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Inngangur
Þessi handbók er fyrir kerfishluta dk viðskiptahugbúnaðar. Hún er ein af mörgum
handbókum og hjálpargögnum fyrir dk viðskiptahugbúnaðinn.
Notandaviðmót dk viðskiptahugbúnaðar er allt myndrænt sem hefur þann kost í för með sér
að hægt er að opna marga og óskylda glugga samtímis og skoða gögnin frá ýmsum
sjónarhornum. Jafnvel er hægt að opna sama gluggann oft og nota þá t.d. mismunandi
afmarkanir til að skoða sömu upplýsingar.
Aðalvalmynd dk er staðsett á miðjum skjá og er tvískipt. Vinstri helmingur valmyndarinnar
inniheldur öll aðal kerfin, svo sem Fjárhagur, Skuldunautar, Lánardrottnar, Sölureikningar,
Birgðir, Innkaup, Verk, Laun og Almennt. Hægri helmingurinn inniheldur svo undirvinnslur
hvers aðal kerfis og er sá helmingur uppbyggður eins og tré sem notendur kannast við, sem
dæmi í "Windows Explorer".
Í þessari handbók er lýst notkun kerfishlutans Laun. Henni er ætlað að gefa notendum innsýn
í uppsetningu dk launakerfis ásamt framkvæmd launaútreiknings, skilum á launatengdum
gjöldum og öðrum vinnslum sem tengjast launum.
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Byrjað í dk launakerfi
Uppsetningarálfur
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 tilbaka og breyta með því
að smella á [Til baka].
Á fyrstu síðunni skal tilgreina tegund
launaútreiknings. Hægt er að velja um það að
vera með tegund launaútreiknings sem eftirá
laun, fyrirfram eða bæði. Útborgunartímabil
sem hægt er að velja um eru mánaðarlega, hálfsmánaðarlega, tveggja vikna fresti, vikulega
eða óreglulega. Mælt er með því að þeir sem eru með óreglulegt launatímabil noti hins
frekar mánaðarlegt útborgunartímabil, þar sem það auðveldar útreikning persónuafsláttar.
Næst þarf að velja árið sem launakerfið er tekið í
notkun. Hægt er að stofna eldri launaár eftir að
uppsetningu á launaálfi lýkur.
Slá þarf inn tryggingagjaldsprósentu sem er í gildi
þess árs sem valið var á fyrri síðu. Hafa ber í huga að
tryggingagjaldsprósenta tekur reglulega breytingum
og er mismunandi eftir því hvort um er að ræða
hefðbundinn launaútreikning, sjómannalaun eða
annan atvinnurekstur. Frekari upplýsingar um gjaldið
má finna á www.rsk.is
Mælt er með því að setja lykilorð á launakerfið, þar
sem misjafnt er hversu margir notendur geta haft
aðgang að dk kerfinu, þar sem launin falla yfirleitt
undir mjög viðkvæmar upplýsingar.
Lokaglugginn staðfestir svo þær upplýsingar sem hafa
verið settir inn á síðurnar. Hægt er að eiga við atriðin
sem hafa verið valin í launaálfinum í launakerfinu
sjálfu, flest atriðin eru aðgengileg undir Uppsetning > Almennar stillingar og hægt að breyta vali þar
eftirá.
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Þegar smellt hefur verið á [Búið] í síðasta glugga
launaálfsins þá opnast valmynd launakerfisins og er þá
hægt að halda áfram með uppsetningu þess.

Uppsetning
Í neðstu möppunni í valmyndinni eru grunntöflur dk kerfisins sem snerta launaár,
staðgreiðsluforsendur, almennar töflur, almennar stillingar o.fl. Um hver áramót kemur
útgáfa frá dk sem inniheldur nýtt launaár ásamt staðgreiðsluforsendum og viðmóti fyrir
sendingu launamiða.

Launaár
Taflan launaár heldur utan um
stofnuð launaár. Eins og fyrr sagði
kemur útgáfa með nýju launaári og
tryggingargjaldsprósentu um hver
áramót. Hægt er að stofna
launaár með hnappinum Insert
[INS Ný].

Ef smellt er á línuna fyrir launaárið þá opnast gluggi fyrir valið launaár. Hægt er að loka
7
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launaári í heild eða ákveðnum mánuðum. Ef tímabili er lokað þá er ekki hægt að stofna
launakeyrslu á því tímabili. Ef það kemur til að stofna þurfi launakeyrslu á lokuðu tímabili, þá
þarf að opna launaárið með því að tvísmella á línuna eða Enter [ENT Breyta] og taka hakið
úr. Muna svo að setja hakið aftur í, ef tímabil á að vera lokað.

Staðgreiðsluforsendur
Eins og launaár, stofnast staðgreiðsluforsendur nýs launaárs með dk uppfærslu um áramót.
Hægt er að stofna staðgreiðsluforsendur með Insert [INS Ný] hnappinum.

Taflan heldur utanum almennar staðgreiðsluupplýsingar svo sem skattprósentu barna,
persónuafslátt, nýtingarhlutfall makakorts, frítekjumark barna og lækkun staðgreiðslustofns
v/ lífeyrissjóða.
Á flipanum Skattþrep eru skattprósentur þrepa ásamt viðmiðunarupphæð hvers þreps.

Rafrænir innheimtuaðilar
Langflestir lífeyrissjóðir og stéttarfélög móttaka rafrænar skilagreinar, þessi tafla sýnir alla þá
8
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sjóði sem móttaka rafrænar skilagreinar. Í [F5 valmynd] er hægt að „Uppfæra
innheimtuaðila“ og er gott að gera það reglulega. Ekki er hægt að bæta við lífeyrissjóði eða
stéttarfélagi finnist það ekki í listanum eða fella út.
Taflan er tvískipt. Efri glugginn sýnir
þann sjóð sem móttekur
skilagreinarnar. Neðri glugginn sýnir þá
sjóði sem móttökuaðilinn innheimtir
fyrir. Hægt er að opna/loka neðri
glugganum með því að smella á
punktalínuna fyrir miðju. Margir sjóðir
úthluta notendanafni og lykilorði og
þarf að setja það inn á viðeigandi sjóð.
Það er gert með því að tvísmella á línu
sjóðsins og þá eru upplýsingarnar settar í dálkana „notendanafn“ og „lykilorð“. Ef sjóður
úthlutar ekki notendanafni og lykilorði þá í flestum tilfellum mega þessir dálkar vera tómir.
Einungis þarf að setja þessar upplýsingar inn fyrir móttökuaðilann, uppsetningin virkar fyrir
alla þá sjóði sem hann innheimtir fyrir.

Tenging við verkbókhald
Fyrir þá notendur sem hafa verkbókhald í sínu leyfi þá er hægt að flytja tímaskráningu úr
verkbókhaldi yfir í launakerfi. Uppfæra þarf tímaskráningu í verkbókhaldi til að hægt sé að
flytja tíma í launaútreikning. Í skráning tíma/launa er hægt að sækja tíma frá verkbókhaldi.
Tímar fara á dagvinnu- og yfirvinnutaxta sem skráðir eru á starfsmann í uppsetningu í
verkbókhaldi, og samræmi þarf að vera við þá taxta sem eru í launatöflu viðkomandi
starfsmanns. Ef ákveðnir verktaxtar þurfa að fara á sér launaliði þá er hægt að stilla það hér
undir Uppsetning –> Tenging við verkbókhald.
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Skráning á upphafsstöðun
Þegar dk launakerfið er tekið í notkun á miðju launaári, er hægt að skrá inn heildartölur allra
launþega sem fengu laun í fyrra launakerfi, þannig að hægt sé að skila launamiðum og
launaframtali úr einu kerfi. Unnið er með skráningu á upphafstöðum undir möppunni
„Uppsetning“ í launum. Mælt er með að skráning sé gerð fyrir fyrsta launaútreikning.
Töflurnar sem þarf að skrá upphafsstöður í eru
Almennir launaliðir og Aðrir launaliðir. Einungis eru
upplýsingar skráðar í töflurnar Orlof á orlofsári og
Tryggingagjaldsstofn ef það á við.
Almennir launaliðir
Stofnuð er lína með Insert [INS ný] fyrir hvern launþega sem fengið hafa laun á árinu. Í
skráningu fyrir hvern launþega eru týndir til allir almennir launaliðir sem viðkomandi hefur
fengið greitt eða tekið í frádrátt á árinu. Skráður er inn launaliður, tímar/einingar og
upphæð. Hægt er að fletta upp launaliðum þegar verið er að skrá launalið með því að ýta á
F2 [F2 fletta]. Upphæðir sem settar eru inn við hvern launalið eiga að samræmast þeirri
upphæð sem er uppsöfnuð á síðasta launaseðli fyrra kerfis.

Aðrir launaliðir
Stofnuð er lína með Insert [INS ný] fyrir hvern launþega sem fengið hafa laun á árinu. Í
skráningu fyrir hvern launþega eru settar inn allar þær samtals upphæðir sem eiga við aðra
launaliði, svo sem orlof á launaári, skattar, meðlag, stéttarfélag, lífeyrissjóður, séreign og
frítökurétt. Upphæðir sem settar eru inn í hvern dálk eiga að samræmast þeirri upphæð sem
er uppsöfnuð á síðasta launaseðli fyrra kerfis. Ef bara er verið að horfa til skráningar til að
gera launamiða þarf ekki að skrá upplýsingar um orlof, eftirágreidda skatta, meðlag og
stéttarfélag.
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Orlof á orlofsári
Ef halda á utan um orlof og sýna á launaseðli í dk er uppsafnað orlof sett hér inn. Stofna þarf
línu fyrir hvern launþega. Í töflu hvers launþega er sett inn uppsafnað orlof eins og við á. Ef
launþegi safnar orlofi sem lagt er í banka er það sett inn undir orlofsupphæðir. Ef launþegi
safnar tímum þá er það sett inn undir orlofstímar. Hægt er að setja inn á allt að þrjú
orlofstímabil, ef launþegi á uppsafnaða tíma sem eru ónýttir. Kerfið sjálft heldur utan um
orlofstímabilin, svo notandi þarf ekki að opna eða loka orlofstímabilum. Passa þarf að setja
inn uppsafnaða tíma og notaða tíma. Ef launþegi á ekkert inni á eldri tímabilum þá er það
haft tómt.

Tryggingagjaldsstofn
Á launaframtali þarf að sundurgreina eftir mánuðum tryggingagjaldsstofn. Í þessari töflu er
unnt að skrá inn
tryggingagjaldsstofn sundurliðað
niður á mánuði eins og fyrra
launakerfi hafði safnað því upp.
Stofnuð er lína með Insert [INS
ný] fyrir launaárið, og svo er
sleginn inn tryggingagjaldsstofn
hvers mánaðar eins og fyrra kerfi
segir til um.
11
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Þegar þessum skráningum er lokið er staðfest með
F12 [F12 Skrá] og þá er allt tilbúið til að vinna með
launamiða og launaframtal.

Upphæðir sem settar eru inn í almenna og aðra launaliði munu birtast sem uppsafnað á
fyrsta reiknaða launaseðlinum í dk.

Almennar stillingar
Í launakerfinu eru margar stillingar sem þarf að huga að. Margt af því sem farið var yfir í
upphafi í launaálfinum er aðgengilegt í almennum stillingum.
Laun – Almennt - Hér er hægt að velja tegund launaútreiknings (eftirá laun, fyrirfram laun
eða bæði)
Útborgunartímabil (mánaðarlega, hálfsmánaðarlega, tveggja vikna fresti, vikulega,
12
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óreglulega) en nóg er að haka í það útborgunartímabil sem á að nota, en hægt er að haka í
fleiri en eitt. Þau útborgunartímabil sem hakað er í birtist sem valmöguleiki þegar verið er að
stofna launakeyrslu. Mælt er með að nota mánaðarlegt útborgunartímabil þegar
launatímabil er óreglulegt, það auðveldar útreikning á persónuafslætti.
Sambankavefþjónustur fyrir launakerfið eru virkjaðar hér. Ekki er hægt að virkja
sambankavefþjónustu þegar launaútreikningur er í vinnslu. Farið er betur yfir virkni
sambankavefþjónustu í handbókinni.
Ef verið er að senda gögn til Kjararannsóknarnefndar Hagstofunnar er það virkjað hér.
Einstaklingsbundna skattprósentu er hægt að virkja hér. Þegar það er gert þá
myndast gluggi á spjaldi launþegans þar sem smella þarf á að [virkja], og þá
er hægt að skrá inn skattprósentu þess launþega. Þetta þarf
einungis að gera hjá þeim launþegum sem eru með aðra
skattprósentu en hefðbundin er. Ef kerfið á að draga framlag launþega í lífeyrissjóð af
skattstofni er líka hakað í það.
Mælt er með því að hakað sé í að
endurhæfingasjóður fylgi lífeyrissjóði. Sjá má
uppsetningu fyrir endurhæfingasjóð síðar í
handbókinni.
Hægt er að haka í að Nota launadagbók.
Launadagbókin býður upp á allskyns vinnslur
sem geta nýst við launaútreikning. Virkni
launadagbókar er betur sýnd síðar í
handbókinni.
Að Nota aukastörf er virkni fyrir þá sem þurfa
að greiða launþega laun fyrir mismunandi
störf á sömu starfsstöð, eins og hjá
sveitarfélögum og íþróttafélögum sem dæmi.
Virkni aukastarfa er betur sýnd síðar í
handbókinni.
Fleiri stillingar eru virkjaðar hér svo sem að
prenta heiti launatöflu á launaseðli, prenta
ISAT starfsheitakóða á launaseðli, draga
saman launaliði í ótengdum launatöflum,
reikna fjársýsluskatt og leyfa
lífeyrissjóðslaunaliði með öðrum númerum en
hefðbundið er.
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Laun – Orlof og frítökuréttur - Orlofsuppsetning getur verið mismunandi á milli fyrirtækja og
hér eru viðbætur við orlofsútreikning við það sem hægt er að velja úr á spjaldi launþega.
Hægt er að haka í að Upphæð orlofs lagt í
banka sé lækkuð sem nemur staðgreiðslu
(þrep 1) af orlofi. Með því að virkja þetta
þá er valið að í stað þess að öll uphæð
orlofs leggist inn á banka dregst
staðgreiðslan frá og mismunurinn er lagður
inn.
Ávinnsla orlofstíma er almennt reiknuð í
kerfinu að orlofstímar reiknast þann tíma
sem launþegi er í orlofi. Ef ávinnsla
orlofstíma á ekki að skerðast þá er það
virkjað hér, og er þá jafnt orlof yfir allt árið.
Umreiknun upphæða í orlofstíma segir til
um hvernig dk reiknar orlof.
Skráning orlofstíma gefur möguleika á að
halda utan um notkun orlofstíma með
launalið. Sjálfkrafa virkni setur notaða
orlofstíma í samantekt orlofstíma á
launaseðli.
Skráning frítökuréttar gefur möguleika á að
halda utan um notkun áunnins
frítökuréttar með launalið. Sjálfkrafa virkni
sýnir frítökurétt í samantekt á launaseðli.
Í dk eru komnir valkostir fyrir mismunandi
útfærslur á Styttingu vinnuvikunnar. Ef
halda á utanum áunna/úttekna tíma í launakerfinu er hakað í það og er þá hægt að fara yfir
nánari stillingar með því að smella á þann hnapp. Kerfið býður upp á að handskrá bæði
ávinnslu og úttekið, eða láta kerfið reikna ávinnslu.
Einnig er hægt að sækja ávinnslu og úttekið frá
tímaskráningarkerfi inná sérstaka launaliði. Hægt er að
afmarka útreiknaða ávinnslu við ákveðna launþega með
dálkinum „Merking“ á launþegaspjaldi og prófa þannig
virkni á ákveðnum aðilum.
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Laun – Launþegar - Sé hakað í valkosti hér birtast þeir sem flipi í
neðri glugga launþegatöflunnar og virka sem flýtileið til að
nálgast þær upplýsingar. Fliparnir eru: Skattkort, skattkort
maka, uppsafnað skattkort, Áætluð laun hjá öðrum
launagreiðendum, eftirágreiddir skattar, starfstímabil, fastir
launaliðir, lífeyrissjóðir launþega, stéttarfélög launþega og
hópar.

Þessar upplýsingar eru einnig aðgengilegar undir [F5 valmynd]
og í upplýsingatré CTRL+T) á launþegaspjaldi.

Laun – Rafrænir launaseðlar - Hægt er að senda launaseðla rafrænt í heimabanka launþega
úr kerfinu. Launagreiðandi þarf í upphafi að hafa samband við sinn fyrirtækjabanka og gera
samning um sendingu á rafrænum launaseðlum. Bankinn
sendir upplýsingar um stílsíðu og skráarviðskeyti sem setja
þarf hér inn til að rafrænu launaseðlarnir skili sér rétt í
bankann. Sér stílsíða er fyrir launaseðla á ensku. Hægt er að
senda skrána í bankann í gegnum vefþjónustu eða með
skráarflutningi. Betur er farið yfir sendingu rafrænna
launaseðla í handbókinni.

15
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Laun – Rafrænar skilagreinar - Á þessum flipa er uppsetning fyrir staðgreiðsluskil RSK ásamt
rafrænum skilum til Innheimtustofnunar Sveitarfélaga fyrir meðlag.
Í dálkinn „veflykill launagreiðenda“ er settur inn veflykill sem gefinn er út af RSK fyrir vefskil
staðgreiðslu. Passa þarf að skrá veflykilinn alveg rétt inn svo að rafrænu skilin virki. Einnig
þarf að skrá inn „netfang launagreiðanda“. Þetta er eina uppsetningin sem þarf fyrir rafræn
vefskil á staðgreiðslu.
Í „Connect Timeout“, bæði fyrir
staðgreiðslu og lífeyrissjóði/stéttarfélög
mælum við með að setja inn töluna 30.
Þetta er sá tími sem kerfið gefur sér til
að senda skilagreinar rafrænt.
Staðgreiðsluskilagreinar eru alltaf
aðgengilegar í launakerfinu en hægt er
að haka í að „vista pdf kvittanir“ ef
launagreiðandi óskar eftir því. Um leið
og hakað er í að að vista pdf kvittanir
þá opnast fyrir dálkinn „slóð“, þá þarf
að smella á fletta [Fletta] þar sem velja
þarf möppu á tölvu notandans þar sem
skilagreinarnar eiga að vistast niður.
Gott er t.d. að eiga möppu sem gæti
heitið „skilagreinar“ á c-drifi
notandans.
Slóðir fyrir vefþjónustur fyrir
staðgreiðslu, lífeyrissjóði og
stéttarfélög koma sjálfkrafa inn í kerfið
og eiga notendur ekkert að þurfa að
eiga við þær.
Nú er hægt að skila meðlagsgreiðslum
rafrænt inn til Innheimtustofnunar
Sveitarfélaga. Fyrir uppsetninguna þarf
að byrja á því að senda tölvupóst á
apilykill@ihs.is og óska eftir api-lykli
fyrir fyrirtækið. Slóð fyrir vefþjónustu
er
https://skilagreinar.medlag.is/api/v1,
og svo þarf að skrá inn api lykilinn sem
kemur frá Innheimtustofnun. Hvernig
meðlagsskilagrein er skilað rafrænt er sýnt síðar í handbókinni.
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Laun – Bókun í fjárhag - Hér er stillt fylgiskjalasería fyrir bókun launa í fjárhag. Ef
sambankavefþjónusta er virk hjá notanda, þá birtist líka val fyrir
bókun greiðslubunka. Hægt er að hafa almenna fylgiskjalaseríu
þar sem slegið er inn næsta fylgiskjalanúmer þegar bókun á sér
stað eða láta kerfið halda utanum fylgiskjalaröðina. Þá er valin
sér fylgiskjalasería, forskeyti valið og kerfið sér um talningu
fylgiskjalanúmeranna. Hægt er að núllstilla fylgiskjalaseríuna um
áramót.

Almennar töflur
Hér liggja grunntöflur sem geta nýst t.d. við skráningu launþega. Þetta eru töflurnar:
Lífeyrissjóðir, Stéttarfélag, Bankar, Sýslur, Sveitarfélög,
Skattstofur, Innheimtuembætti ríkissjóðs, Starfskóðar,
Atvinnugreinakóðar, Menntaflokkar og tegundir á dagatali.

Lífeyrissjóðir
Það eru tvær töflur fyrir lífeyrissjóði, önnur fyrir grunnupplýsingar og hin fyrir
skilagreinaupplýsingar. Þessi tafla heldur utan um grunnupplýsingar allra lífeyrissjóða, svo
sem númer, heiti sjóðs, kennitölu, heimilisfang o.fl. Hún tengist svo lífeyrissjóðstöflunni
undir launauppsetning -> lífeyrissjóðir, þar sem skilagreinaupplýsingar s.s. launaliðir og
prósentur eru settar upp en það verður sýnt betur síðar í handbókinni. Ef lífeyrissjóður finnst
ekki í listanum er hægt að bæta honum við með því að smella á Insert [INS ný] hnappinn.
Stéttarfélög
Það eru tvær töflur fyrir stéttarfélög, önnur fyrir grunnupplýsingar og hin fyrir
skilagreinaupplýsingar. Þessi tafla heldur utan um grunnupplýsingar allra stéttarfélaga, svo
sem númer, heiti sjóðs, kennitölu, heimilisfang o.fl. Hún tengist svo stéttarfélagstöflunni
undir launauppsetning -> stéttarfélög, þar sem skilagreinaupplýsingar s.s. launaliðir og
prósentur eru settar upp en það verður sýnt betur síðar í handbókinni. Ef stéttarfélag finnst
17
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ekki í listanum er hægt að bæta því við með því að smella á Insert [INS ný] hnappinn.
Bankar
Þessi tafla heldur utan um bankaútibú, hægt er bæta við útibúi ef það er ekki til í listanum
með því að smella á Insert [INS ný]. Taflan er einnig aðgengileg undir Almennt –> Umsjón –>
Almennar töflur.
Sveitarfélög
Listi yfir sveitarfélög á Íslandi. Hægt er að bæta við sveitarfélagi með Insert [INS ný]
hnappinum ef það finnst ekki á listanum. Taflan er einnig aðgengileg undir Almennt –>
Umsjón –> Almennar töflur.
Innheimtuembætti ríkissjóðs
Listi yfir innheimtuembætti ríkissjóð. Hægt er að bæta við sveitarfélagi með Insert [INS ný]
hnappinum ef það finnst ekki á listanum. Taflan er einnig aðgengileg undir Almennt –>
Umsjón –> Almennar töflur.
Starfskóðar
Ef verið er að skila inn gögnum til Kjararannsóknarnefndar Hagstofunnar þarf að tilgreina
starfakóða og atvinnugreinakóda á spjaldi launþega. Helstu starfakóðar eru tilgreindir í
þessari töflu. Taflan er einnig aðgengileg undir Almennt –> Umsjón –> Almennar töflur.
Atvinnugreinakódar (ISAT95) og (ISAT2008)
Ef verið er að skila inn gögnum til Kjararannsóknarnefndar Hagstofunnar þarf að tilgreina
starfakóða og atvinnugreinakóda á spjaldi launþega. Helstu ISAT95 og ISAT2008
atvinnugreinakódar eru tilgreindir í þessum töflum. Töflurnar eru einnig aðgengilegar undir
Almennt –> Umsjón –> Almennar töflur.
Tegundir á dagatali
Þessi tafla tengist fjarvistarskráningu. Hér er hægt að búa til tegundir, s.s. veikindi, veikindi
barna, orlof o.s.frv. þar sem hægt að nota þessar tegundir í fjarvistarskráningunni. Hægt er
að gera tegundirnar litakóðaðar. Taflan er einnig aðgengileg undir Almennt –> Umsjón –>
Almennar töflur.

Launauppsetning
Í möppunni launauppsetning eru töflur sem þarf að fara yfir svo að
launauppsetning launþega sé klár fyrir launaútreikning, svo sem
launatafla, lífeyrissjóðir og stéttarfélög ásamt launaliðum og
bókhaldstengingu.
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Lífeyrissjóðir og stéttarfélög
Lífeyrissjóðir
Þessi tafla heldur utan um þá lífeyrissjóði
sem launþegar geta greitt í og sækir
upplýsingar um lífeyrissjóðinn í
grunntöflu (uppsetning -> almennar
töflur -> lífeyrissjóðir). Tengja þarf réttan
lífeyrissjóð og séreignasjóð, ef við á, á
launþegaspjaldið. Það er í höndum
notanda að fara yfir þá lífeyrissjóði sem
greiða þarf í og athuga hvort að
uppsetning, launaliðir og prósentur séu
réttar. Almennir lífeyrissjóðir nota
launaliði 10 og 11, ásamt endurhæfingasjóði sem oftast er númer 600. Séreignasjóðir nota
launaliði 20 og 21. Undantekningar geta þó verið á númerum þessara launaliða. Smellt er á
sjóðinn til að opna spjald hvers sjóðs, til að fara yfir uppsetningu. Hægt er að smella á
hnappinn [Bæta við] til að bæta við launalið. Annars er smellt á hnappinn [Breyta] til að eiga
við uppsetningu þess launaliðar sem er valinn. Ýmsir valmöguleikar eru í boði fyrir
uppsetningu launaliðar, t.d. að hafa útreikning sem prósentu eða fasta upphæð. Þegar
breytingar hafa verið gerðar þarf að staðfesta með F12 [F12 Staðfesta] hnappinum.

Séreignasjóðir nota launaliði 20 og 21.
Launþegar hafa val um að greiða 2% eða 4%
framlag í séreignasjóð. Fyrir slíka uppsetningu
þarf sjóðurinn að vera til tvisvar sinnum í
töflunni. Smellt er á Insert [INS ný] hnappinn,
sami lífeyrissjóður er valinn, en númera
dálkurinn er notaður til aðgreiningar. Þar er
sett viðbót við númer sjóðsins, t.d. -4, og svo
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þarf að setja launaliði inn með réttum prósentum. Þá er hægt að velja viðeigandi
séreignasjóð á launþega. Gott er að setja í lýsingu hvaða prósenta á við.

Stéttarfélag
Þessi tafla heldur utan um þau stéttarfélag sem launþegar geta greitt í og sækir upplýsingar
um stéttarfélagið í grunntöflu (uppsetning -> almennar töflur -> stéttarfélög). Tengja þarf
rétt stéttarfélag á spjald launþega. Það er í höndum notanda að fara yfir þau stéttarfélög
sem greiða þarf í og athuga hvort að uppsetning, launaliðir og prósentur séu réttar. Smellt er
á sjóðinn til að opna
spjald hvers sjóðs, til að
fara yfir uppsetningu.
Hægt er að smella á
hnappinn [Bæta við] til
að bæta við launalið.
Annars er smellt á
hnappinn [Breyta] til að
eiga við uppsetningu
þess launaliðar sem er
valinn. Ýmsir
valmöguleikar eru í boði
fyrir uppsetningu
launaliðar, t.d. að hafa
útreikning sem prósentu
eða fasta upphæð. Þegar breytingar hafa verið gerðar þarf að staðfesta með F12 [F12 Skrá]
hnappinum.
Ef launþegar innan sama stéttarfélags eiga greiða mismunandi iðgjöld er hægt að stofna
annað spjald fyrir sama stéttarfélag, og nota þá númera dálkinn til aðgreiningar, á sama hátt
og gert er með séreignasjóði.

Launaliðir
Launliðir skiptast í tvær töflur, almennir launaliðir og launaliðir
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tengdir lífeyrissj. og stéttarfélögum.

Almennir launaliðir
Þegar launatafla er útbúin eru
almennir launaliðir sóttir í þessa
töflu. Með kerfinu koma helstu
launaliðir sem þarf að nota, s.s.
mánaðarlaun, dagvinna, yfirvinna,
hin ýmsu vaktaálög, hlunnindi,
frádráttarliðir o.fl. Uppsetning
launaliða getur verið mismunandi,
þ.e. tegund, flokkun og innsláttur
og hvað á að reiknast af
launaliðnum eins og staðgreiðsla,
tryggingagjald, orlof, lífeyrissjóður
o.s.frv. Allt þetta er stillt á
launaliðnum sjálfum.
Það getur komið til að launaliður
sem þarf að nota sé ekki til í
listanum og þá er hægt að stofna
nýjan launalið með því að smella á
Insert [INS ný] hnappinn.

Launaliðir tengdir lífeyrissjóðum
og stéttarfélögum
Við uppsetningu á
lífeyrissjóðum og
stéttarfélögum eru einstakir
liðir sóttir í þessa töflu. Ef það
vantar launalið er hægt að bæta
honum við með Insert [INS ný]
hnappinum.
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Launatafla
Hver og einn launþegi þarf að hafa skilgreinda launatöflu á sínu launþegaspjaldi. Launataflan
ákvarðar launataxta þess launþega og er öll uppsetning á launaliðum, s.s. föstum launum,
tímakaupi, bónus o.þ.h. sett þar upp. Launatafla getur verið sértæk fyrir einn starfsmann
eða sameiginleg fyrir stærri hóp launþega sem starfa á eins kjörum.
Dæmi um launatöflu einstaklings.
Alltaf þarf að velja númer launatöflu og
lýsing getur t.d. verið heiti launþega. Inn í
launatöfluna eru týndir til þeir almennu
launaliðir sem eiga við hjá þessum
launþega, eins og mánaðarlaun,
ökutækjastyrkur og vöruúttekt. Launaliðir
sem skilgreindir eru með innslátt sem
einingar/tímar verða að hafa skilgreindan
taxta inn í launatöflunni. Launaliðir sem
eru með innslátt sem upphæð, mega vera í
launatöflunni án skilgreindrar upphæðar.

Dæmi um launatöflu hóps
Alltaf þarf að velja númer launatöflu og
lýsing er oft sett sem flokkur
kjarasamnings eða tegund starfs. Inn í
launatöfluna eru týndir til þeir almennu
launaliðir sem eiga við hjá þessum
launþegum, eins og dagvinna, vaktaálag,
hlunnindi og frádráttarliðir. Launaliðir sem
skilgreindir eru með innslátt sem
einingar/tímar verða að hafa skilgreindan
taxta inn í launatöflunni. Launaliðir sem
eru með innslátt sem upphæð, mega vera
í launatöflunni án skilgreindrar upphæðar.
Þegar búið er að gera launatöflur er hægt að tengja launatöflu við launþega á
launþegaspjaldi. Ef engin launatafla er tengd við launþegann að þá getur það valdið því að
launþegi stofnast ekki í launakeyrslu.
Í [F5 valmynd] í launatöflu er að finna ýmsa valkosti sem geta nýst
við stofnun á launatöflum og launabreytingum.
Launabreytingar – Þessi vinnsla fer í gegnum valdar launatöflur,
og hækkar/lækkar upphæðina eða taxtann á þeim almennu
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launaliðum sem þar koma fyrir um valda prósentu eða
upphæð. Með þessari aðferð er ekki haldið utan um
launasöguna og dagsetning á gildistíma launatöflu helst
óbreytt.
Mælt er að með að taka afrit eða prenta út launatöflur
áður en þessi vinnsla er sett af stað.
Prenta launatöflu – Listi sem prentar út launatöflur
launþega út frá ákveðnum valkostum.

Afrita staka launatöflu – Hér er hægt að afrita launatöflu
yfir á nýja „gildir frá“ dagsetningu t.d. vegna
launabreytinga. Einnig er hægt að afrita launatöflu sem
til er fyrir nýjan launþega. Þá er sett inn nýtt númer og
heiti. Þegar launatafla er afrituð verður sú gamla óvirk og
ekki hægt að breyta henni.

Fjölfalda launatöflur fyrir launabreytingar – Vinnsla sem
fjölfaldar launatöflur yfir á nýja „gildir frá“ dagsetningu.
Ef varðveita á sögu launataxta þá er gott að keyra
fjölföldun áður en töxtum er breytt við launahækkanir.

Skrifa út í csv skrá – Gott getur verið að vinna með launabreytingar í exel skjali og því er hér
möguleiki að flytja valdar eða allar launatöflur út í csv skrá. Slá þarf inn „gildir frá
dagsetning“, en það er dagsetningin á því hvenær launataflan tók gildi. Að lokum er skránni
gefið heiti og vistað á svæði notandans til að hægt sé að vinna með skrána.
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Lesa inn frá csv skrá – Bæði er hægt að nota
þennan innlestur fyrir stofnun á launatöflum eða
fyrir launabreytingar. Skráin þarf að vera vistuð
sem csv skrá og vistuð á tölvunni fyrir innlestur.
Næstu valmöguleikar eru ef launatöflur eru nú
þegar til. Þá þarf að haka við að „stofna ef ekki til
fyrir“ og setja inn „gildir frá“ dagsetningu. Þetta
hak er notað til að varðveita taxta í launatöflum
sem til eru fyrir. Svo taka nýjar launatöflur gildi í
samræmi við þá dagsetningu sem valin er. Einnig
er hægt að haka í að breyta aðeins launatöflum á
ákveðnum dagsetningum. Ef hakið er autt þá er
taxtasaga ekki varðveitt. Þá er launataflan
yfirskrifuð og aðeins stofnuð launatafla ef númerið er ekki til.
Bæta launalið í valdar launatöflur – Val um að bæta
launalið inn í valdar eða allar launatöflur.
Fella launalið úr völdum launatöflum – Val um að fella
launalið úr völdum eða öllum launatöflum.

Sýna lokaða – Eins og komið hefur fram verður eldri
launatafla óvirk þegar haldið er utan um launasögu. Hægt er að velja um að sjá óvirku
töflurnar með því að haka í að „sýna lokaða“. Ef hakið er ekki í sjást aðeins virkar töflur.

Bókhaldstenging
Til að hægt sé að bóka laun alla leið í fjárhag þarf að vera búið að
tengja saman launaliði við rétta bókhaldslykla í fjárhag. Það er gert í
valmyndinni undir Launauppsetning –> Bókhaldstenging eða í
flipanum bókhaldstenging þegar nýr launaliður er stofnaður.
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 ráðlagt að prenta út launalistann. Í samtölu neðst á því skjali koma fram heitin á
öllum þeim launaliðum sem hafa verið í notkun hjá launagreiðanda. Þvi er hægt að flýta fyrir
sér með því að stilla aðeins af þá launaliði sem þar koma fram. Muna þarf að stilla af
bókhaldstengingu á nýjum launaliðum sem stofnaðir eru, ef það er ekki gert þá mun koma
villa þegar reynt er að bóka launin í fjárhag.

24

Dk Viðskiptahugbúnaður – dk handbók - Laun

Bókhaldstenging launa skiptist í 3 flipa, Almennir launaliðir, launaliðir tengdir lífeyrissjóðum
og stéttarfélögum og
aðrir launaliðir.

Almennir launaliðir
Laun – Almenna launaliði
þarf að bóka á gjaldalykla
og er viðeigandi
bókhaldslykill valinn með
uppflettingu í
bókhaldslyklunum. Hægt
er að velja á milli þess að hafa frjálsan texta í dagbókarfærslu eða nota heiti launaliðar. Ef
valið er að nota frjálsan texta þarf að skrá hann í dálkinn „texti dagbókarfærslu“.
Tilvísunartextinn getur verið tómur, eða hægt er að velja eitthvað af valmöguleikum úr
listanum.

Hlunnindi – Enga uppsetningu þarf fyrir hlunnindi þar sem
þær greiðslur fara aldrei inn í bókhald fyrirtækis.

Frádráttur – Til eru launaliðir fyrir frádrátt og einnig
hægt að stofna nýja, t.d. fyrir vöruúttekt. Á flipanum
skuldfærsla, þarf að velja hvort frádrátturinn sé færður
beint á bókhaldslykil í fjárhag eða á
skuldunaut/lánardrottinn. Ef valið er t.d. að skuldfæra á
skuldunauta þá er valin Tegund – skuldunautar. Tegund
dagbókartexta getur verið heiti launaliðar eða frjáls texti,
en í tegund tilvísunar þarf að velja t.d. númer eða
kennitölu launþega. Sem dæmi um bókun þá væri leitað
að viðkomandi starfsmanni í skuldunautalistanum út frá kennitöluupplýsingum og upphæðin
færð á viðkomandi aðila.
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Launaliðir tengdir lífeyrissjóðum og stéttarfélögum
Hér eru ýmist einn eða tveir flipar „gjaldfærsla“ og „skuldfærsla“ eftir því hvort launþegi eða
atvinnurekandi greiða iðgjöld. Það er aðeins gjaldfærsluflipi ef launþeginn greiðir iðgjald,
annars tveir. Velja þarf skuldfærslulykil vegna greiðslu launþega í iðgjald til lífeyrissjóða og
stéttarfélaga. Skuldfærslulykill getur verið á bókhaldslykil í fjárhag eða beint á lánardrottna.
Ef bókað er beint á lánardrottna, þá þarf tegund að vera lánardrottnar og kennitala sjóðs
valin í tilvísun.

Aðrir launaliðir – Hér koma liðir sem ekki
eru í töflum fyrir almenna launaliði,
heldur kerfisliðir eins og staðgreiðsla,
tryggingagjald, útborguð laun o.fl.
Hafa þarf í huga þegar launaliðir eru
skoðaðir hvort skilgreina þurfi
gjaldfærslu, eða skuldfærslu eða bæði í
bókhaldstengingunni.
Ef notast er við deildir í fyrirtækinu þarf
að setja inn upplýsingar um
efnahagsdeild/sameiginlega deild
fyrirtækisins, á skuldfærsluflipum. Deildir
eru svo skilgreindar frekar á launþegum og
í launaútreikningnum sjálfum.
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Launþegar
Launþegataflan er efst í
valmyndinni undir laun. Þegar
smellt er á launþegar opnast
taflan sem heldur utan um alla
skráða launþega.

Nýskráning launþega
Nýr launþegi er skráður inn með því að smella
á Insert [INS ný] hnappinn. Einnig er hægt að
lesa inn með csv skrá ef stofna á marga launþega í einu. Þá er hægt að lesa inn helstu
grunnupplýsingar og getur þjónustudeild dk hugbúnaðar aðstoðað með slíkt.
Launþegaspjaldið heldur utan um þær grunn- og launaupplýsingar sem fylgja hverjum
launþega.
Almennt – Hér eru grunnupplýsingar
launþega settir inn. Mikið af dálkum er í
boði en ekki þarf að fylla út í þá alla,
einungis þær upplýsingar sem eiga við
þurfa að vera skráðar inn. Gefa þarf
hverjum launþega númer, en yfirleitt er
kennitala launþega notuð í
númeradálkinn, ef kennitala er ekki notuð
er hægt að nota bara hefðbundna
númeraröð. Ekki er hægt að breyta
númerum eftir að hreyfingar eru komnar
á launþegann. Þar á eftir eru settar inn upplýsingar um heiti, heimilisfang, síma, netfang
o.s.frv.
Ef fyrirtæki eru að skila inn gögnum til Kjararannsóknarnefndar Hagstofunnar þarf að fylla út
í dálkana starfakóði og stöðutala Ísat95. Í þeim dálkum er hægt að sækja í töfluna sem liggur
undir Uppsetning -> Almennar töflur og heldur utan þessi störf.
Dálkinn Merking er hægt að nota til að merkja launþega með ákveðnum bókstaf eða orði, og
getur það nýst til að kalla fram ákveðna launþega í launaútreikning, breytingum á
launatöflum, eða skýrslum. Hægt er að setja marga bókstafi/orð í merkingardálkinn, og er
það aðgreint með kommu á milli. Passa þarf að halda utan um hvað merkingin á að standa
fyrir.
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Launþegi stofnast sem „virkur“, en hægt er að breyta stöðu
hans í „óvirkur“ eða „hættur“. Ef stöðu er breytt í óvirkur eða
hættur þá er launþegi ekki sýnilegur í launþegatöflunni og ekki
hægt að kalla fram launþega inn í launaútreikning. Ef virkja
þarf launþega aftur er hægt að segja hak í að „sýna
óvirka/hætta“ sem birtist neðst vinstra megin í launþegatöflunni.
Þegar hakið er komið í þá bætast við allir launþegar sem hafa
fengið stöðuna óvirkir eða hættir og þá er hægt að opna þann
launþega sem á að breyta og setja stöðuna í „virkur“.
Laun – Hér eru settar inn forsendur er tengjast launaútreikningi. Byrjað er á að velja
launatöflu, en það þarf að
vera búið að stofna launatöflu
svo hægt sé að velja hana úr
launatöflulistanum.
Útborgunartíðni- og máti er
skilgreindur ásamt
launatilhögun. Ef senda á
launaseðla rafrænt er hakað í
það hér.
Orlofsvirkni er valin úr
flettilistanum, og eiga helstu
tegundir orlofsútreiknings að
vera í boði þar. Kerfið reiknar
alltaf orlofstíma en ekki daga. Til að kerfið reikni orlofstíma rétt þarf að passa að
dagvinnutaxti sé í launatöflu launþega þó svo að um mánaðarlaun sé að ræða og að hann sé
réttur miðað við vinnuskyldu mánaðar. Þegar orlofsvirkni hefur verið valin er orlofsprósenta
sett inn, og setja þarf inn orlofsbankaupplýsingar ef leggja á orlof inn á banka. Um leið og
búið er að velja orlofsvirkni, birtist útreikningur orlofs á launaseðli.

Að lokum eru slegnar inn bankaupplýsingar launþega.
Kjararannsókn – Einungis þarf að setja upplýsingar inn á þennan flipa ef launagreiðandi er að
skila inn gögnum til Kjararannsóknarnefndar Hagstofunnar. Að öðru leyti má hann standa
auður.
Víddir – Ef fyrirtæki er deildaskipt þá er deild launþegans
sett hér inn. Launþegi getur fengið greidd laun úr fleiri en
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einni deild, og er farið nánar út í það í launaútreikningnum.
Þegar lokið hefur verið við að slá inn allar upplýsingar eru upplýsingarnar staðfestar með F12
[F12 Skrá] og launþegi bætist við í töfluna.

Aðrar launþegaupplýsingar
Önnur uppsetningaratriði fyrir launþega er hægt að tengja á launþegann með því að fara í
[F5 valmynd] í launþegalistanum. Einnig er hægt að vinna í uppsetningunni í
„Uppsetningartré launþega“. Það er kallað fram með því að velja það úr [F5 valmynd] eða
halda niðri CTRL hnappinum á lyklaborðinu og smella á T [ (CTRL+T) ]

Skattkort & skattkort maka– Hér er skattkort sett inn með Insert [INS ný] hnappinum. Skrá
þarf inn dagsetningu þegar skattkortið tekur gildi hjá launþega. Einnig þarf að skrá inn
nýtingarhlutfall skattkorts. Þegar launþegi hættir, eða
notar ekki skattkort, þá má eyða út skráningunni með
[DEL fella], eða skrá inn „dagsetning til“. Ef skattkort er
ekki tekið út af launþega þegar hann er ekki í starfi
lengur þá safnast upp persónuafsláttur fyrir hvern
mánuð sem kortið er ekki nýtt til áramóta. Ef launþegi kemur aftur til starfa þá gæti reiknast
uppsafnaðar persónuafsláttur sem launþegi á mögulega ekki rétt á, ef hann hefur nýtt það á
öðrum stað.
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Uppsafnað skattkort – Hér er skattkort sett inn með
Insert [INS ný] hnappinum. Skrá þarf inn launaár og
uppsafnaðan persónuafslátt launþega og maka sem
nota skal við frádrátt af reiknuðum staðgreiðsluskatti.
Kerfið notar þennan uppsafnaða afslátt við fyrsta
tækifæri í launaútreikningnum.
Skattkortaupplýsingar - Taflan sýnir skattkortaupplýsingar fyrir valin launþega. Sýnt er fyrir
hvaða mánuði skattkortið hefur verið notað og hversu mikinn persónuafslátt launþegi á
ónýttan. Hægt er að núllstilla ónýttan persónuafslátt ef þess þarf.
Áætluð laun hjá öðrum launagreiðendum - Í töfluna er hægt að setja inn skattskyld laun hjá
öðrum launagreiðanda svo hann falli í rétt skattþrep. Setja þarf inn launaár og upphæð
launa hjá öðrum launagreiðanda í þeim mánuðum sem þetta fellur til.
Eftirágreiddir skattar - Taflan heldur utan um mánaðarlegar greiðslur vegna eftirágreiddra
skatta, hægt er að handskrá upphæðir inn í þessa töflu, en þá þarf að stofna töflu fyrir hvert
launaár, eða setja vélrænt inn í gegnum vinnslur –> lesa eftirágreiddar skattakröfur úr skrá.
Farið er betur yfir vinnsluna hvernig lesa á eftirágreiddar skattakröfur inn síðar í
handbókinni.
Leiðréttingar orlofstíma - Ef launþegi er með orlofsútreikning þá sýnir þessi tafla uppsafnaða
og notaða orlofstíma. Hægt er að sjá núverandi og eldri tímabil. Hægt er að setja inn
handvirkar leiðréttingar á uppsöfnun eða útteknum orlofstímum. Kerfið sýnir alltaf 3
orlofstímabil, núverandi, fyrra og elsta. Dk kerfið sér sjálft um að stofna nýtt orlofstímabil.

Mánaðarleg meðlagsgreiðsla - Taflan heldur utan um mánaðarlega greiðslu vegna meðlags
sem kæmi til frádráttar í launaútreikningi.
Starfstímabil - Taflan heldur utan um starfstímabil
launþegans, hvenær störf voru hafin/lauk, lýsing á
starfi og starfshlutfall. Fyrir ýmsar aðgerðir er
nauðsynlegt að fylla inn í þessa töflu, t.d.
gagnaskilum til Hagstofunnar og ákveðnum
tegundum af orlofsútreikningi.
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Fjarvistarskráning – Í Uppsetning –> Almennar töflur var sýnt hvernig hægt væri að búa til
tegundir á dagatali fyrir fjarvistarskráningu. Hér er hægt að velja úr þeim lista til að skrá
fjarvistir eins og veikindi, veikindi barna og orlof. Kerfið heldur einungis utanum skráðar
fjarvistir í dagatalsglugganum sem opnast, en ekki er möguleiki að flytja þessar fjarvistir í
launaútreikning, nema þá ef verið er að nota stimpilklukku dk.
Fastir launaliðir - Taflan heldur utan um þá launaliði sem eru eins í hverri útborgun. Skráður
er inn fjöldi eininga eða tímar. Hægt er að nota fasta launaliði t.d. fyrir skiptingu á launum
milli deilda, ef það á við.
Lífeyrissjóðir - Taflan heldur utan um þá lífeyrissjóði sem launþegi greiðir í. Hægt er að stilla
uppsetningu á sjóðum frekar undir upplýsingatré launþega (CTRL+T) eða undir
Launauppsetning -> Lífeyrissjóðir. Undir uppsetningartré er hægt að sjá launaliði
lífeyrissjóðs og tvísmella á launalið ef uppsetning er ekki rétt. Þá opnast glugginn í
launauppsetningu þar sem hægt er að laga til lífeyrissjóðssuppsetninguna. Þaða sama gildir
fyrir stéttarfélög.

Stéttarfélög - Taflan heldur utan um þau stéttarfélög sem launþegi greiðir í. Hægt er að stilla
uppsetningu á sjóðum frekar undir upplýsingatré launþega (CTRL+T) eða undir
Launauppsetning -> Stéttarfélög. Undir uppsetningartré er hægt að sjá launaliði
stéttarfélaga og tvísmella á launalið ef uppsetning er ekki rétt. Þá opnast glugginn í
launauppsetningu þar sem hægt er að laga til stéttarfélagsuppsetninguna. Þaða sama gildir
fyrir lífeyrissjóði.
Aukastörf – Hægt er að skrá aukastörf hér í [F5 valmynd], en farið er betur yfir aukastörf
síðar í handbókinni.
Aðrir liðir í [F5 valmynd]
Prenta út eldri launaseðla – Skýrsla til að prenta út eldri launaseðla launþega út frá
dagsetningu. Dagsetningartímabil er óháð árafjölda. Hér í [F5 valmynd] er valið einungis út
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frá launþeganum á þeirri línu sem valin er þegar smellt er á [F5 valmynd]. Einnig er hægt að
nota þessa uppflettingu í gegnum launakeyrslu eða skýrslur og fá þá val út frá launþegum,
hægt að velja alla, valda eða staka ásamt fleiri valkostum.
Listi launþega – Hér er hægt að prenta út lista yfir launþega út frá ýmsum valkostum. Listinn
sýnir grunnupplýsingar launþega, svo sem númer, nafn, heimilsfang, kennitölu og stöðu.
Uppsetningartré – Tafla sem dregur saman allar helstu grunnupplýsingar launþegans ásamt
þeirri launauppsetningu sem honum tengist. Hægt er að nota uppsetningatréð til að skrá á
launþega skattaupplýsingar, lífeyrissjóði, stéttarfélag o.fl. Hægt er að opna tréð með því að
smella á CTRL+T á launþeganum.
Mynd – Hægt er að skanna inn mynd af launþega og tengja við spjald launþegans.
Minnisbók – Getur haldið utan um
ýmsar viðbótar upplýsingar um
launþega. Um minnisbók launþega
gildir það sama og gildir almennt um
minnisbækur í dk. Hægt er að vera
með marga flipa og getur hver flipi
innihaldið mismunandi upplýsingar.
Hægt er að merkja að minnisbók
birtist einungis í launakerfi og hægt er
að fá áminningu við skráningu launa.
Tengdar skrár – Möguleiki er að hlaða inn, vista og tengja ýmis konar skrár við launþegann.
Gæti verið t.d. ferilskrá, starfssamningur eða slíkt. Hafa þarf í huga hvar skrárnar eru
vistaðar, s.s. á sameignarsvæði eða lokuðu svæði.

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
lífeyrissjóði og stéttarfélög þá er hægt að hefjast handa við
launaútreikning. 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 launakeyrslu
eða bakfærslu.

32

Dk Viðskiptahugbúnaður – dk handbók - Laun

Stofna launakeyrslu
Fyrsta skrefið í launaútreikningi er að „stofna launakeyrslu“. Launaár kemur sjálfkrafa inn
ásamt númeri launakeyrslu. Það er teljandi númer eftir
fjölda launaútreikninga sem hefur verið gerður á
launaárinu. Gefa þarf launakeyrslunni lýsingu, getur t.d.
verið heiti mánaðar sem launakeyrslan á sér stað í. Ekki
þarf að skrá neitt inn í merkingar eða einingafjölda, en
ef skráð er í reitinn einingar kemur sjálfkrafa sú eining í
magnreitinn sem valin er fyrir þá launaliði sem hafa
innslátt „einingar“ í launaútreikningi, t.d. mánaðarlaun.
Einnig er hægt að nota merkingardálkinn t.d. ef sækja á
ákveðinn hóp launþega sem hafa ákveðna merkingu á
launþegaspjaldi í launaútreikning.
Ef notast er við deildir, er hægt að stofna sér launakeyrslu fyrir ákveðna deild. Ef engin deild
er valin stofnast launakeyrslan fyrir allar deildir saman. Launaútreikningur deildaskiptist
miðað við þá deild sem valin er á launþega.
Útborgunartímabil birtast samkvæmt því sem hakað er í, í
Uppsetning -> Almennar stillingar í uppsetningu
launakerfis. Hakað er í viðeigandi útborgunartímabil og
dagsetning sett inn fyrir launaútreikning.
Hægt er að setja inn fastan texta á launaseðil, það er þá
nýtt ef koma á ákveðnum upplýsingum á framfæri til
launþega. Hægt er að láta það birtast á öllum launaseðlum eða völdum. Ef fastur texti er
virkjaður við stofnun launaútreiknings þá birtist hann á öllum launaseðlum. Að skilgreina
fastan texta á valda launþega er gert í skráning tíma/launa.
Launadagbók – Launadagbók býður upp á að stofna dagbók sem getur nýst við
launaútreikning. Yfirleitt eru þetta færslur sem eru myndaðar fyrir launaútreikninginn
sjálfann eins og fyrirframgreiðslur, vöruúttektir, afturvirkar launahækkanir o.fl. Virkni
launadagbókar er betur sýnd síðar í handbókinni.

Skráning tíma/launa
Þegar búið er að stofna launakeyrslu er hægt að vinna í útreikningi launa fyrir þá launþega
sem stofnast í töflunni skráning tíma/launa.
Hér eru tímar og upphæðir slegnar inn á hvern launþega eftir því sem við á. Einnig er hægt
að lesa inn tímaskráningu frá stimpilklukku dk, öðrum tímaskráningarkerfum s.s. Tímon og
Bakverði og líka út frá csv innlestri. Launaliðir koma inn í skráninguna í þeirri röð sem þeir eru
skráðir inn í launatöfluna. Til að skrá á launalið má smella á launaliðinn til að opna hann
(línan verður gul) og fara svo í viðeigandi reit til að setja inn tíma/einingu eða upphæð. Gott
er að smella beint á F12 [F12 skrá] til að ljúka skráningu á línu. Hægt er að bæta við
óreglulegum launaliðum s.s. desemberuppbót eða fyrirframgreiðslum með því að smella á
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Insert [INS ný] hnappinn í næstu tómu línu. Einnig er hægt að fella launaliði út með því að
smella á [DEL fella] sem eiga ekki að vera í launakeyrslunni. Til að reikna launaseðilinn og
skoða útkomuna á skjá er hægt að fara í [F5 valmynd] eða nota flýtileiðina CTRL+A.

Fleiri valmöguleikar eru í [F5 valmynd] sem gætu nýst í launaútreikningum. Þar er t.d. að
finna skráningu á notuðum orlofstímum, skráningu á áunnum og/eða nýttum frítökurétti.
Hægt að setja inn eftirágreidda skatta, meðlag og fastan texta sem getur birst á launaseðli.
Einnig er hægt að birta fjarvistarskráningu ef hún er nýtt.
Ef notast er við deildir þá setur kerfið launakostnað á þá deild sem sett er á spjald
launþegans. Einnig er hægt að skipta launakostnaði á milli deilda. Ef það er sami launaliður,
t.d. mánaðarlaun sem á að skiptast á milli tveggja deilda, þá er launaliðurinn settur tvisvar
sinnum inn í launaútreikning og viðeigandi deild sett á hvora línu.
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Í [F5 valmynd] í skráningu
tíma/launa eru ýmsir liðir sem geta
nýst við launaútreikninginn.

Hægt er að bæta við launþega í
launakeyrslu, en það er líka hægt
með því að smella á Insert [INS ný] í
glugganum sjálfum. Einnig er hægt
að taka út launþega ef hann fellur
ekki undir þennan launaútreikning með því að smella [DEL fella]. Í stað þess að fara inn á
hvern og einn launþega til að bæta við óreglulegum launalið eins og desember- eða
orlofsuppbót er hægt að setja það inn á alla launþegana í einu með því að „bæta launalið á
valda launþega“.
Hægt er að fella launakeyrslu eftir að hún hefur verið stofnuð. Hægt er að nota það t.d. ef
gerð er prufulaunakeyrsla eða launakeyrsla stofnuð með rangri dagsetningu. Þessi vinnsla
fellir alla launakeyrsluna í heild, ekki staka launþega.
Ef að launataxta hefur verið breytt í launatöflu eftir að launakeyrsla hefur verið stofnuð þá er
hægt að endursækja taxta frá launatöflum. Ekki þarf að fella launakeyrsluna til að fá nýja
taxta inn.
Í [F5 valmynd] er hægt að lesa inn tímaskráningar frá dk stimpilklukku eða verkbókhaldi,
öðrum tímaskráningarkerfum eins og Tímon og Bakverði, eða csv skrá sem þarf þá að vera
uppsett eins og tekið er fram í vinnslunni. Best er að vera búinn að yfirfara tímaskráningar
áður en tímar eru lesnir inn í launakeyrsluna.
Fasta texta er hægt að setja inn á launaseðil launþega. Í
[F5 valmynd] er hægt að bæta textanum við á valda/alla
launþega og líka fella hann út af völdum/öllum
launþegum ef hann á ekki að birtast. Einnig var hægt að
setja fasta textann inn við stofnun launakeyrslunnar.
Þessi texti birtist neðarlega á launaseðlinum, og getur
innihaldið hvaða þær upplýsingar sem launagreiðandi
vill koma á framfæri.
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Næstu liðir í launakeyrslunni sem eru að Reikna laun, Launalistar, Launaseðlar, Skilagreinar
og Uppfæra laun, er allt aðgengilegt hvort heldur sem er úr aðalvalmyndinni eða [F5
valmynd] í skráning tíma/launa. Þetta eru nákvæmlega sömu aðgerðir og er hægt að
nálgast þær á báðum þessum stöðum.

Reikna laun
Þessi vinnsla reiknar laun fyrir alla launþega í launakeyrslunni með einni aðgerð. Hægt er að
reikna launin eins oft og launagreiðandi þarf. Ef einhverjar
athugasemdir eru varðandi launaútreikning koma þær fram
þegar kerfið hefur reiknað launin. Athugasemdirnar geta átt við
hvort skattkort vanti á launþega eða lífeyrissjóð launþega. Hægt
er að laga atriðin sem athugasemd kemur á og svo þarf að
endurreikna launin til að breytingar taki gildi. Það þarf ekki að
fella launakeyrslu.

Launalistar
Launalisti tekur saman launaútreikning hvers launþega í launakeyrslunni, og sýnir svo
samantektarblað á síðustu blaðsíðunni með samtals launatölum og samtals iðgjöldum í
lífeyrissjóði og stéttarfélög allra launþega. Í valkostum fyrir launalista er hægt að fletta upp
eldri launakeyrslum eða vali eftir mánuðum og niður á ákveðna launþega.

Launaseðlar
Hér er hægt að kalla upp launaseðla fyrir ákveðið tímabil eða launakeyrslur. Einnig er boðið
upp á ýmsar aðrar afmarkanir, s.s. niður á ákveðna launþega, eða merkingu.

Rafrænir launaseðlar
Hægt er að senda launaseðla með rafrænum hætti úr dk í heimabanka launþega.
Launaseðlaform bankans þarf að vera tengt dk, en það stillt í Uppsetning –> Almennar
stillingar, á flipanum Laun-rafrænir launaseðlar. Einnig þarf að vera hak á launþegaspjaldi
að „senda launaseðla rafrænt“. Þegar þessi atriði eru uppsett er hægt að senda launaseðla í
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bankann með xml skráarflutningi eða vefþjónustu.
Ýmsir valkostir eru í boði, en þeir helstu koma
sjálfkrafa inn. Ef dálkurinn launþegar og merking er
haft tómt þá sendast allir launaseðlar rafrænt, þar
sem hak er í á launþegaspjöldum að „senda
launaseðla rafrænt“. Ef sent er með vefþjónustu þá
þarf að slá inn notendanafn og lykilorð launagreiðanda
í viðskiptabanka hans. Launagreiðandinn þarf að hafa
réttindi í bankanum til að geta sent inn rafræna
launaseðla. Sendingin er kláruð í dk með því að smella
á F12 [F12 staðfesta].

Skilagreinar
Hér er hægt að skoða og prenta allar
skilagreinar sem tengjast launaútreikningi, s.s.
banka- og orlofsskilagrein, meðlag, lífeyris- og
stéttarfélagsskilagreinar, staðgreiðslu og
opinber gjöld.

Tímabil – Hér er valið hvaða tímabil launakeyrslu á að skoða skilagreinar fyrir.
Skilagreinar – Hér er hakað í þær tegundir skilagreinar sem á að skoða/prenta.
Afmörkun launþega – Hér er hægt að velja hvaða launþegar birtast, allir eða velja út frá
ákveðnum launþegum eða merkingu.
Lífeyrissjóðir og stéttarfélög – Hér er hægt að velja ákveðna sjóði ef skoða á skilagrein fyrir
ákveðinn sjóð. Ef dálkarnir eru tómir birtast skilagreinar fyrir alla lífeyrissjóði og stéttarfélög
fyrir valda launakeyrslu.
Sendingarskrá í banka – Hægt er að láta kerfið útbúa banka- og orlofsskilagrein sem hægt er
að lesa inn í banka fyrir greiðslu á launum. Haka þarf í banka- og orlofsskilagrein í vali fyrir
skilagreinar. Þá opnast fyrir þennan flipa „Sendingarskrá í banka“ og hér þarf að haka í að
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„skrifa í skrá“ og velja slóð þar sem að
textaskráin vistast niður. Gott er að eiga t.d.
möppu á c-drifi notanda. Kerfið geymir svo
slóðina sem er valin svo ekki þarf að gera það
í hvert skipti.
Til að skráin stofnist þarf að smella á [F6
skjár] og þá kemur melding um að
bankaskilagrein hafi verið stofnuð. Skráin fær
alltaf heitið SI080, og vistast þá niður á
skilgreindri slóð. Þegar skráin hefur stofnast
er hægt að lesa skrána inn í bankann til
greiðslu.

Staðgreiðsluskilagrein – Hér er val um hvernig staðgreiðsluskilagreinin prentast, hvort hún
sýni hefðbundið RSK 5.06 eyðublað eða lista þar sem fram kemur þrepaskipting og
persónuafsláttur. Þetta er einungis fyrir útprentun launagreiðanda og stýrir því ekki hvernig
skilin fara rafrænt til RSK.

Rafrænar skilagreinar
Í launakerfinu er hægt að senda inn skilagreinar til RSK vegna staðgreiðslu, lífeyrissjóða,
stéttarfélaga og Innheimtustofnunar sveitarfélaga vegna meðlags með rafrænum hætti.
Rafræn staðgreiðsluskilagrein
Til að staðgreiðsluskilagrein sendist rafrænt þarf að vera búið
að setja inn veflykil RSK og netfang launagreiðanda inn í
Uppsetning -> Almennar stillingar á flipann Laun -> Rafrænar
skilagreinar. Launaár og mánuður kemur sjálfkrafa út frá
síðustu reiknuðu launakeyrslu, svo gott er að athuga hvort rétt
launatímabil sé valið. Þegar forsendur eru réttar er skilagreinin
send með F12 [F12 staðfesta]. Ef sending skilar sér eðlilega til
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RSK kemur upp gluggi sem segir til um það. Einnig birtist skilagreinin upp á skjá. Við
móttöku hjá RSK verður til krafa hjá Reiknistofu bankanna og er síðasti dagur til að greiða
kröfuna 15. næsta mánaðar sem skilagreinin var fyrir.
Ef laun eru leiðrétt og senda þarf inn skilagrein aftur vegna tímabils sem þegar hefur verið
sent fyrir, er hægt að senda staðgreiðsluskilagrein aftur úr kerfinu. Í framhaldi þarf svo að
skrá sig inn á þjónustuvef RSK og fella eldri skilagrein niður.
Einungis er hægt að senda fyrir hvern almanaksmánuð til RSK en ekki valda launakeyrslu.

Rafrænar lífeyrissjóðs- og stéttarfélagsskilagreinar
Hægt er að senda lífeyrissjóðs- og stéttarfélagsskilagreinar samtímis. Það þarf að vera búið
að setja inn notendanöfn og lykilorð sjóða í töfluna Rafrænir innheimtuaðilar eins og áður
hefur komið fram til að sending skili sér rafrænt. Smellt er á
„rafrænar skilagreinar“ í valmyndinni og valin afmörkun fyrir
launatímabil sem á að senda en val er um ákveðinn mánuð eða
launakeyrslu.
Hægt er að haka í bæði lífeyrissjóðsskilagrein og
stéttarfélagsskilagrein. Einnig er í boði afmörkun niður á
ákveðna launþega eða merkingu, en ef það er haft tómt þá
sendast allir launþegar í valinni launkeyrslu.

Svo er smellt á F12 [F12 staðfesta] og þá birtist gluggi með
öllum rafrænu innheimtuaðilunum. Hak má vera í öllum
sjóðunum þar sem eingöngu sendist á þá sjóði sem reiknað er
á í launaútreikningnum.

Til að skilagreinarnar sendist rafrænt til
sjóðanna þarf að smella á F12 [F12 staðfesta].
Þá kemur samantektarblað sem gott getur
verið að prenta út. Á samantektinni kemur
fram hvort sending tókst, eða hvort eitthvað
sé ábótavant og þurfi að bregðast við til að
sending skili sér.
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Hægt er að senda aftur rafrænt á ákveðinn sjóð,
og er það gert með að haka í að „velja/afvelja
alla innheimtuaðila“, og haka svo í þann sjóð
sem á að senda aftur til.

Lífeyrissjóðir og stéttarfélög stofna svo kröfur í
heimabanka ef sending hefur skilað sér eðlilega
til móttakanda. Einstaka sjóðir hins vegar stofna
ekki kröfur sjálfvirkt heldur þarf að óska eftir því
að kröfur verði stofnaðar eftir fyrstu skil

Rafræn meðlagssgreiðsla – Hægt er að senda
meðlagsgreiðslur rafrænt inn til Innheimtustofnunar
Sveitarfélaga. Uppsetning er sýnd framar í handbókinni
undir Uppsetning -> Almennar stillingar. Þegar uppsetning
er klár er farið í Rafrænar skilagreinar og þar hakað í
Meðlagsskilagrein og sending kláruð með því að smella á
F12 [F12 staðfesta].
Athugið að allar rafrænar sendingar eru háðar netsambandi.
Ef netsamband er slæmt gæti sending tekið lengri tíma og
gott að hafa TimeOut í Uppsetning -> Almennar stillingar
stillt í hærra lagi, t.d. 30.

Uppfæra laun
Launakeyrsla er kláruð að fullu og uppfærð þegar smellt er á uppfæra laun. Þá er ekki hægt
að vinna frekar við launakeyrsluna. Hægt er að senda skilagreinar rafrænt áður en laun eru
uppfærð en ágætis vinnuregla er að hafa launakeyrslu opna í nokkra daga eftir
launaútreikning svo hægt sé að gera leiðréttingar ef þörf er á. Svo er hægt að senda
rafrænar skilagreinar og uppfæra laun.
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Þegar laun eru uppfærð lokast fyrir launakeyrsluna og hún fer úr skráning tíma/launa og
færsla myndast í uppfærðar en óbókaðar launakeyrslur.

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 smella á [F5 valmynd]. Byrjað er á að
yfirfara bókun, en í þeirri aðgerð er launakeyrslan afstemmd og athugað hvort ekki séu
bókhaldslyklar fyrir alla launaliði sem reiknað var á. Sé yfirferðin í lagi kemur hak í dálkinn
„Yfirfarin“ og þá er aftur smellt á [F5 valmynd] og valið Bóka. Þá verður til óuppfærð dagbók
í fjárhag sem þarf að yfirfara, prenta og uppfæra.

Bakfæra laun
Ef mistök hafa verið gerð í launakeyrslu og nauðsynlegt reynist að bakfæra einn eða fleiri
launaseðla er hægt að framkvæma það í sérstakri vinnslu.

Smellt er á „Launaseðlar til bakfærslu“, þar valið Insert [INS ný] og þá er launakeyrslan valin
sem á að bakfæra, og valið hvort bakfæra eigi alla launaseðla í
þeirri launakeyrslu eða valda launþega. Hægt er að velja
nokkra launaseðla og er þá sett komma á milli til aðgreiningar.

Þá stofnast þeir launaseðlar sem hafa verið valdir til bakfærslu í
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glugganum. Næst er farið í „prentun bakfærðra launaseðla“ og þar er hægt að prenta út
bakfærslu launaseðlana. Að lokum er smellt á að uppfæra bakfærða launaseðla.
Ekki er hægt að stofna nýja launakeyrslu á meðan að bakfærslu launakeyrsla er opin, og á
sama hátt er ekki hægt að stofna til bakfærslu ef að hefðbundin launakeyrsla er opin.
Ástæðan er sú að bakfærsla er sjálfstæð launakeyrsla.
Gott er að hafa í huga að ef bakfæra þarf mörg launatímabil er best að bakfæra elsta
tímabilið fyrst og klára nýjan launaútreikning fyrir það tímabil. Bakfæra svo næsta mánuð og
reikna rétt laun fyrir það tímabil o.s.frv. Þá helst persónuafsláttur réttur. Ef margir mánuðir
eru bakfærðir og svo er farið í að reikna laun þá reynir kerfið að nýta allan uppsafnaðan
persónuafslátt í fyrstu launakeyrslu eftir bakfærslu.

Uppflettingar
Hér er að finna uppflettingar á launagögnum, svo sem bókaðar
launakeyrslur, launasamtölur, bókaðir greiðslubunkar, bókaðar
launadagbókur og launaseðilslínur.

Bókaðar launakeyrslur
Hér er hægt að fá lista yfir allar launakeyrslur sem hafa verið bókaðar yfir í fjárhag. Úr
þessum lista má afturkalla stöðu launakeyrslu og gera hana óbókaða.

Launasamtölur
Listi yfir allar launasamtölur, niður á ákveðna launþega eða alla.

Bókaðir greiðslubunkar
Hér er yfirlit yfir alla greiðslubunka sem greiddir hafa verið

Bókaðar launadagbækur
Hér er hægt að fletta upp öllum uppfærðum launadagbókum.

Launaseðlislínur
Hér er hægt að fá upp ítarlega uppflettingu sem getur sýnt tegundir launaliða niður á
almenna launaliði, launaliði tengda lífeyrissjóðum og stéttarfélögum, kerfislaunaliði,
frádregin hlunnindi o.fl. Þetta getur nýst launagreiðendum sem þurfa að greina
launagreiðslur fyrir jafnlaunavottun. Listana er hægt að flytja út í excel skrá og vista.
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Skýrslur
Margar af skýrslunum er hægt að finna á öðrum stöðum í
launakerfinu líka, t.d. í [F5 valmynd] í launþegatöflunni.
Hægt er að birta skýrslurnar á skjá [F6 Skjár] eða senda
beint á prentara [F7 Prenta]. Þegar skýrslur eru komnar á
skjá er hægt að nota flýtitakka til að flakka á milli blaðsíðna,
prenta alla skýrsluna, prenta valda blaðsíðu eða flytja skjal
yfir á pdf, excel eða word.

Gott er að byrja á að smella á F10 [F10 Hreinsa] áður en valkostir fyrir skýrslur eru valdar því
kerfið geymir fyrri valda valkosti og það getur leitt til þess að skýrsla komi ekki upp eins og
hún á að gera.

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 út þá launaliði sem notaðir hafa verið af hverjum launþega fyrir sig. Hægt
að velja út frá stöðu launþega.

Prenta eldri launaseðla
Hér er hægt að prenta eldri launaseðla.

Skattkorts upplýsingar
Hér prentast út upplýsingar um notaðan og ónýttan persónuafslátt fyrir gefið tímabil.

Afmælisdagar launþega
Hér er hægt að prenta út afmælisdagalista fyrir launþega.

Orlofslisti
Hér er hægt að prenta út yfirlit yfir uppsafnað orlof á núverandi orlofstímabili.

Nákvæm sundurliðun orlofstíma
Hér er hægt að prenta út skýrslu sem sýnir yfirlit yfir stöðu orlofs á öllum þremur
orlofstímabilinum, hvað er uppsafnað, notað og eftirstöðvar.

Verðmæti orlofstíma
Hér er hægt að prenta út orlofsstöðu í lok launaárs. Kerfið tekur mið af hvenær síðast voru
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reiknuð laun, stöðu orlofstíma og reiknar svo verðmæti orlofstíma út frá núverandi
dagvinnutaxta. Passa verður að dagvinnutaxti sé réttur í launatöflu svo að verðmæti reiknist
rétt.

Starfslisti
Hér er hægt að prenta út yfirlit yfir starfshlutfall, ráðningardag, fjölda daga í starfi o.fl. Til
þess að skýrslan sýni réttar upplýsingar þarf að vera skráð í töfluna „Starfstímabil“ sem er
aðgengilegt í [F5 valmynd] í launþegatöflunni.

Vinnulisti
Hér er hægt að prenta lista fyrir innslátt launa.

Launagreining
Hér má fá ýmsar upplýsingar á samandregnu formi og skoða svo
ítarlega gögnin niður á einstakar hreyfingar.

Greiningartré
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 liði má
sjá viðeigandi launaseðil eða launaseðla.
Launagreininguna er hægt að prenta út að hluta eða
í heild sinni. Hana er einnig hægt að senda yfir í
excel til frekari úrvinnslu með því að smella á [F5
valmynd] og velja þar „senda yfir í Excel“.
Ef notast er við deildir er hægt að haka í að fá
greiningu niður á deildir.

Fjarvistardagatal
Sama fjarvistarskráning og er aðgengileg í [F5 valmynd] á launþegaspjaldi. Hægt er að
prenta dagatalið út, eða senda yfir í excel.
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Vinnslur
Undir vinnslum er hægt að finna aðgerðir til að senda launamiða úr kerfinu, senda
launaseðla með tölvupósti, vinna með eftirágreidda skatta o.fl.

Launamiðar
Rétt er að taka strax fram að þeir aðilar sem tóku launakerfið í notkun á miðju launatímabili
og þurfa að skrá inn heildartölur/upphafsstöður verða að hafa lokið allri skráningu áður en
launamiðar eru gerðir. Sýnt hefur verið hvernig framkvæma á skráningu á upphafsstöðum í
handbókinni.
Þegar vinnslan Launamiðar (RSK2.01) er valin birtist tafla sem inniheldur stofnaða
launamiða fyrir hvert ár. Allar undirvinnslur fyrir launamiða er að finna í [F5 valmynd]. Fyrst
þarf að láta kerfið útbúa launamiða.

Hér þarf einungis að velja launaárið og smella á F12 [F12 staðfesta] til að stofna launamiðana
fyrir valið ár.

Launamiðarnir fyrir alla launþega sem hafa fengið greidd laun á árinu birtast nú í töflunni.
Ekki er búinn til launamiði fyrir þá launþega sem fá reiknað endurgjald.
45

Dk Viðskiptahugbúnaður – dk handbók - Laun

Hafi verið til launamiði fyrir sama launaár þá er hann einfaldlega uppfærður með nýjustu
upplýsingum. Hægt er að fella launamiða og stofna aftur, fella staka launamiða með því að
smella á [DEL fella] á valda línu, eða velja fella launamiða í [F5 valmynd], þá fara út allir
launamiðar þess árs.
Þegar launamiðar hafa verið stofnaðir er hægt að fara yfir listann í [F5 valmynd] og velja það
sem við á.

Launaseðlar launþega – Birtir alla launaseðla ársins fyrir þann launþega sem valinn er.
Skoða launamiða – Birtir launamiða valins launþega
Prenta launamiða – Val um útprentun launamiða. Hægt er að prenta alla launamiða eða
stakan, og fá einn miða á síðu eða þrjá.

Senda launamiða með tölvupósti – Val um að senda launamiða með tölvupósti. Til þess að
sending skili sér þarf tölvupóstur notanda að vera uppsett í dk.
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Senda launamiða í birtingarkerfi banka – Val um að senda launamiða í banka svo þeir birtist
sem rafræn skjöl í heimabanka launþega. Hægt er að senda launamiðana með vefþjónustu
eða xml skrá. Ef launamiði er sendur með vefþjónustu þá þarf notandi að hafa notendanafn
og lykilorð í fyrirtækjabanka sinn.

Senda launamiða rafrænt – Að lokum eru launamiðar sendir rafrænt til RSK. Þá þarf að haka
í að senda launamiða, setja doppuna í að „Senda“ og svo smellt á F12 [F12 staðfesta], en þá
sendast launamiðar rafrænt til RSK. Launamiðar ættu þá að birtast inn á þjónustuvef RSK.
Gott er að villuprófa fyrir sendingu, en launamiðar sendast aldrei rafrænt nema doppan sé í
„Senda“. Ef doppan er sett í „staða skila“ má sjá hvort sending til RSK hafi skilað sér.

Prenta launaframtal – Hér er hægt að prenta launaframtal.
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Senda launamiða með tölvupósti
Möguleiki er að senda launaseðla með tölvupósti.
Afmörkun getur verið niður á valda launþega eða alla
innan sömu launakeyrslu. Einnig er hægt að senda
bara á þá sem ekki hafa fengið rafræna launaseðla í
heimabanka.
Netfang þarf að vera skráð á launþegaspjald og
tölvupóstur þarf að vera uppsettur í dk hjá notanda
til að sending skili sér úr kerfinu.

Breyta stöðu á launþegum
Vinnsla sem breytir stöðu á launþegum úr virkur í óvirkur eða
hættur.

Lesa og skrifa eftirágreiddar skattakröfur
Launagreiðandi getur óskað eftir því hjá RSK að fá senda til sín skrá með eftirágreiddum
sköttum. Launagreiðandi fær þá sendan tölvupóst mánaðarlega með textaskrá sem þarf að
vista á tölvu viðkomandi og er svo lesin inn í
vinnsluna „Lesa eftirágreiddar skattakröfur úr Txtskrá“. Skráin frá RSK innheldur þá launþega og
upphæðir sem launagreiðandi þarf að draga
eftirágreidda skatta af.
Við innlestur á skránni þarf að velja innheimtuaðila
og sækja skrána þar sem hún hefur verið vistuð á
tölvunni. Staðfest er með F12 [F12 Staðfesta] og þá
myndast upphæðirnar á réttum stað á launþeganum
og koma til frádráttar í launaútreikningi. Lesa þarf nýja skrá inn fyrir hvern launaútreikning.

Við lok launakeyrslu þarf að senda RSK skrá til staðfestingar á frádrættinum. Vinnslan „Skrifa
afdregnar egr. skattakröfur í Txt-skrá“ er valin, athugað hvort að launatímabil sé rétt og
staðfest með F12 [F12 Staðfesta].
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Til að vinnslan virki þarf tölvupóstuppsetning að vera
uppsett á notanda. Ef tölvupóstur virkar ekki hjá
notanda er hægt að vista skrána á valinni slóð í tölvu
notanda og senda þannig til RSK. Launagreiðandi
þarf svo að ganga frá millifærslu til RSK í framhaldi.

Ýmsir möguleikar í launakerfinu
Sambankavefþjónustur
Í dk er hægt að bæta við einingu í leyfi fyrirtækis sem heitir Sambankavefþjónustur. Með
þessari einingu tengjast dk og viðskiptabanki fyrirtækisins og er þannig hægt að vinna margar
vinnslur í bankanum beint úr dk. Í launum er þannig hægt að greiða laun og orlof,
lífeyrissjóðum og stéttarfélögum, meðlag og opinber gjöld utan staðgreiðslu. Einnig bókast
greiðslur á fjárhagslykla sem mótbókun launa. Sambankavefþjónustur virka einungis með
rafrænum skilríkjum frá Auðkenni, annaðhvort sem kort tengt við kortalesara eða
búnaðarskilríkjum. Ekki er nóg að vera með rafrænt skilríki í síma.
Þegar sambankavefþjónstur hefur verið virkjaðar í leyfi bætast
við valmöguleikarnir að greiða launatengd gjöld og
greiðslubunkar.
Greiða launatengd gjöld
Hér er hægt að stofna greiðslubunka fyrir laun, lífeyrissjóði/stéttarfélög, orlof, meðlag og
opinber gjöld utan staðgreiðslu.
Doppan er sett í það val sem stofna á greiðslubunka
fyrir. Einungis er hægt að stofna einn greiðslubunka í
einu.
Velja þarf launár og svo er hægt að velja mánuð eða
launakeyrslu. Einnig er hægt að slá inn eða breyta
lýsingu sem fylgir greiðslubunkanum.
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Lokið er við stofnun greiðslubunka með F12 [F12 staðfesta] og hann færist þá inn í töfluna
greiðslubunkar.

Þar safnast saman óunnir greiðslubunkar.

Greiðslubunkar
Tvísmellt er á greiðslubunka til að vinna með hann.

Í [F5 valmynd] er valið að „Greiða“. Þá þarf að skrá inn notendanafn og lykilorð sem tengist
heimabanka ásamt Pin númeri rafræna skilríkis. Þá stofnast greiðslubunkinn í banka
fyrirtækis. Stillingaratriði er hjá bönkum hvort að það myndist greiðslubunki eða færslur
greiðast strax út af reikningi. Þegar kröfur hafa verið greiddar þarf að fara aftur í [F5
valmynd] og sækja svar við greiðslubunka. Þá er hægt að „bóka greiðslubunka“, en þá
myndast mótfærsla í fjárhag við upphaflegri launabókun.
Hægt er svo að fletta upp uppfærðum greiðslubunkum undir Uppflettingar -> Bókaðir
greiðslubunkar.
Fylgiskjalasería fyrir greiðslubunka er skilgreind undir Uppsetning –> Almennar stillingar.

Launadagbók
Launadagbók býður upp á að stofna dagbók sem getur nýst við launaútreikning. Yfirleitt eru
þetta færslur sem eru myndaðar fyrir launaútreikning sjálfan
eins og fyrirframgreiðslur, vöruúttektir, afturvirkar
launahækkanir o.fl. Hægt er að vera með margar
launadagbækur í einu. Launadagbók birtist undir flipanum
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Launakeyrsla þegar búið er að haka í að „Nota launadagbók“ í Uppsetning –> almennar
stillingar.
Til að bókun launadagbókar flytjist yfir í launaútreikning þarf að vera búið að stofna
launakeyrsluna. Alltaf er hægt að fletta upp uppfærðum launadagbókum undir
uppflettingar.

Stofnuð er ný launadagbók með Insert [INS ný]. Launadagbókina er hægt að nýta eins og
hefbundna dagbók og handslá inn færslur sem flytja á svo í launakeyrslu, t.d. eins og
fyrirframgreiðslur.

Einnig eru fyrirfram útbúnar vinnslur sem hægt er að nýta til launaútreiknings svo sem að
sækja vinnutíma frá stimpilklukku, verkbókhaldi, öðrum tímaskráningarkerfum, ógreidda
reikninga launþega, og mynda tillögur að des/orlofs uppbót, eingreiðslu og afturvirkar
launahækkanir.
Allar stofnaðar launadagbækur myndast í töflunni fyrir launadagbók og eru sýnilegar þar
þangað til þær eru bókaðar, og flytjast yfir í launakeyrslu. Alltaf er hægt að fletta upp
uppfærðum launadagbókum undir Uppflettingar -> Bókaðar launadagbækur.
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Vinnslur eins og að sækja vinnutíma frá verkbókhaldi, dk stimpilklukku og öðrum
tímaskráningarkerfum er framkvæmt á alveg sama hátt og í skráning tíma/launa.

Hér verða sýnd dæmi um hvernig hægt er að nota launadagbók til að sækja ógreidda
reikninga launþega og mynda tillögur að des/orlofs uppbót, eingreiðslu og afturvirkum
launahækkunum.

Alltaf þarf að byrja á að stofna launadagbók með því að smella á Insert [INS ný] og svo farið í
[F5 valmynd] til að velja þá vinnslu sem framkvæma á.

Sækja ógreidda reikninga launþega
Launþegar geta verið til sem skuldunautar og fengið að taka út vörur í reikning.
Launagreiðandi getur nýtt sér þessa vinnslu í launadagbók til að sækja stöðu á ógreiddum
reikningum launþega til frádráttar í launakeyrslu.
Launaliður þarf að vera til fyrir vöruúttekt, skilgreindur sem frádráttarliður og áður en
vinnslan er sett af stað er gott að vera búin að fara yfir hreyfingar skuldunauta og jafna þær
færslur sem greiddar eru þannig að staða sé rétt.

Í forsendum fyrir vali þarf að setja inn dagsetningu,
og launalið fyrir frádrátt. Hægt er að velja út frá
flokki skuldunauta, en það er ekki nauðsynlegt.
Vinnslan fer af stað þegar smellt er á F12 [F12
staðfesta].
Færslurnar myndast svo í launadagbókinni þar sem
hægt er að fara yfir þær áður en þær eru fluttar í
launakeyrsluna.
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Hægt er að eiga við færslurnar, t.d. breyta upphæð eða fella út
ef við á. Þegar færslurnar eru réttar er hægt að færa þær yfir í
launakeyrsluna. Það er gert með að fara í [F5 valmynd] ->
Yfirfara og Bóka.

Mynda tillögur að desember/orlofsuppbót
Í launadagbók er hægt að láta kerfið mynda tillögur að útreikningi fyrir desember – eða
orlofsuppbót.
Kerfið myndar tillögu að uppbót út frá hinum ýmsu valkostum. Mikilvægt er að hafa í huga
að upphæðirnar eru alltaf tillögur út frá gefnum forsendum og því þarf í öllum tilfellum að
fara yfir niðurstöður áður en uppbót er flutt í
launakeyrslu.

Grunn valkostir - Þar er sett inn uppgjörstímabil
uppbótar, upphæð og launaliður. Hægt er að haka við að
taka með launaþega þó þeir nái ekki 12 vikna lágmarki.
Afmörkun launþega - Ef dálkurinn fyrir launþeganúmer
er tómur, þá horfir kerfið á alla launþega, svo er hakað í
hvaða staða á við, virkur, óvirkur, hættur.
Valkostir vegna
vaktavinnu - Þá er hakað í þá flokka sem reikna á uppbótina
af. Getur verið dagvinna, yfirvinna, álag, launaauki. Þessir
flokkar eru þeir sömu og eru á launaliðum, og því þarf að
gæta þess hvaða launaliðir eru undir hvaða flokk.
Stillingar – Atriði sem tengjast algengustu
kjarasamningum hér á Íslandi. Hægt er að eiga við
fjölda vikna ef við á.
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Þegar réttar forsendur hafa verið settar inn eru 3 valmöguleikar í boði.
Það er hægt að prenta samandreginn lista yfir
útreiknaða uppbót, prenta fullsundurliðan lista yfir
útreikning og svo mynda færslur í launadagbók.

Samandreginn listi - sýnir samantekt á útreikningi
uppbótar og tillögur um hvort launþegi fái greidda fulla uppbót, hluta eða sé búinn að fá
greitt.
Fullsundurliðaður listi - sýnir hvaða forsendur kerfið er að nota til útreiknings.
Mynda færslur í launabók – myndar færslurnar í launabókinni.
Athugið að valdar forsendur haldast alltaf inni þó breytt sé um aðgerð, en fara þarf aftur inn í
[F5 valmynd] til að breyta aðgerð.

Þegar færslurnar eru komnar í launadagbókina er hægt að eiga við upphæð uppbótar hjá
launþega. Þegar færslur eru orðnar réttar er hægt að færa þær yfir í launakeyrslu.
Færslurnar eru færðar yfir með því að smella á [F5 valmynd] – „yfirfara“ og því næst á [F5
valmynd] „bóka“ ef dagbókin er villulaus. Launaliður fyrir uppbót stofnast þá á launþega
með viðeigandi upphæð frá launadagbók.

Sama á við ef vinnslan er nýtt fyrir orlofsuppbót.
Hægt er að nota merkingu í vali fyrir launþega ef mismunandi útreikningur er á uppbót milli
kjarasamninga stéttarfélaga og þá er hægt að stofna launadagbók fyrir hvern útreikning.
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Mynda tillögur að eingreiðslu.
Þessi vinnsla myndar tillögur að eingreiðslu sem reiknar hlutfallslega uppbót út frá
vinnuhlutfalli á uppgjörstímabilinu.
Launadagbókin myndar alltaf tillögur sem þarf að yfirfara út frá gefnum forsendum.

Grunn valkostir - Þar er sett inn
uppgjörstímabil sem eingreiðslan á við,
upphæð og launaliður. Hægt er að haka við
að taka aðeins með þá launþega sem eru
með í núverandi launakeyrslu.
Afmörkun launþega - Ef dálkurinn fyrir
launþeganúmer er hafður tómur, þá horfir kerfið á alla launþega, svo er hakað í hvaða staða
á við, virkur, óvirkur, hættur.
Valkostir vegna vaktavinnu - Þá er hakað í þá flokka sem reikna á uppbótina af. Getur verið
dagvinna, yfirvinna, álag, launaauki. Þessir flokkar eru þeir sömu og eru á launaliðum, og því
þarf að gæta þess hvaða launaliðir eru undir hvaða flokk.

Þegar réttar forsendur hafa verið settar inn eru 3 valmöguleikar í boði.
Það er hægt að prenta samandreginn lista yfir útreiknaða eingreiðslu, prenta fullsundurliðan
lista yfir útreikning og svo mynda færslur í
launadagbók.

Samandreginn listi - sýnir samantekt á útreikningi
eingreiðslu og tillögur um hvort launþegi fái greidda
fulla eingreiðslu, hluta eða sé búinn að fá greitt.
Fullsundurliðaður listi - sýnir hvaða forsendur kerfið er að nota til útreiknings.
Mynda færslur í launadagbók – myndar færslur í launadagbókinni.
Athugið að valdar forsendur haldast alltaf inni þó breytt sé um aðgerð, en fara þarf aftur inn í
[F5 valmynd] til að breyta aðgerð.
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Þegar færslurnar eru komnar í launadagbókina er hægt að eiga við upphæð uppbótar hjá
launþega. Þegar færslur eru orðnar réttar er hægt að færa þær yfir í launakeyrslu.
Færslurnar eru færðar yfir með því að smella á [F5 valmynd] – „yfirfara“ og því næst á [F5
valmynd] „bóka“ ef dagbókin er villulaus. Launaliður fyrir launauppbót stofnast þá á
launþega með viðeigandi upphæð frá launadagbók.
Tillaga fyrir afturvirkar launahækkanir
Þegar kemur að launabreytingum og greiða þarf launahækkanir afturvirkt þá eru leiðir í
launakerfinu til að bregðast við því.
Byrja þarf á því að fara í Launauppsetning –> launatöflur. Þar er farið í [F5 valmynd] og valið
að fjölfalda launatöflur fyrir launabreytingar.
Velja þarf launatöflur fyrir afmörkun, hægt er að velja ákveðnar, eða hafa tómt. Þá tekur
kerfið allar launatöflur. Setja þarf inn nýja „gildir frá“
dagsetningu, en það er þá dagsetningin sem launahækkunin
tekur gildi.

Næst þarf að hækka launataxta. Það er hægt að gera það í
launabreytingum eða skrifa launatöflur út í csv skrá. Ef
launatöflur eru fluttar í csv skrá er hægt að hafa afmörkun á launatöflum eða velja allar, og
svo setja inn sömu gildir frá dagsetningu og var valin í fjölföldun launataflna. Að lokum þarf
að vista skrána á tölvu notanda með því að velja svæði, t.d. á c-drifi notanda.

Dálkarnir í skránni eru uppsettir á þann hátt að hægt
er að nýta sömu skrá fyrir innlestur aftur í
launadagbók með nýjum töxtum. Passa þarf að
engar formúlur séu á bakvið tölurnar áður en skjalið
er lesið aftur inn.
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Nú er komið inn í launadagbók og ný dagbók stofnuð með Insert [INS ný]. Dagbókinni er
gefið heiti og svo farið í [F5 valmynd] og valið að mynda afturvirkar launahækkanir.
Forsendur eru settir inn, dagsetningar þess uppgjörstímabils sem afturvirku
launahækkanirnar eiga við, afmörkun launaliða og velja svo launalið sem nota á fyrir
uppbótina. Ef afmörkun launaliða er tómt þá tekur kerfið mið af öllum launaliðum sem
merktir eru með tegundinni Laun í töflunni almennir launaliðir undir Launauppsetning.
Hægt er að velja afmörkun launþega, virkur, óvirkur, hættur.

Þegar réttar forsendur hafa verið settar inn eru 3 valmöguleikar í
boði.
Það er hægt að prenta samandreginn lista yfir afturvirkar
launahækkanir, prenta fullsundurliðan lista yfir útreikning og svo
mynda færslur í launadagbók.

Samandreginn listi - sýnir
samantekt á útreikningi
launahækkana.
Fullsundurliðaður listi - sýnir hvaða forsendur kerfið er að nota til útreiknings.
Mynda færslur í launadagbók - myndar færslur í launadagbókinni.
Athugið að valdar forsendur haldast alltaf inni þó breytt sé um aðgerð, en fara þarf aftur inn í
[F5 valmynd] til að breyta aðgerð.
Þegar færslurnar eru komnar í launadagbókina er hægt að færa þær yfir í launakeyrslu með
því að smella á [F5 valmynd] – „yfirfara“ og því næst á [F5 valmynd] „bóka“ ef dagbókin er
villulaus. Launaliður fyrir launauppbót stofnast þá á launþega með viðeigandi upphæð frá
launadagbók.

Aukastörf
Aukastörf í launum er hægt að nota ef starfsmaður er t.d. að vinna á
mismunandi starfsstöðvum innan sama fyrirtækis, dæmi um slíkt er t.d. hjá
sveitarfélögum eða íþróttafélögum.
Til að nota aukastörf í dk þá þarf að byrja á því að fara í Laun ->
Uppsetning -> Almennar stillingar. Fara þar á flipann Laun -> Almennt og
haka við að „nota aukastörf“
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Launatafla þarf að vera til fyrir hvert starfsgildi starfsmanns. Sem dæmi, ef starfsgildi
starfsmanns er 50% á skrifstofu sveitarfélags og 50% í ræstingar.

Launþeginn er settur upp eins og hefbundinn launþegi, launataflan sem valin er á
launþegaspjaldinu miðast við aðalstarfið, í þessu dæmi er miðað
við að skrifstofustarfið sé aðalstarfið.

Næst er smellt á [F5 valmynd] á spjaldi launþegans og þar valið „Aukastörf“. Í þeirri töflu er
smellt á Insert [INS ný] og sett inn önnur störf launþegans. Í þessu dæmi er það ræsting.
Haka þarf í „virkt“ til að aukastarf sé virkt og komi upp í
launaútreikning. Launþegi getur verið með fleiri en eitt
aukastarf. Ef notast er við deildir, þá er deild aukastarfs sett
inn í flipann Víddir. Þetta er svo staðfest með F12 [F12
Staðfesta].

Ef launþegi greiðir í annan lífeyrissjóð eða stéttarfélag fyrir aukastarfið þarf að fara í [F5
valmynd] á spjaldi launþegans, velja Lífeyrissjóðir, smella á Insert [INS ný] hnappinn og bæta
við lífeyrissjóði aukastarfs. Sama er gert fyrir stéttarfélag, en þá er valin taflan fyrir
stéttarfélög.
Ef aðeins einn lífeyrissjóður eða stéttarfélag er skráð
(enginn auka fyrir aukastörfin) þá reiknast sjóðagjöld af
öllum störfum, þ.e. aðalstarfi og aukastörfum.

Þá er uppsetning klár fyrir launþegann. Launakeyrsla er stofnuð með hefðbundnum hætti.
Þegar launaútreikningur er skoðaður fyrir launþega birtast báðar/allar launatöflur sem
tengjast aukastörfum launþegans. Tímar/einingar eru skráðar við launaliði og svo eru laun
reiknuð með hefðbundnum hætti.
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Á launaseðlinum birtast launaupplýsingar fyrir hvert starf og útreikningur launa miðað við
gefnar forsendur, launaliðir ásamt lífeyrissjóðum og stéttarfélögum.

Launaseðlar á öðru tungumáli
Til að geta fengið launaseðla á öðru tungumáli þarf dk að byrja á því að bæta því í leyfi hjá
viðkomandi notanda.
Þegar það hefur verið virkjað í kerfi notanda birtist dálkur á spjaldi launþega þar sem hægt er
að velja tungumál. Þjónustdeild dk aðstoðar við uppsetningu á launaseðlum á öðrum
tungumálum.
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Uppsetning á endurhæfingasjóð
Endurhæfingasjóður er launaliður sem fylgir lífeyrissjóði. Endurhæfingasjóður getur verið
uppsettur sem R-sjóður undir stéttarfélagi en best er að hafa hann tengdan lífeyrissjóði.
Í Uppsetning –> almennar stillingar, á flipanum LaunAlmennt, er hakað við að endurhæfingasjóður fylgi
lífeyrissjóði. Aðeins er hægt að virkja þetta hak þegar engin
launakeyrsla er opin.

Endurhæfingasjóður þarf að vera til sem launaliður númer
600.
Ef hann er ekki til þá þarf að stofna hann í Launauppsetning
-> Launaliðir -> Launaliðir tengdir lífeyriss. og
stéttarfélögum. Þar er smellt á Insert [INS ný] og
endurhæfingasjóður stofnaður með númerinu 600.
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Því næst er farið í Launauppsetning –> Lífeyrissjóðir. Þar þarf að finna þá lífeyrissjóði sem
launagreiðandi greiðir til, opna uppsetningu fyrir sjóð og setja inn endurhæfingasjóð ef hann
vantar inn.

Ef endurhæfingasjóður hefur verið uppsettur sem R-sjóður undir stéttarfélagi og breyta á
uppsetningu sbr. hér að ofan, þarf að muna að taka út R-sjóð þegar búið er að setja hann
undir lífeyrissjóð.
Í einhverjum tilvikum hefur endurhæfingasjóður verið stofnaður sem launaliður með öðru
númer en 600. Ef svo er þá þarf að haka í „leyfa lsj/ehsj launaliði með önnur númer“ í
Uppsetning -> Almennum stillingum.
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Lykilorð launa
Í aðalvalmynd er hægt að fara í Almennt –> Fyrirtæki,
þar í [F5 valmynd] er hægt að setja á lykilorð launa.
Gott getur verið að setja lykilorð á launakerfið en það
er ekki nauðsynlegt. Lykilorðið er alfarið val notanda,
og hann þarf að halda utanum valið lykilorð sé það
sett á.

Ýmislegt
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.

Tryggingagjaldsprósenta
Ef setja þarf mismunandi tryggingargjaldsprósentu á milli deilda þá er það virkjað með því að
fara í möppuna Uppsetning -> Almennar stillingar. Þar er farið á flipann Laun-Almennt og
hakað við „mismunandi tryggingargjaldsprósenta“. Að því loknu er farið í Aðalvalmyndina –
Almennt –> Víddir –> Deildir, og tryggingagjaldsprósentan sett þar inn fyrir hvert launáar í
hverri deild.

Endurtekning á bókun launakeyrslu
Ef að það kemur í ljós eftir að launakeyrsla hefur verið bókuð í fjárhag að bókhaldstenging sé
ekki rétt, er möguleiki að afturkalla launadagbók og bóka hana aftur úr launakerfinu.
Þá þarf að gera viðeigandi breytingar í bókhaldstengingunni og til að bóka aftur
launakeyrsluna þarf að framkvæma eftirfarandi skref.
Farið er í Uppflettingar -> Bókaðar launakeyrslur. Þar er smellt á þá færslu sem búa þarf til
nýja dagbók fyrir. Síðan er smellt á [F5 valmynd] og valið að setja launakeyrslu sem
óbókaða.

Þá er launakeyrslan komin aftur í listann yfir óbókaðar lauankeyrslur og þar hægt að yfirfara
hana og uppfæra.
Til að geta framkvæmt ofangreinda aðgerð þarf notandi að skrá sig inn í dk sem admin
notandi.
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