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Visma Løn

Nyheder

Fritvalgsopsparing/overførsel til pension (2.6.2022)

Der er oprettet en fast lønart 6472 ʻFritvalgskonto-pension % ,̓ som tømmer fritvalgssaldo og afregner til
pension. På den måde undgås mellemregninger, og evt. decimal afrunding difference.

Lønarten bruges hvis hele saldoen skal afregnes til pension. Hvis det kun er en del af fritvalgskontoen, så er det
lønart 6470 der anvendes.

Lønart 6472 ʻFritvalgskonto-pension %ʼ skal oprettes på kontoplanen i kredit på balancen.
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Opdateringer

Lønart 8223 indberettes forkert til eIndkomst (2.6.2022)

Når en udenlandsk medarbejder skal have bortseelse af udenlandske sociale ydelser, registreres lønarten
negativt i Visma Løn. Dette sker helt korrekt.
Men når indberetningen sendes til eIndkomst felt 89 sker det med samme negative værdi.

Det er nu rettet så lønart 8223 - ʻBidrag til obl. socialsik. udlʼ indberettes korrekt til felt 89 som et positivt beløb.

Feriesaldi på lønseddel forkert (2.6.2022)

Feriesaldoen i Lønsedlens bundfelt ʻTidl. ferieår TIʼ var forkert hos nogle kunder, som har ferie i timer.
Det er nu rettet således at Feriesaldoen summes med restferie fra både gammel ferielov og ny ferielov.

Ferietillæg optjent i kalenderår (2.6.2022)

Rapporten Ny ferielov ferieregnskab, viser ferietillæg i rette kolonner. Det der udestår (se nedenfor) er at få
tallene på det korrekte ferieår, så f.eks. denne medarbejder går i nul.

Luk af PBS nummer (Pension) (2.6.2022)

PenSams PBS nummer 01621882 er lukket. Dette er tjekket og verificeret op mod Nets' liste af gyldige PBS
numre.

Det er ikke muligt at lukke afregningstyper, men teksten på afregningstype 2158 og 2058 har fået tilføjet 'MÅ
IKKE BENYTTES'.

Bemærk: Afregningstype 2047 ʻPen-Sam Liv 00700460ʼ skal anvendes fremover.

E�erregulering: Fratrædelsen er annulleret (2.6.2022)

En funktionær som er fratrådt i en tidligere lønkørsel,  kan nu få fjernet fratrædelsesdato og -kode, og få
e�erreguleret fratrædelsen tilbage.
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Beløb opsparet på lønart 4418 udbetales ikke på lønart 4440 (2.6.2022)

Det er rettet så lønart 4440 - Fritvalgskonto udbetaling - nu tømmer hele saldoen også indeværende lønperiode
fra lønart 4418 - Fritvalgskonto opsparing Egen.

Visning af op til  5 ferieår (16.06.2022)

Visma Løn er forberedt til næste og kommende ferieår, hvilket betyder at op til  5 ferieår kan håndteres i
fremtiden på medarbejdere, der har ferie med løn. Det gælder både for visning af bundfelter på lønsedlen samt
visning i ferieregnskab og afregning af feriepenge og dage ved fratrædelser.

Visning af Feriekort op til 3 ferieår (16.06.2022)

Visma Løn er forberedt til næste og kommende ferieår, hvilket betyder at op til 3 ferieår (indeværende, sidste og
forrige år) kan håndteres i fremtiden på medarbejdere med Feriekort. Det gælder visning af feriedage og
feriepenge  på lønsedlen samt visning i ferieregnskab.
Medarbejdere der løbende afregnes med feriepenge til FerieKonto er uændret.

Udbetaling af 5. ferieuge (16.06.2022)

Medarbejdere der har ferie med løn kan få udbetalt 5. ferieuge på lønarterne
● 4760 Udbetaling feriedage, primo
● 4761 Udbetaling ferietimer, primo
● 4762 Udbetaling feriedage, ultimo
● 4763 Udbetaling ferietimer, ultimo

Lønarterne er blevet tilrettet, så de kun udbetaler af sidste ferieårs feriepenge. Dvs. udbetales ferie i en lønkørsel
der ligger i ferieåret 2022, kan der udbetales af feriepenge fra ferieåret 2021.

Har man brug for at udbetale feriepenge fra tidligere ferieår  kan der i stedet bruges lønarterne 40110 -
Udbetaling af feriedage eller 40111 - Udbetaling af ferietimer, der altid udbetaler ældste ferie først.
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