Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web –
import af fil fra lønsystem eller regneark
Denne guide beskriver, hvordan man importerer en fil fra lønsystemet eller regnearksløsning til IDEP.web.
Vær opmærksom på at du skal have rettigheder i Virk til at indberette Løn. Se mere: www.dst.dk/loenidep

På www.dst.dk/loenstat finder
du et direkte link til IDEP.web.
Vælg Start indberetning og
log på med din NemID
medarbejdersignatur.

Første gang du benytter
IDEP.web, skal du
udfylde/kontrollere
kontaktoplysninger udfor Løn.
Klik herefter på Gem og vend
tilbage til startsiden.
Du kan altid rette i dine
oplysninger ved at vælge
Indstillinger /Oplysning om
CVR nr. i den blå menulinje
øverst i skærmbilledet.

Opret en ny indberetning fra
IDEP.web startsiden ved at
klikke på knappen:
[+] Dan en indberetning.

Indberet på: http://www.dst.dk/loenstat

Marker først ved Løn.

Marker derefter ved
Dataimport fra fil.

Vælg statistisk periode ved
hjælp af drop down menuen.
Klik på Fortsæt.
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Dataimport
1) Vælg filformat ved hjælp af
drop down menuen.
Hvis du har en fil fra dit
lønsystem, så vælg Løn i
ESI-format.
Hvis du har udfyldt et
regneark vælg Løn i
EXCEL-format.
2) Klik på Gennemse og find
filen på din computer.

3) Filen vises i feltet.
4) Klik på Upload.

5) Langt de fleste
virksomheder har kun ét
journalnummer. Er der
mulighed for at vælge flere
end ét journalnummer,
vælges det korrekte med
drop-down menuen. Du
kan finde det korrekte
journalnummer i
anmodningen om
indberetningen.
6) Vælg Statistisk periode
fra drop down menuen.

7) Klik på Fortsæt.

3

Dataimport – ”Udført” i
status
Er alt ok, vil der stå Udført i
kolonnen Status.
1) Klik på Godkend alle.
Vil du se indberetningen inden
du godkender, gå til
”Advarsler og fejl i
indberetningen” i denne
vejledning.
Er data ikke korrekt vil der stå
Fejl. Gå til ”Advarsler og fejl
i indberetningen” i denne
vejledning.

2) Klik på Godkend.
Når din indberetning er
indsendt, vil du modtage
en kvittering på den mail
adresse der er tilknyttet
NemID
medarbejdersignaturen.

Bemærk: Danmarks Statistik
har først modtaget din
indberetning, når der på
listen over indberetninger er
 i kolonnen Indberetning
godkendt.
Du kan altid klikke på
indberetningsnummeret for
at se detaljer om din
indberetning.
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Advarsler og fejl i indberetningen
Sådan ser du advarsler og
fejl i indberetningen:
1) Klik på ordet Udført
eller Fejl for at komme
til import loggen.
2) Herefter kommer du til
en oversigt over
indberetningen.
Fejl og advarsler: Her
kan du se en
summering af fejl.
Sum:
Her kan du se en
samlet oversigt over
indberettede
lønmodtagere og antal
fejl og advarsler.
Detaljer:
Her kan du se fejlene
på den enkelte
medarbejder.

3) Ønsker du at rette på
medarbejderen, så klik
på linje nr.

4) Så får du en oversigt
med oplysningerne for
medarbejderen.
Alle røde og gule felter
skal rettes.
Husk også at lave
rettelserne i
lønsystemet.
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5) Ret fejlen. Hvis der er
flere fejl, klik Gem og
næste. Klik til sidst på
Gem og vend tilbage
til poster.

6) Klik på Godkend, for
at godkende
indberetningen

7) Der vises et resume af
indberetningen, klik på
Send indberetningen
for at indsende til
Danmarks Statistik.

Kontakt Danmarks Statistik
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med IDEP.web, er du meget velkommen til at kontakte Danmarks Statistik på:
idep@dst.dk
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