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Visma Løn Finans

Nyheder

Lønarter til korrektion af restferiedage/timer (11.08.2022)

● 40115 Korrektion restferiedage + feriepenge tidl. år
● 40118 Korrektion restferietimer + feriepenge tidl. år

Input, dage/timer, beløb og ferieår der skal korrigeres.

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 40115 og 40118 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.
Indberettes til eIndkomst på fratrådte medarbejdere.

Ved korrektion af feriedage el. ferietimer på lønart 40115 el. 40118 reguleres både antal afholdte feriedage/timer
og antal restferiedage/timer i rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab.

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

Lønarterne har følgende input:

● Dage/timer +/-
● Bruttoferiepenge +/-
● Ferieår (eks. 2020)

Afregningstype til PBS - Euro Accident Liv (11.08.2022)

Der er oprettet en ny modtager 79 ʻEuro Accident Livʼ  med afregningstyperne:

● 2079 ʻ09362649 Euro Accidentʼ
● 2179 ʻ09362649 Euro Accident AMʼ
● 2379 ʻ09362649 Euro Accident AMʼ

Afregningen foretages altid sammen med afregning af nettoløn.
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Opdateringer

Afregningstype 2022 - Norli Liv og Pension (11.08.2022)

Afregningstypen har ændret navn fra: ʻAlm. Brandʼ til: ʻNorli Liv og Pensionʼ

Omsorgsdage i timebank ved kendt fratrædelsesdato (11.08.2022)

Der tildeles nu omsorgsdage i timebanken ved nyansatte, der har en slutdato der ligger e�er årsski�et.
Omsorgsdage tildeles automatisk som timer i timebank ved oprettelse af en medarbejder med
ansættelsesperiode, som har en slutdato der ligger e�er årsski�et.

Atp beregning ved afholdelse af ferie fra tidligere arbejdsgiver (11.08.2022)

For medarbejdere der har ferie med løn skal der beregnes ATP, når medarbejder afholder ferie optjent i
virksomheden og har månedlige lønudbetalinger. Ferie fra andre arbejdsgivere skal der ikke beregnes ATP af.

Ferie fra tidligere arbejdsgiver vil reducere i Atp-timer og eIndkomst timer.

Rapporten Afvigelsesliste løn (11.08.2022)

Lønartstype 8000 Bruttoløn indgår i rapporten Afvigelsesliste løn og Afvigelsesliste løn udvidet.
Lønartstypen er blevet rettet og det er nu muligt at hente opdaterede rapporter tilbage i tiden.

Særlige dage til elever (11.08.2022)

Når alle tildelte særlige dage på en elev er afholdt, som enten særlige dage eller ferielov dage så stoppes
tildeling af ferielov dage og nedskrivning af særlige dag, da den samlede saldo ellers kan overstige det tildelte
antal særlige dage.

Eksempel: Eleven får i februar tildelt 20 Særlige dage, disse dage afholdes i april og dermed skal der ikke
længere optjenes samtidighedsferie.
Skal eleven have flere Særlige dage ud over 20 skal det gives manuelt på variabel lønart 3943.
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Lønarter udgår fra nyt ferieår (17.08.2022)

Lønarterne kan ikke bruges for lønperioder i ferieår 2022 og fremover.

● 40100 - Feriedage, ferieår 2020
● 40300 - Feriedage, ferieår 2021
● 40200 - Ferietimer, ferieår 2020
● 40400 - Ferietimer, ferieår 2021

Oprettes de med en dato i august eller tidligere, og køres med i en august lønseddel kan de anvendes.

Oprettes de med en dato i august, og køres med i en september lønseddel, bliver værdierne ikke anvendt.

Oprettes de med en dato i september, kan der ikke indtastes værdier.

Lønarter fra tidligere kørsler kan fortsat ses i online hvis der tastes medarbejdernummer og kørselsordre.
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