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Visma Løn Finans

Nyheder

Lønarter til korrektion af ferie (02.12.2021)

Nye variable lønarter til korrektion af feriedage/timer og bruttoferiepenge for sidste ferieår (2020).

● 40105 - Korrektion feriedage og bruttoferiepenge, tidligere ferieår
● 40108 - Korrektion ferietimer og bruttoferiepenge, tidligere ferieår

Begge lønarter behandles primo lønkørslen, dvs inden afholdelse, fratrædelse mm.
De kan bruges til medarbejdere der har ferie med løn og medarbejdere med Feriekort.

Lønart 40105 og 40108 kan IKKE anvendes til indeværende ferieår, og må ikke bruges i en 13. lønkørsel.
Såfremt der korrigeres med mere end der er til rest, så nedskrives kun hvad der er til rest, og der vises en advis
på rapporten Anmærkningsliste.

Hvis der bogføres hensættelse af feriepenge skal lønart 44763 oprettes i kontoplan i debet og kredit på
resultatopgørelse og balance.

Advis på rapporten Anmærkningsliste (02.12.2021)

Ved negativ korrektion på de nye lønarter 40105 og 40108, dannes en advis på rapporten Anmærkningsliste,
hvis antal dage, timer eller beløb der reguleres negativt, overstiger den værdi der står i Ferieregnskabet.

Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov (09.12.2021)

● 4760 - Udbetaling feriedage, primo
● 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo

Bogføring af udbetalte feriedage bogføres i debet med lønart 44760 i kontoplan.
Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.

Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet:
Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN

Antal arbejdstimer pr. feriedag omregnes ud fra følgende prioritet til timer
1. Personlig sats 9918
2. Resultattabel TRTIM

2



3. Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent

OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales
5. Ferieuge, er det ved udbetaling nødvendigt at opskrive dagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat
inden udbetalingen. Lønart 4760, 4761, 4762, 4763  udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til
normtid.

Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov (09.12.2021)

● 4761 - Udbetaling ferietimer, primo
● 4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo

Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet:
Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.

Bogføring af udbetalte ferietimer bogføres i debet med lønart 44761 i kontoplan.
Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.

Nulstil og opret ny saldo

Medarbejdere der har ferie med løn

● 40100 - Feriedage, ferieår 2020
● 40300 - Feriedage, ferieår 2021

● 40200 - Ferietimer, ferieår 2020
● 40400 - Ferietimer, ferieår 2021

Lønarterne nulstiller tidligere saldo og der skal angives ny saldo for optjente feriedage/timer, afholdte
feriedage/timer og resterende feriedage/timer. Lønarterne må ikke bruges i en 13. lønkørsel.

OBS: Hvis de ovenstående lønarter anvendes, må der ikke efterreguleres ferie på medarbejderen i lønkørsler
før + incl. den kørsel hvor lønarten anvendes.
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Opdateringer

Feriedage, ferietimer og feriepenge fjernes fra midten af lønsedlen (02.12.2021)

Følgende lønarter med feriesaldi vil ikke længere blive udskrevet på midten af lønsedlen fra lønkørsler i
december:

Lønart 44250 ‘Ferietimer til rådighed’
Lønart 44260 ‘Feriedage til rådighed’
Lønart 44280 ‘Feriepenge’

Ovenstående saldi vises nu kun i bundfelterne, hvis der er valgt et lønseddel layout der viser saldi.

Rettelse af rapporten NYF Ferieafregningsliste (02.12.2021)

Ferieåret 2020 bliver nu dokumenteret på rapporten for medarbejdere:

● Fratrådte funktionær ferie med løn
● Timelønnede med løbende beregning af feriepengene til:

○ FerieKonto
○ Feriekort
○ Feriekasse

Bogføring af feriepenge udbetalt på lønart 4790 (02.12.2021)

Ved bogføring af feriepenge udbetalt på lønart 4790 skal lønart 4793 - Feriekort sidste år og lønart 4794 - Ferie
indeværende år, oprettes på kontoplan så feriepengene bliver bogført.  Begge lønarter skal oprettes i debet. Du
kan evt. tage en kopi af lønart 4790 og tilpasse lønarten til 4793 og 4794.

Opdatering af lønsumsgrundlag (09.12.2021)

Lønartstype 8900 opdateres med følgende lønarter:

Lønart 4963 - Feriepenge sidste år (timer)
Lønart 4971 - Feriepenge sidste år (dage)
Lønart 44760 - Udbetaling af feriedage fra lønart 4760 og 4762
Lønart 44761 - Udbetaling af ferietimer fra lønart 4761 og 4763
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Opdatering af satser ved årsski�et 2022 (09.12.2021)

Nye generelle satser pr. 01.01.2022

66 Maxgrænse ratepension kr. 59.200,00
119 Høj sats km-godtgørelse kr. 3,51
120 Lav sats km-godtgørelse kr. 1,98
123 Cykel sats km-godtgørelse kr. 0,55
276 ATP ukendt tid mænd kr. 221,36
277 ATP ukendt tid kvinder kr. 199,90
290 Ledighedsdage sats pr. dag kr. 893,00
951 ʻDA/LO sats pr. time kr. 0,47

Ny generel sats pr. 03.01.2022

819 Dagpenge max. pr. time kr. 120,68

Ny generel sats pr. 01.07.2022

9950 DA/LO sats pr. MD kr. 65,80

Fratrædelse e�er årsski�et - overført ferie gl. ferielov (09.12.2021)

Hvis en medarbejder fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferie fra gl. ferielov automatisk udbetales
kontant  jf. Ferieloven.

Ved udbetaling af overført ferie fra gl. ferielov, f.eks. 2018 eller 2019 vil der ved fratrædelse beregnes en værdi pr.
dag svarende til værdien af bruttoferiepenge, der står i rapporten Ferieregnskab, divideret med antal
restferiedage fra det år der udbetales.

Følgende lønart skal oprettes i kontoplan:
Lønart 4082 oprettes i debet, udbetaling af feriedage og -timer fra gammel ferielov.

Ved bogføring af feriehensættelser skal lønarten også oprettes i  kredit og debet på lb.nr. 2 og 3 for at bogføre
evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.

Fratrædelse e�er årsski�et - overført ferie ny ferielov (14.12.2021)

Hvis en medarbejder fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferie automatisk udbetales kontant  jf.
Ferieloven.

Det betyder, at ferie sidste år kun afregnes til Feriekonto/Feriekort eller Feriekasse i perioden 01/09 - 31/12,
dere�er udbetales ferie fra sidste år kontant.

Ved udbetaling af overført ferie ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag.
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Optjente feriepenge i ferieåret divideret med optjente feriedage el. -timer i ferieåret X antal restdage el. timer.

Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan:

Ferie i dage
● Lønart 4922 oprettes i debet , udbetalt overført ferie
● Lønart 44922 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.

Ferie i timer
● Lønart 4905 oprettes i debet, udbetalt overført ferie
● Lønart 44908 oprettes i  kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.

Pensionsafregning forudlønnede (14.12.2021)

Pensionsafregninger på forudlønnede flyttes ligesom tidligere år til januar måned, for de pensioner der afregnes
som kontooverførsel (reg/kontonummer) via Nets.
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