brugere, som har et 
grundigt kendskab til jeres lønbehandling og eventuelle særlige aftaler. 
 
Normalt vil man bl.a. kontrollere følgende på hver enkelt lønseddel: 

 Der er 2 linier for hver lønart, hvor den første tilbagefører X antal til gammel sats og 
den anden er samme antal blot med modsat fortegn til ny sats.  

 Både de gamle satser og de ny satser er korrekte 

 Alle X antal på linierne passer med de forventede antal 

 Særlig opsparing laves over 2 linier, hvor den første er regulering for ny sats og den 
anden er særlig opsparing for reguleringen. 

 Der må ikke være faste poster med som f.eks. personalekasse eller fri telefon. 
Nedenfor er angivet et eksempel på regulering for en ansat. 
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7. Mangler rettes manuelt – ellers startes der igen fra punkt 2 
 
Hvis kontrollen viser at der skal laves mindre korrektioner på enkelte ansattes reguleringer 
kan disse med fordel rettes manuelt. 
 
Manuelle rettelser laves under Løn / Kartotek. 
Find de relevante ansatte og klik på knappen Linier (Alt 2). 
Marker de(n) linie(r), der ønskes ændret og klik på Poster (Alt 1) 
Der vises et skærmbillede som det nedenfor viste eksempel. 
 

 
 
Lønposter kan rettes ved f.eks. at overskrive Antal med den korrekte værdi. 
Lønposter kan slettes ved at trykke Alt + F9. 
Lønposter kan indsættes ved at trykke F2 og derefter indtaste værdier i de relevante felter. 
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8. Opdater de godkendte reguleringer ved en almindelig lønkørsel. 
 
Når alle reguleringer er kontrollerede og godkendte skal de opdateres ved en almindelig 
lønkørsel. 
 
Lønkørslen køres under Løn / Periodisk / Lønkørsel. 
 

 
 
I det viste filter kan der evt. afgrænses på de relevante ansatte. Klik på OK. 
 
Der angives en relevant periodelængde i feltet Periode. 
Start og Slut bør udfyldes med datoer for den periode, der reguleres. 
Tekst udfyldes med en beskrivelse af reguleringen. 
Der udskrives Lønsedler, Specifikationer, Bogføringslister og Udbetalingslister som 
ved en helt normal lønkørsel. 
Der laves Lønfordeling som ved en helt normal lønkørsel. 
 
Der skal køres lønkørsler med reguleringer for alle relevante periodelængder 14 dage I, 
14 dage II, Måned osv. 
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9. Afslut reguleringen ved at deaktivere reguleringsstatus 
 
Når alle reguleringer for alle relevante ansatte er opdateret skal satsreguleringen afsluttes. 
Derved begynder systemet igen at medtage de faste lønarter, beregne fradrag osv. 
 
Reguleringen afsluttes under Løn / Tilpasning / Parametre / Løn / Løn. 
 

 
 
Fjern markeringen af Sats-regulering og godkend med F3. 
Der må IKKE ændres i nogen af de øvrige parametre, da det viste skærmbillede kun er et 
eksempel på lønparametre. 
Genstart herefter C5 og kontroller at markeringen er fjernet. 
 
Herefter skal de øvrige brugere af TransSoft Løn & Fortolker også genstarte deres C5. 
 
Derefter kan der igen laves normale lønkørsler m.v. 
 
God arbejdslyst. 
 
TransSoft 


