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Releaseniveau 5.11.01 

Opdatering 60624 Frigivet pr. 12/8-19 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.11.01, og forudsætter at niveau 5.10.03 

er installeret i forvejen. 

 

Når opdateringen er indlæst, skal (0690) "Konverteringskørsler" udføres for system 405 i 

alle lønfirmaer. 

Indhold  

      

   Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: 

  

 Overgangsordning til ny ferielov 

Der er tilrettet i programmerne således at overgangsordningen til ny ferielov kan håndteres 

i ASPECT4 HRM. Overgangsordningen træder i kraft ved den første lønkørsel med slutdato 

1. september 2019 eller senere. Overgangsordningen fortsætter indtil sidste lønkørsel med 

slutdato 31. august 2020 eller tidligere. 

Det er alene overgangsordningen, der er behandlet efterfølgende. Der vil senere komme 

tilrettelser og vejledning omkring samtidighedsferien, som træder ikraft 1.9.2020. 

 

I overgangsperioden (herefter kaldt fondsåret) stopper optjening og beskatning af ferie på 

de nuværende lønarter. I stedet tages nye lønarter og nye saldi i brug til fondsåret, således 

at det er helt adskilt fra ferie optjent under den gamle ferielov. Systemet holder selv øje 

med, hvilke lønarter, der skal aktiveres i forhold til lønperiodens slutdato. 

 

Der er i EG's basisopsæt derfor oprettet nye konteringslinjer, nye saldi og nye lønarter til 

opsparing og beskatning i overgangsordningen i de situationer, hvor det skal ske. I 

forbindelse med konvertering af denne opdatering, vil en del af opsættet blive oprettet 

automatisk. Hvis det viser sig, at en saldo eller lønart er anvendt i forvejen, vil der komme 

en meddelelse om dette, og du skal tage stilling til, hvilket nummer der i stedet skal 

anvendes før konverteringen kan fortsætte. I forbindelse med konverteringen bliver det 

ligeledes kontrolleret, at de nye saldi er tomme i akkumulerede tal, da det er vigtigt, at der 

ikke ligger noget i saldiene fra tidligere.  

 

Nedenfor er behandlingen af de enkelte feriepengekode beskrevet i korte træk. 

 

Feriepengekode 3 – feriegodtgørelse, hvor virksomheden beholder feriepengene. 

Feriepenge skal ikke beskattes i fondsåret, da der skal indberettes bruttobeløb til fonden.  

 

Der optjenes feriedage og brutto-beløb på ny lønart 8952 "Feriedage/kr. brutto Fond FGG" 

(fast lønart 80). 

Optjeningen placeres i ny saldo 164 "Feriedage til Fond FGG" (fast saldo 133) og ny saldo 

165 "Feriepenge brutto til Fond FGG" (fast saldo 134). 

 



Indberetning til Fonden sker samlet på én gang når fondsåret er slut. Det er bruttobeløb, 

der skal indberettes. Der kommer en funktion til udtræk og indberetning senere. 

 

Feriepengekode 5 – feriegodtgørelse, hvor feriepenge sendes til FerieKonto eller 

anden feriekasse. 

Feriepenge skal beskattes og indberettes på sædvanlig vis til eIndkomst med FerieKonto 

eller anden feriekasse som feriepengeudbetaler. Når oplysningerne er afleveret til 

eIndkomst, skal virksomheden derfor ikke tænke på videre indberetning til Fonden. Det 

sørger feriepengeudbetaleren for. FerieKonto/feriekasse opkræver virksomheden for de 

indberettede feriepenge vedrørende fondsåret på samme måde som for andre ferieår. 

 

Der optjenes feriedage og bruttobeløb på ny lønart 8952 "Feriedage/kr. brutto Fond FGG" 

(fast lønart 80). 

I feriepengebeskatningen benyttes ny lønart 9952 "Feriepenge Fondsår FGG" (fast lønart 

91) og ny lønart 9953 "Sygeferiepenge til Fond FGG) (fast lønart 92) til bruttobeløbene. 

Beregning af AM-bidrag og A-skat sker på de sædvanlige lønarter. Nettoferiepenge dannes 

på ny lønart 9967 "Nettoferiepenge Fondsår FGG" (fast lønart 93). Nulstilling af 

forpligtelsen sker på ny lønart 3537 "Nulstil ferie FK Fondsår FGG" (fast lønart 113). 

 

Hvad der er indberettet til eIndkomst fremgår som nu i saldo 124 "Nettoferiepenge via 

eIndkomst" (fast saldo 124) og saldo 125 "Feriedage via eIndkomst" (fast saldo 125). 

 

Feriepengekode 4 – løn under ferie, hvor virksomheden beholder feriepengene. 

Feriedage og bruttoferiepenge beregnes på ny lønart 8953 "Feriedage/kr. brutto Fond LUF" 

(fast lønart 83). Det er feriepenge inkl. ferietillæg (i alt 12,50%), der skal indberettes til 

Fonden. Optjeningen placeres i ny saldo 166 "Feriedage til Fond LUF" og ny saldo 167 

"Feriepenge brutto til Fond LUF". 

 

Ved fratrædelse skal fondsåret ikke beskattes, da der skal indberettes bruttobeløb til 

Fonden. Indberetning til Fonden sker via eIndkomst i ny record 6202 med angivelse af 

ferieår 9999 for fondsåret. Øvrige ferieår bliver beskattet på sædvanlig vis, og indberettes 

til eIndkomst i record 6102 med angivelse af det enkelte ferieår. Ved opgørelsen af 

fondsåret dannes lønart 9979 "Feriepenge brutto hensat til Fond LUF" (fast lønart 90) samt 

lønart 3528 "Tidl. opgjort dage til Fond LUF" (fast lønart 94) og lønart 3529 "Nulstil 

fondssaldi LUF" (fast lønart 95). Det bevirker, at saldo 166 "Feriedage til Fond LUF" og 167 

"Feriepenge brutto til Fond LUF" efterfølgende er nulstillet. Hvad der er indberettet til 

fonden ligger derefter i saldo 134 "Tidl. opgjort f.penge 12,5% til Fond LUF" og saldo 135 

"Tidl. opgjorte feriedage til Fond LUF". 

 

Hvis I ved fratrædelse plejer at få beregnet firmabidrag til pension i henhold til opsæt i 

(5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst", er dette normalt 

blevet overført til pensionsselskabet. For fondsåret skal beløbet følge feriepengene til 

Fonden. Der er derfor lavet en ny lønart 9910 "Pension firma til Fond LUF" (fast lønart 96). 

Den vil automatisk blive dannet, når der i afsnit 5632 "Overenskomst" er angivet en hvilken 

som helst lønart vedrørende firmapension ved fratrædelse. Beløbet vil fremgå af saldo 506 

"Firmabidraget pension af feriepenge til Fond LUF".  

 

Indberetning til Fonden for medarbejdere i fortsat ansættelse sker samlet på én gang når 

fondsåret er slut. Det er bruttobeløb, der skal indberettes. Der kommer en funktion til 

udtræk og indberetning senere. 

 

Hvis I får beregnet ekstra ferietillæg, så den samlede feriepengeprocent er mere end 12,50, 

skal det ekstra ferietillæg ikke medsendes til Fonden. Den ekstra del skal blive i 



virksomheden, og udbetales på det tidspunkt I plejer at udbetale ferietillæg. Der er oprettet 

en ny lønart 8954 "Ekstra ferietillæg fondsår LUF" (fast saldo 84), hvor du skal angive 

satsen. Ferietillægget placeres i ny saldo 79 "Ekstra ferietillæg i fondsåret LUF" (fast saldo 

144). Der kommer senere en lønart til udbetaling af ferietillægget, da det ikke kan 

udbetales på den lønart, som normalt benyttes. Det skyldes, at det ekstra ferietillæg i 

fondsåret ligger i en særskilt saldo. 

 

Feriepengekode 6 – løn under ferie, hvor feriepenge sendes til FerieKonto eller 

anden feriekasse ved fratrædelse. 

Feriedage og bruttoferiepenge beregnes på ny lønart 8953 "Feriedage/kr. brutto Fond LUF" 

(fast lønart 83). Det er feriepenge inkl. ferietillæg (i alt 12,50%), der skal indberettes til 

Fonden. Optjeningen placeres i ny saldo 166 "Feriedage til Fond LUF" og ny saldo 167 

"Feriepenge brutto til Fond LUF". 

 

Ved fratrædelse skal fondsåret i dette tilfælde beskattes, da der skal indberettes nettobeløb 

til Fonden. Indberetning til FerieKonto/feriekasse sker via eIndkomst i record 6102 som for 

øvrige ferieår, men med angivelse af ferieår 9999 for fondsåret. Når oplysningerne er 

afleveret til eIndkomst, skal virksomheden ikke tænke på videre indberetning til Fonden. 

Det sørger feriepengeudbetaleren (som er FerieKonto eller anden feriekasse) for. 

FerieKonto/feriekasse opkræver virksomheden for de indberettede feriepenge vedrørende 

fondsåret på samme måde som for andre ferieår. 

 

Ved beskatning af fondsåret for fratrådte funktionærer benyttes lønart 9944 "Feriepenge 

Fondsåret LUF" (fast lønart 86) og lønart 9983 "Fp netto FerieKonto Fondsår LUF" (fast 

lønart 87). Desuden dannes lønart 3528 "Tidl. opgjort dage til Fond LUF" (fast lønart 94) og 

lønart 3529 "Nulstil Fondssaldi LUF" (fast lønart 95). Det bevirker, at saldo 166 "Feriedage 

til Fond LUF" og 167 "Feriepenge brutto til Fond LUF" efterfølgende er nulstillet. Hvad der er 

indberettet til fonden ligger derefter i saldo 579 "Fp. Netto Fondsår til FerieKonto LUF" og i 

saldo 135 "Tidl. opgjort feriedage til Fond LUF". Det opgjorte bruttobeløb ligger i saldo 134 

"Tidl. opgjort f.penge 12,5% til Fond LUF". Beregningen af AM-bidrag og skat i fondsåret 

sker på samme lønarter som for øvrige ferieår. 

 

Hvis I ved fratrædelse plejer at få beregnet firmabidrag til pension i henhold til opsæt i 

(5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5632 "Overenskomst", er dette normalt 

blevet overført til pensionsselskabet. For fondsåret skal beløbet følge feriepengene til 

Fonden. Der er derfor lavet en ny lønart 9910 "Pension firma til Fond LUF" (fast lønart 96). 

Den vil automatisk blive dannet, når der i afsnit 5632 "Overenskomst" er angivet en hvilken 

som helst lønart vedrørende firmapension ved fratrædelse. Beløbet vil fremgå af saldo 506 

"Firmabidraget pension af feriepenge til Fond LUF". Det vil i princippet betyde, at 

indberetningen til fonden vil være en sum af et nettobeløb (beskattede feriepenge) og et 

bruttobeløb (ubeskattet firmapensionsbidrag). Der foreligger i skrivende stund ingen 

anvisning om at det ubeskattede firmapensionsbidrag skal indberettes særskilt. 

 

Indberetning til Fonden for medarbejdere i fortsat ansættelse sker samlet på én gang når 

fondsåret er slut. Det er bruttobeløb, der skal indberettes. Der kommer en funktion til 

udtræk og indberetning senere. 

 

Hvis I får beregnet ekstra ferietillæg, så den samlede feriepengeprocent er mere end 12,50, 

skal det ekstra ferietillæg ikke medsendes til Fonden. Den ekstra del skal blive i 

virksomheden, og udbetales på det tidspunkt I plejer at udbetale ferietillæg. Der er oprettet 

en ny lønart 8954 "Ekstra ferietillæg fondsår LUF" (fast saldo 84), hvor du skal angive 

satsen. Ferietillægget placeres i ny saldo 79 "Ekstra ferietillæg i fondsåret LUF" (fast saldo 

144). Der kommer senere en lønart til udbetaling af ferietillægget, da det ikke kan 



udbetales på den lønart, som normalt benyttes. Det skyldes, at det ekstra ferietillæg i 

fondsåret ligger i en særskilt saldo. 

 

Ændring af opsummeringsperiode for feriepenge 

For alle feriepengekoder gælder det, at der er ændret i opsummeringsperioder ved 

optjening af ferie.  

 

Vi ønsker at følge SKAT's definition af ferieår, hvor det er startåret der definerer ferieåret. 

Når vi kommer til det første ferieår med samtidighedsferie som løber fra 1.9.2020 til 

31.8.2021, vil ferieåret dermed være 2020. 

 

Derfor har vi allerede nu ændret på opsummering af ferie i fondsåret. Det betyder, at ferie 

optjent i fondsåret i lønkørsler med opsummering i 2020, vil blive opsummeret i saldi i 

samme periode men i år 2019. Det vil sige, at når du vil kigge på feriesaldi i fondsåret, skal 

du kigge på år 2019, selv om optjeningsperioden går fra 1.9.2019 til 31.8.2020. 

 

Samme metode vil blive benyttet når vi begynder optjening under samtidighedsferien, 

således at du skal kigge i feriesaldi i 2020 selv om optjeningsperioden hedder 1.9.2020 – 

31.8.2021. 

 

Applikationen (5250) "Feriepengeopgørelse" er ændret 

Applikationen er programmæssigt blevet renoveret, og tilrettet håndtering af ferieåret fra at 

være kalenderåret til at være 1.9.XX – 31.8.YY. 

 

I rekvisitionen er feltet med startdatoen lukket af for indtastning. Systemet fremfinder selv 

startdatoen i forhold til den angivet slutdato. Startdatoen vil være lig med indeværende 

ferieår.  

Hvis du eks. angiver slutdato 31.8.2019, vil systemet selv indsætte startdatoen 1.1.2019, 

da det er startdatoen for det gældende ferieår i henhold til gammel ferielov.  

Hvis du i stedet angiver slutdato 30.9.2019, vil systemet selv indsætte startdatoen 

1.9.2019, da det er startdatoen for det gældende ferieår i henhold til overgangsordningen 

til den nye ferielov.  

Hvis du angiver slutdato 31.1.2020, vil systemet stadig indsætte startdatoen 1.9.2019, da 

det stadig er startdatoen for det gældende ferieår.  

 

Tidligere ferieår før overgangsordningen bliver stadig beregnet og beskatte som hidtil. 

 

Sygeferiepenge skal beregnes på nye lønarter i fondsåret. 

Hvis du for medarbejderer med feriegodtgørelse (feriepengekode 3 eller 5) skal beregne 

sygeferiepenge, er der oprettet nye lønarter til dette i fondsåret. Lønarterne benyttes på 

samme måde, som de lønarter du plejer at bruge. 

 

Lønart 3747 "Syge-fp generel til Fond" (fast lønart 205). Svarer til EG's basislønart 3741. 

Lønart 3748 "Syge-fp sygdom til Fond" (fast lønart 206). Svarer til EG's basislønart 3742. 

Lønart 3749 "Syge-fp ulykke til Fond" (fast lønart 207). Svarer til EG's basislønart 3743. 

Lønart 3750 "Syge-fp/-sh sygd. til Fond" (fast lønart 208). Svarer til EG's basislønart 3744. 

Lønart 3751 "Syge-fp/-sh ulyk. til Fond" (fast lønart 209). Svarer til EG's basislønart 3745. 

 

Hvad skal du være opmærksom på omkring overgangsordningen? 

Systemet sørger automatisk for, at lønarterne for fondsåret bliver aktiveret, når 

lønperiodens slutdato ligger i kalenderintervallet 1.9.2019 – 31.8.2020. Du skal derfor ikke 

tænke på noget i den sammenhæng. 

 



Men du skal følge nedenstående procedure omkring overgangen: 

 Denne opdatering skal være installeret og konverteret senest inden første lønkørsel med slutdato 

EFTER 31.08.19. 

 Kør dine lønkørsler frem til og med den sidste lønkørsel med slutdato FØR 1.9.2019. 

 Derefter skal du udføre (5250) Feriepengeopgørelse" for hver af dine feriepengekoder. Du skal 

angive, at der skal genberegnes dage med slutdato 31.8.2019. Opsummeringsperioden skal være et 

ugenummer i august eller i august måned for månedslønnede. Med denne genberegning sikre du, at 

dine medarbejdere får "fyldt op" i feriedage til og med 31.8.2019. Det sker i de sædvanlige saldi. 

 Nu er du klar til at køre din første lønkørsel med slutdato EFTER 31.8.2019. Nu bliver der optjent ferie 

i fondsåret i henhold til det nye opsæt. 

 

Hvis du ikke allerede har for vane at lave løbende regulering af feriedage ved eks. orlov 

eller lign., vil vi anbefale at du begynder på det. Det bliver især vigtigt når vi overgår til 

samtidighedsferie. Det kan være, at feriedage automatisk bliver reguleret i henhold til 

opsæt, hvis du benytter orlovsperioder og orlovsårsager på medarbejderstamkortet. Men 

det er også muligt at angive perioder til regulering feriedage i (5180) "Vedligehold 

aftaleperioder" for typen REG.  

 

Ferie optjent under den gamle ferielov skal du håndtere som hidtil. Det er samme lønarter 

og saldi, samme metode, automatikker og kontroller som hidtil, der anvendes. 

 

Ref.: 00806769 

  

      

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Det er vigtigt, at denne opdatering er indlæst og konverteret INDEN første løn med slutdato 

EFTER 31.08.19.   


 


Det er for denne opdatering muligt at foretage test af installationen inden selve 

installationen. Det sker ved i (0590) "Installer ASPECT4 software" at vælge option 'Test af 

installation' (5250-emulering) eller option 'Udfør kontrol' (klient). Forsendelsen skal være 

modtaget, inden kontrollen kan foretages. 

Der testes på, om der er åbenstående kørselsjournaler, samt om systemet er på det 

foreskrevne HRM-niveau. Når kontrollen er foretaget, udføres installationen på sædvanlig 

vis. 

 

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

 
Log med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten, og udfør (0690) 

"Konverteringskørsler". Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør konverteringen for system 405.  

I konverteringen vil der blive vist konteringslinjer, lønarter og saldi, som vil blive oprettet 

automatisk. Du kan ændre numrene, og evt. teksterne, hvis du ønsker andre numre 

oprettet i stedet for de foreslåede. Konverteringen skal udføres pr. lønfirma. 

Der kontrolleres automatisk at de nye konteringslinjer, lønarter og saldi ikke er oprettet i 

forvejen. Hvis det er tilfældet, skal du angive andre numre i kolonnen, der er åben for 

indtastning. 

 

Billede 1 – på dette billede skal du bekræfte at vores saldonumre i første kolonne svarer til 

dine eksisterende saldonumre i anden kolonne. Bekræft med ENTER eller tilret 



saldonumrene i de åbne felter og tryk ENTER.

 
 Billede 2 – på dette billede skal du bekræfte at vores lønartsnumre i første kolonne svarer 

til dine eksisterende lønartsnumre i anden kolonne. Bekræft med ENTER eller tilret 

lønartsnumrene i de åbne felter 2 og tryk ENTER. 

 
 

Billede 3 – her vises de nye konteringslinjer, som vil blive automatisk oprettet. Bekræft 

med ENTER. 

 
 

Billede 4 – her vises de nye saldi, som vil blive automatisk oprettet. Bekræft med ENTER. 



 
 

Billede 5 – her vises de nye lønarter, som vil blive automatisk oprettet. Vi har udfyldt 

satskolonnen yderst til højre, hvor vi kender satsen. Hvis du skal have en sats på de øvrige 

lønarter, som er åben for indtastning i kolonnen, kan du angive det her. Alternativt kan du 

senere vedligeholde satsen i (5113) "Lønartsvedligehold". Bekræft med ENTER. 

 
  

Billede 6 – her vises flere nye lønarter, som vil blive automatisk oprettet. Bekræft med 

ENTER. Derefter udføres konverteringen. 

 
 

  

 
Udfør (0216) "Changing obj. owner to EDBGRP" med angivelse af programbiblioteket 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 


 

  
Opret bogføringsopsæt i afsnit 5251, 5252 eller 5253 – alt efter, hvilket afsnit du benytter. Hvis du 

bogfører via en XML-fil, skal eventuelle nye finanskonti også oprettes i afsnit 5256.  

 

Her følger EG's standardopsæt. Vær opmærksom på, om du ønsker en ny statuskonto til 

hensættelse til fonden.  

 

Konteringslinje 383 Fp (v.beskatning) Fondsår FGG 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: status, kontonr. 2: skyldig løn 



Konteringsdel 2 - Kontonr. 1: afregning, kontonr. 2: fordeling 1 

 

Konteringslinje 384 Sygefp. (v.beskatning) Fondsår 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: status, kontonr. 2: skyldig løn 

Konteringsdel 2 - Kontonr. 1: afregning, kontonr. 2: fordeling 1 

 

Konteringslinje 385 Fp (v.beskatning) Fondsår LUF 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: drift, kontonr. 2: skyldig løn 

Konteringsdel 2 - Kontonr. 1: afregning, kontonr. 2: fordeling 1 

 

Konteringslinje 784 Nettoferiepenge Fondsår FGG 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: status, kontonr. 2: skyldig løn 

Konteringsdel 2 er tom 

 

Konteringslinje 907 Firmabidrag AM-pens. til Fond 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: status, kontonr. 2: drift 

Konteringsdel 2 er tom 

 

Konteringslinje 924 Bereg. feriepenge til Fond FGG 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: drift, kontonr. 2: status 

Konteringsdel 2 er tom 

 

Konteringslinje 926 Sygeferiepenge til Fond 

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: drift, kontonr. 2: status 

Konteringsdel 2 er tom 

 

Konteringslinje 927 Bereg. feriepenge til Fond LUF   

Konteringsdel 1 - Kontonr. 1: drift, kontonr. 2: status 

Konteringsdel 2 er tom 

      

  
Følg proceduren som beskrevet ovenfor i afsnittet Hvad skal du være opmærksom på 

omkring overgangsordningen?   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

   Ingen. 

      

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


