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ATP timer

● Du beregner ATP-bidraget på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved timer forstås:

○ Præsterede arbejdstimer 

○ Timer, der kan sidestilles med arbejdstimer, forudsat at du yder løn eller anden betaling for disse

○ Kursustimer

○ Afspadseringstimer

○ Fritimer

○ Seniorfridage

○ Orlov, hvor du udbetaler løn eller anden betaling – timeantallet fra det hidtidige ansættelsesforhold danner grundlag

Du skal ikke indberette ATP timer ved fx...

● Ferie egen regning eller fri egen regning – fratrækkes i ATP timer



eIndkomst timer

● Der indberettes løntimer når du udbetaler løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold og lønnen er AM-

bidragspligtig A-indkomst for den ansatte.

● Der indberettes løntimer hvis den ansatte får løn for en periode, hvor der ikke er udført arbejde. Det kan fx være:

○ Afholdelse af ferie med løn,

○ Afholdelse af feriefridage og andre former for betalte fridage

○ En opsigelsesperiode, hvor den ansatte er fritstillet

○ En periode med barsel eller sygdom

○ Barns første sygedag og omsorgsdage

Du skal ikke indberette løntimer når fx...
● Den ansatte får feriefridage, andre former for betalte fridage (frihedspulje) og timer indsat i en "timebank". 

Timerne skal først indberettes ved afholdelsen/udbetalingen

● Den ansatte ikke får løn under ferie, fx hvis den ansatte afholder ferie, der er optjent hos anden arbejdsgiver,

● En timelønnet afholder ferie og derfor ikke får løn,

● Den ansatte får udbetalt G-dagegodtgørelse

● Den ansatte får udbetalt sygedagpenge efter dagpengesatsen, og dermed ikke får løn under sygdom



Visma Løn - tilpasning

● Timelønnede med Feriekort udbetaling - fraværslønart
○ ATP timer

■ Fraværskode 41 - Fraværslønart 4004 – månedsvis aflønning

■ Fraværskode 41 - Fraværslønart 44003 – 14.dags aflønning

■ Variabel lønart 4075 – ingen timer til eIndkomst eller ATP

■ Variabel lønart 4076 – ingen timer til eIndkomst eller ATP

○ eIndkomst timer

■ Fraværskode 47 – fraværslønart 3872 – kun 14.dags aflønning – ingen løntimer til 

eIndkomst

● Medarbejdere med feriefridage
■ Fraværskode 60 – fraværslønart 3829 – ingen løntimer til eIndkomst



Visma Løn - tilpasning

● Overtid

○ ATP og eIndkomst timer

■ Timelønnede – 100% eller under

● Variabel lønart 1301, 1302 og 1328 – indgår ikke i ATP og eIndkomst timer

■ Månedslønnede – 100% eller over

● Variabel lønart 1301, 1302 og 1328 – indgår i ATP og eIndkomst timer

■ Variabel lønarter 11370-11385 Overtidstillæg under 100% indgår ikke i ATP og 

eIndkomst timer - månedsløn

■ Variabel lønarter 43360 – 43369 Overtidstillæg over 100% indgår i ATP og eIndkomst 

timer - månedsløn



Support

Kundecenter - hjælp til:
• Daglige spørgsmål

• Få en konsulent på besøg

• Mulighed for hjælp med lønkørsel, hvis sygdom eller andet opstår

Brugerportal: community.visma.com

Kundecenter tlf. 8897 9700

http://www.community.visma.com/

