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Visma Løn

Nyheder

Opdateringer
Rettelse af rapporten NYF Ferieafregningsliste (7.10.2021)

● Ferieåret 2020 bliver nu dokumenteret på rapporten

● AM-bidrag og SKAT vises nu korrekt på rapporten

● Tom række på rapporten, er nu fjernet igen

● Når en medarbejder fratræder og der er feriepenge i indeværende og sidste år dokumenteres dette på
rapporten.

Bikort rekvireres e�er fratrædelse af medarbejder  (7.10.2021)
Ved fratrædelse af medarbejderen vil Visma Løn rekvirere et Bikort, som har startdatoen = Lønperiode slut dato
+1 dag fra den lønkørsel hvor fratrædelse er blevet behandlet. Dermed kommer der ingen e�erregulering på
skat.

Der kan ikke udbetales flere feriepenge fra feriekort end optjent  (7.10.2021)
Lønart 4790 er tilpasset så der ikke kan udbetales flere feriepenge end der er optjent.

Rettelse til rapporten Afstemningsliste eIndkomst (år til dato)  (7.10.2021)
Afregnede feriedage og feriepenge manglede i felt 202 og 203 de fremgår nu af rapporten.

Korrektion med lønart 40012 - feriedage (14-10-2021)
E�er 1.9.2021 har det ikke været muligt at korrigere korrekt med f.eks. lønart 40012
Dette er nu rettet og der kan igen korrigeres med lønart 40012 og e�erfølgende e�erregulering, hvis datoen
ligger tilbage i tiden.

Bogføring af udb. feriepenge på 4790 (14-10-2021)
Ved bogføring af feriepenge udbetalt på lønart 4790 er der ikke taget højde for det nye ferieår i bogføringen.
Lønart 4793 feriekort sidste år og lønart 4794 ferie indeværende år, skal oprettes på kontoplan så feriepengene
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bliver bogført.  Begge lønarter skal oprettes i debet. Du kan evt. tage en kopi af lønart 4790 og tilpasse lønarten
til 4793 og 4794.

Lønart 4790 skal fortsat stå i kontoplanen, hvis der e�erreguleres ind i ferieår 2020.

Tilpasning af lønseddelstyper i Visma Løn (14-10-2021)
● Ferietillæg er tilføjet i bunden lønseddel 1.

● Implementering af bundfelter til ny ferielov på følgende lønseddeltyper er opdateret:
0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16 og 17.

Øvrige lønseddeltyper er uændret.

● Ferietillæg i bunden af lønseddel til ny ferielov dokumenterede fejlagtigt ferietillæg med negativ værdi.
Denne fejl er rettet.

● Der udestående stadig at fjerne feriesaldi midt på lønsedlen i “bodyen”. Visma arbejder på at få dem
fjernet i en fremtidig release.
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