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Byrjað í dk Launakerfi  

Launaálfurinn 

Þessi álfur aðstoðar notanda við að taka launin í 

notkun.  Hann skýrir sig að mestu leiti sjálfur. 

Þegar búið er að slá inn viðeigandi upplýsingar er 

smellt á [Áfram>] og kemur þá upp næsta skref. 

Hægt er að fara til baka og breyta með því að 

smella á [<Til baka]. Hér skal tilgreina tegund 

launaútreiknings. Hægt er að velja um það að vera 

með launþega sem bæði fá fyrirfram útborgað og 

eftirá útborgað.  

 

Hér þarf að tilgreina launaár. Árið sem fyrsta 

launagreiðsla er skráð í launakerfið.  

 

Hér þarf að tilgreina tryggingagjaldsprósentuna. 

Tryggingagjaldsprósentan tekur reglulega 

breytingum og er mismunandi eftir því hvort um er 

að ræða útgerð eða annan atvinnurekstur. Frekari 

upplýsingar um gjaldið má finna á www.rsk.is.  

 

Mælt er með því að sett sé lykilorð á launakerfið 

því það fylgja því yfirleitt eftirköst ef starfsmenn 

hafa greiðan aðgang að launaupplýsingum. Ekki er 

samt nauðsynlegt að setja lykilorð. 

 

Í lokið kemur yfirlitsmynd sem gott er að skoða vel 

áður en lengra er haldið. Hafi einhver mistök verið 

gerð í innslætti í álfinn kemur það ekki að sök. 

Alltaf er hægt að fara í stillingar fyrir launakerfið og 

setja inn réttar upplýsingar.  

Ef allt lítur eðlilega út er smellt á [Búið] og opnast 

þá valmynd Launakerfisins og er þá allt tilbúið til 

að skrá inn frekari upplýsingar um launþega. 
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Uppsetning launþega 

Byrjað er á því að setja inn launþega. Í aðalmynd dk er smellt á 

Laun. Síðan er vinnslan Launþegar valin. Þá birtist eftirfarandi 

mynd.  

Almennar launþegaupplýsingar 

Almennt 

 
Hér setjum við inn upplýsingar um launþegann.  

Laun 

Hér setjum við inn allar upplýsingar er varða laun og launagreiðslur. Þangað til 

búið er að stofna launatöflu verður að bíða með að setja hana inn.  

 

 

Þegar lokið hefur verið við að slá inn allar upplýsingar er smellt á [F12 nýskrá] 

og kemur þá upp launþegalistinn.  
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Aðrar launþegaupplýsingar 

 

Aðrar upplýsingar sem setja þarf inn um launþega er 

hægt að fara í með því að velja [F5 Valmynd] annað 

hvort í launþegavalmynd 

eða í launþegalista. 

Einnig er hægt að vinna í 

uppsetningunni í 

“uppsetningartré 

launþega”. Það er kallað 

fram með því að velja 

það úr valmyndinni eða 

halda niðri Ctrl-

hnappinum á lyklaborðinu 

og styðja á T.  

 

 

Skattkort og 

skattkort maka 

Í þessum valmyndum þarf að huga að 

upphafsdagsetningu skattkorts (dagsetning 

frá) og hlutfalli. Dagsetning til er notuð 

þegar skattkort er tekið úr notkun.  

Ef ekki er fyllt út í reitinn Dagsetning til þegar starfsmaður tekur út skattkortið 

sitt þá safnast upp persónuafsláttur á viðkomandi starfsmann við hverja 

launakeyrslu þar til skattkortinu er lokað. Þessi uppsafnaði persónuafsláttur helst 

á launþeganum til áramóta eða þegar vinnslan er leiðrétt. 

Uppsafnað skattkort 

Hér er launaár valið og uppsafnaður afsláttur 

sem nota skal við frádrátt af reiknuðum 

staðgreiðsluskatti.  Kerfið notar þennan 

uppsafnaða afslátt við fyrsta tækifæri. 

 

Eftirágreiddir skattar 

Hér eru settar inn upplýsingar um 

mánaðarlegar greiðslur vegna eftirágreidda 

skatta.  

Gerð er ein skráning fyrir hvert embætti sem 

launþegi þarf að greiða til. 
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Mánaðarleg meðlagsgreiðsla 

Hérna er uppæð mánaðarlegrar greiðslu vegna 

meðlags sett inn.  

 

 

 

Starfstímabil 

Hérna er skráð inn starfstímabil launþegans, þ.e. 

byrjunardagur starfs, lokadagur og lýsing á 

starfinu. 

 

Lífeyrissjóðir 

Þeir lífeyrissjóðir sem launþegi greiðir í eða 

greitt er í fyrir hann eru tíndir inn á þennan lista. 

Hægt er að stilla uppsetningu vegna greiðslna 

frekar með því að fara í [F5 Valmynd] og velja 

uppsetningu. Nánar er fjallað um það síðar.  

Stéttarfélög 

Á þennan lista eru sett þau stéttarfélög sem 

launþegin tilheyrir. Hægt er að stilla 

uppsetningu vegna greiðslna með því að fara í 

[F5 Valmynd] og velja uppsetningu. Nánar er 

fjallað um það síðar. 

 

Fastir launaliðir 

Hér eru skráðir inn þeir launaliðir sem eru fastir í 

hverri útborgun.   Skráð er inn fjöldi eininga eða 

föst upphæð. 

 

 

Skrá má inn ýmsar viðbótar upplýsingar um launþegann með því að velja 

Minnisbók úr Valmyndinni.  Um minnisbók launþega gildir það sama og gildir 

almennt um minnisbækur í dk, eins og minnisbók vörunúmera, skuldunauta, 

lánardrottna og verka.  Hægt er að vera með mörg blöð og getur hvert blað 

innihaldi margar síður.  Prenta má valin blöð út úr minnisbókinni.  Hér má t.d. 

skrá inn upplýsingar um fyrri störf, upplýsingar um menntun, áhugamál og fleira. 

  



dk Viðskiptahugbúnaður  - dk Laun 

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.  Síða 8 af 27 

Launauppsetning 

Hér verður farið yfir uppsetningu launataflna, 

lífeyrissjóða og stéttarfélaga.  

Launatafla 

Öll uppsetning á launaliðum s.s. föstu launum, 

tímakaupi, bónus o.þ.h. fer fram í launatöflunni. 

Launatafla getur verið sértæk fyrir einn starfsmann eða sameiginleg fyrir stærri 

hóp launþega sem starfa á líkum kjörum.  

Dæmi 1 – Launatafla einstaklings 

Hér að neðan getur að líta launatöflu sem er sérgerð fyrir Frosta forstjóra. Þarna 

eru sett inn föst mánaðarlaun og aðrar launastillingar sem eru e.t.v sértækar fyrir 

hann. Það gerir það að verkum að hann verður að fá sér launatöflu.  

 

Dæmi 2 – Launatafla hóps 

Hér er dæmi um launatöflu sem hentar hóp launþega sem starfa á sömu kjörum. 

Sumir liðir eru með fyrirfram skilgreindum upphæðum s.s. launataxtar og eru þá 

fjöldi þeirra sleginn inn við gerð launaseðla. Aðrir liðir s.s. fyrirfram greiðsla 

standa tómir í launatöflunni og fyllast út við gerð launakeyrslu eftir þörfum.  

 

Þegar búið er að gera launatöflur er farið inn á viðhaldsspjald launþega og 

viðeigandi launatafla tengd við hann með því að velja hana í launaflipanum. Ef 
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engin tafla er skráð inn á launþegann birtist launþeginn ekki í úrtaki fyrir 

launakeyrslu.  

Lífeyrissjóðir 

Í launakerfinu er að finna staðlaða 

uppsetningu fyrir flesta starfandi 

lífeyrissjóði. Ef stöðluð uppsetning 

lífeyrissjóðs er ekki í samræmi við t.d. 

séreignasjóðsgreiðslur starfsmanns er 

hægt að fara inn í skráninguna og 

breyta framlagsprósentum/upphæðum. 

Komið getur upp sú staða að 2 

starfsmenn eru að greiða í sama sjóð 

en mismunandi prósentur/upphæðir. Þá 

verður að stofna aðra uppsetningu fyrir 

lífeyrissjóðinn.  

 

 

Stéttarfélög 

Í launakerfinu er að finna staðlaða 

uppsetningu fyrir flest stéttarfélög. Ef 

stöðluð uppsetning stéttarfélags er ekki 

í samræmi við samning starfsmanns er 

hægt að fara inn í skráninguna og 

breyta upphæðum/prósentum. Komið 

getur upp sú staða að 2 starfsmenn eru 

að greiða í sama félag en mismunandi 

prósentur/upphæðir. Þá verður að 

stofna aðra uppsetningu fyrir 

stéttarfélagið.  

 

 

 

Almennir launaliðir – Listi 

Þegar launatafla er útbúin eru liðir m.a. 

valdir úr töflunni almennir launaliðir. 

Þar kennir ýmissa grasa en upp getur 

komið að lið vanti inn s.s. 

jafnaðarkaup. Þá er hægt að fara í 

þennan lista og bæta við liðum.  

 

 

Launaliðir tengdir lífeyriss. og 

stéttarf.  

Við uppsetningu á lífeyrissjóðum og 

stéttarfélögum eru einstakir liðir sóttir í 

þessa töflu. Ef liði vantar inn er hægt 

að bæta þeim við hér.  
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Deildir 

Ef bóka þarf launakostnað á mismunandi deildir 

innan fyrirtækisins þarf að huga að eftirfarandi 

stillingum.  

Uppsetning launþega  

Merkja þarf inn á grunnuppsetningu launþega þá 

deild sem launakostnaður hans skal bókast á.  

Hægt er að bóka kostnað vegna launþega á fleiri en 

eina deild. Það er stillt fyrir hvern starfsmann inni í 

[Launakeyrsla > Skráning tíma/launa]. Aftast í 

listanum yfir launaliði starfsmanns er hægt að setja 

inn þá deild sem viðkomandi liður á að bókast á. Sé 

þessi merking til staðar bókast kostnaður samkvæmt henni við flutning yfir í 

fjárhag.  

Tryggingargjaldsprósenta  

Ef setja þarf mismunandi tryggingargjaldsprósentu á milli deilda er það stillt á 

eftirfarandi máta. Fara þarf í [Aðalvalmynd > 

Laun > Uppsetning > Almennar stillingar] og 

haka við Mismunandi 

tryggingargjaldsprósenta.  

Að því loknu er farið í [Aðalvalmynd > Almennt > 

Víddir > Deildir] og tryggingargjaldsprósentan sett 

þar inn fyrir hvert launaár í hverri deild.  

Bókun í fjárhag  

Í uppsetningu vegna bókunar á skuldfærslum í 

fjárhag þarf að setja inn upplýsingar vegna deilda.  

Algengt er, þar sem um deildarskiptingar er að 

ræða, að notast sé við eina aðaldeild þegar um 

efnahagsliði er að ræða. Því þarf að setja inn 

deildarupplýsingar þegar um skuldfærslur er að 

ræða við bókun launa í fjárhag.  
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Launakeyrsla 

Þegar búið er að stofna alla launþega og skrá inn á þá 

allar viðeigandi upplýsingar og búið er að fara í 

launauppsetningu og stofna launatöflur, fara yfir 

lífeyrissjóðina og stéttarfélögin, þá má hefjast handa 

við launakeyrslu. Launakeyrslu þarf að framkvæma 

fyrir hvert launatímabil, þ.e. í hvert skipti sem laun eru 

reiknuð og greidd út.  

Aðeins er hægt að hafa eina launakeyrslu opna í senn. 

Er þá sama hvort um er að ræða hefðbundna keyrslu 

eða bakfærslu. Stofna launakeyrslu  

Í byrjun hverjar launakeyrslu þarf að fara í vinnsluna [Stofna launakeyrslu]. 

Þar eru tegundir útborgunartímabila valdar og settar inn dagsetning fyrir hverja 

þeirra.  

Aðeins er hægt að hafa eina launakeyrslu opna í senn. Er 

þá sama hvort um er að ræða hefðbundna keyrslu eða 

bakfærslu.  

Stofna launakeyrslu  

Í byrjun hverjar launakeyrslu þarf að fara í vinnsluna 

[Stofna launakeyrslu]. Þar eru tegundir 

útborgunartímabila valdar og settar inn dagsetning fyrir 

hverja þeirra. 

 

 

Skráning tíma/launa 

Hér eru tímar og upphæðir 

slegnar inn á hvern launþega 

eftir því sem við á. Hér er hægt 

að bæta við óreglulegum 

launaliðum s.s. desemberuppbót 

eða fyrirframgreiðslum. Til að 

reikna launaseðilinn og skoða 

útkomuna á skjá er hægt að nota 

Ctrl +A. Fleiri valmöguleika og 

flýtilykla þeirra er hægt að sjá í 

[F5 Valmynd]. Meðal atriða sem 

hægt er að setja inn á 

launaseðilinn er að skrá notaða 

orlofstíma, nýttan frítökurétt o.fl. 

 

Reikna laun 

Hér er hægt að reikna laun fyrir alla launþega í 

launakeyrslunni með einni aðgerð. 
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Launalistar 

Hægt er að fá launalista fyrir ákveðna 

launakeyrslu(r) eða ákveðinn mánuð. Á þeim er 

að finna launaupplýsingar einstakra launþega 

sem og samtölur vegna greiðslna í lífeyrissjóði 

o.þ.h.  

 

Launaseðlar 

Hér er hægt að kalla upp launaseðla fyrir 

ákveðið tímabil eða launakeyrslu(r). Einnig er 

boðið upp á ýmsar aðrar afmarkanir.  

Hægt er að senda launaseðla með rafrænum 

hætti úr dk í heimabanka starfsmanna. Til þess 

að svo sé þarf viðskiptabankin fyrirtækisins að 

tengja launaseðlaform dk við 

fyrirtækjabankaþjónustu. Eftir það þarf einungis 

að gefa upp notendaauðkenni og lykilorð til að 

senda launaseðla rafrænt. 

 

Rafrænar skilagreinar 

Í launakerfinu er hægt að senda inn skilagreinar til stéttarfélaga, lífeyrissjóða og 

vegna staðgreiðslu skatta með rafrænum hætti. 

Í raun eru það 

lífeysissjóðirnir sem eru 

móttakendur skilagreina. 

Fjölmörg stéttarfélög hafa 

samið við lífeyrissjóði að þeir 

taki við rafrænum 

skilagreinum fyrir þeirra 

hönd. Skoða má þá 

lífeyrissjóði sem taka við 

rafrænum skilagreinum undir 

[Uppsetning > Rafrænir 

innheimtuaðilar]. Gott er 

að velja F5 – Valmynd og 

Uppfæra innheimtuaðila til 

að fá lista yfir þá innheimtuaðila sem taka við rafrænum skilagreinum. Í F5 – 

Valmynd má einnig skoða þá lífeyrissjóði og stéttarfélög sem viðkomandi 

innheimtuaðili tekur við skilagreinum fyrir. Þar sem margir lífeyrissjóðir vilja nota 

lykilorð fyrir launagreiðendur þarf að velja viðkomandi lífeyrissjóð og slá á enter 

og þá er hægt að setja inn notendanafn og lykilorð fyrir viðkomandi lífeyrissjóð.  

Lykilorð fyrir staðgreiðslu skatta þarf að setja inn í [Uppsetning – Almennar 

stillingar] og velja þar Laun – Rafrænar skilagreinar. 

Þegar skilagreinar eru síðan sendar inn á rafrænan hátt er farið í Rafrænar 

skilagreinar í launakeyrsluvalmyndinni. Þar er valið það tímabil sem senda á 
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ásamt því hvers konar skilagreinar eiga að 

sendast inn. Ekki er hægt að velja að senda 

skilagrein staðgreiðslu um leið og skilagreinar 

lífeyrissjóða eða stéttarfélaga eru sendar en hins 

vegar er hægt að senda inn bæði lífeyrissjóða- og 

stéttarfélagaskilagreinar saman.  

Þegar ýtt er á [F12 Staðfesta] sendast gögnin.  

Í lok aðerðarinnar kemur upp gluggi sem segir til 

um hvort aðgerðin hafi tekist eða ekki. Við 

innsendingu skilagreina lífeyrissjóða og 

stéttarfélaga kemur upp gluggi þar sem tilgreint er 

hvaða skilagreinar hafi skilað sér og hverjar ekki. 

Þá þarf að athuga hvort viðkomandi sjóðir og félög 

taki á móti rafrænum skilagreinum en ef ekki þarf að senda skilagreinar á pappír.  

Ef sendingin skilar sér eðlilega til RSK kemur upp gluggi sem segir til um það.  Við 

móttöku hjá RSK verður til krafa hjá Reiknistofu bankanna og er síðasti dagur til 

að greiða kröfuna 15. þess mánaðar sem skilagreinin á að sendast inn. 

Ef upp kemur villa birtist á skjámynd upplýsingar um þau gögn sem senda skal og 

það sem úrskeiðis fór. 

Athugið að sendingin fer fram með aðstoð Internetsins, þannig að þeir sem ekki eru 
sítengdir við Internetið þurfa fyrst að tengjast áður en sending getur átt sér stað. 

Hámarks frádráttur vegna opinberra gjalda  

Í launakerfinu er komið í veg fyrir að hærra hlutfall en 75% af heildarlaunum sé 

tekið til greiðslu á staðgreiðslu og eftirágreiddum sköttum. Fari þetta hlutfall upp 

fyrir 75% er klipið af greiðslu vegna eftirágreiddra skatta.  

Uppfærðar en óbókaðar launakeyrslur 

Í þessa töflu safnast þær launakeyrslur sem hafa verið uppfærðar en á eftir að 

bóka í fjárhag. Til að bóka launakeyrsluna þarf að velja hana og velja F5 – 

Valmynd og Yfirfara bókun launakeyrslu, í þeirri aðgerð er launakeyrslan 

afstemmd og athugað hvort ekki séu bókhaldslyklar fyrir alla launaflokka sem 

reiknað var á. Sé yfirferðin í lagi er aftur valið F5 – Valmynd og Bóka en þá 

verður til óuppfærð dagbók í fjárhag sem þarf að yfirfara, prenta og uppfæra. 
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Sambanka vefþjónustur og laun 

Í dk er vinnsla sem heitir Sambanka vefþjónustur. Með þessari vinnslu tengjast 

dk og viðskiptabanki fyrirtækisins og hægt er að vinna margar vinnslur í 

bankanum beint úr dk. Í launum er þannig hægt að senda launaseðla rafrænt, 

greiða laun, greiða lífeyrissjóðum, greiða stéttarfélögum o.fl. 

Þegar Sambanka vefþjónustur hafa verið settar upp bætast nokkrar aðgerðir við í 

launakerfi dk.  

Greiða lífeyrissjóðum og stéttarfélögum 

Með þessari aðgerð er stofnaður greiðslubunki 

þar sem sjálfkrafa eru valdir þeir lífeyrissjóðir 

og stéttarfélög sem starfsmenn greiddu til í 

viðkomandi mánuði eða launakeyrslu. Þarna 

er tekið til greiðsla viðkomandi tímabils og hún 

sett í sérstakan greiðslubunka. Síðan er valið 

F12 – Staðfesta og greiðslubunkinn verður 

til. 

 

Greiðslubunkar 

Í greiðslubunka safnast allar greiðslur sem 

inna á af hendi. Launagreiðslur til einstakra 

starfsmanna, Greiðslur til lífeyrissjóða og 

stéttarfélaga o.fl. Eftir að greiðslubunkar hafa 

verið gerðir þarf að fara í Greiðslubunka og 

velja þá bunka sem greiða á. Þaðan er síðan 

valið F5 – Valmynd og Greiða 
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Bókun launa í fjárhag 

Uppsetning 

Í dk er hægt að nota sjálfvirka færslur vegna 

launagreiðslna í fjárhagnum. Áður en farið er af stað þarf 

að setja inn upplýsingar um á hvaða lykla skal bóka í 

fjárhagnum. Það er gert í valmyndinni 

Bókhaldstenging undir Launauppsetning.  

 

Mismunandi valkostir eru vegna bókhaldslykla eftir því um hvaða tegund greiðslu 

er að ræða. Áður en hafist er handa við að stilla þessa lykla af er ráðlegt að 

prenta út launalistann. Í samtölu neðst á því skjali koma fram heitin á öllum þeim 

launaliðum sem hafa verið í notkun hjá launagreiðanda. Því er hægt að flýta fyrir 

sér með því að stilla aðeins af þá liði sem þar koma fram. Ef nýir liðir eru teknir í 

notkun síðar mun koma upp athugasemd við yfirfærslu ef tengingu við 

bókhaldslykil vantar.  

Almennir launaliðir 

Laun 

Launaliði þarf að bóka á gjaldalykil og 

er hann valinn með uppflettingu í 

bókhaldslyklunum. Hægt er að velja á 

milli þessa að hafa frjálsan texta í 

dagbókarlínum og nota heiti launaliðar. 

Í þessu tilfelli væri heitið 

“Mánaðarlaun”. Tilvísunartextinn getur 

verið frjáls, enginn eða eitthvað af 

tilgreindum liðum í lista.  

 

Hlunnindi 

Enga uppsetningu þarf fyrir hlunnindi 

þar sem þær greiðslur fara aldrei inn í 

bókhald fyrirtækis.  
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Endurgreiddur útlagður kostnaður 

Hér þarf að velja bókhaldslykil vegna 

skuldfærslu á útlögðum kostnaði.  

 

Frádráttur  

Hægt er að velja um hér hvort 

frádrátturinn er skuldfærður beint í 

fjárhag eða á skuldunaut/lánardrottinn. 

Ef valið er t.d. að skuldfæra á 

skuldunauta þá er leitað að viðkomandi 

starfsmanni í skuldunautalistanum út 

frá kennitöluupplýsingum og upphæðin 

færð á viðkomandi. Sé gjaldfært á 

Lánardrottinn er á sama hátt notuð 

kennitala t.d. lífeyrissjóðs og bókað 

samkvæmt henni. 

 

Reiknað endurgjald 

Hér þarf að tilgreina bókhaldslykil 

vegna gjaldfærslu á reiknuðu 

endurgjaldi.  

 

Launaliðir tengdir lífeyrissjóðum og stéttarfélögum 

Greitt af launþega 

Vegna greiðslu launþega þarf að velja 

skuldfærslulykil.  

 



dk Viðskiptahugbúnaður  - dk Laun 

© dk hugbúnaður ehf. Allur réttur áskilinn.  Síða 17 af 27 

Greitt af atvinnurekanda 

Hér þarf að velja bæði skuldfærslulykil 

og gjaldalykil.  

 

Aðrir launaliðir 

Hér eru liðir sem ýmist þarf að 

gjaldfæra eða skuldfæra nema bæði sé.  

Ef notast er við deildir í fyrirtækinu þarf 

einnig að setja inn upplýsingar hér um 

skuldfærsludeild.  

 

 

Áður en farið er í að bóka launakeyrslu í 

fyrsta skipti þarf að fara inn í Uppsetningu – 

Almennar stillingar og velja Bókun launa-

keyrslu og stilla þá fylgiskjalanúmeraseríu 

sem nota skal. Hér hefur verið valið að nota 4 

tölustafa hlaupandi númer sem telur upp í 

9999 og hefur forskeytið ‘L-‘.  

Bókun launakeyrslu 

Til að bóka launakeyrslur er farið í lista sem heitir 

‘Óbókaðar launakeyrslur’.  

Þar koma fram allar þær keyrslur sem eftir á að bóka.  

Til að bóka launakeyrslu er línan valin þannig að hún 

verði grá að lit. Þá er farið í [F5 Valmynd] og valið að 

‘Yfirfara bókun launakeyrslu’. Ef engar athugasemdir 

koma upp við þann feril er farið í ‘Bóka 

launakeyrslu’. Kemur þá upp gluggi þar sem hægt 

er að velja fylgiskjalsnúmer og smella á ‘Staðfesta’ 

til að halda áfram. Þá bókast keyrslan yfir í 

fjárhag.  

  

Endurtekning á bókun launakeyrslu 

Þegar búið er að útbúa fjárhagsdagbók með launafærslum getur komið á daginn 

að ekki séu allar stillingar réttar. Þá þarf að 
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gera viðeigandi breytingar á uppsetningu bókunarinnar og fylgja svo eftirfarandi 

leiðbeiningum til að geta búið til nýja dagbók.  

Farið er inn í [Uppflettingar - Óbókaðar launakeyrslur]. Þar er smellt á þá 

færslu sem búa þarf til nýja dagbók fyrir. Síðan er farið í [F5 Valmynd] og smellt 

á [Setja launakeyrslu sem óbókaða]. Þá er launakeyrslan komin aftur í listann 

yfir óbókaðar launakeyrslur og þar hægt að yfirfara hana og uppfæra. Til að geta 

framkvæmt ofangreindar aðgerðir þarf notandi að skrá sig inn í dk með ‘admin’ 

notandanafninu.  
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Bakfærsla launa 

Ef mistök hafa verið gerð í launakeyrslu og 

nauðsynlegt reynist að bakfæra einn eða fleiri 

launaseðla er hægt að framkvæma það í sérstakri 

vinnslu. Þegar launakeyrslan með 

bakfærsluseðlunum er tilbúin þarf að prenta þá og 

síðan uppfæra. Ekki er hægt að stofna nýja 

launakeyrslu á meðan þessi launakeyrsla er opin.  

Athygli skal vakin á því að við bakfærslu launaseðils 

eru allar fyrri færslur bakfærðar að undanskildum 

færslum vegna skattkorta. Ekki er átt við nýtingu 

skattkorts, nýtingu uppsafnaðs afsláttar eða 

dagsetningar. Þetta þýðir að beita getur þurft sértækum aðferðum til að fá 

skattaupplýsingar réttar s.s. breyta upphafsdegi skattkorta og/eða bæta við í 

uppsafnað skattakort.  
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Uppflettingar 

Bókaðar launakeyrslur 

Hér er hægt að fá yfirlit yfir allar launakeyrslur sem hafa verið bókaðar yfir í 

fjárhag. Úr þessum lista má afturkalla stöðu launakeyrslu og gera hana óbókaða. 

Bókaðir greiðslubunkar 

Hér er yfirlit yfir alla greiðslubunka sem greiddir hafa verið með sambanka 

vefþjónustum. 

Stimpilklukka – hreyfingar 

Hér má sjá allar hreyfingar frá stimpilklukkukerfi dk. 

 

Skýrslur 

Listi launþega 

Hér er hægt að prenta út lista yfir launþega út frá ýmsum afmörkunum og 

valkostum. Einnig er hægt að velja á milli röðunar eftir nafni og númeri.  

Launþegar – Almennir launaliðir 

Þessi listi prentar úr þá launaliði sem notaðir hafa verið af hverjum launþega fyrir 

sig. 

Prenta eldri launaseðla 

Hér er hægt að prenta eldri launaseðla 

Skattkorts upplýsingar 

Hér prentast út upplýsingar um notaðan og ónýttan persónuafslátt fyrir gefið 

tímabil. 

Stimpilklukka – Listi hreyfinga – Launakeyrsla 

Hér prentast út vinnutíma skráning skv. stimpilklukku dk. 

Stimpilklukka – Athugasemdir/villur 

Hér er prentaður athugasemdalisti skv. stimpilklukku dk.  

Afmælisdagar launþega 

Hér er hægt að prenta út afmælisdagalista fyrir launþega. 

Orlofslisti 

Hér er hægt að prenta yfirlit yfir uppsafnað orlof. 

Starfslisti 

Hér er hægt að prenta út yfirlit yfir starfshlutfall, ráðningadag, lokadag o.fl. 

Vinnulisti 

Hér er hægt að prenta lista fyrir innslátt launa. 
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Launagreining 

Hér má fá ýmsar upplýsingar á samandregnu formi og bora 

sig síðan niður í gögnin niður á einstakar hreyfingar.  

Hægt er að velja ákveðið tímabil til að skoða eða ákveðnar 

launakeyrslur. 

Launagreininguna má brjóta upp á launþega, launagreiðslur 

eða launaliði. 

Launagreiningin sýnir laun, frádrátt, greiðslur til 

lífeyrissjóða, greiðslur til stéttarfélaga, tryggingargjald og 

heildar launakostnað. 

Með því að smella á plús táknið fyrir framan einstaka liði má opna niður á neðra 

þrep og með því að smella með hægri músarhnapp á einstaka lið má sjá 

viðeigandi launaseðil eða launaseðla. 

Launagreininguna er hægt að prenta út að hluta eða í heild sinni. 

Launagreininguna má senda yfir í Excel til frekari úrvinnslu með því að velja 

Valkostir – Senda yfir í Excel. 

 

Aðrar stillingar 

Laun 

Ef breyta þarf tegund launaútreiknings og 

útborgunartímabilum frá því sem valið var í álfinum 

þegar launakerfið var tekið í notkun er hægt að 

gera það í uppsetningarvalmyndinni.  
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Aukavinnsla vegna persónuafsláttar 

Meðferð persónuafsláttar er vandasamt verk og í einstaka tilfelli getur komið upp 

misræmi í ónýttum afslætti og notuðum áður ónýttum afslætti.  Þetta á 

sérstaklega við  þegar starfsmenn eru t.d. að hætta störfum tímabundið og hefja 

aftur störf. Til að hægt sé að eiga við þessi mál hefur verið útbúin sérstök vinnsla. 

Til að komast í vinnsluna þarftu að fara inn í kerfið sem notandinn ‘Admin’ 

(venjulega er lykilorðið ‘dk’).  

Farið er inn í vinnsluna með því að fara í [Verkfæri - Töflur]. Eftir smá bið kemur 

upp gluggi með lista og þar smellir þú á plúsinn fyrir framan ‘Laun’. Þar tvísmellir 

þú á töflu sem heitir ‘PREMPTAX.DAT – Staðgreiðsla skatta’. Þá kemur upp listi 

yfir alla launþega og upplýsingar um persónuafslátt og nýtingu hans. Til að breyta 

upplýsingum um launþega ferðu inn í skráningu hans með því að smella á 

[Breyta].  

Þá kemur upp eftirfarandi mynd.  

Reiknað til og með 

Sú dagsetning sem síðast voru 

reiknuð laun á viðkomandi 

launþega. Ef laun væri t.d. 

reiknuð á þennan launþega í lok 

maí næst myndi kerfið ætla sem 

svo að hann ætti inn ónýttan 

persónuafslátt vegna apríl 

mánaðar. Ef starfsmaðurinn hefur 

nýtt hann hjá öðru fyrirtæki þarf 

að breyta þessari dagsetningu í 

30.04.2003. 

Ónýtt (mán) / Notaður áður 

ónýttur afsláttur 

Hér koma upplýsingar um 

persónuafslátt sem færst hefur á 

milli mánaða vegna vannýtingar. 

Til að leiðrétta slíkan afslátt þarf 

annað hvort að minnka 

upphæðina í ‘Ónýtt’ reitnum eða 

hækka upphæðina í ‘Notaður áður 

ónýttur afsláttur.’ 

Til að staðfesta breytingar sem gerðar hafa verið þarf að smella á [F12 

Staðfesta].  

 

Bent skal á að mikilvgt er að nota ekki þessa vinnslu ef vafi leikur á að verið sé að gera 
rétta leiðréttingu!  
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Launamiðar 

Rétt er að taka strax fram að þeir aðilar sem tóku launakerfið í notkun á miðju ári og þurfa 
að skrá inn heildartölur (upphafsstöðu) verða að hafa lokið allri skráningu áður en 
launamiðar eru gerðir.  Sjá leiðbeiningar um skráningu 
heildartalna hér á eftir. 

Þegar vinnslan Launamiðar (RSK201) er valin birtist tafla 

sem inniheldur launamiða launþega fyrir hvert ár.  Allar 

undirvinnslur fyrir launamiða er að finna í F5 valmynd.  

Fyrst þarf að láta kerfið útbúa launamiða.  Þá skal valin 

vinnslan Útbúa launamiða.  Þegar sú vinnsla er valin 

birtist keyrslumynd.   

 

Hér þarf einungis að velja launaárið og ýta á F12 

til að setja vinnsluna af stað.  Þegar henni líkur 

hefur kerfið stofnað launamiða fyrir alla launþega 

sem hafa fengið greidd laun á völdu launaári.  

Ekki er búinn til launamiði þegar um reiknað 

endurgjald er að ræða.  Hafi verið til launamiðar 

fyrir sama launaár, þá eru þeir einfaldlega 

uppfærðir með nýjustu upplýsingum. 

 

Myndin hér til hliðar sýnir 

dæmi um skjámynd eftir að 

lokið hefur verið við að 

útbúa launamiða. 

Ýmislegt er hægt að gera 

núna t.d. er hægt að skoða 

alla launaseðla valins 

launþega, skoða 

launamiðann á skjánum og 

fleira. (sjá dæmi um 

launamiða á skjá á næstu 

síðu).  Einnig er unnt að ýta 

á Enter fyrir valinn launþega 

og þá er hægt að breyta tölum í þremur reitum sem eru reitur 12 (vikur alls), 

reitur 83 (ráðningartími sjómanna – dagafjöldi) og loks reitur 87 (fjöldi lögskráðra 

daga/úthaldsdaga/greiddra veikindadaga).  

 

Vinnslan Prenta launamiða, prentar síðan út launamiða á 

pappír.  Þegar sú vinnsla er valin birtist keyrslumynd. 

 

Hér þarf að velja launaár, hvort prenta eigi út alla 

launamiða eða aðeins fyrir einn launþega. Einnig er hægt 

að velja hvort einn launamiði prentast á hverja blaðsíðu 

eða þrír.  

Launamiðar eru síðan sendir rafrænt til Skattstjóra. Það er 
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gert með því að velja F5 – Valmynd og þaðan 

er valið að Senda launamiða rafrænt. Þá 

þarf að velja hvort senda eigi launamiða 

eingöngu eða líka eigi að senda verktakamiða. 

Eftir að búið er að merkja við það sem gera á 

er hakað við að Senda  og síðan valið F12 – 

Staðfesta og launamiðarnir sendast til 

Skattstjóra. 

Ef vill er hægt að prenta launaframtal. Ekki er 

lengur þörf á að skila inn sérstöku 

launaframtali fyrir þá sem skila skattframtali 

RSK1.04.   
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Skráning á upphafsstöðum 

Þegar dk launakerfið er tekið í notkun á miðju launaári, 

þarf að skrá inn heildartölur allra launþega sem fengu 

laun í “gamla” launakerfinu, þannig að launamiðar og 

launaframtal verði rétt.  Á myndinni hér til hliðar sést 

hvar unnið er með skráningu á heildartölum 

(upphafsstöðu). 

Um fjórar vinnslur er að ræða, þ.e. Almennir launaliðir, 

Aðrir launaliðir, Tryggingagjaldsstofn og Orlof. 

 

Almennir launaliðir 

Myndin hér til hliðar sýnir 

dæmi um skjámynd þegar 

verið er að skrá inn almenna 

launaliði fyrir launþega.  

Almennir launaliðir eru þeir 

sömu og hægt er að nota við 

gerð launatöflu.   Velja þarf 

launþega og eins launaár, 

sem segir til um fyrir hvaða 

launaár skráningin á við.  

 

Þegar búið er að velja 

launþega og launaár birtist 

skjámynd eins og sést hér til 

hliðar. 

Hér skal fyrir hverja línu 

skrá inn launalið, 

tíma/einingar og loks 

upphæð.  Hægt er að fletta 

upp mögulegum launaliðum 

þegar verið er að skrá 

launalið með því að ýta á 

[F2 Staðfesta]. 

 

Aðrir launaliðir 

Vinnslan Aðrir launaliðir hefur 

að geyma skráningu á 

launaliðum sem ekki eru til 

undir almennir launaliðir.  Hér 

er verið að tala um liði eins 

og orlof, staðgreiðslu, 

lífeyrissjóð o.s.frv.  Myndin 

hér til hliðar sýnir dæmi um 

skjámynd sem kemur upp 

þegar vinnslan er valin.  
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Til þess að skrá nýja færslu er 

ýtt á Ins takkann/hnappinn.  

Þá birtist skjámynd eins og 

sést hér til hliðar. 

Fyrir hverja skráningu þarf að 

velja að minnsta kosti 

launþega og launaár og þá liði 

sem eiga við valin launþega.  

Ef bara er verið að horfa til 

skráningar til að gera 

launamiða og launaframtal, 

þarf ekki að skrá Orlof lagt í 

banka, Orlofstímar á launaári, Eftirágreiddir skattar, Meðlag, Félagsgjald og 

Númer stéttarfélags.  Annað þarf að skrá inn eftir þörfum hvers launþega.  

Sérstaklega þarf að gæta að því að skrá mótframlag atvinnurekanda í 

séreignalífeyrissjóð í tvennu lagi þ.e. mótframlag atvinnurekandans sjálfs og 

síðan mótframlag atvinnurekanda fyrir ríkisins hönd.  Sú upphæð er venjulega 

1/10 af iðgjaldi launþega í séreignasjóð. 

Tryggingagjaldsstofn 

Á launaframtali þarf að 

sundurgreina eftir mánuðum 

tryggingagjaldsstofn.  Í 

vinnslunni Tryggingagjaldsstofn 

er unnt að skrá inn 

tryggingagjaldsstofn 

sundurliðað á mánuði eins og 

“gamla” launakerfið hafði 

safnað því upp. 

Hér er unnt að skrá inn færslu fyrir hvert ár og síðan er einfaldlega slegin inn 

tryggingagjaldstofn hvers mánaðar eins og “gamla” launakerfið segir til um.  

 

Þegar öllum þessum skráningum er lokið er allt tilbúið til að vinna með launamiða 

og launaframtal.  
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Þetta rit er hugsað sem leiðbeinandi efni og getur efni þess breyst án fyrirvara. dk 

hugbúnaður hf. tekur enga ábyrgð á villum eða rangfærslum sem gætu leynst í 

skjalinu. Bannað er að endurrita upplýsingar þessa skjals, deila því á opnum 

vettvangi eða senda það á einn eða annan hátt án þess að fyrir liggi skriflegt leyfi 

frá dk hugbúnaði hf.  
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