
Vi har samlet en række gode råd, som du kan læne dig op ad, 
når 2020 skifter til 2021. Brug guiden som en tjekliste, når du skal holde 

styr på det vigtigste. Og når du har brug for det, står vores Hotline 
som altid parat til at hjælpe på vej.

Gratis support på 87101930

ProLøn Guide

KOM NEMT IND 
I DET NYE ÅR



Hvis du skal udbetale opsparingen: 
Saldoen kan udbetales på fritvalgs- og/eller SH-opsparingen 
i én lønbehandling.

Det er ikke længere muligt at overføre SH til ferieordningen. Du skal derfor 
tage stilling til, hvad der skal ske med pengene. 

Skal SH-saldo udbetales, skal du benytte lønart 8700 *Rest SH* med *999,99* 
i antal. Hvis SH-saldoen først skal udbetales i det nye kalenderår, skal den 
udbetales som et løntillæg før skat. 

Saldo for fritvalgskonto tømmes ved, at benytte lønart 5123 (ej ferieberet-
tiget) eller 5143 (ferieberettiget). Lønart udfyldes med *999,99* i antal. Har 
medarbejderen en arbejdsmarkedspension, kan det også være aftalt, at 
saldoen på fritvalgsopsparingen skal overføres dertil. Det vil stå i jeres over-
enskomst eller i medarbejderens ansættelseskontrakt. 

Er du medlem af en brancheforening, som ProLøn har samarbejde med, tøm-
mes saldoen muligvis automatisk ved årsskiftet. Tjek på proloen.dk/ branche-
partnere.

Tjek overenskomsten for, om fritvalgs- og 
SH-ordningen skal gøres op ved årets udgang DEC

DEC

Løn i december 2020, som først udbetales i 2021, hører til i indkomståret 2021, 
og derfor vil for sen udbetaling komme til at påvirke medarbejdernes pension, 
feriepenge og fradrag.

Deadlines for sidste løn i 2020, når du indberetter online via *Mit ProLøn* 

Bemærk! Indberetter du ikke via *Mit ProLøn*, skal du være opmærksom 
på, at du har andre deadlines.

Lønnen skal udbetales i december måned

  udbetalingsdato  deadline
14-dags løn  onsdag den 23. dec   mandag den 21. dec. kl. 13.00
  onsdag den 30. dec  mandag den 28. dec. kl 13.00
Månedsløn  onsdag den 30. dec  tirsdag den 22. dec. kl 23.30

…hvis du vil undgå bøvl og en masse ekstraarbejde!



DEC
30

I december vil indbetaling til pension blive overført, så beløbet er disponi-
belt hos pensionsselskabet den 30.12.2020.

Har du ekstra pensionsindbetalinger og er i tvivl om, hvordan det skal 
registreres, så kontakt ProLøns kundesupport på proloen@visma.com. 

Pensioner med betalingsdato 30. dec, 
bliver trukket dagen før…DEC

30

SKAT har sendt besked til de virksomheder, der får ændret deres 
betalingsfrister pr. 01.01.2021. 

Vær opmærksom på, at ProLøn IKKE får denne information fra SKAT.
Har din virksomhed fået nye betalingsfrister, skal du sende brevet videre 
til ProLøn på mail: proloen@visma.com samt angive kundenummer.

Giv ProLøn besked, hvis din betalingsfrist 
til SKAT ændrer sig…

Kontakt ProLøn på proloen@visma.com hvis du er i tvivl om håndteringen heraf. 

Er du medlem af en brancheforening som ProLøn har samarbejde med, tømmes 
saldoen på SH- og fritvalgskontoen muligvis automatisk ved årsskiftet. 
Tjek på proloen.dk/branchepartnere eller spørg i ProLøns kundesupport. 

Inden årets sidste lønkørsel, opfordres der samtidigt til at gennemgå alle oprettede 
medarbejdere og sørge for at få afmeldt dem, der evt. er fratrådt i løbet af året.

Hvis en medarbejder fratræder i slutningen 
af året skal alt opgøres
Det gælder fritvalgs- og SH-ordningen, ferie etc. 

DEC
30

Den 30.12.2020 er sidste frist for korrektioner af indefrosne feriepenge, 
uden at tage kontakt til medarbejderen. Hvis data skal nedskrives efter 
den 01.01.2021, vil det kræve medarbejderens accept her til

Frist til rettelser af indefrosne feriepenge
DEC

30



Skarpere på løn?
ProLøn tilbyder også løbende kurser. 

Her får du indsigt i de mange funktioner i lønsystemet og
 bliver opdateret på den nyeste viden på området.

Se meget mere på proloen.dk/kurser

Danmarks Statistik indsamler løbende løndata fra danske virksomheder for 
at kunne belyse udviklingen i samfundet. Hvis din virksomhed bliver udvalgt 
til at indberette statistik i 2021, får du et brev, hvori der står, hvordan du skal 
indberette. 

ProLøn kan sørge for løbende indberetning 
Du skal bare sørge for at tilmelde din virksomhed og dine medarbejdere i syste-
met, inden du laver løn for januar 2021, samt give besked til ProLøn derom. 

Læs mere her om hvordan man bliver udvalgt og hvorfor man skal indberette:
https://www.dst.dk/da/Indberet/vilkaar-for-indberetning/om-indberetning.

Er din virksomhed udvalgt til at 
indberette statistik i 2021?

De nye skattekort for 2021 forventes at blive leveret af SKAT medio 
november. Du skal være sikker på at fradrag, trækprocent m.m. er opda-
teret på alle medarbejdernes skattekort, inden du laver lønindberetning i 
januar 2021. Dette er for at lønnen bliver korrekt. 

Vær specielt opmærksom på ansatte med frivillig trækprocent: 
Hvis en medarbejder har en frivillig trækprocent, bliver den nulstillet til 
nytår, og skal derfor indtastes igen, hvis medarbejderen fortsat ønsker at 
betale mere ind til SKAT.

SKAT har oplyst, at felt 11 med markering til automatisk beregning af be-
fordringsfradrag, udgår pr. 31.12.2020.
ProLøn sørger for at rette til i lønsystemet og I skal som virksomhed der-
for ikke foretage Jer yderligere.

Tjek skattekort inden 1. lønkørsel i 2021
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