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Sjómannalaun í dk
Með dk Sjómannalaunum er hægt að reikna út laun sjómanna út frá afla.
Sjómannalaun eru viðbót við launakerfi dk hugbúnaðar og tengist í launakerfið.
Forsendur
Útreikningur launa hjá sjómönnum er að stofninum til sá sami og útreikningur
launa almennra launþega. Þó eru tvö atriði sem huga þarf að í því fyrirtæki sem
nota á sjómannalaun í.
Tryggingagjald
Við hefðbundið tryggingagjald (8,65%) þarf að bæta sérstakri tryggingu, 0,65%,
þannig að tryggingagjald sjómanna á fiskiskipum er 9,3%. Vegna þessa þarf að
deildarskipta fyrirtæki þar sem greiða á mismunandi tryggingagjald af
launþegum. Í þess háttar fyrirtækjum er valið í Uppsetning og Almennar
stillingar að nota eigi mismunandi tryggingagjaldsprósentu.

Að þessu loknu er tryggingagjald sett upp á hverri deild fyrir sig í Almennt >
Víddir > Deildir > F5 > Tryggingagjaldsprósenta.
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Sjómannaafsláttur
Þar sem sjómenn fá sérstakan sjómannaafslátt þá er nauðsynlegt að rétt sé fyllt
út í Staðgreiðsluforsendur.
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Uppsetning sjómannalauna - Töflur
Þegar búið er að ganga frá grunnuppsetningu launa vegna Tryggingagjalds og
sjómannaafsláttar þarf að setja upp nokkrar töflur vegna sjómannalaunanna.

Skip
Taflan skip geymir allar upplýsingar um skipakost útgerðarinnar.
Stöður
Setja þarf upp allar stöður sem mannaðar eru um borð í skipunum. Gæta þarf
sérstaklega að því að setja rétt skiptahlutfall aukahlutar við hverja stöðu.
Kaupskrá
Þarna er slegin inn kaupskrá Landssambands Íslenskra útgerðarmanna en hana
má nálgast á heimasíðu LÍÚ ( www.liu.is ).
Kostnaðarflokkar
Í þessari töflu eru slegin inn heiti á sameiginlegum kostnaðarflokkum s.s. Kostur
og Áskriftir.
Veiðiaðferðir
Taflan heldur utan um allar veiðiaðferðir sem notaðar eru í viðkomandi útgerð.
Fiskitegundir
Í þessari töflu eru slegnar inn þær fiskitegundir sem veiddar eru.
Löndunarflokkar
Taflan geymir þá löndunarflokka sem notaðir eru hjá útgerðinni.
Löndunarhafnir
Þarna eru slegnar inn þær löndunarhafnir sem viðkomandi útgerð landar í.
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Launþegar
Næsta skref er að stofna þá launþega sem eru hjá fyrirtækinu. Það er gert í
vinnslunnni Launþegar.

Í fyrsta spjaldi, Almennt, eru settar inn stofnupplýsingar launþega.

Undir liðnum Laun eru settar upplýsingar sem tengjast launum viðkomandi
launþega. Ekki er nauðsynlegt að setja inn launatöflu á sjómenn.
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Veiðiferðir
Þegar allar grunnupplýsingar liggja fyrir er hægt að fara að stofna veiðiferðina en
það er gert með því að velja Veiðiferðir undir aðalvalmynd launakerfisins. Til að
stofna svo nýja veiðiferð er valið INS Ný og þá opnast gluggi veiðiferðar.

Í þessum glugga eru nauðsynlegar upplýsingar settar inn í haus veiðiferðarinnar.
Sé þetta fyrsta veiðiferð viðkomandi skips þarf að velja inn áhafnarmeðlimi og
skipa þeim í viðeigandi stöður. Eftir að áhöfn hefur verið sett inn er boðið uppá að
sækja áhöfn úr síðustu veiðiferð. Að því loknu má síðan fella út
áhafnarmeðlimi og/eða sækja nýja.

Svona ætti áhafnarlisti að líta út. Í dálkinn Skráður má breyta stöðu sjómanna.
Stöðurnar geta verið: Um borð, Í landi, Veikur, Fjarverandi, Afleysir.

Síða 8 af 12

dk - Sjómannalaun

Þegar búið er að skrá áhöfnina er komið að því að skrá inn aflann. Undir liðnum
Aflaskipting er hægt að slá inn fiskkaupanda og hversu mikið hann hefur keypt í
kg. og hvert verðmætið er. Einnig eru settar inn skiptaverðmætisprósentur og
skiptaprósenta. Út frá þessum upplýsingum er hásetahlutur reiknaður. Þegar búið
er að skrá allar upplýsingar um veiðiferð þá er valið F5 Valmynd og Yfirfara
veiðiferð. Að því loknu er veiðiferðin tilbúin til launaútreiknings.
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Stofna veiðiuppgjör
Þegar allar veiðiferðir launatímabilsins liggja fyrir er stofnað veiðiuppgjör. Það er
gert undir valmyndinni Launakeyrsla > Stofna veiðiuppgjör.

Þá þarf að velja fyrir hvaða skip og hvaða launatímabil á að reikna veiðiuppgjör.
Þá kemur upp boð um að slá inn upplýsingar um sameiginlegan kostnað við
veiðiferðina.

Eftir að þessar upplýsingar hafa verið staðfestar verður til launakeyrsla þar sem
allar upplýsingar sem tengjast veiðiferðinni eru komnar í. Ef þarf að setja inn í
launakeyrsluna einhverjar frekari upplýsingar s.s. önnur laun eða frádráttarliði þá
er þeim bara bætt við. Að því loknu eru laun reiknuð á hefðbundinn hátt.
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Launaseðill og veiðiferðayfirlit
Í lok launaútreiknings er síðan prentaður hefðbundinn launaseðill en að auki fylgir
með honum veiðiferðayfirlit þar sem veiðiferðir eru taldar upp, afli, skiptapróenta,
skiptaverðmæti og annað sem máli skiptir.
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Þetta rit er hugsað sem leiðbeinandi efni og getur efni þess breyst án fyrirvara. dk
hugbúnaður ehf. 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 ehf.
Ritað af dk hugbúnaði ehf., Hlíðarsmára 17, 201 Kópavogur.
www.dk.is
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