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Oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn
Du laster ned versjon 5.22.4 fra Visma Community, Huldt & Lillevik Lønn
Nedlastinger finner du under Nyttige linker til høyre på siden.

Klikk på aktuell link og finn riktig fil. Lagre filen på arbeidsstasjon/server. Selve oppdateringen skal du
kjøre på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang.
Du finner veiledning for installasjon og oppdatering i mappen Dokumentasjon

Informasjon om installasjon/oppgradering

Hvis du får denne meldingen når du starter installeringen, velg Mer info.

Da blir bildet oppdatert med utgiver og hvilken app (fil) du har startet. Trykk på knappen “Kjør likevel” for
at installasjonen skal fortsette på vanlig måte.
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https://community.visma.com/t5/Huldt-Lillevik-Lonn/ct-p/NO_SW_Huldt_lillevik_lonn


Integrasjon mot Visma.net, endringer i “Service Controller”
De av dere som har direkte integrasjon mot Visma.net (Calendar, Expense), og ikke har Huldt & Lillevik
Lønn i HL Cloud, må endre to innstillinger i H&L Integration Service (Husk å laste ned ny versjon
sammen med HL Lønn). Følg denne fremgangsmåten:

1. Start verktøyet “Huldt & Lillevik Service Controller”
2. Sett timeout for “MdmRodhAgent” til 180 minutter
3. Sett timeout for “MdmScenarioAgent” til 180 minutter

Nå bør alle servicene som starter med “Mdm” være stilt på 180 minutter, se bildet nedenfor:

Hva er nytt i versjon 5.22.4 av Huldt & Lillevik Lønn?

A-melding
Reise/kost
Det er fra 2023 gjort noen endringer i rapportering av reise/kost. Følgende inntektsbeskrivelser
utgår fra og med 2023:

- Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat
- Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på pensjonat

De blir erstattet av disse:
- Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel med kokemulighet eller privat
- Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel uten kokemulighet eller

pensjonat eller brakke
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Vi anbefaler at du oppretter nye lønnsarter for bruk med de nye beskrivelsene fra og med 2023.
Hvis du må korrigere tilbake i 2022 må du bruke lønnsartene med gammel beskrivelse.

Permisjonsbeskrivelser
Fra 2023 blir utdanningspermisjon og velferdspermisjon splittet i en lovfestet og en ikke
lovfestet del. Velferdspermisjon bytter også navn til “Andre permisjoner”. Det medfører disse
endringene:
Utgår fra 2023:

- Utdanningspermisjon
- Velferdspermisjon

De blir erstattet av disse:
- Utdanningspermisjon lovfestet
- Utdanningspermisjon ikke lovfestet
- Andre lovfestede permisjoner
- Andre ikke lovfestede permisjoner

Endringene medfører at du må opprette nye fraværskoder for de nye permisjonsbeskrivelsene
på ledige nummer. Hvis du har permisjoner løpende over årsskiftet 2022/2023 må du avslutte
permisjonene per 31.12.2022 på gamle beskrivelser, og starte de på nytt per 01.01.2023 på
fraværskoder med nye beskrivelser. Husk at du må sende a-melding for 2022 når permisjonene
er avsluttet.

Oppdaterte satser
Kartotek | Offentlige satser

Lån. Grense rentefordel
Januar/februar 2023 -     3,0%

Fri bil
Listepris grense 2023 -      kr. 338 800,-

Fagforening
Skattefri grense 2023 -      kr. 7 700,-

Svalbardinntekt
Trygdeavgift lønnstakere 2023 -     7,9%

Firmabil
Elbil:
Fra 2023 er beregningsgrunnlaget for trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil som er elbil
likestilt med “vanlige” biler. Det er altså ingen ekstra “rabatt” for el-biler lenger. Dette er tatt
hensyn til i systemet, slik at om du har biler merket som “El-bil” vil fordelsberegningen allikevel
bli riktig for 2023.

Ny beregningskode for arbeidsgiveravgift “Økonomiske vanskeligheter”
Fra 2023 er det innført en ny beregningskode for arbeidsgiveravgift for firma i økonomiske
vanskeligheter. I Huldt & Lillevik Lønn er den lagt inn som KK Økonomiske vanskeligheter, og er en kopi
av CC Sektorunntatt virksomhet som disse firmaene skal bruke ut 2022.
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Ekstra arbeidsgiveravgift for 2023
Det blir innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønninger/ytelser over kr 750 000 per
ansatt per arbeidsgiver. De endelige detaljene i regelverket er ikke klare ennå, men løsningen i
HL Lønn er bygd på de opplysningene vi har per nå. Her er noen detaljer:

- grunnlag
- lønn, avgiftspliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
- refusjon fra NAV

- unntak
- avgiftspliktig pensjonstilskudd (ikke endelig avklart)
- sjøfolk på NIS-skip i utenriksfart (fast beløp per måned)

- innberetning i a-meldingen
- egen beregningskode “Ekstra arbeidsgiveravgift”
- summert til total arbeidsgiveravgift å betale

- kommer med i terminoppgjøret

Systemet vil håndtere grensen på kr 750 000 automatisk, og ta med både grunnlag og beløp å
betale i a-meldingen. I oppgavevalg Periodens lønn | A-melding blir grunnlaget for ekstra
arbeidsgiveravgift vist i gruppen Nøkkeltall.

Vi har lagt til en egen oversikt over ekstra arbeidsgiveravgift under oppgavevalg Rapporter |
Avstemming | Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag pr. person.

Hvis du ønsker å kostnadsføre den ekstra arbeidsgiveravgiften på egen hovedbokskonto har vi lagt inn
mulighet for dette i oppgavevalg Kartotek | Firmaoppsett | Avsetningskonti.

Hvis du ikke ønsker å bruke denne muligheten, og lar de nye feltene stå tomme, vil den ekstra
arbeidsgiveravgiften bli summert til ordinær konto for Arbeidsgiveravgift.

Skulle det komme endringer til regelverket som medfører at du må regulere grunnlaget for 5%
arbeidsgiveravgift, kan du gjøre dette i oppgavevalg Kartotek | Oppstartsverdier. Nedenfor ser du
eksempel på lønnsart som kun oppdaterer grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften:
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Inntektsmelding
I inntektsmeldingen har NAV endret begrepet “Første fraværsdag” til “Bestemmende fraværsdag”. Dette
har vi gjenspeilet i oppgavevalg Fravær | Inntektsmelding.

Trekkrutine for 2023
Systemet er oppdatert med Skatteetatens trekkrutine for 2023. Trekktabellene for 2023 er tilgjengelige
for nedlasting fra torsdag 15. desember 2022, men vi anbefaler at du venter med nedlasting til du har
overført firmaet/klienten til 2023.

Eksport til Visma.net Payroll
Ettersom Huldt & Lillevik Lønn skal legges ned 31.12.2023 har vi laget en veiviser for å gjøre
flytteprosessen til Visma.net Payroll enklere. Før du starter prosessen bør du sette deg inn i hva dette
betyr, og helst ha gjort en avtale med partner om NÅR du kan/bør gjennomføre flyttingen.

For regnskapskontor har vi egen løsning, vennligst ta kontakt med Visma eller din Visma partner.

For å starte veiviseren trykker du på knappen “Flytt til Payroll”. Du finner knappen mellom valg av klient
og oppgavelisten til venstre i menyen:
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Du får da opp et bilde med litt informasjon og en lenke til hva som skjer i prosessen. Vi anbefaler at du
følger denne lenken og leser mer om hva du bør forberede før selve flyttingen av data.

Hvis du har kobling mot Visma Expense eller Visma Payslip kan du migrere på vanlig måte, men du vil
ikke kunne bruke Expense eller Payslip mot Huldt & Lillevik Lønn igjen.

Når du er klar til å flytte data, og trykker Fortsett, går systemet gjennom noen kontroller, og hvis alt er i
orden ender du opp med denne meldingen:

Du skal nå ha fått opp et nytt program, MigrationTool:

8 © Visma Software AS



Det er først når du krysser av for aksept og trykker på knappen “Start flytting av data” at dataene blir
lastet opp til Visma for overføring til Payroll. Nå blir også en ny nettside åpnet, hvor du legger inn
nødvendig tilleggsinformasjon, og foretar endelig bestilling av Payroll.

Hvis noe skulle gå feil under flyttingen av data, kan du gjøre en ny eksport ved å trykke på knappen
igjen. Den ser slik ut etter at første eksport er gjennomført, og starter MigrationTool på nytt:
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