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Allmänt
DPR LÖN är Sveriges mest lättarbetade löneprogram.
Varför ? jo för att DPR LÖN arbetar så att du förstår hur du ska fylla i lönearterna.
I stället för att komma ihåg och fylla i en kod för varje enskild löneart ser du allt direkt.
Se här ett exempel på hur du arbetar i löneregistreringen:

Du ser exakt vilka lönearter som förekommer i ditt företag (dessa kan man utforma helt efter företagets förhållanden)
Begränsningarna är få: antal anställda för ett företag 500 anställda.
DPR LÖN kan hantera så många lönearter att de nästan alla företag kan redovisa löner och avdrag utan problem, dels för
företagets interna redovisning av löner, och dels redovisning till skattemyndigheten och dels slutligen för att redovisa
lönestatistik till SAF.
Ett företags löneredovisning behövs av
-Företagsledningen som behöver intern ekonomisk kontroll och kontroll av t ex frånvarotalen
-de anställda som behöver få lönebesked som är klart och tydligt och ger dem ledning för beräkning av semesterlöner och antal
semesterdagar eller en frånvarostatistik som tyvärr idag behöver uppvisas i kommande anställningsansökningar
-skattemyndighetens krav på korrekta kontrolluppgifter och skattedeklarationer
-arbetsmarknadens parters behov av lönestatistik
Alla dessa intressegruppers krav på hur lönerna skall delas upp gör att ett lönesystem tenderar att växa ut på ett nästan
okontrollerat sätt och kommer att innehålla ett stort antal lönearter som behandlar lönen på olika sätt. Det finns risk att
programmet blir så komplicerat att det blir opraktiskt för den lille företagaren ! Denna fallgrop har vi undvikit.
En löneart kan liknas vid bokföringens olika KONTON. Exempel är :
MÅNADSLÖN, TIMLÖN, ÖVERTIDSERSÄTTNING,
RESEERSÄTTNING SKATTEFRI, DITO SKATTEPLIKTIG DEL,
TRAKTAMENTSERSÄTTNING SKATTEFRI, DITO SKATTEPLIKTIG DEL
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AVDRAG FÖR KÄLLSKATT
AVDRAG FÖR FACKAVGIFTER
BILFÖRMÅN OCH AVDRAG FÖR BILFÖRMÅN
I ett traditionellt lönesystem kan antalet lönearter bli enormt, ofta över 100 stycken. Men med lite smartness i uppläggningen av
löneprogrammet kan man nedbringa antalet lönearter väsentligt för det lilla företaget. I andra lönesystem måste man för varje
rad på ett lönebesked knappa in en kod som avser lönearten. Eftersom företagaren oftast använder sitt löneprogram bara en
gång per månad så kommer det inte att vara helt lätt att komma ihåg koderna på olika lönearter. De löneprogram som har
funnits är gjorda för att användas av specialutbildad personal som arbetar på företagets personalavdelning och som inte gör
något annat än att sköter löner. Denna extrema specialisering har ju inte småföretagaren råd med, han eller
hon sköter själv oftast om allt praktiskt vad gäller löneuträkningen och har bara en mycket kort tid, kanse bara ett par tre timmar
per månad till sitt förfogande för detta arbete. Detta är orsaken till att andra löneprogram blir tidskrävande, krångliga och allmänt
upplevs som "struliga".
Detta har gjort programmet så enkelt att sköta, och så intuitivt i sina menyer och det är avgörande för att företag som normalt
inte skulle vilja använda ett löneprogram för sina fåtal anställda, nu väljer att använda DPR LÖN
Utskriftsformuläret ser ut så här:

Kommentar:
Under året brukar du börja utskriften med en kontollista, eftersom du först vill se att allt verkar rätt. Sedan skriver du ut
lönebeskedet, som blir mycket snyggt och prydligt men framför allt lättbegripligt! Farväl alla koder som man ska tyda
Ett typiskt lönebesked kan se ut så här
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För att skapa detta lönebesked registrerar du följande i löenberedningen
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Det du gör i registreringen är att fylla i de grönfärgade fält där det förekommer fbelopp. I exemplet ovan således:
-Månadslön Sjukavdrag (antal dagar) Övr frånvaro (1 dag), tjänstledighet (1 dag)
Bilförmånsbeloppet kommer automatiskt att föreslås.
Det som skiljer registreringen från konventionella löneprogram är att du slipper hålla reda på löneartskoderna

När du registrerar en person ser du följande bild (samma person, samma exempel)
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Tablåer
t uppskattad rapport till den anställde är den tablå över lönerna sedan årets början. Den är så uppskattade eftersom den ger
information som inte bara gäller den aktuella månaden utan alla månader från årets början: Men inte riktigt alla. Följande
uppgifter kan du per anställd fylla i. Du har en bekväm vägledning i form av s k ”hints” som utförligt förklarar innebörden av varje
ifyllnadsfält, när du pekar med musen på ett fält:
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Kommentar: Om någon skulle upptäcka ett fel i lönebeskedet ät systemet faktiskt så flexibelt, att det går att backa till en tidigare
månad och ändra lönebeskedet (självfallet måste sådan flexibilitet kombineras med noggrannhet i att eventuella rättelser blir
justerade även i andra rapporter, t ex i skattedeklaration och i bokföring).

I slutet av året är det så dags att ta fram kontrolluppgifterna. De allra flesta av de uppgifter som ska fyllas i kommer automatiskt
in, men vissa mycket sällan förekommande koder m m har vi avstått att lägga in i personregistret, eftersom detta skulle bidra till
att göra programmet precis lika komplicerat och snårigt som våra konkurrenters. Därför ger vi användaren uppgiften att i de fåtal
fält där vi påträffar en synnerligen sällan förekommande uppgift, ifyller man den efter årets slut. Därefter är det bara att stoppa i
en diskett och skapa den fil som skickas till Skatteverket.

