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Visma Løn Finans

Nyheder
Pensionsselskab  PENSION OFP er oprettet (01.07.2021)
Der er oprettet to nye afregningstyper til pensionsselskabet OFP.
Begge er med afregningsdato ultimo måneden.

Afregningstype 2054 til ordinær pension
Afregningstype 2154 til AM pension
Begge sendes til pbs nr. 9005692

Lønarter til udbetaling af ferietillæg saldi (08.07.2021)
Der er udviklet to nye lønarter til udbetaling af saldo på både lovpligtig ferietillæg og ekstra ferietillæg uanset
om de er optjent e�er kalenderår eller ferieår.

Lønarterne kan bruges i forbindelse med at medarbejdere har ski�et arbejdsgiver eller ansættelsesvilkår, og
alle typer optjente ferietillæg ønskes udbetalt.

● Variabel lønart 47 - Afregning af alle ferietillæg, ekskl.  lønperioden
● Variabel lønart 44770 - Afregning af alle ferietillæg, inkl.  lønperioden

Begge lønarter er af typen ‘Variabel e�erregulering’, hvilket betyder at de kan e�erreguleres på baggrund af den
dato de registreres med.

Eksempel 1:
Oprettes lønart 47 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på
ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 30. juni.

Eksempel 2:
Oprettes lønart 44770 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo
på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 31. juli, dvs. inklusiv lønperiodens optjening af ferietillæg.

Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan til bogføring:
4786, 4787, 4781, 4782, 4771, 4772, 44771, 44772, 4776, 4777, 4636, 4641
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Opdateringer

Afbrudt lønkørsel eller fremtidig lønseddel (01.07.2021)
Lønkørsel og fremtidig lønseddel blev i nogle tilfælde afbrudt, hvis medarbejder afholdt ferie, men ikke havde
en arbejdstidsprocent på den dato ferie registreringen lå.

Dette er nu rettet så arbejdstidsprocenten slås op, og hvis der ikke kan findes en arbejdstidsprocent anvendes
en procent på 100.

1. Der slås op på fraværsregistreringens lønperiode
2. Der slås op på lønkørslens lønperiode
3. Der anvendes default en arbejdstidsprocent på 100
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