Vejledning til at læse din lønseddel
Denne vejledning hjælper dig med at læse din lønseddel, så du kan anmelde
manglende pension, søn- og helligdagsbetaling (SH), fritvalg og feriepenge
til Lønmodtagernes Garantifond (LG).
Du kan bruge vejledningen, hvis du er uge-, måneds- eller 14-dages lønnet.
Bemærk dog, at vi i eksemplet ser på en lønseddel for 14-dages lønnet.
Din lønseddel kan derfor se anderledes ud.

Eksempel på 14-dages lønseddel
Virksomhedsnavn A/S
Gadenavn XX
XXXX Bynavn
Lønafregning
Side 1
Lønperiode uge 45-46 XXXX
Bilag nr.: XXX

Fornavn Efternavn
Gadenavn XX
XXXX Bynavn
Lønmodtager nr. XXXX
CPR-nr. XXXXXX-XXXX

SE-nr. XX XX XX XX

01 Arbejdstimer
02 Ferieberettiget løn 1
Pension, medarbejderandel
ATP-bidrag, løn
AM-bidrag, beregningsgrundlag
Benyttet skattefradrag
A-skat, 41 % af

Løbenr.
Løntermin
72,00

1

4,00 %

14.256,00
11.259,96
3.624,00
6.735,16

11.880,00
570,2449,80900,80-

7.597,74

AM-bidrag af beregnede feriepenge
A-indkomst
Beregnet skattefradrag
A-skat af beregnede feriepenge, 41 % af
Til indefrysning
Pension, arbejdsgiverandel

1.485,00
1.366,20
387,00
979,20
8,15 %

1

118,80

401,47
964,73
1.161,86

14.256,00

Samlet pension AMP

2

10.359,16
2.761,42-

Til disposition 21. november XXXX

Arbejdstimer
Sygetimer
AM-grundlag
AM-bidrag i alt
A-indkomst
ATP-bidrag i alt
ATP-bidrag løn
A-skat i alt
Feriepengegrundlag
Grundlag for indefrys

XXX-XXXXXX
XX

1.732,10

1.490,00
23,50
335.805,03
26.864,00
308.941,03
1.012,37
1.012,37 3
89.974,00
305.847,07 4
84.521,79

Feriep. opsparing
Heraf indefrosset
Feriepenge før skat
Feriepenge efter skat
Heraf indefrosset
Optj Feriedg indv år
SH-opsparing (3,5 %)
SH-betaling
Rest SH
Pension AMP samlet
Pension AMP lønm.

38.230,92
10.565,24
38.230,92
24.623,92
6.701,24
22,08
10.704,64
7.700,00 5
3.004,64
44.592,50 6
14.680,65

Sk. fri km1 antal
Sk. fri km1 x sats
Ferieberet. løn 1
Ferieberet. tillæg 1
Løn under sygdom
Ledighedsdg. antal
Ledighedsdg. beløb
Fritvalgskonto (4 %)
Fritvalgsbetaling
Fritvalgssaldo

170,00
605,20
246.757,50
56.323,62
2.765,95
12.233,88
2.000,00
10.233,88

1

Pensionssats (medarbejderandel og arbejdsgiverandel)
Står pensionssatsen ikke på din lønseddel, kan du finde den i din overenskomst.
Du kan også beregne den, hvis du kender dit pensionsgrundlag.
Sådan beregner du pensionssatsen, medarbejderandelen:
(medarbejderandel i kr. x 100) / pensionsgrundlag i kr. = pensionssats i %
Eksempel: (570,24 kr. x 100) / 14.256,00 kr. = 4,00 %
Sådan beregner du pensionssatsen, arbejdsgiverandelen:
(arbejdsgiverandel i kr. x 100) / pensionsgrundlag i kr. = pensionssats i %
Eksempel: (1.161,86 kr. x 100) / 14.256,00 kr. = 8,15 %

2

Feriepengegrundlag (også kaldt ferieberettiget løn)
Står der både feriepengegrundlag og ferieberettiget løn på din lønseddel,
skal du oplyse det højeste beløb af de to.

3

Sats for søn- og helligdagsbetaling (SH)
Hvis du har ret til SH, skal du oplyse, hvor mange procent du får.
Står procentsatsen ikke på din lønseddel, kan du finde den i din overenskomst eller beregne den.
Sådan beregner du din SH-sats:
(SH-opsparing i kr. x 100) / feriepengegrundlag i kr. = SH-sats i %
Eksempel: (10.704,64 kr. x 100) / 305.847,07 kr. = 3,5 %

4

Rest SH eller SH-saldo
Hvis du har en SH-opsparing, skal du oplyse, hvor stor din rest SH eller SH-saldo er.
Sådan beregner du din rest SH:
SH-opsparing i kr. - SH-betaling i kr. = rest SH i kr.
Eksempel: 10.704,64 kr. - 7.700,00 kr. = 3.004,64 kr.

5

Sats for fritvalgskonto
Hvis du har en fritvalgskonto, skal du oplyse, hvor mange procent du får.
Står procentsatsen ikke på din lønseddel, kan du finde den i din overenskomst eller beregne den.
Sådan beregner du satsen for fritvalgskonto:
(fritvalgskonto i kr. x 100) / feriepengegrundlag i kr. = sats for fritvalg i %
Eksempel: (12.233,88 kr. x 100) / 305.847,07 kr. = 4 %

6

Fritvalgssaldo (også kaldt fritvalgsopsparing)
Hvis du har en fritvalgskonto, skal du oplyse din fritvalgssaldo.
Sådan beregner du din fritvalgssaldo:
Fritvalgskonto i kr. - fritvalgsbetaling i kr. = fritvalgssaldo i kr.
Eksempel: 12.233,88 kr. - 2.000,00 kr. = 10.233,88 kr.

