
Visma Løn 
Få styr på forskudsferie



Forskudsferie
● Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som der kan optjenes i samme ferieår
● Feriedage på forskud ved fratrædelse, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, bliver modregnet i 

tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavendet ikke dækker feriedage på forskud, kan der ikke rejses 
yderligere krav

● Ferie med løn
○ Variabel lønart 4765 - ferie med løn i dage - (afholdelse af ferie på fraværskode 40/50)
○ Variabel lønart 4766 - ferie med løn i timer - (afholdelse af ferie på fraværskode 49) 

● FerieKonto/Feriekasse - lb. beskattede (netto) feriepenge
○ Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse
○ Feriedage og feriepenge indberettes til FerieKonto/Feriekasse, som foretager udbetalingen
○ Variabel lønart 4767 med antal dage og bruttoferiepenge - Lb. indberetning FerieKonto, Feriekasse

● Feriekort - brutto feriepenge
○ Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse
○ Visma indberetter de feriedage og feriepenge, som er tildelt ferie på forskud, til eIndkomst
○ Lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og 

feriepenge fra lønkørslen
○ Variabel lønart 4767 med antal dage og bruttoferiepenge - Lb. indberetning Feriekort

● Udbetaling af feriepenge fra Feriekort - beskattes ved udbetaling
○ Lønart 4790 - dage og bruttoferiepenge (data kommer fra Virk.dk)



Eksempel funktionær
Medarbejder 7 Margit

● Har i September optjent 2,08 feriedag
● Får tildelt 5 forskud feriedage
● Har pr. 1. Oktober 7,08 feriedage til rådighed.
● Afholder efterårsferie 5 dage i oktober måned. Her bruges de optjent 2,08 

ferie og 2,92 forskuds feriedage
● Samtidig optjener hun 2,08 feriedage i oktober, som nedskrives i de skyldige 

forskuds feriedage (2,92)
● Rest pr. 31. Oktober - 0 lovpligtigt feriedage og 2,08 forskuds feriedage og 

skylder 0,84 i forskuds feriedage
● Den fulde ferieberettigede løn for oktober = kr. 43.641,66 *4,8% = 2.094,80
● Skyldig forskuds feriepenge kr. 2.094,80 * 0,84 = 1.759,63 kr.



Eksempel timelønnede

● 19.000 kr. I månedsløn
○ 12,5% i feriepenge kr. 2.375
○ 2,08 feriedage
○ Værdien af én feriedag kr. 1.141,83

● 5 forskudsferiedage, værdi kr. 5.709,13 - oprettes på lønart 4767



Kommende webinar
Bliv klogere på den nye My Visma app - den 31. august kl. 10.00 - tilmeld her

Få styr på differenceberegning af feriepenge i Visma Løn - 1. Oktober kl. 10 - 
tilmeld her

https://attendee.gotowebinar.com/register/689050051477545741
https://register.gotowebinar.com/register/3065598255363247115


Har du yderligere spørgsmål til My Visma, skal du være meget 
velkommen til at kontakte os via Visma Community eller på 

telefon 88 97 97 00



Tak for denne gang og på gensyn! 


