Orlofs- og desemberuppbót
Undir Tímabilsaðgerðir er að finna keyrslu fyrir Orlofs- og desemberuppbót.
Þar er valið hvort um orlofs- eða desemberuppbót er að ræða og þá kemur rétt launategund í
viðkomandi reit. Ef slíkt gerist ekki er engin launategund þannig merkt og hægt að bæta í því undir
„stýringar“ á viðkomandi launategund.

Næst á eftir því eru valdar viðmiðunarvikur og ef til vill lágmarksvikur.
Viðmiðunarvikur eru þær vikur sem liggja til grundvallar þegar fjárhæð uppbóta er reiknuð. Ef
starfsmaður hefur unnið fullt starf allar vikurnar fær hann fullar uppbætur. Ef hann hefur unnið aðeins
hluta, eða er í hlutastarfi, fær hann hlutfall eftir vinnutíma á viðmiðunarvikunum. Í flestum
kjarasamnignum er kveðið á um 12 vikna lágmark til að fá uppbót. Þó eru þeir sem eru í starfi og hafa
nýlega hafði störf með rétt til uppbóta í hlutfalli við starfstíma. Sumir velja því að setja ekki gildi í reitinn
lágmarksvikur heldur reikna alla út og eyða línum úr launabók að lokinni keyrslu.

Tímabil og vinnsla
Til þessa að fá færslurnar sem
skýrslan reiknar út í í launabók er
merkt við „Setja inn“ og síðan valin
bókarkeyrsla.
Tímabilsafmörkunin er misjöfn, oft
01.01.2018 – 30.11.2018 en í
sumum kjarasamningum er leyft
að hliðra fram á fyrra ár og nota
01.12.17 – 30.11.18. Athugið að
útreikningar verða ekki réttir fyrr
en laun hafa verið reiknuð fyrir
nóvember mánuð.
Það er hægt að keyra þessa
keyrslu á alla kjarasamninga í einu
að því tilskyldu að forsendur þeirra
fyrir tímabilum séu eins. Að öðrum
kosti er boðið upp á afmörkun á
kjarasamning.
Athugið að ekki reiknast færslur á
lokuð störf.
TIL ATHUGUNAR
Upphæð orlofs- og
desemberuppbótar er ávalt skráð
á kjarasamning en ekki
launategund. Að þeim kosti er
mögulegt að reikna marga
samninga saman.
Einnig skal alltaf muna að skráning
dagvinnutíma á launafærslur er
grunnurinn að þessum
útreikningum og ef þeim
skráningum er ábótavant þá næst ekki rétt niðurstaða.

