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Visma Løn Finans

Nyheder

Lønart til korrektion af feriepenge/dage ved fratrædelse
Der er oprettet en variabel lønart  40120 - Korr. fratræd. Feriepenge/dage.
Lønarten overskriver evt. udbetaling af feriepenge og feriedage, der afregnes i forbindelse med fratrædelse, og
kan anvendes i kombination med fratrædelseskode 1, 2 eller 3.

Hvis der iflg en lønkørsel skal udbetales kr. 40.000,00 og 10 dage, men det er a�alt at der i stedet for skal
udbetales kr. 20.000,- og 5 dage, så skal lønarten oprettes med kr. 20.000 og 5 dage.
Al øvrig ferie, som var optjent, bliver nulstillet.

Hvis der i samme lønkørsel, hvor lønart 40120 oprettes, er lønudbetalinger som er ferieberettiget, så vil der blive
beregnet feriepenge af dette som normalt.

Opdateringer

Fratrædelse af deltidsmedarbejder midt i en måned
Deltidsmedarbejdere der optjener ferie i timer, får ved fratrædelse midt i en lønperiode omregnet ferietimer
korrekt til feriedage.
Eksempel på en medarbejder, der har en normtid på 130,00/160,33 og som fratræder 10.03.2021 vil beregnes
sådan: 0,07 x ((130/160,33x100=81)/(160,33/160,33x100=100)) x 10 dage = 0,56 optjente dage

Feriepenge gl. ferielov afregnes korrekt til Feriekonto ved fratrædelse
I nogle tilfælde blev der ikke afregnet til feriekonto i forbindelse med fratrædelse.
Feriepenge e�er gammel ferielov bliver nu afregnet korrekt til FerieKonto.

Løbende beregnede Feriepenge til FerieKonto bliver afregnet korrekt
Fratrådte medarbejdere med løbende afregning til FerieKonto, afregnes afhængig af slutdato på lønperioden:

● 1. - 15. i en måned, afregnes ultimo måneden
● 16. - ultimo måneden, afregnes den 15. i e�erfølgende måned

Lønart 4790 udbetaler beløb fra saldo lønart (release 15-4-2021)
Lønart 4790 - udbetaling af bruttoferiepenge (feriekort) optjent e�er ny ferielov, udbetaler nu også beløb fra
saldo lønart 40014, til medarbejdere med løbende optjening af feriepenge. Det er opdateret, så saldo lønart
40014 kan anvendes på timelønnede og indgår i den saldo, der kan udbetales.
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