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Indhold  

      

   Indledning 
Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 6.8.01, og forudsætter at niveau 6.7.02 er 

installeret i forvejen.  

 

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

alle lønfirmaer. 

  

 Ny funktionalitet: Samtidighedsferie 
Denne opdatering indeholder ny funktionalitet således at samtidighedsferie kan håndteres. 

  

 Opsparing af ferie 

Der er ændret i måden feriedage og -timer bliver genberegnet på. Det vil sige måden, 

hvorpå systemet sikrer, at der er opsparet korrekte feriedage og -timer. Det gælder både 

den løbende genberegning i lønkørslen og hvis man vælger genberegning i (5250) 

”Feriepengeopgørelse”. 

 

Fremover er det saldo 70 ”Indeværende års optjente feriedage” (fast saldo 37) der bliver 

benyttet til kontrol ved genberegning af feriedage, og saldo 170 ”Indeværende års opt. 

ferietimer” (fast saldo 170) der bliver benyttet til kontrol ved genberegning af ferietimer. 

Det er saldiene opsummeret i ferieåret, der benyttes.  

 

Genberegningen sker ved, at feriedage- og timer beregnes fra den 1.9. og frem til 

lønkørslens slutdato. Der bliver stadig taget højde for medarbejderens ansættelsesperioder 

og eventuelle reguleringsperioder i (5180) ”Vedligehold aftaleperioder”. Hvis de 

genberegnede feriedage og -timer ikke stemmer med indholdet i saldo 70 ” Indeværende 

års optjente feriedage” (fast saldo 37) og/eller saldo 170 ” Indeværende års opt. ferietimer” 

(fast saldo 170), bliver der dannet en post med tilskrivning eller nedskrivning af 

differencen, så indholdet i saldiene derefter stemmer overens med det genberegnede.  

 

Differenceposten på de genberegnede feriedage og -timer vil også påvirke indholdet i saldo 

150 ”Feriedage (optjent minus afholdt)” (fast saldo 180) og saldo 151 ”Ferietimer (optjent 

minus afholdt)” (fast saldo 181) for ferieåret. Tidligere var det disse saldi, der blev benyttet 

til kontrollen ved genberegningen. Men da disse saldi med samtidighedsferien fremover 

løbende bliver nedskrevet med afholdt ferie, er kontrollen flyttet til de beskrevne saldi for at 

allerede afholdt ferie ikke bliver tilskrevet igen ved en genberegning. 

 

Optjente bruttoferiepenge for timelønnede, hvor arbejdsgiver beholder feriepengene 

(feriepengekode 3), skal indberettes i et nyt felt 0198 hos eIndkomst. Der er derfor oprettet 

en ny saldo i EG’s standard. Det er saldo 126 ”Bruttoferiepenge-timelønnede (Typenr. 

0198) FGG” (fast saldo 126). Optælling i saldoen for bruttoferiepenge sammen med saldoen 

for feriedage sker via en post på en ny lønart 3536 ”Indberet bruttoferie eIndk.FGG” (fast 

lønart 114). Posten dannes automatisk når der optjenes ferie. Det nye opsæt til 

indberetningen sker automatisk i forbindelse med konverteringen af denne opdatering. 



  

 Afholdelse og udbetaling af ferie 

Fremover er det muligt at skelne mellem afholdelse af ferie og udbetaling af ferie. Grunden 

til dette er, at der kan være forskel på, hvornår medarbejderen anmoder om udbetaling af 

ferie i forhold til hvornår ferien rent faktisk afholdes. Det vil sige, at ferie kan udbetales før 

den afholdes, men naturligvis ikke før den er optjent. Ligeledes kan der registreres afholdt 

ferie uden at feriepenge udbetales, da medarbejderen selv skal anmode om feriepenge i 

Feriepengeinfo. 

 

Der er to fælles lønarter til henholdsvis afholdelse og udbetaling. Det betyder at man i 

princippet kun behøver at anvende disse to lønarter, og så sørger systemet for at 

posteringen bliver delt ud på andre lønarter efter et bestemt regelsæt. 

 

Afholdelse af ferie registreres på lønart 8949 ”Afholdt ferie, fælles lønart” (fast lønart 33). 

Posteringer på denne lønart bliver automatisk videresendt til andre lønarter ud fra følgende 

regler: 

 

Inddata FP-kode (MFER) Slutlønart 

Antal 4 eller 6 8930 Feriedage  LUF (fast lønart 35) 

Antal Forskellig fra 4 eller 6 8948 Ferie fra forsystem (fast lønart 162) 

Timer 4 eller 6 8932 Ferietimer LUF (fast lønart 135) 

Timer Forskellig fra 4 eller 6 8948 Ferie fra forsystem (fast lønart 162) 

 

Udbetaling af ferie registreres på lønart 8939 ”Anmodning feriepenge, fælles” (fast lønart 

39). På denne lønart skal der udover antal eller timer også angives om det er 

nettoferiepenge der udbetales. Det gøres i ny inddata 34 ”Netto feriepenge”. Værdien ’1’ 

betyder, at det er nettoferiepenge, værdien ’0/blank’ betyder at det ikke er nettoferiepenge, 

altså er det bruttoferiepenge. Det har betydning for, hvilken lønart posten automatisk bliver 

videresendt til og ligeledes om der skal ske beskatning af udbetalte feriepenge.  

Hvis anmodning om udbetaling af feriepenge indlæses via fil fra Feriepengeinfo, er det på 

anmodningen angivet om der er tale om netto- eller bruttoferiepenge. 

Der videresendes til andre lønarter ud fra følgende regler: 

 

Inddata FP-

kode 

(MFER) 

Netto-

feriepenge  

 

Slutlønart 

Antal 3 Ja 8940 Feriedage FGG (fast lønart 17) 

Antal 3 Nej 8943 Feriedage udbetalt brutto FGG (fast lønart 161) 

Timer 3 Ja 8946 Ferietimer FGG (fast lønart 137) 

Timer 3 Nej 8943 Feriedage udbetalt brutto FGG (fast lønart 161) 

Timer eller 

antal 

4 Ja 8944 Nettoferiepenge udb. (fast lønart 159) 

Timer eller 

antal 

4 Nej 8934 Feriedage udbetalt brutto LUF (fast lønart 160) 

Øvrige   Afvises 

 

Værdien i inddata 34 gemmes i filerne PAYPSTT1 og LØNPSTT1 i feltet ”Nettoferiepenge” 

(PA01N3). 

 

Omregning mellem dage og timer: 

Hvis der på lønart 8939 ”Anmodning feriepenge, fælles” (fast lønart 39) er registreret i 

timer og slutlønarten ikke har timer som inddata, omregnes fra timer til antal og omvendt 

via normtid, da det ikke kan forventes at der findes en kalender for medarbejderen. 

http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=TIMER
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=TIMER
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=TIMER
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=TIMER
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=TIMER
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=TIMER
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=ANTAL
http://dkegh408:6043/a4web/EGHelp?sesid=20191209St0153323h54j34h5l2jh&jobid=2005865678&prilang=99&seclang1=91&seclang2=90&seclang3=00&language=00&version=3600&system=405&type=001&code=ANTAL


 

En anden grund til at man på lønart 8939 ”Anmodning feriepenge, fælles” (fast lønart 39) 

skal tage stilling til om det er nettobeløb der udbetales, skyldes at for medarbejdere (både 

ansatte og fratrådte) med feriegodtgørelse, hvor virksomheden beholder feriepengene 

(feriepengekode 3) og for fratrådte medarbejdere med løn under ferie, hvor virksomheden 

beholder feriepengene (feriepengekode 4), vil saldiene med rest feriepenge i en periode 

indeholde både bruttobeløb og nettobeløb. 

 

Det drejer sig om saldo 152 ”Feriepenge (optjent minus afh.) FGG” (fast saldo 182) og 

saldo 158 ”Feriepenge rest for fratrådte” (fast saldo 188). 

 

Feriepenge opsummeret i saldiene for ferieåret 2020 (september 2020 – august 2021) og 

fremefter vil være et bruttobeløb, mens alt tidligere opsummeret vil være et nettobeløb. 

Det er valgt at lægge de fremadrettede bruttobeløb i de samme saldi som hidtil, således 

kan de indeholde både bruttobeløb og nettobeløb afhængig af ferieåret. Det vil nemlig kun 

være for en begrænset periode at saldiene indeholder både bruttobeløb og nettobeløb. 

Efterhånden som ferie optjent før Fondsåret bliver registreret afholdt, og dermed forsvinder 

ud af systemet, vil nettobeløbet i saldiene ligeledes forsvinde, og til sidst har man kun 

bruttobeløb i saldiene. 

 

Udbetaling af bruttoferiepenge skal indberettes som A-indkomst i nyt felt 0113. Der er 

oprettet en ny saldo til dette i EG’s standard. Det er saldo 127 ”A-indkomst, udbetalt som 

feriepenge (Typenr. 0113)” (fast saldo 127). Indberetning sker via en post på en af 

nedenstående to nye lønarter: 

8934 ”Feriedage udbetalt brutto – LUF” (fast lønart 160) 

8943 ”Feriedage udbetalt brutto – FGG” (fast lønart 161) 

Det nye opsæt til indberetningen sker automatisk i forbindelse med konverteringen af 

denne opdatering. 

 

Med samtidighedsferie forsvinder princippet om, at der skal benyttes forskellige lønarter til 

registrering af ferieafholdelse alt efter om ferien er afholdt i perioden 1/5-31/12 eller i 

perioden 1/1-30/4. Fremover skal der kun benyttes én lønart pr. ferietype (LUF eller FGG). 

Der skal dog stadig benyttes forskellige lønarter, alt efter om der registreres feriedage eller 

ferietimer. 

 

Fremover benyttes derfor følgende lønarter, som ved samme lejlighed har fået ny tekst. 

Teksten bliver automatisk ændret i konverteringen af denne opdatering. 

 

Lønart  Gammel tekst Ny tekst Fast 

lønart 

8930 Feriedage 1/5-31/12   LUF Feriedage LUF 35 

8932 Ferietimer 1/5-31/12  LUF Ferietimer LUF 135 

8940 Feriedage 1/5-31/12   FGG Feriedage FGG 17 

8946 Ferietimer 1/5-31/12  FGG Ferietimer FGG 137 

 

Husk at hvis du registrerer afholdt ferie på lønart 8949 ”Afholdt ferie, fælles lønart” (fast 

lønart 33) og udbetalt ferie på lønart 8939 ”Anmodning feriepenge, fælles” (fast lønart 39), 

behøver du ikke at tage stilling til hvilken af ovenstående lønarter, der skal benyttes. Det 

finder systemet selv ud af i forhold til tidligere omtalte regler. 

 

Som følge af at der nu kun benyttes ovenstående lønarter udgår nedenstående lønarter, og 

de har derfor fået ny tekst. Teksten bliver automatisk ændret i konverteringen af denne 

opdatering. 



 

Lønart  Gammel tekst Ny tekst Fast 

lønart 

8931 Feriedage 1/1-30/4    LUF UDGÅET:Feriedage 1/1-30/4    LUF 36 

8933 Ferietimer 1/1-30/4   LUF UDGÅET:Ferietimer 1/1-30/4   LUF 136 

8941 Feriedage 1/1-30/4    FGG UDGÅET:Feriedage 1/1-30/4    FGG 34 

8947 Ferietimer 1/1-30/4   FGG UDGÅET:Ferietimer 1/1-30/4   FGG 138 

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du i andre systemer (f.eks. tidsregistreringssystem 

eller lign.) har opsæt, der danner poster til ASPECT4 HRM på de udgåede lønarter, skal 

dette opsæt ændres. 

  

 Udbetaling af ferietillæg 

Udbetaling af ferietillæg skal med den nye ferielov ske i to portioner. 

Ferietillæg optjent i perioden september – maj udbetales i maj-lønnen. 

Ferietillæg optjent i perioden juni – august udbetales i august-lønnen. 

 

I lønsystemet sker det som hidtil ved at man i rekvisitionen for posteringsjournalen udfylder 

feltet ”Udb. Ferietillæg” (FKODE) med værdien ’ja’. Udbetalingen dannes dermed 

automatisk som hidtil i lønkørslen på lønart 8920 ”Ferietillæg” (fast lønart 011). 

Udvælgelsen skal ske i maj-lønnen og i august-lønnen. 

 

Der er i denne sammenhæng lavet et nyt felt i afsnit 5632 ”Overenskomst”. Feltet hedder 

”Udbetaling af ferietillæg”. Der er p.t. kun mulighed for at vælge én kode i feltet – nemlig 

”Generel udbetaling fra rekv”. Koden bliver automatisk sat i forbindelse med konverteringen 

af denne opdatering. 

  

 Ændring af saldis opsummering 

Det er ændret, så flere saldi vedrørende ferie fremover opsummeres i ferieåret fremfor 

lønkørslens opsummeringsår. Det betyder, at det er muligt i (5324) ”Visning af 

medarbejdersaldi” at se værdien i saldiene pr. ferieår (år-til-dato) i stedet for at skulle 

regne på tværs fra september til august. 

 

I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at ASPECT4 HRM benytter samme 

definition af ferieåret som SKAT. Det betyder, at ferie for perioden september 2020 til 

august 2021 tilhører ferieåret 2020 og vil derfor opsummere i år 2020. Efter samme 

metode vil ferie for perioden september 2021 til august 2022 tilhøre ferieåret 2021 og vil 

derfor opsummere i år 2021, og så fremdeles. Perioden (måned eller uge) der opsummeres 

i, følger lønkørslens opsummeringsperiode (måned eller uge). 

 

Det er følgende saldi, der fremover bliver opsummeret i ferieåret. 

 

Saldo Tekst Fast 

saldo 

2* Feriepengeberettiget løn 2 

8 Beregnede feriepenge FGG 8 

24 Sygeferiepenge 15 

29 Beregnet ferietillæg LUF 68 

74* Afholdte feriedage kalenderåret LUF 74 

174* Ferietimer afholdt dette kalenderår LUF 174 

 

For saldi markeret med ’*’ vil der i konverteringen af denne opdatering ske en korrektion 

for allerede opsummerede værdier i saldiene i år 2019 og 2020. Det skyldes, at saldofilen 



(MEDARBT6) på nuværende tidspunkt indeholder værdier i år-til-dato 2020 for perioden 

januar 2020 og frem til sidste lønkørsel. Frem over skal år-til-dato 2020 vise værdien for 

september 2020 – august 2021. Der er derfor dedikeret en ny opsummeringsperiode til 

opsummeringer vedr. fondsåret. Opsummeringsperioden hedder år 19 periode 99. Det 

betyder, at når man kigger i (5324) ”Spørge på medarbejdersaldi” vil de 3 nævnte saldi 

blive vist således: 

 

Opsummeringsår og -periode Opsummeringer i perioden 

År 19 periode 00 (år-til-dato 2019) 1. januar 2019 – 31. august 2019 

År 19 periode 99 (fondsåret) 1. september 2019 – 31. august 2020 

År 20 periode 00 (år-til-dato 2020) 1. september 2020 – 31. august 2021 

 

For de 3 saldi gælder det, at hvis man trækker oplysninger direkte fra saldo-filen 

(MEDARBT6) via f.eks. query eller SQL, vil år-til-dato-tallene for 2019 og 2020 ikke være 

korrigeret i henhold til ovenstående skema. Hvis man i stedet benytter UDF’en 

Getbalance_5 i sin query eller SQL, vil år-til-dato-tallene være korrigeret. 

 

Desuden skal man være opmærksom på for de 3 saldi, at korrektionen omkring fondsåret 

kun sker i år-til-dato-tallene. Hvis man laver udtræk på periodetal, f.eks. januar 2019 – 

december 2019 eller uge 01 2019 til uge 52 2019, vil summen ikke være korrigeret for 

fondsåret. 

  

   Ny kode til udskrift af saldi på lønsedlen og til anvendelse af saldi i 

beregningsregler 

Der er lavet en ny udskriftskode beregnet til feriesaldi i bunden af lønsedlen eller i 

frihedsregnskabet. Årsagen er, at feriesaldi fremover skal læses i år-til-dato for ferieåret i 

stedet for kalenderåret. 

 

I afsnit 5940 ”Saldi i bunden af lønsedlen” og afsnit 5945 ”Frihedsregnskab på lønseddel” er 

der derfor kommet en ny mulighed i feltet ”Periode der skal hentes”. Den nye mulighed 

hedder ”Ferieår: År til dato saldo” (kode 5).  

 

På beregningsregler, der benytter en saldo, og hvor det er muligt selv at angive, hvilken 

periode saldoen skal hentes fra, er den ny kode ligeledes tilgængelig. 

    

 Nye frister for indberetning til Feriepengeinfo og indbetaling til FerieKonto 

Da medarbejderen nu skal kunne anmode om feriepenge hurtigere end tidligere, er der 

kommet nye indberetnings- og betalingsfrister til Feriepengeinfo og Feriekonto fra den 1. 

september 2020.  

 

For uddybende information se dette link: https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/om-den-nye-

ferielov 

For fratrådte funktionærer med løn under ferie (feriepengekode 4 og 6) skal der indberettes 

til FerieKonto eller Feriepengeinfo den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen 

fratræder. 

Eksempel: 

Medarbejderen fratræder den 31. marts 2021. 

Indberetningsfristen er den 31. marts 2021. 

Indbetalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021. 

Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal der seneste betales den 

sidste bankdag inden fristen. 

 

https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/om-den-nye-ferielov
https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/om-den-nye-ferielov
https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/om-den-nye-ferielov
https://indberet.virk.dk/ny-ferielov/om-den-nye-ferielov


For timelønnede med feriegodtgørelse (feriepengekode 3 og 5) skal der indberettes den 

sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned.  

Hvis lønperioden slutter senest den 15. i en måned, skal der indberettes inden udgangen af 

samme måned. 

Hvis lønperioden slutter senest ved udgangen af en måned, skal der indberettes senest den 

15. i den efterfølgende måned. 

Fristen for indberetning vil dermed altid være enten den 15. eller den sidste dag i måneden 

alt efter lønperiodens slutdato. 

Eksempel 1: 

Lønperioden slutter den 10. marts 2021. 

Indberetningsfristen er den 31. marts 2021. 

For timelønnede med feriegodtgørelse, der afregnes til FerieKonto (feriepengekode 5) bliver 

fristen for betaling til FerieKonto den samme dag som indberetningsfristen i henhold til 

ovenstående.  

Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal der seneste betales den 

sidste bankdag inden fristen. 

I kan derfor opleve, at der skal betales til FerieKonto hver 14. dag. 

 

Ovenstående frister stiller krav til jeres håndtering af feriepengeopgørelser på fratrådte 

funktionærer og jeres eventuelle indbetaling til FerieKonto på både fratrådte funktionærer 

(LUF) og timelønnede (FGG).  

Med hensyn til indbetaling til FerieKonto, har I tidligere afventet en opkrævning fra 

FerieKonto på baggrund af det, der var indberettet til eIndkomst. Men da betalingsfristen 

nu er væsentligt forkortet, skal I i stedet betale FerieKonto via NETS. Der skal derfor 

oprettes overførsler til FerieKonto i lønsystemet – se under ”Installationsaktiviteter EFTER 

indlæsning”. 

 

Når I nu ændrer til at betale via NETS for at kunne overholde betalingsfristerne, beder vi jer 

være opmærksom på, at FerieKonto ikke også af gammel vane sender jer en opkrævning 

som hidtil. Hvis det er tilfældet, skal opkrævningen selvfølgelig ikke betales. 

    

 Ændring af saldotekster 

Nedenstående saldi får automatisk ændret teksten i konverteringen af denne opdatering. 

 

Saldo  Gammel tekst Ny tekst Fast 

saldo 

124 Nettoferiepenge via eIndkomst Feriepenge via eIndkomst 124 

152 Feriepenge netto (optjent minus 

afh.) FGG 

Feriepenge (optjent minus afh.) 

FGG 

182 

158 Feriepenge netto rest for fratrådt Feriepenge rest for fratrådt 188 
 

    

 Områder der ikke er medtaget i denne opdatering 
Forskudsferie 

Forskudsferie skal håndteres manuel. Der er således ingen funktion i systemet til dette. 

 

Feriereservation 

Funktionen til feriereservation i afsnit 5321 ”Oplysninger vedr. feriepengebeskatning” kan 

ikke længere benyttes under samtidighedsferie. Det skyldes, at det endnu er uafklaret, 

hvordan kontrollen på reservation skal være. For eksempel er der tidligere blevet 

kontrolleret på, at der var optjent minimum 15 feriedag, men da dagene nu optjenes og 

afholdes løbende er denne kontrol ikke mulig. 

  

 



 

   Supplerende oplysninger 
Genberegning af feriedage pr. 31.8. 

For at sikre korrekt beregning af feriedage for fondsåret, skal der foretages en 

genberegning af feriedage for alle feriepengekoder i (5250) ”Feriepengeopgørelse”. 

Genberegningen kontrolleres i (5301) Spørge på kørselsjournaler og godkendes derefter i 

(5204) ”Godkend kørsel”. 

 

Fremadrettet vil det være en god idé at foretage genberegning hvert år pr. 31.8, for at 

sikre at alle medarbejdere har de korrekte feriedage. 

  

 Feriepengeopgørelse – årlig eller eks. ved pension - er ikke nødvendig 

(feriepengekode 3) 

Det er ikke længere nødvendigt at udføre en årlig feriepengeopgørelse eller en 

feriepengeopgørelse i forbindelse med pension, emigration, død eller lignende. Feriepenge 

udbetales som på samme måde som ved ansættelse. 

  

 Fondsåret opgøres og indberettes ikke ved fratrædelse efter 31.8.20 

Til information kan nævnes, at ved feriepengeopgørelse for fratrædende funktionærer 

(feriepengekode 4 og 6), vil fondsåret ikke blive beskattet (feriepengekode 6) og 

indberettet (feriepengekode 4 og 6), hvis fratrædelsen sker efter 31.8.20. 

 

Det skyldes, at indberetning for fondsåret i stedet skal ske som for funktionærer i fortsat 

ansættelse. Det vil sige, at hvis medarbejderen f.eks. fratræder i løbet af september 2020, 

skal fondsåret indberettes som for funktionærer i fortsat ansættelse, da medarbejderen 

stadig var ansat ved fondsårets udløb den 31.8.20. 

 

Der kommer i løbet af efteråret en funktion til indberetning til fonden for fortsættende 

funktionærer (og for medarbejdere med feriegodtgørelse med feriepengekode 3) pr. 

31.8.20. Fristen for indberetning er 31.12.20. Indtil da står beløbet hensat i lønsystemet. 

  

 Sikring af at lønperiodens sygeferiepenge ikke udbetales i samme lønperiode 

Til information er der oprettet en ny lønart 8956 ”Syge-FP i saldo 152” (fast lønart 99). 

Formålet er, at sygeferiepenge i lønperioden ikke indgår i grundlaget for udbetaling i 

samme lønperiode. Sygeferiepengene kan således først udbetales perioden efter de er 

optjent. 

 

Du skal ikke anvende den nye lønart. Når du blot registrerer sygeferiepenge på de lønarter 

du plejer, sørger systemet selv for, at den nye lønart bliver dannet. 

  

 Ferie kan først afholdes/udbetales efter optjening 

Vær opmærksom på, at der kan i en lønperiode ikke udbetales ferie, som bliver optjent i 

samme lønperiode. Det kan først udbetales i den efterfølgende lønperiode. 

 

Det kan have betydning, hvis en medarbejder f.eks. er ansat den 10. september, men får 

den første løn i lønkørslen for perioden 14. – 27. september inklusiv løn for dagene 10. – 

13. september. I princippet kunne ferie optjent 10. – 13. september afholdes/udbetales i 

lønperioden 14. – 27. september, men nu bliver det først muligt i den efterfølgende 

lønkørsel. 

  

 

 

 



 Saldi flyttes ikke ved fratrædelse for medarbejdere med FGG (feriepengekode 3) 

Til information vil ferie for fratrådte medarbejdere med FGG (feriepengekode 3) ikke 

længere blive flyttet til saldo 157 ”Feriedage rest for fratrådte” (fast saldo 187) og saldo 

158 ”Feriepenge rest for fratrådte” (fast saldo 188).  

 

Tidligere skete denne flytning i forbindelse med den årlige udførelse af (5250) 

”Feriepengeopgørelse”. 

  

 Ændring af lønart til import af anmodninger fra Feriepengeinfo 

I afsnit 5931 ”Lønarter til import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo” ændres det i 

denne opdatering til, at dér hvor lønart 8949 ”Afholdt ferie, fælles lønart” (fast lønart 33) er 

angivet, vil det nu blive erstattet af lønart 8939 ”Anmodning feriepenge, fælles” (fast lønart 

39). 

  

 Øvrige rettelser 
(5130) Posteringsindtastning 

Hvis der på en indtastet postering ændres værdier i inddata i hovedoplysninger, vil den nye 

værdi nu vises på oversigtsbilledet med medarbejderens indtastede posteringer. 

Ref.: 00903716 

  

 (5200) Lønkørsel 

Det er rettet så lønart 8200 ”Kørselsgodtgørelse” med beregningsregel 1031 nu udbetaler 

kilometer under 20.000 i den lønkørsel hvor grænsen på 20.000 kilometer nås. Tidligere 

blev kun kilometer over 20.000 udbetalt. 

Ref.: 00913060 

 

Når en postering bliver afvist som følge af kontrol på negativ nettoløn, bliver den afviste 

post dannet med fejlkode (PFEJL) 2000. Men pga. en fejl i sekvensnummeret ved 

opdatering af den oprindelige post, blev den afviste post ikke dannet med fejlkode 2000. 

Ref.: 00910391 

 

Hvis der i afsnit 5650 ”Feriefridage” er angivet, at overskydende feriefridage skal overføres 

til en anden lønart med beregningskode 8, vil posteringen nu vende fortegn. 

Ref.: 00911107 

  

 (5210) Send/vedligehold SKAT opl. (DK) 

Nu bliver der dannet en 6000-record ved flere perioder og negative indberetninger på 

samme medarbejdernummer. 

Ref.: A4-3473 

  

 Specielt for Norge - landekode ’NO’ 
(5227) A-ordningen; SEND (NO) 

Arbeidsforhold kan ’henge’ igjen fra forrige medarbeider.  

Ikke kontrol på 14 dager ved permittering. 

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
I konverteringen efter installationen henvises der til lønart 8948 ”Ferie fra forsystem”. Da vi 

ikke er sikker på, at alle har lønarten oprettet, beder vi dig kontrollere følgende i alle 

lønfirmaer. Det er helt frivilligt om I vil have lønarten, den er ikke strengt nødvendig. Men 

hvis lønarten ikke findes, vil der ikke ske nogen flytning af poster på lønart 8949 ”Afholdt 

ferie, fælles lønart” (fast lønart 33) for feriepengekoder forskellig fra 4 og 6 (se skema 



under afsnittet ”Afholdelse og udbetaling af ferie”). Hvis I vælger ikke at have lønarten, skal 

basisnummeret 8948 blankes ud på billedet i konverteringen. 

 

Lønarten og tilhørende saldi kontrolleres som følger: 

 

Vælg (5114) ”Vedligehold saldi” 

Kontroller at saldo 222 ”Feriedage fra forsystem” og saldo 223 ”Ferietimer fra forsystem” 

findes. Hvis de ikke findes, skal de oprettes – blot med saldonummer og tekst. 

 

Vælg (5113) ”Vedligehold lønarter” 

Kontroller at lønart 8948 ”Ferie fra forsystem” findes. Hvis den ikke findes, skal den oprette 

med følgende oplysninger: 

Beregningsregel: 1000 

Inddata: 

Nr. 1 (timer) kode 0 (inddata kan indtastes) udskr. 3 (udskrives i timekolonnen) 

Nr. 2 (antal) kode 0 (inddata kan indtastes) udskr. 1 (udskrives i antalkolonnen) 

Saldi: 

Nr. 2 (antal) saldo 222 ”Feriedage fra forsystem” 

Nr. 1 (timer) saldo 223 ”Ferietimer fra forsystem” 

Udskriftskode på lønseddel: ”Udskrives ikke” 

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  Appl. 0690 Konvertering 

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

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

 

I konverteringen bliver du præsenteret for nogle billeder med diverse lønopsæt. Nogle af 

billederne er til at identificere eksisterende opsæt hos jer (f.eks. konteringslinjer), så der 

ikke er tvivl om, at I anvender en given konteringslinje til det formål som systemet 

forventer i denne sammenhæng. 

 

Andre billeder vedrører oprettelse af nye lønarter og saldi samt ændringer af eksisterende 

lønarter og saldi. 

 

Billederne du blive præsenteret for er gengivet nedenfor. Det er vigtigt at de billeder du får 

vist ved konverteringen svarer til nedenstående, under forudsætning af, at du har den type 

medarbejdere som f.eks. lønarterne vedrører. Har du f.eks. ikke medarbejdere med løn 

under ferie, er det ikke sikkert at du får vist de lønarter, der vedrører disse medarbejdere. 

Det kommer helt an på, hvilket opsæt du har i forvejen. 

 



 
      

 
 

 



 
 

 
 

 



 

  
   

 
"Changing obj. Owner" to EDBGRP 

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

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

      

  
Tilretning af lønartstekster 

Der er nogle enkelte lønarter, hvor du skal tilrette teksten.  

Gå i (5113) ”Lønarters vedligehold” og vælg ’Bogføring/satsgrupper’ på nedenstående 

lønarter og tilret teksten. 

 

Lønart Nuværende tekst Ny tekst Fast lønart 

9976 Feriepenge netto d.å. LUF Feriepenge d.å. LUF 32 

9977 Feriepenge netto s.å. LUF Feriepenge s.å. LUF 70 

9978 Feriepenge netto f.å. LUF Feriepenge f.å. LUF 71 

 

Årsagen til at vi fjerner ordet ”netto” i lønartsteksten er, at der i en overgangsperiode, indtil 

al ferie for 2019 og tidligere (altså alt ferie optjent før fondsåret) er afholdt, kan være tale 

om både netto og brutto beløb på disse lønarter. Se evt. uddybning af dette i afsnittet 

”Afholdelse og udbetaling af ferie”. 

      

 
Tilretning af generelle registre 

Vælg (5099) ”Generelt register, alle HRM afsnit” og vælg afsnit 5285 ”SKAT 

Antalsangivelser”. 

Vælg ’Ændre’ på typenr. 203 for både ulige og lige år (kode 0 og 1). 

Tjek at feltet ”Læs saldo via ferieåret” står til ’ja’. Hvis det ikke gør det, skal det tilrettes. 

  

 
Gennemgå saldi i bunden af lønsedlen eller frihedsregnskabet 

I afsnit 5940 ”Saldi i bunden af lønsedlen” eller afsnit 5945 ”Frihedsregnskab på lønseddel” 

bør du gennemgå om der er nogle feriesaldi, der skal ændres til den nye kode for periode 

der skal hentes: ”Ferieår: År til dato saldo” (kode 5). 

  

 
Opsæt af overførsler til FerieKonto 

Hvis der benyttes FerieKonto, skal betalingsopsættet tilrettes, og der skal oprettes 

overførsler, så der fremover overføres via NETS og betalingsfristerne overholdes. 

 



Vælg (5099) ”Generelt register, alle HRM afsnit” og vælg afsnit 5470 ”PBS 

Informationsoverførsel – modtager oplysninger”. 

Find PBS-nummeret for FerieKonto, hvis det ikke findes skal du oprette det (PBS-nr. 

2429535 infotype 400). Vær opmærksom på, at der kan være opsæt på koncern 0 firma 0 

og/eller pr. firmanummer. Hvis der ligger flere linjer med opsæt på PBS-nummeret, skal 

alle linjer tilrettes. 

 

Tilret opsættet til nedenstående: 

Kunde CPR-nr. (OSI.00.11) = 2 

Overenskomstnr. (OSI.00.18) = 3 

Kode for periode = Månedsvis (kode 0) 

Antal løbende perioder = 0 

+ Antal dage = 0 

+ Ekstra dage i januar = 0 

Hvor der tages udgangspunkt i = 5 (Lønperiode slut dato til FerieKonto) 

 

Den nye kode 5 er programmeret til at sætte betalingsdatoen til FerieKonto korrekt i 

henhold til lønperiodens slutdato. Hvis indberetningsfristen falder på en ikke bankdag, 

findes en tidligere dato på sidste bankdag inden fristen. Se evt. hjælpebeskrivelsen til feltet 

PBSIFR. 

 

Vælg (5113) ”Lønarters vedligehold”. 

Vælg ’Saldi’ på lønart 3539 ”Nulstil ferie til FerieK. FGG” (fast lønart 112). 

Tilføj Nr. 3 ’beløb’ og saldo 575 ”Feriepenge afregnet FGG. Marker at saldoen skal vende 

fortegn. 

 

Vælg (5123) ”Overførsler”. 

Vælg medarbejdernr. 0. 

Opret overførsler for nedenstående saldi. Det kan være, at saldiene er oprettet fra tidligere, 

men har en slutdato. I det tilfælde kan du fjerne slutdatoen eller vælge at oprette en ny 

ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen skal være senest startdatoen i den lønperiode, 

hvor 1.9.2020 falder. I princippet må du gerne angive f.eks. 1.1.2020 som 

ikrafttrædelsesdato. Du behøver kun at oprette de saldi, som svarer til din 

medarbejdertype. Har du f.eks. ingen medarbejdere med feriegodtgørelse behøver du ikke 

at oprette saldo 575, og har du ingen medarbejdere med løn under ferie behøver du ikke at 

oprette saldo 576, 577 og 578. 

 

Saldo 575 ”Feriepenge afregnet FGG” 

Saldo 576 ”FP Netto dette år til FerieKonto LUF” 

Saldo 577 ”FP Netto sidste år til FerieKonto LUF” 

Saldo 578 ”FP Netto forrige år til FerieKonto LUF” 

 

Fælles for alle 4 saldi er følgende overførselsopsæt: 

Ændre lin. nr. 1 

Beregningskode = Rest 

Lønartsnr. = 9937 

Overførselstype = Informationsoverførsel 

PBS-nr. 2429535 

Infotype 400 

Kundeidentifikation = <blank> 

 

På sigt vil der ikke være noget til overførsel fra saldo 577 og 578, men for en sikkerheds 

skyld beder vi jer oprette overførsel på disse saldi. 



  

 
Genberegn feriedage til fonden pr. 31.8.20 

Når sidste lønkørsel i fondsåret er udført, skal der køres en genberegning af feriedage i 

fondsåret for alle feriepengekoder. Se afsnittet ”Genberegning af feriedage pr. 31.8.” under 

overskriften ”Supplerende oplysninger”. 

  

 
Import af ferieanmodninger 

Hvis der anvendes import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo, skal ABC-profilen 

tilrettes, så der sker en mapning af feltet i anmodningen omkring, hvorvidt der anmodes 

om netto- eller bruttoferiepenge. Feltet skal mappes til NETHOLIDAYPAY. 

  

Systemtekniske specifikationer  

      

   Appl. 5430: 

Appl. opsæt i query EG5430Q1 er fjernet: 

 
      

 (5200) Lønkørsel 

Nu bliver der sat korrekt årstal på FLN20x og FLN21x. 

Værdien af PCNTYEAR skal angives. Værdien skal sættes ud fra SLDT i stedet for STDT. 

Ref.: A4-3422 

  

 (5673) Gendan eIndkomst (konsulentværktøj) 

Ved gendannelse af fil fra en feriepengeopgørelse på feriepengekode 4 eller 6 bliver der nu 

også gendannet record 6002, 6102 og 6202. Det er desuden ændret, så det er koden for 

FerieKonto/feriekasse i afsnit 5632, som sammen med periodens slutdato afgør om det er 

brutto- eller nettoferiepenge. 

Ref.: 00904641 

  

 Afsnit 5700 Koncern-/firmaoplysninger spec. for løn 

Internt organisationsnr. er udvidet fra 8 til 11 tegn. 

Ref.: 00912539 

  

 Serviceprogrammer udvidet med procedurer 

Følgende serviceprogrammer er udvidet med flere procedurer: 

ES5600RB 

ES5600RD 

Programmer som benytter disse skal kompileres. 

Ref.: A4-2933 

  

 Password til SKAT 

Opret password til SKAT til brug ved kommunikation med skat/eIndkomst. 

Ref.: 00902306 

  

 

 



 Indberetning af poster direkte til eIndkomst 

Konsulentværktøj 

Ref.: 00905883 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


