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Visma Løn Finans
Nyheder
Frivillige indbetalinger til pension
Hvis du har medarbejdere som ønsker at indbetale til en frivillig pension, har pensionsselskaber til tider brug
for at få en ‘kode’ med, når der overføres via NETS. Denne kode kunne fx være FRIPCT. Der er nu oprettet
lønarter, som kan opfylde dette. Det er pensionsselskabet, der oplyser hvis de ønsker at modtage en ‘kode’ på
de frivillige indbetalinger. ‘Koden’ kan indtastes i feltet ‘Modtagers aftalenr.’.
Under faste lønoplysninger kan følgende lønarter oprettes:
● Lønart 6464 AM-pension egen beløb friv - Her kan indtastes det beløb, som medarbejderen ønsker at
indbetale til frivillig pension.
● Lønart 6467 AM-pension egen % friv. - Her indtastes den procent, som medarbejderen ønsker at
indbetale til frivillig pension. Procenten vil blive beregnet af pensionsgrundlag 1.
● Lønart 6468 Pension ..... % i tabel pulje - Her indtastes den procent, som medarbejderen ønsker at
indbetale til frivillig pension. Ligeledes kan der indtastes hvilket pensionsgrundlag, som procenten skal
beregnes af. Husk at opsætte kontering på lønarterne.

Opdateringer
Discokode 261900 kan nu igen bruges
Discokode 261900, brugt til indberetning til Danmarks Statistik, blev ved en fejl lukket den 31. december 2018.
Koden er nu igen åben.

Felt 13 og felt 14 må ikke blive negativ
Efter at SKAT har fjernet R-markering, har Visma Løn haft en uhensigtsmæssighed som har gjort, at
medarbejdere fik fradrag i deres personlige indkomst for ATP eget bidrag samt pension eget bidrag. Dermed
kunne Felt 13 eller Felt 14 gå i negativ pga. ATP eget bidrag og/eller Pension eget bidrag.
Der tages nu højde for om Felt 13 og felt 14 har mulighed for, at der bliver fratrukket ATP eget bidrag og
pension eget bidrag.

Eksempel:
En medarbejder får følgende lønseddel:

AM Grundlag= 48553,67-62400-692,32-630+15000+42,28+10+86+102-2427,68-94,65
AM grundlaget = -1758,38 - dvs. Der er ikke mulighed for, at blive fratrukket ATP eget bidrag. Så det lægges til igen,
så er AM grundlaget -1663,73. Der er heller ikke mulighed for, at blive fratrukket hele pension eget bidrag, da
beløbet der indbetales er 2.427,68. Men der har været plads til at blive fratrukket (2427,68-1663,73 =763,95), så det
kan medarbejderen få fradrag for.
Opsummeret= Medarbejderen har ikke fået fradrag for ATP eget bidrag og har kun fået fradrag for 763,95 for sin
pensionsindbetaling, og AM grundlaget bliver NUL.
På afstemningslisten lønperiode kan der ses, hvad der ikke er givet fradrag for:

Når du afstemmer din eIndkomst op imod i dit økonomisystem, er det vigtigt at du tager højde for dette, da du
ellers ikke vil kunne få det til at stemme.
Hvis en medarbejder både har noget i felt 13 og felt 14, så kigges der først i felt 13, om der er plads til fradrag for
ATP eget bidrag samt eget pensionsbidrag. Er der ikke plads i felt 13, så kigges der i felt 14. Er der plads her, så
gives der fradrag for det, som kan gives fradrag for.
Hvis der i de kommende lønkørsler sker efterregulering i felt 13 eller 14, som vedrører den lønkørsel, hvor der
ikke var “plads” nok til fradragene, så tager efterreguleringen højde for dette, og medarbejderen vil så få sin

fradragsret.
Visma har kontaktet SKAT for at få en afklaring på, hvad der skal gøres med det, som der er indbetalt til ATP og
pensionsselskaberne, men som medarbejderen ikke har fået fradrag for. Skattelovgivningen siger, at
indbetalinger foretaget til ATP og pension af egne midler er der fradragsret for. Vismas jurister har kontakt til
SKAT og vil vende tilbage med information, så snart vi har noget nyt fra SKAT.

eSkattekort skal genrekvireres ved fx fratrådt medarbejder
I forbindelse med GDPR må der ikke opbevares skattekort på fratrådte medarbejdere. Vi vil derfor fremadrettet
ikke modtage eller opbevare skattekort på medarbejdere, der ikke længere er ansat i virksomheden. Der har
dog været udfordringer med, at Visma Løn fik afmeldt abonnementet hos SKAT for tidligt i processen, og derfor
blev fratrådte medarbejdere afvist i eIndkomst.
Hvis du gerne vil have et overblik over medarbejdere, der endnu ikke har et skattekort, eller hvilke
medarbejdere, som du har skattekort på, kan du trække rapporten ‘Medarbejdere uden eSkattekort’ eller
‘Kvitteringsliste på indlæste eSkattekort’.

Afrunding af feriedage
I forbindelse med fratrædelse eller årsafslutning vil opsparede feriedage fra den 1. juli 2019 ikke længere blive
afrundet til nærmeste halve eller hele. Dette gøres for at sikre, at I altid vil have det samme antal dage i
Feriepengeinfo og i Visma Løn .

