
 

 

Opsparinger 

  

  



 

Side 2 af 4   

Opsparinger 

Indholdsfortegnelse 

 .............................................................................................................................................................. 1 

1. Opsparing til en saldo ................................................................................................................... 3 

2. Variabel lønart til løbende opsparing ........................................................................................... 3 

3. Tømning af opsparingen ............................................................................................................... 3 

 

  



 

Side 3 af 4   

Opsparinger 

1. Opsparing til en saldo 

Ønsker du at give dine medarbejdere mulighed for at spare op via træk i nettolønnen og få vist en 

saldo på opsparingen nederste på lønsedlen, kan du i samarbejde med en konsulent fra 

Bluegarden få dette sat op i lønsystemet. Pris for denne ydelse er 2.450 kr. 

  

Eksempel 
Mulighed for at have kundespecifikke opsparinger. Det kunne f.eks. være at medarbejderne sparer 

op til julegaver. 

Der er oprettet 3 lønartstyper (9416,9417,9418) som kan defineres efter kundens ønsker. Disse 3 

lønartstyper kan overføres fra år til år via lønart 320. Disse opsparinger kan vises i bunden af 

lønsedlen. Kontakt Visma Enterprise opsætning. 

  

• Lønart 9410 - fast fradrag, bruges til at trække medarbejderen i nettolønnen. På 
medarbejderen oprettes beløbet der skal trækkes hver måned. 

• Lønart 9107 bruges til at udbetale det opsparede beløb til medarbejdere, når dette 
ønskes. 

• Lønartstype 9416 opsættes til at tage lønart 9410 med et plus og lønart 9107 med et 
minus – til brug for Visma Enterprise. 

  

Ønskes opsparingen vist på lønsedlen oprettes f.eks. lønartstype 9003 med lønart 9410 med et 

plus og lønart 9107 med et minus. For at få vist saldo på lønsedlen skal denne ændres til 15 eller 

16 og sætte op, hvor lønartstype 9000-9009 skal stå, som foretages af konsulent hos Visma 

Enterprise. 

 

2. Variabel lønart til løbende opsparing 

Det er muligt at opspare ud fra antal enheder og en sats på følgende lønart: 

• Variabel lønart 276 - Opsparing 7, enheder og sats. 
 

3. Tømning af opsparingen 

Ønskes opsparingen tømt ved fratrædelse kan nedenstående lønarter tilknyttes de relevante 

stillingskategorier: 
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• 9120 Udb. efter skat A (Tømmer lønartstype 9416) 
• 9121 Udb. efter skat B (Tømmer lønartstype 9417) 
• 9122 Udb. efter skat C (Tømmer lønartstype 9418) 

 

Ønskes egne opsparinger tømt efter behov kan nedenstående lønarter benyttes under variable 

lønoplysninger: 

• 9123 Udb. efter skat A (Tømmer lønartstype 9416) 
• 9124 Udb. efter skat B (Tømmer lønartstype 9417) 
• 9125 Udb. efter skat C (Tømmer lønartstype 9418) 


