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Visma Løn 

Nyheder 

Rapporten Medarbejderstamkort er udvidet 
Rapporten Medarbejderstamkort er blevet udvidet, så den også indeholder oplysninger om hvilke eIndkomst 
felter som er registreret individuelt på medarbejderne. eIndkomstfelterne  bliver udskrevet i sektion 4 efter 
IP-oplysningerne. 
 

Afregningstype 2006 til pension 
Afregningstype 2006 har fået ændret navn fra Magistrenes pension til Akademiker pension 
 

Korrektionslønarter til Ny Ferielov 
 
Medarbejdere som har ferie med løn 
Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som 
har været lønbehandlet i Visma Løn.  
Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive eftereguleret for at få 
rettelsen i den korrekte lønperiode: 
 

● 40012 Korrektion Feriedage  - Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst 
● 40015 Korrektion Feriepenge - Bogføres (skal oprettes i din kontoplan) men indberettes IKKE til 

eIndkomst 
● 40017 Korrektion Ferietimer  - Bogføres IKKE indberettes IKKE til eIndkomst 

 
 
Medarbejdere som har løbende beregning af ferie 
Nedenstående lønarter kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som 
har været lønbehandlet i Visma Løn.  
Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive eftereguleret for at få 
rettelsen i den korrekte lønperiode. 
 

● 40055 Korr dage/penge Lb beregning  - Bogføres og indberettes til eIndkomst 
 

Sygeferiepenge - Ny Ferielov 
 
Medarbejdere som har ferie med løn 
Nedenstående lønart kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som 
har været lønbehandlet i Visma Løn.  
Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive eftereguleret for at få 
rettelsen i den korrekte lønperiode. 
 

● 40060 Sygeferiepenge - ferie med løn - Bogføres men indberettes IKKE til eIndkomst 
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Medarbejdere som har løbende beregning af ferie 
Nedenstående lønart kan anvendes under variable lønoplysninger og må KUN benyttes til medarbejdere som 
har været lønbehandlet i Visma Løn.  
Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, vil lønarterne blive eftereguleret for at få 
rettelsen i den korrekte lønperiode. 
 

● 40065 Sygeferiepenge - lb. beregnet  - Bogføres og indberettes til eIndkomst 
 

Saldolønarter til Ny Ferielov 
Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i 
Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra en arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). Nedenstående lønarter 
indberettes IKKE til eIndkomst og bogføres IKKE 

 
● 40011 Saldo Feriedage 
● 40014 Saldo Feriepenge 
● 40016 Saldo Ferietimer 
● 40020 Saldo Ferietillæg lovgrundlag ferieår 
● 40021 Saldo Ferietillæg OK-grundlag ferieår 
● 40022 Saldo ekstra ferietillæg lovgrundlag ferieår 
● 40023 Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag ferieår 
● 40040 Saldo Ferietillæg lovgrundlag kalenderår 
● 40042 Saldo Ferietillæg OK-grundlag kalenderår 
● 40045 Saldo eks ferietillæg lovgrundlag kalenderår 
● 40047 Saldo eks ferietillæg OK-grundlag kalenderår 

 
Ovenstående lønarter oprettes under Variable lønoplysninger. Lønarterne skal oprettes med en dato i 
medarbejderens første lønperiode. 
 
På lønarterne skal angives en tilhøres måned, hvor korrektionen skal være gældende fra - der må IKKE angives 
en tilhøres måned som er lig med medarbejderens første lønperiode. 
 

Overtidslønarter 
Disse overtidslønarter oprettes under Variable lønoplysninger med et antal timer ganges med satsen fra en 
resultattabel (husk at oprette lønarterne i din kontoplan): 
 

● Lønart 1365 Overtidstillæg - sats oprettes på resultattabel 1365 
● Lønart 1366 Overtidstillæg - sats oprettes på resultattabel 1366 
● Lønart 1367 Overtidstillæg - sats oprettes på resultattabel 1367 
● Lønart 1368 Overtidstillæg - sats oprettes på resultattabel 1368 

 

Lønart med mindstesats 
Lønart 1123 - Timeløn med mindstesats, kan bruges hvis der er behov for at have en mindstesats for et bestemt 
stykke arbejde som udføres. 
Mindstesatsen oprettes for de respektive løngrupper på resultattabel 1123. Lønarten oprettes under variable 
lønoplysninger med antal enheder.  
Lønarten udbetaler den personlige timeløn, hvis denne er højere end mindstesatsen fra resultattabel 1123. Er 
den personlige timeløn lavere end mindstesatsen på resultattabel 1123, udbetales mindstesatsen. 
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Fraværslønarter til fri egen regning med antal gange sats 
Skal ‘Fri egen regning’ trækkes med antal gange sats, kan fraværslønart 11589 - Ferie egen regning, benyttes. 
Lønarten tilknyttes f.eks. fraværskode 43 under Opsætning/Stillingskategori og i højremenuen under Tilladte 
fraværskoder. Husk at periodisere fraværskoden. 
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