
Generering av feriepenger og feriepengekjøring 
 
Før man generere feriepengetransene, må man påse at man har opprettet egen art for ‘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. 

 
 
Egen art for ‘Trekk i lønn for ferie’ 

1. Sjekk om du har en art for Trekk i lønn for ferie - LTA 116 Trekk 4/26 i lønn i forb. m.feriep 
Hvis du ikke har den, opprett en art lik fastlønnsarten din 

2. Sett Beskrivelse til ‘trekkILonnForFerie’ på den nye arten 
 
 



 
3. Henvis til denne nye arten under Faste arter i Firmaopplysningene 

 

 

 
Fremgangsmåte for å få generert feriepengetranser 

 
1. Velg Registrering | Utbetaling feriepenger 



2. Velg aktuelle ansattgrupper hvis du trenger å kjøre de forskjellige ansattgruppene hver 
for seg. 

3. Velg eventuelt avdeling hvis du ønsker å kjøre disse hver for seg. 

4. Her styrer du hvor mange dager som utbetales eller trekkes i lønn. Hvis du utbetaler 
10.2 % feriepenger skal du oppgi 1/26 i andel fast lønn. Utbetaler du 11.1 % feriepenger 
skal du oppgi – 1/26, og hvis du utbetaler 12 % feriepenger skal du angi – 4/26 i andel 
fast lønn. NB! Husk -fortegn i Andel fastlønn når det skal trekkes. 

5. Stoppe arter, her kan man angi flere arter som skal stoppes under feriepengekjøringen. 
Kan være aktuelt for de som benytter seg av flere fastlønnsarter, etc. 

6. Når du taster OK, vil systemet generere feriepengetranser for de personer som faller inn 
under de kriterier du har angitt hvis de ligger inne med beløp i feltet feriepenger på 
ansatt akkumulatorene. 

7. NB! Du vil også få generert ekstra ferieuke transer for de over 60 år. 
For de over 60 år, må man manuelt regne ut -10/26 ((fastlønn/26)*10) og legge inn arten 
for trekk for ferie på nytt, evt. legge til en ny linje med -6/26 deler 

8. Personer uten full opptjening av feriepenger skal vanligvis ha utbetalt fastlønn for de 
dagene de ikke tar ut i ferie. Hvis personen ikke ønsker å bli trukket for alle feriedagene i 
en gang, men ønsker å bli trukket etter hvert som ferien taes, må du derfor gå inn å 
justere deres fastlønn, da systemet automatisk har stoppet fastlønnen deres og trukket 
de for antall dager du har oppgitt ved genereringen av feriepengetransene. For personer 
som ikke har fullt opptjeningsår, og får utbetalt mer enn 1/26 del av sin fastlønn i 
feriemåneden, skal det beregnes forskuddstrekk av hele trekkgrunnlaget. 

9. Når generering av feriepenger blir foretatt, vil andel fastlønnstrekk bli registrert på den 
nye arten, og man får riktig lønnsbeskrivelse på dette trekket i A-Meldingen. 
Gå inn på Registrering av lønnsslipper og sjekk etter at du har trykket OK på 
utbetaling av feriepenger. 

 
 



Fremgangsmåte for lønnskjøring av feriepenger 
 

1. Dersom du utbetaler trekkpliktige ytelser sammen med ferieavlønningen, for eksempel 
overtid, skal denne beregnes skatt av. Det er arten for feriepenger som er definert til 
ikke å inngå i skattegrunnlaget, slik at de andre artene som blir benyttet i 
feriepengekjøringen, vil fungere vanlig skattemessig hvis du ikke selv sier at kjøringen 
skal gå uten skatt. 

2. Du har nå mulighet til å gå inn på lønnsslippregistreringen og slette/endre på de transer 
som skulle være ønskelig å endre/slette. 

3. Du har mulighet til å generere feriepengetransene fram i tid. 

4. Det er ingen kontroll på om du har generert feriepengetranser så lenge du ikke har kjørt 
lønnsbehandling for lønnsperioden du har generert transene på. Så lenge det ligger 
beløp i feltet feriepenger på akkumulatorene, kan du få generert transene så mange 
ganger du vil – ja selv innenfor samme periode. Det lønner seg derfor å skrive ut 
registreringsliste før du genererer transene for å sjekke at du ikke har generert dem 
tidligere. 

5. Liste over registrerte transer vil kunne fortelle deg hvilken periode du har generert 
transene på. 

6. Skulle man klare å generere feriepengene flere ganger, er et tips å benytte seg av 
sletting av transaksjoner for en periode og starte på nytt igjen. 

7. Det er ikke nødvendig å stoppe faste transer da disse som regel skal gå som vanlig. Den 
arten som vanligvis skal stoppes er fastlønnen, men denne blir automatisk stoppet når 
du genererer feriepengetranser ved at den da lager en transaksjon for de dager man 
skal trekkes i lønn eller ha i tillegg. Dette beror på hvor mange dager ferie firmaet i gir 
de ansatte, samt feriepengesatsen. 

8. Hvis du skal utbetale lønn på fastlønnede i tillegg til feriepenger, må du registrere 
lønnsarten manuelt, da generering av feriepengetranser har stoppet denne arten og 
enten trukket eller utbetalt fra 1-4 dager på denne arten. 
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