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Visma Løn

Nyheder

KM-godtgørelsen stiger pr. 01/05-2022 (05.05.2022)

Pr. 01/05-2022 stiger km-godtgørelsen

● Generel sats: 119 'Høj sats km-godtgørelse' stiger til  3,70 kr (fra 3,51 kr)
● Generel sats: 120 'Lav sats km-godtgørelse' stiger til 2,17 kr (fra 1,98 kr)

OBS!!! Befordringsfradrag reguleres hos SKAT med tilbagevirkende kra� pr. 1. januar 2022, men
befordringsgodtgørelse reguleres pr. 1. Maj.

2 nye lønarter til udbetaling af timer på forskudttid (05.05.2022)

Udbetaling af timer på forskudttid.

● Lønart 1785  Forskudttid Timeløn % 1 - sats Res. 1785
● Lønart 1786  Forskudttid Timeløn % 2 - sats Res. 1786

Lønarterne beregner timeløn (9905) + personligt tillæg (9906), og tager pct. fra  resultattabellerne 1785 og
1786 - (50 svarer til 150%, 100 svarer til 200% osv.)

Timerne fra lønart 1785 og 1786 går i ATP-timer. Lønarterne indgår i statistik IL-type: 0010, 0013 og 0035.

Særlige dage/timer ny rækkefølge og fraværskode (05.05.2022)

Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af
nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien :

● 3949 - Særlige timer
● 3945 - Særlige dage

OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver.

Afregningstype til pension (16.05.2022)
Pensionskasse P+ Akademikere i ISP - PBS nr. 9564268
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● Afregningstype 2072 er oprettet '09564268 P+ (ISP)'
● Afregnes automatisk med disp.dato for lønudbetaling

Opdateringer

Ferie i timer - LA 4913 fjernes fra lønsedlen (05.05.2022)

Lønart 4913 "Afholdte ferietimer" fjernes således at den ikke længere fejlagtigt fremgår af lønsedlen ved fravær
og fratrædelser.

Afholdte feriefridage bogføres ikke (05.05.2022)

Hensættelse af feriefri på resultattabel FRIHEN = 1. Feriefri er sat op i ferierækkefølgen (lønart 38003) og ved
afholdelse af fraværet  på fraværslønart 3950.

LA 13855 bogføres og vises i Bogføring med spec. når fraværet afholdes, samt på bogføringsbilaget.

Særligt Ferietillæg af overarbejde vises på lønsedlen (05.05.2022)

Særligt Ferietillæg af overarbejde vises ikke på lønsedlen. Dette er nu rettet.

● Lønseddel 13 er opdateret med ʻSærligt ferietillægʼ

OBS! Særlige ferietillæg kan oprettes på:
● Stillingskategorilønart 4039
● Procent i resultattabel 4012

Lønart 40105 og 40108 bogfører dobbelt (05.05.2022)

I forbindelse med release i februar 2022, er der introduceret en dobbelt bogføringen af feriepenge på lønart:

● 40105 ʻKorr opt.feriedg+penge TIDL årʼ
● 40108 ʻKorr opt.f.timer+penge TIDL år .̓

Det er rettet.

Feriedage/feriepenge løbende på Ny ferieafregningsliste (05.05.2022)

På rapporten Ny Ferieafregningsliste vises Feriedage og Feriepenge for hhv. indeværende og sidste ferieår i to
linier for:
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● Timelønnede med afregning til Feriekort, Feriekonto og Feriekasse'

Særlige dage elever (16.05.2022)

E�er april release gik ʻSærlige dageʼ på elever i minus på deres lønsedler.  Rapporten NY Ferielov Ferieregnskab
viste korrekte saldi. Det er rettet.

Det betyder at de elever der i april kørslen har et minus på ʻSærlige dageʼ viser korrekt saldo med maj kørslen

Personligt tillæg skal indgå i beregning af sygeløn (16.05.2022)

Det er blevet tilrettet således at der i beregningen af sygeløn, indgår satsen fra personligt tillæg for timelønnede
medarbejdere på lønart 1280 og 1281.

For at lønarterne tages med, skal resultattabel 'TILØN' være nul(0).

LA 1307 skal IKKE tælle med i timer i eIndkomst og ATP timer (16.05.2022)

I februar releasen er der rettet så lønart 1307 optæller timer i eIndkomst og ATP timer, det er nu rettet så timer
går ikke med i eIndkomst og ATP.

Nye ferieår (16.05.2022)

Visma Løn kan fremover håndteret 5 ferieår.

Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab er tilrettes så det fremadrettet kan dokumentere samlet set 5 ferieår.

Visning af 5 ferieår kan først være aktuel i 2024, hvor der kan være dage/timer fra  5 ferieår på ny ferielov.

Hvis arbejdsgiverne har medarbejdere der, når vi når grænsen, har feriedage/ timer der er ældre en
indeværende ferieår - 4 ferieår skal dagene eller timerne manuelt flyttes til et ferieår der dokumenteres.

Bogføring af hensættelse til Særlige dage (16.05.2022)

Bogføringslønarterne 19880, 19881 og 19882 til hensættelse af Særlige dage blev e�er releasen i april  ikke
længere bogført ved løbende opsparing af Særlige dage. Fejlen er rettet og der hensættes korrekt igen, hvis de
tre lønarter er sat op i kontoplanen.
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https://docs.google.com/document/d/1OWKqLjSrF2vkuGq5lOJx5BfMkr6hJMS_/edit#heading=h.hfm8epuojkr4

