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Visma Løn

Nyheder
Ny ferie rækkefølge lønart - ferie sidste år (05.08.2021)
Der er udviklet en ny lønart til ferie rækkefølgen, som skal oprettes, hvis ferie fra sidste år skal adskilles fra den
ferie der optjenes fra det nye ferieår 1. september 2021. F.eks. hvis feriefri, særlige dage eller 6. ferieuge skal
afholdes før ferie fra det nye ferieår, men e�er ferie fra sidste år.

Følgende lønarter er i dag opsat i ferie rækkefølgen:

Denne rækkefølge kan fortsat anvendes e�er 1. september 2021. Visma Løn vil altid anvende den ældste ferie
først.

Har jeres virksomhed behov for at håndtere de to ferieår adskilt i rækkefølgen, er der lavet en ny lønart til ferie
rækkefølgen:

4801 Ferie fravær sidste år

Lønarten kan sættes op før lønart 4800 i ferie rækkefølgen, og  skal oprettes pr. 01-08-2021. Tidligere lønarter til
gammel ferielov må ikke lukkes.

Kontakt Visma, hvis denne funktion skal anvendes.

Opdateringer
16 måneders ferieafholdelsesperiode (05.08.2021)
Visma Løn er gjort klar til 16 måneders  ferie afholdelses år, hvor der kan afholdes ferie for både indeværende og
sidste år e�er 1. september, og saldi skal opsamles og nedskrives i korrekt ferieår.
E�erreguleringsfunktion er opdateret så 16 måneders afholdelses år kan håndteres.
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Bidrag til DA-barsel stiger 1. oktober 2021 (05.08.2021)

Månedslønnede (arbejdstimer pr. måned)

Bidrag til DA Barsel pr. måned
Mindst 117 timer pr. måned 108,00 kr.
Under 117 timer pr. måned, men mindst 78 timer pr. måned 72,00 kr.
Under 78 timer pr. måned, men mindst 39 timer pr. måned 36,00 kr.
Under 39 timer pr. måned 0 kr.

14-dags lønnede (arbejdstimer pr. 14. dag)

Bidrag til DA Barsel pr. 14. dag
Mindst 54 timer pr. 14-dags løn 57,00 kr.
Under 54 timer pr. 14-dags løn, men mindst 36 timer pr. 14-dags løn 38,00 kr.
Under 36 timer pr. 14-dags løn, men mindst 18 timer pr. 14-dags løn 19,00 kr.
Under 18 timer pr. 14-dags løn 0 kr

Løsarbejdere m.fl.

Bidrag til DA Barsel pr. time
Pr. time 0,76 kr

Rettelse af ferie rækkefølge (05.08.2021)
Virksomheder der anvender feriefri eller særlige feriedage, som afholdes e�er lovferie i rækkefølgen var ude for
at der både blev trukket lovferie og særlige dage/feriefri, hvis fraværsregistreringen lå på en fridag iht.
fraværskalenderen i Visma HR. Denne fejl er nu rettet.

Manglende træk for ikke optjent ferie (05.08.2021)
Hos virksomheder som har fraværs kalender i Visma HR, blev medarbejderne i nogle tilfælde ikke trukket for
ferie egen regning, når antallet af feriedage ikke stemte med den dato-periode, der stod på
fraværsregistreringen.

Det er nu rettet, så systemet altid nedskriver og beregner ferie egen regning ud fra fraværsregistreringens
startdato og antal enheder.

Afstemningsliste eIndkomst ÅTD mgl. dage i felt 203 (16.08.2021)
Fratrådte timelønnede medarbejdere manglede dage på rapporten afstemningsliste eIndkomst år til dato i felt
203.  Det er nu rettet så de fremgår af rapporten.

Afstemningsliste eIndkomst ÅTD 14-dages lønperiode (16.08.2021)
Når man trak rapporten afstemningsliste eIndkomst år til dato for f.eks. 01.01.2020-31.12.2020, så var det ikke
de korrekte 14-dages perioder. Det er rettet så at rapporten nu kigger på lønperiode slutdato.
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Feriesaldi på lønsedlen, flyttes ned i højre kolonne (16.08.2021)
Følgende lønsedler har fået flytte Feriedage ned i højre kolonne på lønsedlen, så de ikke længere vises i
body’en. I denne release er det lønseddel nr. 0, 1 og 15 der har fået nyt udseende. De øvrige lønsedler kommer i
en senere release:

Bogføring af feriepenge ved fratrædelse (16.08.2021)
For funktionærer er tilføjet lønarter til bogføring af feriepenge for sidste år, der skal opsættes i kontoplan:

Fratrædelser af ferie i dage til FerieKonto
● Lønart 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen
● Lønart 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen
● Lønart 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen
● Lønart 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen

Fratrædelse af ferie i timer til FerieKonto
● Lønart 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen
● Lønart 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen
● Lønart 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen
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● Lønart 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen

Fratrædelse kontant
● Lønart 4963/4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen
● Lønart 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen
● Lønart 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen

Fratrædelse af ferie i dage til feriekort
● Lønart 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen
● Lønart 4987 - Bruttoferiepenge SÅ  til kort SÅ bogføres i kredit på balancen

Fratrædelse af ferie i timer til feriekort
● Lønart 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen
● Lønart 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen

Bogføring af feriehensættelser e�er den konkrete metode
Ved afholdelse af ferie i dage er lønart 19883 rettet til så feriedage fra både 2021 + 2020 indgår ved opgørelse af
hensættelsen af feriepenge.

Ved afholdelse af ferie i timer vil kun indeværende år blive opgjort i bogføringen. Dette løses i næste release.

Læs mere om hensættelse af feriepenge e�er den konkrete metode i vejledning til Bogføring
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https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Bogforing-ferieloven/ta-p/315271

