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Visma Løn

Nyheder
Industriens Barselsfond ændre sats  (release 4-3-2021)
Industriens barselsfond sats stiger pr. 1-4-2021 fra 0,26% til 0,29%  af virksomhedens kontingentpligtige lønsum
til DI.

Satsen beregnes af grundlaget som er opsat på lønartstype 6001

Korrektionslønarter til Ferietillæg og ekstra Ferietillæg - ferieår  (release 4-3-2021)
Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i
Ferieåret. Datoen som lønarterne skal oprettes med skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret. Opskrives
med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb.
Står du i f.eks. oktober 2021, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2020 - 31.8.2021, skal korrektionen
e�erreguleres ind og så kan datoen være f.eks. 1-8-2021

● Lønart 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag
○ Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag
○ Bogføres på lønart 40030

● Lønart 40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag
○ Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag
○ Bogføres på lønart 40032

● Lønart 40031 Korrektion Ferietillæg OK
○ Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK - grundlag
○ Bogføres på lønart 40031

● Lønart 40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK
○ Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK - grundlag
○ Bogføres på lønart 40033

Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for korrektion af ferietillæg optjent i
Kalenderåret. På lønarterne er der udover beløb mulighed for at angive År og Måned. Ønsker du f.eks. at
korrigere ferietillæg optjent i februar 2021, så skal du angive 2021 i feltet År og 02 i feltet Måned. Opskrives med
et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb.

● Lønart 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag
○ Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag
○ Bogføres på lønart 40041

● Lønart 40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag
○ Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag
○ Bogføres på lønart 40046

● Lønart 40043 Korrektion Ferietillæg OK
○ Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK - grundlag
○ Bogføres på lønart 40046
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● Lønart 40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK - grundlag
○ Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK - grundlag
○ Bogføres på lønart 40048

Lønarter til udbetaling Ferietillæg og Ferietillæg ekstra - kalenderår  (release 4-3-2021)
Under variabel lønoplysninger oprettes nedenstående lønarter til brug for udbetaling af ferietillæg som
optjenes i kalenderåret. På Lønarterne er mulighed for at der kan oprettes det ønskede udbetalingsbeløb både
for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.

● Lønart 4773 Udbetaling Ferietillæg lov
○ Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag
○ Bogføres på lønart 4652

● Lønart 4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov
○ Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag
○ Bogføres på lønart 4653

● Lønart 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK
○ Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag
○ Bogføres på lønart 4650

● Lønart 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK
○ Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag
○ Bogføres på lønart 4651

Beregning af feriedage for løsarbejdere (release 11-3-2021)
Har du timelønnede ansat med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsteret
arbejdstimer oprettes følgende lønart på stillingskategorien:

● 300020 Markering for løsarbejder.

Lønarten vil tage det antal arbejdstimer som bliver indrapporteret til eIndkomst i felt 200 - Løntimer og gange
med faktoren  0,01297(2,08/160,33) og derved finde det antal feriedage som medarbejderen har optjent.

Fraværslønart til fri egen regning (release 11-3-2021)
Medarbejdere som har månedsløn, med løbende beregning af feriepenge og som skal trækkes i løn ved
afholdelse af ferie. Fraværskoden f.eks. 40, 50 eller 42 kan oprettes  på stillingskategorien med følgende lønart:

● 4880 - Fri egen regning

Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og vil dermed altid trækker fri egen
regning. Lønarten har dage i input.

Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt
resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes:

● Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909,
eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag.

● 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918,
resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.

På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit:
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● 4881 - Fri egen regning 4,8%
● 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.

Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.

Opdateringer
Rapporten Ny Ferielov Ferieafregningsliste (release 11-3-2021)

● Fratrådte medarbejdere, som er fratrådt med kode 8, men som har løbende beregning af feriepenge vil
blive vist i rapporten

● E�erregulering af ferie fra tidligere lønperioder vil blive vist i rapporten

Rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab (release 11-3-2021)

● Medarbejdere som holder orlov uden løn vil blive vist i rapporten, selvom medarbejdere ikke optjener
feriedage i den pågældende måned

Udbetaling af feriedage fra Feriekort (release 11-3-2021)

● Lønart 4790 er tilrettet, så den nu altid medtages i den kommende lønkørsel, uanset hvilken dato
lønarten oprettes med i variable lønoplysninger..

OBS!!! Der dermed ikke er kontrol af, om feriekort udbetalinger udbetales mere end en måned før
ferieafholdelse.

Trækprocent for §48E medarbejderes feriepenge ved løbende beregning
Medarbejdere som har en personlig sats på lønart 9919 Skattekort/§48E fik fejlagtigt trukket en forkert
trækprocent ved løbende beregning af feriepenge. Denne fejl er nu rettet så der bliver trukket den sats som står
på lønart 9919 - Skattekort §48E.

A-skat af feriepengene har fået sin egen lønart 8358 A-skat feriepenge §48 og skal oprettes i kontoplanen.

Opsparing af ferie i timer e�er medarbejderens og arbejdsgivers normtid (release 11-3-2021)

Medarbejdere der har ferie med løn og opsparer ferie i timer, vil nu få beregnet ferietimer forholdsmæssigt ud
fra både medarbejder og arbejdsgiver normtid.

Løsningen vil gælde fra og med 11-3-2021 og vil omfatte alle kunder, der optjener ferie i timer, og som har en
arbejdsgiver normtid forskellig fra 160,33.

Ferie i timer vedrørende tidligere lønperioder kan korrigeres ved at anvende den variable lønart ‘40017 -
Korrektion ferietimer’,  og nedskrive evt. for meget/lidt optjente ferietimer. Arbejdstidsprocent skal sættes til 0,
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idet der allerede er beregnet en arbejdstidsprocent i de aktuelle måneder.  Vær opmærksom på, at hvis
medarbejder rammes af en e�erregulering af andre årsager, skal korrektionslønarten tilbageføres.

Ved fratrædelse vil medarbejderens tilgodehavende af ferietimer automatisk blive omregnet til dage i forhold til
en fuldtidsnorm, og du skal ikke foretage dig  yderligere.
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