
Kære kunde 
 
 
Hermed EkspresLøn 2014 version 1. 
 
Opdateringen kan installeres med det samme. Når man indberetter januar-lønninger til eIndkomst / 
LetLøn, så skal opdateringen være foretaget, ellers afviser Skat indberetningen. Det skyldes et 
ændret indberetningsformat - se næste afsnit. Man kan sagtens installere opdateringen inden 
december-lønnen indberettes. 
 
 

Feriepenge-udbetaler indberettes til Skat 
 
Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted, på 
borger.dk, kan se og søge om deres feriepenge. Denne ordning vil virke fra ferieåret 2015, og 
derfor skal man fra 2014 indberette, hvem der administrerer medarbejdernes feriepenge. Det vil 
typisk være FerieKonto, men kan være jeres egen virksomhed, hvis I har feriekort, diverse 
feriefonde eller ACF (DA's feriekortordning). Se mere på www.FeriePenge.dk. 
Denne nye oplysning skal indberettes til eIndkomst / LetLøn for alle medarbejdere, der optjener 
feriepenge, og funktionærer, der får feriegodtgørelsen opgjort ved fratrædelse. 
 
I EkspresLøn skal man gøre to ting, efter at have opdateret til den nye version: 
 
I hovedmenuen vælges Firma under Kartotek i venstre kolonne. 
Under Feriepenge-ordning angives, hvem der administrerer medarbejdernes feriepenge. 
 
I Løn-vinduet under fanebladet Stamdata findes feltet Feriepenge-ordning. Det skal sættes for alle 
medarbejdere. Eller i det mindste dem, der optjener feriepenge + funktionærer, når de ophører. 
 
Det er særligt vigtigt at sætte feriepenge-ordning, hvis ACF benyttes. Det er nemlig den eneste 
ordning, hvor Skat ikke skal have oplysninger om feriepenge, da de får oplysningerne fra ACF. 
 
 
Andre nyheder i EkspresLøn 2014 version 1: 
 

• Ændringer vises ved hvert periodeskift. Når man vælger Start ny lønperiode, vises en 
log over de ændringer, medarbejderen har haft i perioden. Det tilføjer et ekstra trin i 
lønkørslen, men forhåbentlig kan man, hvis man kigger ændringerne igennem, fange en 
fejl eller to. Det er hensigten med det nye vindue. 

• Firma-listen er udbygget med oplysning om antal medarbejdere pr. virksomhed og 
mulighed for udskrift. I hovedmenuen vælges ..virksomheder, eller genvejstast Alt + 1. 

• Ny sats for Værdi af fri telefon m.m. Stiger fra 2.500,- til 2.600,- om året / 216,67 pr. 
måned. Se Løn-vinduet - fanebladet Løn - feltet Værdi af fri telefon m.m. Satsen skifter 
automatisk når januar-lønnen påbegyndes. 

• Nye kørselssatser fra 1. januar 2014. De installeres automatisk med opdateringen. De 
kan ses under Kartotek - Satser i hovedmenuen. 

 
 

Installation af EkspresLøn 2014 version 1 
 
Installationen foretages lettest ved at starte EkspresLøn. Så bør EkspresLøn selv finde 
opdateringen, og spørge, om den ønskes installeret. 
Svar Ja til at opdatere. 


