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Visma Løn

Nyheder

Fast tillæg ej ferieberettigede (06.01.2022)

Fast lønart til tillæg som ikke er ferieberettigede, men går i felt 13 og er AM-bidrag- og skattepligtig.

● 1182 - Tillæg E ej ferieberettigede

Lønart 1182 skal oprettes i kontoplanen i debet på resultatopgørelsen.

Opdateringer

Udbetaling af 5. ferieuge for deltidsmedarbejdere (06.01.2022)

5. ferieuge blev ikke udbetalt i forhold til deltid eller anden normtid. Det er nu rettet så Visma Løn anvender
følgende formel:

● Personlig sats 9918 eller Resultattabel TRTIM eller generel sats = 7,4 timer * Normtid
(arbejdstidsprocent).

Korrektionslønart 40105 og 40108 kun til ferieåret 2020

Der er lagt en begrænsning på så det kun er tidligere ferieår der kan registreres, det vil sige at behandlingen
springes over, hvis dette ikke er opfyldt.

Behandlinger der springes over, vil fremover komme ud på Anmærkningsliste, hvis  feltet “Ferieår” er:
● Blankt
● Mindre end  4 cifre
● Ugyldigt årstal (eks. 0220)
● Ældre end ferieår 2020 (eks. </= 2019)
● Årstal i fremtiden

Korrektionslønart 40105/ 40108 og 40011/40014 validering (13.01.2022)

Lønart 40011 el. 40014 OG  lønart 40105 el. 40108 må ikke anvendes i samme lønkørsel for samme ferieår på
en medarbejder.

Fremover vil der komme en advis på rapporten Anmærkningsliste i lønkørslen og input på lønart 40105 eller
40108 vil blive sprunget over.
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Bogføring af beskattet SH-opsparing (13.01.2022)

Ved brug af lønart  4555 “beskatning af årets SH opsparing” på medarbejdere i årets sidste lønkørsel, hvis
SH-saldoen skal beskattes i indkomståret og netto SH overføres til nyt indkomstår, manglede bogføring af
nettobeløbet ved beregningen på lønart 8783. Så der skal i kontoplanen oprettes lønart 8783 i kredit.

Lønart 16000 “§ 53A pension” bogføres ikke korrekt (13.01.2022)

I kontoplanen skal oprettes lønart 16020 “Pension … % §53 input” og lønart 19325 “Pension egen §53 %”  i hhv.
Debet og Kredit, for korrekt bogføring af lønart 16000.

NYF Ferieafregningsliste med A-skat, Ambi og Feriepenge i 2021 (13.01.2022)

Når en funktionær fratræder til Feriekonto skal A-skat, Ambi og Feriepenge for ferieår 2021 vises med værdier og
ikke blot 0,00 som den har gjort hidtil.
Dette er nu rettet således at disse værdier vises i NYF Ferieafregningslisten.
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