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Eftirágreiddir skattar
Í dk er hægt að setja eftirágreidda skatta inn á alla launþega, sem launakerfið sér síðan
um að draga af starfsmanninum.
Hægt er að handfæra inn eftirágreiddu skattana undir Laun -> Launþegar -> Launþegi
valinn -> Eftirágreiddir skattar

Eftirfarandi gluggi opnast og smellt er á [INS Ný] og sett er inn launaár,
innheimtuembætti o.s.frv.

Einnig er hægt að gera samning við innheimtuaðila um að fá senda textaskrá
mánaðarlega á hverju ári með eftirágreiddum sköttum launþega sinna, sem hægt er að
lesa inn í launakerfi dk og þarf þá ekki að handfæra inn á alla launþega.
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Innlestur textaskráar frá innheimtuaðila
Þegar innheimtuaðili hefur sent txt-skránna þá er hægt að lesa hana inn undir
Laun -> Vinnslur -> Lesa eftirágr.skattakröfur úr Txt-skrá
Þar er innheimtuaðilinn og textaskráin valin.

Skráin les inn á hvern og einn launþega þar sem við á:
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Afdregnir eftirágreiddir skattar
Þegar launakeyrsla er gerð, þá tekur hún tillit til þessara færslna eins og sjá má á
launaseðlinum hér að neðan:

Í framhaldi af því er hægt að prenta út skilagrein fyrir eftirágreiddu skattana undir
Laun -> Launakeyrsla -> Skilagreinar

Í stað fyrir að senda innheimtuaðilanum skilagreinina á pappír, þá er boðið upp á að
senda hana beint úr launakerfi dk.
Það er gert undir Laun -> Vinnslur -> Skrifa afdregnar egr.skattakröfur í Txt-skrá
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Val er um að senda fyrir allan mánuðinn eða fyrir ákveðna launakeyrslu og hægt er að
senda skránna til innheimtuaðila beint með tölvupósti úr dk og þarf þá að vera viss um
að tölvupóstsuppsetning sé uppsett á notandanum í dk svo tölvupósturinn lendi ekki sem
SPAM hjá innheimtuaðilanum.

En þá stillingu er að finna efst í hægra horni dk

Einnig er hægt að hlaða skránni niður og senda á tölvupósti til innheimtuaðila
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