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Visma Løn

Nyheder

Gennemsnitsberegning ved fratrædelse

Fra 1. oktober 2022 indføres en ny beregning af feriepenge, når de opgøres ved fratrædelse. Nedenstående
gælder både ved fratrædelse til FerieKonto, feriekort eller kontant. Vi gør det fordi, der fra Feriekonto/STAR er
kommet nogle præciseringer i forhold til ferieloven, og fordi vi ønsker at beregningen skal være nemmere at
håndtere for vores kunder.

● Omfatter medarbejdere der har ferie med løn
● Alle med fratrædelsesdato e�er 30. september 2022
● Ved e�erregulering ind i september eller før anvendes gl. beregning
● Ved fratrædelse 30. september som behandles i oktober løn, uden e�erregulering, så anvendes ny

gennemsnitsberegning

Ved gennemsnitsberegning opgøres feriepengene på denne måde:

Optjente kroner i året / Optjente dage i året x Rest feriedage.

Bogføring af difference ved fratrædelser

Bogføring ved fratrædelse sker på de samme lønarter som hidtil, så der skal ikke opsættes nye lønarter i
kontoplanen.

Undtagelse: Hvis der løbende hensættes feriepenge på medarbejdere der har ferie med løn.
I overgangsperioden indtil alt kører på gennemsnitsberegning, skal der oprettes 3 nye lønarter, for at sikre
udligning af eventuelle differencer, hvis der løbende hensættes til feriepengeforpligtelsen.

● Lønart 44925 ʻDiff bogf Gl-Ny metode år 0ʼ (indeværende år)
● Lønart 44921 ʻDiff bogf Gl-Ny metode år -1ʼ (sidste år)
● Lønart 44926 ʻDiff bogf Gl-Ny metode år -2ʼ (forrige år)

Lønarterne bogfører differencen mellem gl. og ny beregningsmetode.

Lønarterne oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen, det vil sige at du skal oprette to linjer.
Kopiér f.eks. lønart 4703.

Du kan se mere om den nye beregningsmetode på vores webinar den 21. september 2022.
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Bogføring af feriepenge fra forrige år ved fratrædelse

Hvis forrige år udbetales som overført ferie ved fratrædelse, bogføres lønart 44922. E�er 1.september 2022, skal

● Lønart 44923 ʻBogføring 4922 år -2ʼ sættes op ved udbetaling af overført ferie i dage. Oprettes i debet på
balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44922

● Lønart 44909 ʻBogføring 4905 år -2ʼ sættes op ved udbetaling af overført ferie i timer. Oprettes i debet på
balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44908

også sættes op i bogføringen, hvis der fortsat er ferie fra forrige år tilbage, der udbetales ved fratrædelse.

Du kan se mere om den nye beregningsmetode på vores webinar den 21. september 2022.

Opdateringer

Ny ferielov Ferieregnskab

Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab er ændret. For at lette beregningen af feriepenge der opgøres ved
fratrædelse indsættes en ny kolonne umiddelbart før den nuværende kolonne Bruttoferiepenge.

Den nye kolonne får navnet Bruttoferiepenge, og den gamle kolonne omdøbes til Restferiepenge.
Samtidig fjernes  8 kolonner der ikke anvendes:

● Feriedage til rådighed
● Ferietimer til rådighed
● Ovf. Feriedage
● Udb. Feriedage
● Nulstillede Feriedage
● Ovf. Ferietimer
● Udb. Ferietimer
● Nulstillede ferietimer

Afregningstyper på pensionskasser, der er ophørt

● Afregningstype 2049 ʻPensionsk. af 1925 02689421ʼ er ændret til ʻMÅ IKKE BENYTTES 02689421ʼ
● Afregningstype 2050 ʻPensionsk. af 1925 02696142ʼ er ændret til ʻMÅ IKKE BENYTTES 02696142ʼ
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