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Visma Løn 

Nyheder 

Lønart  3405 Afholdt aftalefridag 

Lønart 3405 Afholdt aftalefridag, bliver ved efterregulering,  vist på efterreguleringsspec. 

 

Skattelandekode til Kosovo 

Visma Løn er opdateret med Skattelandekode XS for Kosovo 

 

Arbejdsgivertilskud til fx personaleforening med overførsel til reg./kontonr. 
Betaler arbejdsgiver f.eks.  et bidrag til en personaleforening, kan nedenstående lønart anvendes. Lønarten 
hensætter et beløb ved hver lønkørsel, så bogføringen bliver korrekt samt overfører tilskuddet til et reg./ 
kontonummer  - Lønarten vises ikke på lønsedlen 
 
Sådan gør du: 
Under faste lønoplysninger oprettes lønart 9685 Arbejdsgiver tilskud med tilhørende reg./kontonummer. 
Satsen oprettes under Opsætning/Resultattabel 9685 arbejdsgiver tilskud, på de respektive løngrupper. 

 

Lønart til tømning af afspadseringstimer og afspadseringsbeløb ved fratrædelse 
Hensætter I afspadsering med timer og beløb og skal saldoen udbetalt ved fratrædelse, så kan den lønart 
anvendes.  
 
Sådan gør du: 
Lønart 1418 Afspadsering udbet. v. fratrædelse, oprettes på de respektive stillingskategorier under 
Opsætning/Stillingskategori og i højremenuen vælges Lønoplysninger. 

  

Lønart til udbetaling af fritvalgskonto 
Når en medarbejder optjener sin pensionsprocent til  fritvalgskonto, i stedet for til pensionsselskab, på lønart 
4416 Fritvalgskonto opsparing, foretages udbetalingen på lønart 4426 Fritvalgskonto.   
Udbetalingen går IKKE med i pensionsgrundlaget.  
Lønarten tømmer det optjente på fritvalgskontoen, lønart 4416, samt det fritvalg der evt. er optjent på lønart 
4400 Fritvalgsopsparing. 
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Fraværslønart til udbetaling af feriefridage med nedskrivning af SH Saldo 
Udbetaler I et beløb pr. feriefridag fra SH saldo og SH saldoen ikke må blive negativ. Anvendes lønart 3875 
afh.feriefridag m. SH tjek. Lønarten udbetaler den oprettes med en sats, er satsen større end SH saldoen, vil 
medarbejderen blive trukket i løn på lønart 4521 Manglende SH saldo. 
 
Sådan gør du: 
Lønart 3875 afh.feriefridag m. SH tjek oprettes op tilhørende  fraværskode på de respektive stillingskategorier. 
Under Opsætning/Stillingskategori i højremenuen Tilladte fraværskoder.  

 

Fraværskoder 

Der er oprettet følgende fraværskoder til Visma løn. Fraværskoderne tilknyttes på de respektive 
stillingskategorier med tilhørende fraværslønarter: 
 
81 Flexjob sygdom - fraværslønart 1580, Sygdom med løn 
82 Løntilskud sygdom - fraværslønart 1580, Sygdom med løn 
83 Fædreorlov 2 uger - fraværslønart 1570 Barselsorlov med løn - Månedsløn 
84 Løntilskud barselsorlov - fraværslønart 1570 Barselsorlov med løn - Månedsløn 
85 Fire uger før forventet termin - fraværslønart 1570 Barselsorlov med løn - Månedsløn 
86 §56 barselsorlov - fraværslønart 1570 Barselsorlov med løn - Månedsløn 
 
Sådan gør du: 
Opret under Opsætning/Stillingskategori i højremenuen Tilladte fraværskoder.  

 

Seniorordning med overførsel af SH procent 

I nogle overenskomster er der mulighed for at konvertere en procent fra SH konto til seniorordning.  
 
Sådan gør du: 
På de respektive medarbejdere som ønsker denne ordning oprettes under Medarbejder/Personlig satser lønart 
9921 Egen pct. SH.  
Opret også lønart 24500 SH konto hensat Senior, under Medarbejder/Faste lønoplysninger  med den procent 
som er aftalt med medarbejderen. 
 
For afholdelse/udbetaling: Se vejledningen Seniorordningen på Community 
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Opdateringer 

Afregningstype 2020 

Navnet på afregningstype 2020 er ændret fra Aktiva til PKA+ 

 

Lønart 4425 SH-Saldo til fritvalgskonto 

Lønart 4425 SH-Saldo til fritvalgskonto er blevet opdateret, så indeværende periodes optjening også bliver 
flyttet til fritvalgskontoen. 

DI Barsel 

På stillingskategorilønart 7980 DI barsel hensættelse, er satsen ændret pr. 1-1-2020 til 0,26%. Efterreguleringen 
vil sørge for at opdatere hensættelsen fra 1-1-2020.  

 

Lønart 1401 Hensat afspadsering 1:1,5 

Lønarten bliver vist på lønsedlen med beregningen af timer til hensættelse på afspadseringen. 

 

Medarbejder med fratrædelseskode 1 - Feriepenge kontant 

Blev en medarbejder fratrådt med fratrædelseskode 1 i perioden 1.9.2019 til 31.1.2020, blev feriepengene til 
Fonden indberettede måneden efter igen, til eIndkomst - Denne fejl er rettet, så eIndkomst modtager 
feriepengene til Fonden i den måned medarbejderen fratræder. 

 

Rapporten eIndkomst år til dato 

Rapporten er blevet rettet, så alle de timelønnedes feriedage bliver udskrevet korrekt i felt 203. 

 

Fordeling af lønudgifter 

Fordeling af lønudgifter er blevet rettet, alle posteringer på lønarterne bliver fordelt efter fordelingsnøglerne på 
medarbejderen. 
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