
Kære kunde 
 
 
Der er fundet en mindre fejl i EkspresLøn. Optjente feriedage bliver i visse tilfælde indberettet 
forkert til eIndkomst / LetLøn. Fejlen optræder kun, hvis man i Løn-vinduet, under Skattekort-
fanebladet, har sat flueben ved Angiv selv antal arbejdsdage (inkl. weekender), som feriedage 
beregnes ud fra. Som standard er denne indstilling slået fra, og så indberettes feriedage korrekt. 
Så hvis fluebenet ikke er sat for nogen medarbejdere, så kan man se bort fra denne opdatering, og 
fortsætte med sin nuværende version af EkspresLøn. Hvis man har feriekort-ordning, og ikke 
benytter FerieKonto, så kan man også se bort fra denne opdatering. Og funktionær-ansatte er 
heller ikke berørt af fejlen. 
 
 

Konsekvens af fejlen 
 
Har man sat flueben i Angiv selv antal arbejdsdage (inkl. weekender), som feriedage 
beregnes ud fra, for mindst en time-lønnet medarbejder, så indberettes der forkerte feriedage til 
eIndkomst / LetLøn. Dette giver i sidste ende medarbejderen et forkert feriekort. For en given 
periode, indberettes ikke kun de optjente feriedage for perioden, men for hele året. 
Eksempel: For januar indberettes 1,5 feriedage. 
I februar optjenes også 1,5 feriedage, men der indberettes 3,0 feriedage for februar (januar + 
februar). 
I marts optjenes 0,9 feriedage, men der indberettes 3,9 feriedage for marts (januar + februar + 
marts). 
Det er kun feriedage, der indberettes forkert. Netto-feriepenge indberettes korrekt. 
Indberetter man til eIndkomst, har fejlen været der siden 1. januar 2012. 
Indberetter man til LetLøn, har fejlen også været der tidligere. 
 
 

Udbedring af fejlen 
 
Når man installerer nedenstående opdatering, EkspresLøn 2013 version 3, så fjernes fejlen 
fremadrettet. Dvs. fremtidige indberetninger af feriedage vil være korrekt. 
For at se, om man er berørt af fejlen, og evt. rette de indberettede feriedage, gøres følgende: 
 
Log på eIndkomst / LetLøn på Skats hjemmeside. 

Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn 

Vælg Afstemning af indberetninger 

Under Vælg afstemningstype vælges Sumoplysninger pr. medarbejder 

Under Vælg periode m.m. vælges Afregningsperiode fra eks. januar 2012 til december 2012.  

Vælg Start 

Vælg Vis kun feriekontofelter 

I anden kolonne (Feltnr 0202) vises netto-feriepenge. 

I tredje kolonne (Feltnr 0203) vises feriedage. Hvis feriedage ser helt forkert ud, så kan 

nedenstående vejledning bruges til at rette data hos Skat og FerieKonto: 

 
 



Ret data hos Skat og FerieKonto 
 
Log på eIndkomst / LetLøn på Skats hjemmeside. 

Vælg Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn 

Vælg Indberet lønoplysninger - online 

Indkomsttype er "00 Almindelig lønindkomst og sygedagpenge" (valgt som standard) 

Udfyld Indkomstmodtager CPR-nr. 

Udfyld Medarbejdernummer 

Tryk Fortsæt 

I Indberet lønoplysninger-vinduet gøres følgende: 

Lønperiode start sættes til 1. januar i det år, der skal korrigeres. 

Lønperiode slut sættes til 31. december. 

Dispositionsdato sættes til 31. december. 

11 Automatisk beregning af befordringsfradrag sættes for en sikkerheds skyld til Nej. 

I feltet 203 Optjente feriedage for timelønnede til FerieKonto indtastes korrektionen af 

feriedage for året. F.eks. -20, hvis saldoen, der blev fundet tidligere, er 20 for høj. 

Tryk Fortsæt 

Tryk Bekræft 

Tryk Afslut 

 
Ovenstående gentages for alle medarbejdere og år, der ønskes rettet. Også for 2013, da 
indberetninger til og med april sikkert også er fejlramte. 


