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Visma Løn

Nyheder

Lønart til korrektion af ferietillæg forrige år (05.10.2022)

Skal du have ferietillæg for ferieåret 2020, fjernet fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, kan du anvende
følgende lønart

● Variabel Lønart 40050 ʻNulstil ferietillæg år -2ʼ , den nulstiller  ferietillæg 2 år tilbage.

Der dannes ikke lønseddel til medarbejderen ved anvendelse af Lønarten.

I rapporten ʻNy Ferielov Ferieregnskabʼ er det kun kolonnen Ferietillæg, der nulstilles.

Input på lønarten - intet input

Eksempel: Løn afvikles 12210, er det ferietillæg fra ferieår 2020, der nulstilles .

Værdi på lønseddel ved afholdelse af ferie med løn (05.10.2022)

Fra og med denne release, vil det kun være antallet af enheder der bliver vist på medarbejderens lønseddel.

For at gøre det muligt at udskrive antal enheder på afholdt ferie, er der lavet 2 nye lønarter:

● 44911 ʻafholdte feriedageʼ  (Udskrives på lønsedlen med lønartsnummer 4911)
● 44914 ʻafholdte ferietimerʼ (Udskrives på lønsedlen med lønartsnummer 4914)

Ønskes en anden tekst på lønsedlen, skal teksten ændres på 44911 eller 44914.

Feriesaldi på lønseddel fjernes (13.10.2022)

Siden implementering af den nye Ferielov er en række saldi blevet udskrevet i bodyʼen på lønsedlen, bl.a.
ferieberettiget løn og værdien af ferietillæg og ekstra ferietillæg.

Da disse saldi kan ses i bundfelterne på lønsedlen er de fjernet fra bodyʼen og det er fremover kun evt.
forskudsferie og særlige dage/timer,  der udskrives der.

Opdateringer

Afregningstype til Sundhedsforsikring/-ordning (05.10.2022)

Afregningstype 2529 - Danica Pension - PBS 00034029 er tilføjet lønarterne:

● 3066, 3067, 3084,3085, 3086, 3087, 3098, 9745, 9746, 9747, 9748, 43066, 43067, 43068, 43069, 49741,
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49742, 49743, 49744, 49745, 49746 og 49747

KM-godtgørelse stiger 1. maj 2022, cyklister (05.10.2022)

Pr. 01. maj 2022 steg km. satsen for cyklister med 2 øre.

Generel sats ʻ123 Cykel sats km-godtgørelseʼ er ændret fra sats 0,55 kr. til 0,57 kr.

Rettelse af rapporten Afvigelsesliste løn (13.10.2022)

Bruttoferiepenge tidligere år manglede på rapporten Afvigelsesliste løn i kolonnen ʻBruttolønʼ e�er ski� til nyt
ferieår. Det er nu rettet så værdien af Bruttoferiepenge fra tidligere år indgår i standard rapporten.

Bemærk at rapporten kan være sat op med et kundetilpasset grundlag, som skal rettes individuelt.

Rapporten Afregning pr. betalingsdato bliver obligatorisk (13.10.2022)

Rapporten er blevet obligatorisk og vil fremover altid køre med i en lønkørsel. Rapporten viser kommende
afregninger til Feriekonto pr. betalingsdato.

Ny ferielov Ferieregnskab (13.10.2022)

Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab ændres så ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent e�er kalenderår viser
den opsparede saldo pr. kalenderår. Antallet af kolonner i rapporten er reduceret og kolonneoverskri�er er
ændret til ʻFerietillæg kalenderårʼ og Ekstra ferietillæg kalenderår .̓

Ændringer i rapporten

● Ferietillæg indeværende år (kolonne AL) ændret til Ferietillæg kalenderår
● Ekstra ferietillæg indeværende år (kolonne AM) ændret til Ekstra ferietillæg kalenderår

Følgende kolonner udgår

● Ferietillæg sidste år (kolonne AN)
● Ekstra ferietillæg sidste år (kolonne AO)

Feriepenge til feriekasse ved fratrædelse vises ikke på lønseddel eller i bogføring (13-10-2022)

Medarbejdere, med afregning til feriekasse, som fratræder, har ikke fået udskrevet beløbet på lønsedlen og
beløbet er heller ikke blevet vist i bogføringen. Det er nu rettet, så udskrivningslønarten på lønsedlen er lønart
8309.

Bogføringslønarter skal oprettes i jeres kontoplan.:

● 4980 - Nettoferiepenge indeværende år feriekasse
● 4981 - Nettoferiepenge sidste år feriekasse
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