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Visma Løn 

Nyheder 

Felter eIndkomst (Release 03-12-2020) 
Krydsmarkering i felt 11 = Nej, til automatisk beregning af befordringsfradrag, skal ikke længere indberettes - 
De indberetninger som er eller bliver indberettet i 2020 anvendes ikke og behøver ikke blive tilbageført. Visma 
Løn har sat slutdato på alle medarbejderne som havde felt 11 under Medarbejder/felter eIndkomst pr. 
30-11-2020 
 
Felt 63 Frikort til offentlig befordring ændre navn til Fri befordring mellem hjem og arbejde mv. 
 

AM Grundlag samt A-Indkomst (Release 03-12-2020) 
På rapporterne Afstemningsliste (Lønperiode), Afstemningsliste (år til dato) vil felterne AM-grundlag og 
A-indkomst indeholde feriepengene fra Ny ferielov 
Ligeledes vil de også indgå i bogføringsbilag, hvis lønart 9800 Lønfordel A-indkomst m/AM bogføres 
 

Udbetaling af ferietillæg optjent i kalenderår (Release 03-12-2020) 

I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige 
løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra 
ferietillæg fra ferieloven optjent i KALENDERÅR. 

●        4773 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb 
○ Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via 

stillingskategorilønart 4902)  
●       4774 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb 

○ Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag. (Optjent via 
stillingskategorilønart 4904)  

●        4778 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb 
○ Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag. (Optjent 

via stillingskategorilønart 4624)  
●        4779 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb 

○ Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent 
via stillingskategorilønart 4622)  

Lønseddel (Medarbejdere med løbende beregnet feriepenge) (Release 03-12-2020) 
Feriedage til rådighed’ på timelønnede vises ikke på lønseddel for medarbejdere der har løbende beregning af 
feriepenge og som afregnes til FerieKonto og Feriekasse 
 

Ferieregnskab (Release 03-12-2020) 
Rapporten Ny ferielov ferieregnskab er opdateret, så f.eks. timelønnede med lb. feriepenge beregning til 
FerieKonto og Feriekasse ikke bliver vist på rapporten, da feriedage og feriepenge ikke vedligeholdes i Visma 
Løn. Medarbejdere som ikke optjener feriedage, ferietimer eller feriepenge, men som optjener ferietillæg, vil 
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blive vist på rapporten. 

Lønartstekst kan ændres på lønart 3301 Omsorgsdagssaldo i timer (Release 03-12-2020) 
Hvis teksten ændres på ovenstående lønart vil det være den tekst som vises på lønsedlen 
 

Ny Fraværslønart (Release 03-12-2020) 
Ny fraværslønart 11593 Andet fravær er oprettet og kan tilknyttes fraværskode 30 Andet fravær. Ved brug af 
denne lønart vil fraværet ikke blive udskrevet på lønsedlen. 
 

Særlige dage/Særlige dage i timer (Release 03-12-2020) 
Særlige dage, timer og beløb bliver vist på rapporten Ny ferielov ferieregnskab. 
 

Satser 2021 (Release 10-12-2020 samt 14-12-2020) 
Nedenstående satser er blevet opdateret i Visma Løn 
 

● Ved ukendt arbejdstid ATP Mænd - Ny sats 217,23 
● Ved ukendt arbejdstid ATP Kvinder - Ny sats 196,18 
● Befordring til og med 20.000 km - Ny sats 3,44 pr. km 
● Befordring over 20.000 km - Ny sats 1,90 pr. km 
● Ledighedsdage - Ny sats 892 kr. pr. dag 
● Fri telefon - Ny sats 3.000 pr. år 
● Dagpengesats pr. time  - Ny sats pr. time 120,54 

 

Automatisk træk ved skyldig Ferie på forskud ved fratrædelse(Release 14-12-2020) 
Hvis en medarbejder som har ferie med løn fratræder og samtidig skylder Ferie på forskud, vil Visma Løn 
automatiske trække medarbejderen i løn. 
Trækket i løn skal bogføres på lønart 4917 Træk for forskudsferie  
 
Der er desværre fundet fejl i automatisk træk, så derfor er denne rettelse blevet af Visma Løn igen 

Opdateringer 
 

Udbetaling af feriepenge fra Feriekort (Release 03-12-2020) 
Når der udbetales feriepenge fra Feriekort bliver saldoen på feriepengene korrekt opdateret 
 

Afregning af feriedage ved fratrædelse (Release 03-12-2020) 
Når en medarbejder fratræder afregnes korrekte feriedage til eIndkomst og på rapporten Ny ferielov 
Ferieafregningsliste 
 

Afholdelse af ferie (Release 10-12-2020) 
Hvis der indtastes en tekst på fraværsregistreringen af ferie, vil teksten bliver udskrevet på lønsedlen og 
dermed kan der forekomme flere linier på lønsedlen ved afholdelse af ferie med forskellig tekst 
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