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Visma Løn Finans

Nyheder

Lønart til korrektion af Feriedage til rådighed (release 10-6-2021)
Variabel lønart 40095 kan anvendes til at korrigere Feriedage til rådighed, hvis der er uoverensstemmelse
mellem restferiedage og feriedage til rådighed.
Lønarten korrigerer kun på kolonne ‘Feriedage til rådighed’ i rapporten Ny ferielov Ferieregnskab og på
lønsedlen.

Opdateringer
Ændring af satser på resultattabel BANK og EDB fra 1. juli 2021
I forbindelse med den årlige lønregulering er årslønninger i resultattabel BANK og EDB opdateret med de nye
generelle satser fra FA gældende fra 1. juli 2021.

Genansættelse af medarbejder med samme ferie vilkår
I forbindelse med genansættelse bliver værdier fra tidligere ansættelse nulstillet ved fratrædelse og dermed vil
de ikke fremkomme ved genansættelse:

● Ferieberettiget løn
● Feriepenge
● Ferietillæg LOV
● Ferietillæg OK
● Ferietillæg ekstra

Opdatering af Lønsumsgrundlag
Følgende lønarter er blevet tilknyttet lønsumsgrundlag (lønartstype 8900):

4605 Ferietillæg lovgrundlag
4606 Ferietillæg OK-grundlag
4608 Ekstra ferietillæg OK-grl. udb
4611 Ekstra ferietillæg lov.grl udb
4620 Ferietillæg lovgrundlag
4621 Ferietillæg OK-grundlag
4623 Ekstra ferietillæg OK-grl. udb
4625 Ekstra ferietillæg Lov-grundl
4628 Eks.ferietillæg OK-grl.udb(FA)
4629 Eks.ferietillæg lov.grl.ub(FA)
4649 Udb Ferietillæg ekstr OK KalÅr
4651 Udb Ferietill ekstr OK KalÅr 0
4708 Feriekort-Lb.indber Bogføring
4770 Ferietillæg lov+OK grl. Kal.år
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4772 Ferietillæg OK-grundlag Kal.år
4773 Udb Ferietillæg Lov.grl Kal.år
4774 Udb. Ferietillæg OK-grl Kal.år
4776 Ferietillæg ekstra OKgrl KalÅr
4777 Ferietillæg Ekstr LovGrl KalÅr
4780 Ferietillæg Ekstra lov+OK GrLa
4783 Udb Ferietillæg ekstra lov.grl
4784 Udb ekstra Ferietillæg OK-grl
4785 Ferietillæg lov + OK-grundlag
4788 Udbetaling Ferietillæg Lov-grl
4789 Udbetaling Ferietillæg OK-grl
4923 Feriedifferenceberegning
4962 Feriepenge I. år (timer/dage)
4966 Feriepenge indev. år (dage)
40110 Udbetaling af feriedage
40111 Udbetaling af ferietimer

Feriepenge kontant på medarbejdere fritaget for AM-bidrag/A-skat
Feriepenge kontant på lønsedlen for medarbejdere som ikke betaler AM-bidrag og A-skat, indberettes korrekt til
eIndkomst ved fratrædelse og kontant udbetaling af feriepenge med fratrædelseskode 1.
Har du medarbejdere, hvor der IKKE er indberettet korrekt til eIndkomst, kan der køres e�erregulering for at
medarbejderen bliver indberettet til eIndkomst. Har du indberettet manuelt, skal du ikke gøre noget.

1% lovpligtig ferietillæg skal ikke udbetales, hvis medarbejder fratræder i samme periode
Ferietillæg med lønart 4605+4606, lovpligtig ferietillæg optjent e�er ferieår jf. den nye ferielov, udbetales ikke
længere automatisk på medarbejdere, der fratræder i samme lønperiode, hvor lovpligtig ferietillæg udbetales.
Dvs.  i kørsler hvor ikra�trædelseskode T er oprettet på kørselsselektionen.

Delvis udbetaling af ferietillæg for afholdte feriedage skal ske manuelt på lønart 4788 eller 4789. Der skal
desuden korrigeres med lønart 40030 eller 40031, hvis restbeløb i ferieregnskabet også skal nulstilles.

Hvis en medarbejder har fået udbetalt ferietillæg og e�erfølgende fratræder i samme måned, vil det udbetalte
ferietillæg blive tilbageført, hvis der sker e�erregulering, og en evt. udbetaling skal ske manuelt.

Bemærk at denne ændring ikke omfatter udbetaling af 1% ferietillæg optjent e�er kalenderår.

Ferieregnskab - Timelønnede medarbejdere med ekstra ferietillæg
E�er Visma har fjernet de timelønnede med løbende beregnede feriepenge til FerieKonto fra rapporten
Ferieregnskab, så manglede der en visning af det ekstra ferietillæg.
Rapporten ‘Ny Ferielov Ferieregnskab’ er tilpasset så opsparet ferietillæg vises korrekt.

Ferieregnskab - Ferietillæg opsparet e�er kalenderår
Rapporten ‘Ny Ferielov Ferieregnskab’ er tilrettet så værdierne bliver korrekt opdelt på ferieår, så opsparet
ferietillæg e�er kalenderår ikke vises dobbelt  i kolonnerne AS, AT, AU og AV med Ferietillæg indeværende år,
Ekstra ferietillæg indeværende år, Ferietillæg sidste år og Ekstra ferietillæg sidste år, som kun udfyldes, hvis
medarbejder optjener e�er kalenderår.
Kolonne AH og AI  ferietillæg/ekstra ferietillæg udfyldes kun, hvis medarbejder optjener e�er ferieår.
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Ferieregnskab e�er gammel ferielov er opdateret med beløb
Rapporten Ferieregnskab viser feriepenge for 2018 og 2019 igen.
Rapporten kan gendannes for tidligere kørte lønkørsler under menupunktet Rapporter.

Udvidelse af antal cifre i personlig års- eller månedsløn (release 10-6-2021)
Personlig sats kan nu indeholde 99.999.999,00

Fraværslønart til hjemsendelse pga. COVID19 (release 10-6-2021)
Fraværslønart 11585 kan tilknyttes fraværskode 91+92 og indberettes ikke til fraværsstatistik.

Feriedifferenceberegning på ferie registreret i tidligere lønperioder (release 17-6-2021)
Ved beregning af feriepengedifference træk/udbetaling anvendte lønsystemet tidligere lønperiodens
arbejdstidsprocent, det er nu ændret så lønsystemet bruger arbejdstidsprocenten fra den måned ferien blev
afholdt. Fremover sker beregning af feriedifference på baggrund af arbejdstidsprocent i optjeningsmåned
sammenlignet med måned for afholdelse af feriedage.
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