NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN
Feriepenger, ny inntektsbeskrivelse: Trekk i lønn for ferie
Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte
inntektsbeskrivelsen – Trekk i lønn for ferie, ved rapportering av dette trekket. Slike trekk i lønn for
ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres
med slike trekk.
Beløpet som skal rapporteres i inntektsbeskrivelsen er negativt og skal bare benyttes i kombinasjon
med et positivt beløp i bl.a. fastlønn
Inntektsbeskrivelsen benyttes når den opplysningspliktige avregner alle feriepengene samlet i en
måned og foretar trekk i lønn. Inntektsbeskrivelsen benyttes også hvis den opplysningspliktige
foretar trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas.
Inntektsbeskrivelsen kan også benyttes for trekk i lønn, når arbeidstaker avvikler ferie men ikke har
opptjent feriepenger.
Les mer om denne nye lønnsbeskrivelsen her:
http://veiledningamelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/kontantytelsetrekkilnnforferie.ht
m

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.
1. Opprett en art lik fastlønnsarten din
2. Sett Beskrivelse til ‘trekkILonnForFerie’ på den nye arten
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3. Henvis til denne nye arten under Faste arter i Firmaopplysningene

Når utbetalingen av feriepenger blir foretatt, vil andel fastlønnstrekk bli registrert på den nye arten,
og man får riktig lønnsbeskrivelse på dette trekket i A-Meldingen.
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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.

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