
Visma Løn
Release 3., 10. og 16. marts 2022



Visma Løn 2
Nyheder 2

Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver (03.03.2022) 2
Ny lønart 4418 Fritvalgskonto opsparing egen (10.03.2022) 2
Information om Mit.dk (10.03.2022) 3

Opdateringer 4
Timer tæller dobbelt med i bundsaldi (03.03.2022) 4
Optjent ferietimer nedskriver ikke særlige timer på elever (03.02.2022) 4
Rettelse af hensættelse af feriepenge  e�er den konkrete metode (10.03.2022) 4
Automatisk udbetaling af afspadseringstimer over max saldo (10.03.2022) 4
Fejl på fraværsstatistik indberetningen (16.03.2022) 4
Udskri�stekst feltet mangler på lønarter (10.03.2022) 5
Rettelse af forskudsferie på lønseddel og i Ferieregnskab (16.03.2022) 5

1



Visma Løn

Nyheder

Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver (03.03.2022)

Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage/timer fra tidligere Arbejdsgiver.

Medarbejderen kan se på lønsedlen:
● at der er blevet tildelt feriedage fra tidligere arbejdsgiver
● når der afholdes ferie tildelt fra tidligere arbejdsgiver

Lønart 4752 er IKKE ferieår bestemt, men lægger sig i rapporten “Ny Ferielov Ferieregnskab” på linie med
indeværende År feriedage i kolonnen “Ferie tidl. arbejdsgiver”.

HUSK, at det er en styring/visning af dagene, medarbejderen vil blive trukket i løn som ved “Fri egen regning”,
da medarbejderen har feriepenge der udbetales fra FerieKonto/-kort eller lign.

Når ferien afholdes, skal en af følgende lønarter oprettes i kontoplan:
● 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage - 4,8%
● 4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer - timesatsen
● 4868 - Ferietræk tidliger arb.giver 1/260 (Finans)

Visning på lønsedlen i bodyen som  “Tild. ferie fra tidl. arb.giver”.

Visma skal kontaktes da jeres ferierækkefølge og pensionsgrundlag skal opdateres.

Visma HR/My Visma vises tildelte ferie fra tidl. arbejdsgiver i boblerne.
Husk tilpasning af fraværssaldi under Indstilling, opret lønartstype 4952 under Ferie kategorien, se vejledning
her.

Ny lønart 4418 Fritvalgskonto opsparing egen (10.03.2022)

Procent oprettes på lønarten, som beregnes af pensionsgrundlaget. Der vil ske et træk i medarbejderen løn, på
samme måde som ved pension egen.

Det er en kopi af lønart 4416 “Fritvalgskonto opsparing”, som er arbejdsgiverbetalt, ligesom pension
arbejdsgiver.

Bruges når en medarbejder når over en vis alder, mister de rettigheden til deres forsikringer i pensionen, og
derfor kan de vælge at overføre både firma og medarbejder andel til en fritvalgskonto i stedet for.
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https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-My-Visma/Vejledning-til-My-Visma/ta-p/311831


Information om Mit.dk (10.03.2022)

I Visma Løn vil du i en periode kunne se en information vedr. Mit.dk i den øverste blå linje.

Mit.dk erstatter eBoks og lønsedler vil fra den 5. juni blive leveret til Mit.dk. På linket ʻLæs mereʼ vil du kunne
finde mere information og en FAQ med spørgsmål og svar.
Hvis du ikke kan åbne linket fra lønsystemet  kan det skyldes din browser. Visma Løn understøtter Google
Chrome og Microso�  Edge.
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https://www.vismaenterprise.dk/mitdk


Opdateringer

Timer tæller dobbelt med i bundsaldi (03.03.2022)

● Lønarterne 1301 og 1302, når de blev brugt, talte de dobbelt i saldo feltet “Timer år/ dato” nederst på
lønsedlerne. Det er rettet.

● De er indberettet korrekt til eIndkomst.

Optjent ferietimer nedskriver ikke særlige timer på elever (03.02.2022)

● På lønsedlen vises “9999 særlige timer indv. optj.” der nu bliver nedskrevet korrekt.

Rettelse af hensættelse af feriepenge  e�er den konkrete metode (10.03.2022)

Ved årsski�et  blev den fulde værdi af hensættelsen bogført i januar lønkørsel og den bogførte værdi fra
december lønkørsel blev ikke fratrukket.

Denne fejl er nu rettet så lønart 19883/19884 igen bogfører hensættelse korrekt e�er den konkrete metode.
Ved næste lønkørsel vil der automatisk blive rettet helt tilbage til årsski�et, så det kun er differencen der
hensættes hver måned igen.

Kunder der er berørt af denne fejl er blevet kontaktet.

Automatisk udbetaling af afspadseringstimer over max saldo (10.03.2022)

Ved automatisk udbetaling af afspadsering over oprettet maks saldo, bliver der nu taget højde for afholdt
afspadsering og manuelt udbetalt afspadsering i samme lønkørsel.

Fejl på fraværsstatistik indberetningen (16.03.2022)

Indberetning af fraværskode 50 til Statistik for 2021 er blevet indberettet som plejeorlov. VI har rettet fejlen
fremadrettet.

Men det betyder at du selv skal foretage en genindberetning til statistik for året 2021. Det gør du på følgende
måde:

1. Klik på Lønadministration, Overførsel, Fraværsstatistik
2. Udfyld skærmbillede med:

a. Modtager = DS - Danmarks statistik eller DA = Dansk Arbejdsgiverforening
b. År = 2021
c. Dan rapport = Ja

3. Klik på OK og din statistik bliver indberettet.

Kunder der er berørt af denne fejl er blevet kontaktet.
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Udskri�stekst feltet mangler på lønarter (10.03.2022)

Lønarterne 44760 og 44761, som er udskri�slønarter til lønart 4760, 4761, 4762 og 4763, kunne der ikke vælges
"Udskri�stekst" i Visma Løn under Opsætning og Lønartsopsætning.

Det er nu rettet, så der kan oprettes en tekst.

Rettelse af forskudsferie på lønseddel og i Ferieregnskab (16.03.2022)

Lønsedlens bundfelter til ferie indv. år og tidligere år viste negative saldi, når der var tildelt forskudsferie på en
medarbejder.
Det er rettet så der ikke længere fremgår negative saldi i bundfelterne på lønseddel eller rapporten Ny Ferielov
Ferieregnskab, hvis der skyldes forskudsferie
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