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Udskydelse af A-skat/AM-bidrag – COVID 19

● Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder.

● Virksomhederne har mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis 

virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen.
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Fraværskoder COVID-19

● Fraværskode 90 Sygdom/Karantæne Covid19
○ Fraværslønart:

■ 1580 – Sygdom med løn (dage)

■ 1594 – Sygdom med løn (timer)

■ 3990 – Sygeløn timesats

● Fraværskode 91 Hjemsendelse Covid19
○ Fraværslønart:

■ 1585 – Andet fravær (dage)

■ 1593 – Andet fravær (timer)



Nyt lovforslag – afholdelse af ny ferie

● En lønmodtager, som er hjemsendt i medfør af lønkompensationsordningen, ikke betragtes som 

opsagt, men har ret til den aftalte løn i den periode, hvor lønmodtageren er hjemsendt, bortset fra 

i alt 5 dage af hjemsendelsesperioden, uanset hvad der måtte være fastsat herom i anden 

lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

● Afholdes op til 5 feriedage, som er opsparet i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 

2019, i den del af hjemsendelsesperioden, hvor lønmodtageren ikke får løn.

● Visma Løn:

○ 510 – nedskrive feriedage og feriepenge for 2019 (minus)

○ Nedskrivning af ferieberettigede løn – to nye lønarter til april



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/

