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1. Oppsummering av Nav refusjons
løsningen
• Nav er premissleverandør
• Forvalter regelverket, driver saksbehandling og fatter vedtak
• Leverer data i form av cremulfil og oppgjørsrapport

• Nav refusjonsløsningen i Sap omfatter
•
•
•
•
•
•
•

Sykepenger
Foreldrepenger
Svangerskapspenger
Pleie-/opplæringspenger
Omsorgspenger
Feriepenger av refusjoner
(Reisetilskudd)

1. Oppsummering av Nav refusjons
løsningen
• Den ansatte må være registrert med nødvendige
grunnlagsdata – adresse, Nav kontor, barn u/12 år, vedtak
osv.
• Fravær registreres i IT2001 i SAP.
• På bakgrunn av regelverket, grunnlagsdata og fravær:
• Produserer Sap inntektsmelding og sender digitalt til Nav
• Beregner Sap påløpte refusjonskrav og konterer disse
• Påløpte refusjonskrav konteres og overføres kontrollrapporten
(Recon) og overføres regnskap

• Mottatt innbetaling og K27 leses automatisk inn i Sap,
konteres og overføres regnskap.
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2. Det er en sammenheng …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5800
5810
1933
1574
1575
1576
1577
1578
1571

Refusjon av sykepenger
Refusjon av foreldrepenger
Arbeidskonto refusjoner Nav (1964 nettobudsj.)
Interimskonto refusjoner fra Nav
Gjennomgangskonto sykepenger
Gjennomgangskonto FP på sykepenger
Gjennomgangskonto foreldrepenger
Gjennomgangskonto FP på foreldrepenger
Fordring fra Nav (evt. 1579)

Konti i blått har med koststed/ansattnummer og andre detaljer
8

2. Det er en sammenheng …
CREMULFIL

KRAV

Gj.gangskonti (K)
1575-78

Debitor Nav (D)
1571

9

Arbeidsbankkonto (D)
1933

Debitor Nav K)
1571

K27/OREF

Inntektskonti (K)
5800 og 5810

Gj.gangskonti (D)
1575-1578

2. Det er en sammenheng - krav
• Krav dannes ved hovedlønnskjøring, bruker data fra Sap:
• IT2001 Fravær
• IT0021 Familie/kontaktperson
• IT0028 Refusjon trygdevedtak osv.

• Posteringene vises i PCP0 og er med på filen over til
regnskapet, får bilagsart BH.
• Recon (PC00_M20_RMB_Recon) blir oppdatert med de nye
kravene i forbindelse med hovedlønnskjøring.

2. Det er en sammenheng - krav
• PCP0 i SAP, konteringslinjen

• UBW bilagsart BH, konto 1575 - 1578

2. Det er en sammenheng - krav
• PCP0 i SAP, debitorlinjen

• UBW bilagsart BH, konto 1571

2.Det er en sammenheng - cremul
• Cremulfil = innbetaling fra Nav
• Nav betaler til bankkonto i begynnelsen av hver måned
• Banken danner cremulfil som sendes DFØ
• Filen leses automatisk inn i Sap og posteres
• Posteringen overføres regnskapet påfølgende natt,
bilagsart DZ
• Filen inneholder ingen personopplysninger

2.Det er en sammenheng - cremul
• FBL5N i SAP, bilagsart DZ

• UBW konto 1571, bilagsart DZ

2.Det er en sammenheng – cremul
• Betalinger utenom løsningen
• Send sak i kundesenter på nett og be om at debitor Nav (1571)
korrigeres i Sap
• Regnskap omposterer mottatt refusjon fra konto 1574
Interimskonto Nav refusjoner til riktig inntektskonto

2. Det er en sammenheng – K27
• Oppgjørsrapport K27 spesifiserer innholdet i cremulfilen
• Den hentes på Altinn, lagres på internt område og leses inn
i Sap før hovedlønn

• Mottatt refusjon blir inntektsført og kontert i forbindelse med
hovedlønn
• Posteringene vises i PCP0 og er med på filen over til
regnskapet, bilagsart BH
• Recon (PC00_M20_RMB_Recon) blir oppdatert med mottatt
refusjon i forbindelse med hovedlønnskjøring

2. Det er en sammenheng – K27
• PCP0 i SAP, konto 5800 – 5810
• Det er mottatt refusjon for februar og mars,
ref. for-per. Sap er datostyrt, mottatt refusjon
blir postert på «faktisk» periode.

• UBW bilagsart BH, konto 5800 - 5810

• I regnskapet blir mottatt refusjon postert på
den perioden den blir kontert, i dette tilfellet
april.

2. Det er en sammenheng – K27
• I april er det mottatt refusjon for februar og
mars, debet konto 1575 (23.244)
• I april er det også dannet krav for februar,
mars og april, kredit konto 1575 (13.420)

• Resultatet blir, debet konto 1575 (9.824)
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3. Innlesing av K27 og kontroller
• Oppgjørsrapport K27 blir lagt / sendt til Altinn av Nav i begynnelsen av hver måned
• I Altinn ligger det to utgaver av oppgjørsrapporten, begge utgavene skal hentes :
• PDF utgaven er mer lesbar og inneholder total sum
• CSV utgaven skal leses inn i SAP

• NB ! Lagre filene på lokalt område uten å åpne dem,
last ned både PDF og CSV utgaven

3. Innlesing av K27 og kontroller
• Transaksjonskode PC00_M20_URMB
• Søk opp filen, ta bort haken for Testkjøring og
trykk Utfør
• Innlesing stopper opp/feiler hvis:
• Hvis du forsøker å lese inn refusjon som gjelder
deg selv
• Når noen andre er inne på en ansatt du leser inn
refusjon på

• Hvis du forsøker å lese inn refusjon for en
periode tidligere enn administrasjonsposten,
i dag er den 01.01.18

3. Innlesing av K27 og kontroller
• Når innlesing er ferdig vises dette
skjermbildet :

• Finn årsak til avvisning og registrer mottatt
refusjon manuelt i Sap
• IT0014 med lønnart OREF, hvis det gjelder
ordinær refusjon

• Gå inn på Liste over avvist(e)… og
Liste over feilposter
• kontrollere om noe har feilet eller blitt avvist
• skriv ut/lagre listen.

• IT0015 med lønnart VREF, hvis det gjelder
feriepenger av refusjon og TREF hvis det gjelder
reisetilskudd

3. Innlesing av K27 og kontroller
• Kontroller at sum innbetalt fra Nav (cremulfil)
og sum oppgjørsrapporten (K27) stemmer
• Sum cremulfil – gå inn i FBL5N, angi firmakode,
hak av «Alle poster», fyll ut perioden det gjelder
og summer poster med bilagsart DZ

• Årsak til avvik og løsning
• Det er mottatt mer enn en cremulfil :
• Er det mottatt flere K27 lister ?
Hvis ikke, er det antagelig en innbetaling utenom
løsningen. Debitor Nav i Sap må korrigeres, send
sak til DFØ og be om ompostering i Sap.
• Det er mottatt en K27 med negativ totalsum debitor:
Nav i Sap må korrigeres send sak til DFØ og be om
ompostering i Sap.

• Sum K27 står på PDF-utgaven av
oppgjørsrapporten

• Det er ikke mottatt cremulfil:
• Send sak til DFØ med kopi av kontoutdrag som viser
innbetalingen i banken.

3. Innlesing av K27 og kontroller
• Kontroller at sum på K27 og innlest refusjon
stemmer
• Sum på K27 står på siste side i PDF-utgaven
av oppgjørsrapporten
• Sum innlest/inntektsført refusjon kan hentes
på to måter i Sap:
• Transaksjonskode pc00_M99_cwtr
• Transaksjonskode pcp0

1. Transaksjonskode pc00_m99_cwtr
• cus&opal81 Oref
• cus&opal8V Vref
• cus&opal84 Tref

• Søk opp perioden det gjelder og summer
resultatet i de tre variantene, summen skal
stemme med K27
2. Transaksjonskode PCP0
• Gå inn i pcp0 for perioden det gjelder eks. januar
• Gå inn i konteringsdokumentet (1. linje)
• Søk opp konto 5800 Sykepenger og 5810
Foreldrepenger, summen skal stemme med K27

3. Innlesing av K27 og kontroller
• Årsaker til avvik mellom K27 og innlest
refusjon:
• Poster på K27 er avvist og ikke korrigert
• Finn årsak til avvisning og registrer manuelt i SAP

• Poster på K27 er avvist og ikke korrigert tidsnok
til å bli med på lønnskjøringen
• Kommer med på neste hovedlønnskjøring

• Manuelt registrerte poster i IT0014 eller IT0015
kan være
• feil forrige måned som er korrigert nå
• dobbelt registreringer
• feil registreringer

• Poster i IT 0014 eller IT 0015 har blitt slettet,
sjekk ved hjelp av PC00_M16_UAUD
• Kan være slettet ved en feil
• Kan være korreksjon av feil/dobbeltføringer

• Post fra K27 er innlest/registrert i IT 0014, men
ikke tatt med og kontert på kjøringen fordi den
ansatte er fratrådt
• it0003, dato i feltet Avregning til
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4. Recon
• Refusjonsavstemmingsrapporten (Recon) er verktøy for å
kontrollere at genererte krav og mottatt refusjon stemmer
overens.
• Etter hovedlønn er Recon og regnskapet oppdatert med:
• Krav på fravær som er registrert siden sist
• Refusjon som er mottatt og lest inn/registrert siden sist
• Differanser i Recon som er utlignet siden sist

• Hvordan leser vi Recon ?
• Fravær, Refusjonstype, Krav s., Mottatt, Avr. 0015, Differanse

4. Recon – Fravær og krav s.
• Basert på fravær registrert i IT2001 og
refusjonsgrunnlaget, beregner Sap kravet for
den enkelte måneden

• PA20/PA30 - IT2001

• Sap beregner krav og Nav betaler refusjon på
dager med fravær mandag – fredag.
Også helligdager, f.eks. Skjærtorsdag
• Kravet oppdateres ved hovedlønn med de
endringer som er gjort siden sist

• Fravær i Recon – er en «kortversjon» av
IT2001

4. Recon – Fravær og krav s.
• Refunderbar AP = arbeidsgiverperioden
• Utgjør 12 dager med krav/refusjon

• Sykdom = sykefraværet fra 17. dag og ut
perioden
• Utgjør 2 dager med krav/refusjon

• Refusjonsgrunnlaget er fast lønn og variabel
lønn som skal inngå
•
•
•
•

IT0008 viser grunnlønn 43.650
Dagsats = 43.650/21,67 = 2.015,Refunderbar AP = 2.015 x 12 = 24.180,Sykdom = 2.015 x 2 = 4.030,-

4. Recon - Mottatt
• Basert på mottatt refusjon registrert i
IT0014 (OREF) for den enkelte perioden,
beregner Sap summen i kolonnen Mottatt
• NAV betaler refusjon for alle dager fra
mandag til fredag, også helligdager. Dvs. at
arbeidsgiver får refusjon for skjærtorsdag og
langfredag hvis den ansatte har levert
sykemelding for disse dagene til Nav.
• Summen i kolonnen Mottatt i Recon
oppdateres første hovedlønn etter at
refusjonen er lest inn eller andre endringer er
utført i Sap.

OPPGAVE
• Ansattnr Bye i de enkelte kursfirmaene.
• Hva skyldes avviket mellom krav og mottatt
refusjon i januar ?

• Tips – se på dagsatsen på Krav s. og Mottatt.

4. Recon – Avr.0015 og Differanse
• Avr.0015 – tidligere differanser som er
avstemt i Recon

• Postene er synlige i IT0015 og har lønnart
Recxx

4. Recon – Avr.0015 og Differanse
• Differanse = differansen mellom Krav
fratrukket Mottatt og Avr. 0015.
• Når man trykker på Avstem flyttes summen til
IT0015 umiddelbart
• Posten er synlig i IT0015, lønnart Recxx
• Mulig å «angre» tidligere avstemminger ved å
slette posten i IT0015

• Rec lønnarter i Sap

4. Recon - refusjon
• Bør gå gjennom Recon for inneværende og foregående år
månedlig:
• Søk opp ett kalenderår av gangen.
• Oppdater kommentarfeltet med informasjon om
inntektsmeldinger som er sendt inn.
• For fraværstype Refunderbar AP – sjekk om inntektsmelding er
sendt Nav.
• For fraværstype Omsorgspenger – sjekk om kravet er reelt og
om inntektsmelding er sendt Nav.
• Avstemme (utligne) mindre differanser.
• Når refusjon ikke er mottatt 2 mnd. etter at inntektsmelding er
sendt Nav, sjekk om søknad om sykepenger er sendt inn,
kontakt eventuelt Nav.

4. Recon - refusjon
• Differanse mellom krav og mottatt refusjon:
• Er til og fra dato den samme på krav og mottatt refusjon?
• Når ble Søknad om sykepenger sendt til Nav?

• Er sykmelding og annet fravær registrert riktig?
• Er det registrert egenmeldinger etter at inntektsmeldingen er
sendt inn slik at arbeidsgiverperioden er endret?
• Er det opphold i sykefravær slik at Nav trenger «ny»
inntektsmelding?
• «ulovlige» egenmeldinger
• Fra foreldrepermisjon og over i sykemelding
• To fraværstyper i samme måned

4. Recon – Feriepenger av refusjon
• Nav beregner og utbetaler feriepenger av
refusjon
• Folketrygdloven § 8-33, § 9-17, § 14-4 og § 14-8
• Feriepengene beregnes av
•
•
•
•
•

Sykefravær – de første 48 sykepengedagene
Kronisk syk/svangerskapsrelatert – alle dager
Foreldrepenger – de første 12 / 15 ukene
Pleie- /Opplæringspenger – de første 12 ukene
Svangerskapspenger – de første 64 dagene

• Feriepengene utgjør 10,2% av de sykepengene
som gir rett til feriepenger:
• Satsen er 12,5% for arbeidstakere som fyller 59 år i
opptjeningsåret

• Sap forholder seg til dette regelverket når
avsetning av feriepengene blir beregnet
• Det avsettes ikke feriepenger i forbindelse
med far sin del av foreldrepermisjonen:
• Mor tar ut 3 uker før termin og må ta de første
6 ukene etter fødselen
• Det vil si at feriepenger i forbindelse med
foreldrepermisjoner ofte er «brukt opp» av mor

4. Recon – Feriepenger av refusjon
• Knutsen har sykefravær i 2019, fritak for arbeidsgiverperioden og sykdom

• For 2020 er det foreløpig beregnet feriepenger slik
• 7/1 + 15/1-31/1 = 14 dager
• 1/2 - 15/2 = 11 dager
• 1/3 – 4/3 = 2 dager

• 54.405 x 10,2% = 5.549,31

4. Recon – Feriepenger av refusjon
• Abrahamsen har sykefravær og blir 69 år i 2019

• Feriepengene beregnes slik: 17.470 x 12,50% = 2.183,75

4. Recon – Feriepenger av refusjon
• Må bruke cus&opal varianter for å få riktige tall i rapporten
og for at Sap skal bruke riktig lønnart ved avstemming av
differanser:
• Cus&opal01 – Avstemming feriepenger Syk ++
• Cus&opal02 – Avstemming Feriepenger Fperm

• Må søke opp ett kalender år av gangen for at tallene i
rapporten skal bli riktige.

• Det er vanskelig å vurdere avsetning feriepenger opp mot
mottatt refusjon fra Nav, fordi ikke alle forhold er kjent.
Vi velger som oftest å avstemme eventuelle differanser året
etter at feriepengene er mottatt.

4. Recon – Feriepenger av refusjon
• Ansatte som er fratrådt må behandles spesielt

• IT 0003 Lønnsavregningsstatus

• Mottatt refusjon på en fratrådt vil bli postert på
siste aktive dato og vil være synlig i Recon i
perioden for denne datoen:
• Eks. ansatt har sykefravær i 2018, krav for FP
av fraværet framkommer i Recon 2019.
• Den ansatt er fratrådt i 30.11.18, mottatt refusjon
blir postert på denne datoen og framkommer i
Recon for 2018.
• I dette tilfellet må man avstemme både Recon –
Feriepenger av refusjon for 2018 og 2019
• I tillegg må man oppdatere IT 0003 feltet
«Avregning til» med en dato i inneværende
lønnsavregningsperiode

• For å avdekke hvilke ansatte som er fratrådte
bruker vi egne cus&opal varianter
• Cus&opal03 – Avstemming Feriep. Syk ++
sluttede
• Cus&opal04 – Avste.Feriep.Fperm sluttede
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5. Avstemming hos regnskap
• DFØ RA foretar avstemmingen for fullservicekunder på regnskap
• Regnskapsavdelingen trenger da tilgang til K27-listene dersom kunden selv har lest inn i Sap

• Delservicekunder på regnskap foretar avstemmingen selv, får tilbud om DFØ sitt
avstemmingsskjema m/veiledning.
• Firma med eksternt regnskap har ansvar for avstemminger selv
• Viktig at avstemmingene blir gjort og differanser fulgt opp
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5. Avstemming hos regnskap
• Veiledning A7 Avstemming NAV – refusjoner

5. Avstemming hos regnskap
Ax-A
Her kontrolleres at samlet
inntektsført beløp stemmer
med rapportene fra NAV
Her kontrolleres at saldo på
Debitor NAV i regnskapet
stemmer med debitorsaldoen
i SAP
Her kontrolleres at
gjennomgangs-kontiene
«speiler» konto for Debitor
NAV (Sum = Debitor NAV, men
med motsatt fortegn )

Ax-D
Konto 1574 skal
normalt gå i null.
Evt. Saldo forklares
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5. Avstemming hos regnskap - oppsummering
• Ta en kontroll så raskt som mulig etter at
hovedlønn er lest inn i regnskapet for å se
om det er differanser.
• Filer - Sjekk at alle filer er på plass i regnskapet:
• Cremulfil, er det en eller flere filer. Mangler det filer, rutine 14.2
• K27 er lest inn med hovedlønn
• Krav er dannet ved hovedlønn

• Feilkonto – sjekk om det er lest inn noe til feilkonto
som berører NAV refusjoner:
• eks. gjennomgangskonti, debitorkonto, inntektskonti.
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5. Avstemming hos regnskap - oppsummering
• Forsinket K27 forrige måned –
husk at det manuelle HB bilaget fra
forrige måned påvirker regnskapstallene
• Dette er omtalt i rutine 14.5
• Cremulfil – K27
• summer K27 og kontroller summen mot totalsum på Cremulfilen (bilagsart DZ).
Ved differanse:
• sjekk om det er Negativ delsum i K27 – omtalt i rutine 14.3
• sjekk om det har kommet flere Cremulfiler.
Hvis det er flere Cremulfiler har det kommet innbetalinger som
ikke er en del av NAV refusjonsordningen ?
Dette er omtalt i rutine 14.4
48

5. Avstemming hos regnskap - oppsummering
• Differanser som ikke gjelder forholdene over kan skyldes:
• Manuelle føringer på 1571, 1575 – 1578 i regnskapet ….
• Manuelt ført OREF, VREF, TREF i Sap eller poster som er slettet i Sap

• Spør på inntektskontoene på personnivå og sammenlign
inntektsført beløp med beløp på K27 person for person.
Det er summen av refusjon som skal stemme med K27
• Fordelingen mellom syke- og foreldrepenger er ikke viktig
i denne avstemmingen
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6. Rutiner ved årsslutt - før 13. kjøringen i Sap

• Gå gjennom Recon-rapporten, rydd mest mulig
• Husk å gå gjennom Recon for feriepenger av
refusjoner også, begge cus&opal variantene

• Vær spesielt oppmerksom på at alle
åpne poster og differanser med datointervall
fra tidligere år nå bør «avstemmes»
• Når nytt år begynner kan du kun gjøre noe
med poster fra fjoråret.
• Evt. refusjoner som mottas vedr. perioder før
fjoråret må registreres manuelt i SAP på fiktiv dato.
• Etter at OREF er lagt inn manuelt på fiktiv dato vil inntekten
bli kontert via PCP0 og overført til regnskapet

51

6. Rutiner ved årsslutt - siste innbetaling (cremulfil)
• Desemberoppgjøret kommer etter 13. kjøringen
i Sap - helt på slutten av året
• Tilhørende K27 liste vil først leses inn i Sap til
hovedlønn januar, altså neste regnskapsår.
• K27 må inntektsføres manuelt i regnskapet i desember
• Kredit konto 5800/5810 med faktisk koststed og ansattnummer
• Debet interimskonto NAV (1574)

• Bilaget må reverseres i januar etterfølgende år
• Da kommer inntektsføringen fra SAP
• Bilaget som reverseres i januar må være identisk med det som ble ført i desember
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6. Rutiner ved årsslutt - regnskap
• Saldo konto 1575, 1576, 1577, 1578 og 1571
skal totalt sett alltid gå i null

• Saldo på konto 1571 overføres i en totalsum
• Konto 1575, 1576, 1577 og 1578 overføres
detaljert med kostnadssted og ansattnummer
• DFØ RA foretar årsavslutning for sine regnskapskunder
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7. Lønnartrapporter vedrørende NAV
• lønnartrapporter (PC00_M99_CWTR) i SAP:
•
•
•
•
•
•

CUS&OPAL82 - Refunderte sykepenger – OREF
CUS&OPAL8V – Refunderte feriepenger – VREF
CUS&OPAL83 – Arbeidsg.avg. av refund. sykepenger
CUS&OPAL8K – Konterte krav fra NAV
CUS&OPAL8W – Variabelt refusjonsgrunnlag
CUS&OPAL8Z – Fast refusjonsgrunnlag

• Lønnartrapportene viser kun beløp – ikke kontering
• Ønskes flere detaljer, må man spørre i PCP0
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7. DFØ – brukerdokumentasjon - lønn
• Sjekklister ligger i DFØ brukerdokumentasjon
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7. DFØ – brukerdokumentasjon - lønn
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7. DFØs kundenett – www.dfo.no/kundesider
• Dfo.no – Kundesider – Regnskap
– Rutiner delservice og fullservice
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