NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN
Feriepenger og a-meldingen
I fjor sendte vi ut et nyhetsbrev hvor vi forklarte dere hvordan man skulle innberette feriepengene
etter den nye ordningen. I ettertid viste det seg at myndighetene ikke hadde laget gode nok løsninger
for dette. De vil bruke 2016 til å finne frem til hvordan dette skal innrapporteres i fremtiden for at det
skal bli riktig både overfor den ansatte og myndighetene.
Vi har vært i kontakt med Skatteetaten og de sier at i år kan dere innrapportere slik dere har gjort
tidligere eller som dere ble anbefalt i fjor.
I forhold til infoeasy, anbefaler vi løsningen vi skisserte for dere i fjor. Men dere kan valgfritt velge
om lønnsbeskrivelsen på arten for trekk av fastlønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger
skal være fastlønn eller feriepenger.
Vi fikk noen kommentarer fra dere i forbindelse med årsavslutningen, hvor man mente at det ikke ble
riktig å benytte feriepenger som lønnbeskrivelse på dette fastlønnstrekket. Begrunnelsen var at for
den ansatte så det ut til at utbetalte feriepenger var lavere enn opptjente feriepenger. Dette kom
frem når man sammenlignet Sammenstillingen og hva man hadde fått utbetalt i feriepenger i løpet
av året. Ønsker man å unngå denne diskusjonen ved årsskiftet 2016/2017, sett fastlønnstrekkarten til
lønnsbeskrivelse: Fastlønn.
Vi i infoeasy mener også at det blir mest riktig å sette lønnsbeskrivelsen på fastlønnstrekket til
Fastlønn. Da blir beløpet feriepenger på Sammenstillingen også lik det som er betalt ut i feriepenger i
løpet av året. Vi mener det er bedre at feriepengene beholder beløpet som er opptjent på
Sammenstillingen.
Les mer om hvorfor man gjennomfører dette fastlønnstrekket ved utbetaling av feriepenger under
avsnittet ‘Trekker lønn for ferien’ lengre ned i nyhetsbrevet
Legger med beskrivelsen vi sendte ut i fjor.
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Hvordan løser dere dette i infoeasy lønn?
Denne muligheten har vi hatt en stund, men det er ikke sikkert at så mange har tatt den i bruk. Nå
anbefaler vi alle å gjøre denne endringen i firmaopplysningene.

Når utbetalingen av feriepenger blir foretatt, vil andel fastlønnstrekk bli lagt på den nye arten:
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Trekker lønn for ferien
Hvert år så kommer det alltid spørsmål om hvorfor det skal trekkes fastlønn og hvorfor vi har valgt
den brøken vi har gjort. Vi legger derfor med litt informasjon om dette, som vi har hentet fra
Infotjenester:
Det vanligste er at arbeidsgiver trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene
betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året.
-

Siden de fleste i Norge har 5 uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel
månedslønn.

-

Det vanligste er å ta utgangspunkt i 6 virkedager i uken, som gir gjennomsnittlig 26
virkedager i måneden. Med fem uker ferie (30 virkedager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4
dager mer enn en hel månedslønn, gjerne omtalt på lønnsslippen som 4/26.

-

Denne måten å beregne trekket på brukes ofte selv om arbeidstaker i praksis jobber 5dagersuke.

-

Arbeidsgiver står fritt til å velge hvilken av modellene som brukes til dette trekket, med
mindre det er tariffestet. Det vanligste er å trekke 4/26 uansett om ansatte jobber 5- eller 6dagersuke.

-

Grunnen til det er historisk, at det er dette som står nevnt i forarbeidene til ferieloven.

-

Disse brøkene virker forvirrende på mange arbeidstakere, vi anbefaler derfor ikke å bruke
disse på lønnsslippen. Skriv heller «Trekk for 5 uker ferie», så skjønner alle hva det betyr.

-

Informasjonen er hentet fra:
http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2014/5/slik-beregnesferiepenger/#sthash.R9WQjUuI.dpuf

Trekker lønn for ferien – eksempel på ulike utregninger og forskjellen på disse:
Kilde: Infotjenester
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