
TJEK DIN 
LØNSEDDEL!

DER ER  

FLERE TUSINDE 

KRONER  

AT HENTE!

ER DU I TVIVL? 
Så spørg din tillids

repræsentant om hjælp. Eller 
kontakt din lokale fagforening. 

De står klar til at tjekke din 
lønseddel igennem.

Husk at tjekke dine lønsedler, og gem dem! 
Du har helt sikkert hørt det før, men ved 
du, hvorfor det er så vigtigt? Jo, fejl i løn-
sedler er desværre ret hyppige, og der kan 
være mange penge at hente. Fagbladet 
Maleren giver dig derfor fem ting, du skal 
holde øje med på din lønseddel.

GRUNDLØN - PASSER DIT TIMEANTAL  

ELLER DIN MÅNEDSLØN?

Her skal din samlede løn fremgå. Er du 

timelønnet, skal du kunne se dine timer 

og timeløn. Lønnen er det grundbeløb, der 

beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af.

PENSION – INDBETALER DIN ARBEJDS-

GIVER, HVAD HAN SKAL?

Din arbejdsmarkedspension kommer af din 

overenskomst. Det betyder, at din arbejds

giver er forpligtet til at indbetale en vis 

procentdel af din løn til din pension. 

Du skal være opmærksom på, at optjent 

pension, der fremgår af lønsedlen, ikke er 

ensbetydende med, at beløbet er indbetalt 

til PensionDanmark. Du kan se indbeta

lingerne ved at logge ind på PensionDan

marks app eller hjemmeside. 

FERIE – OPTJENER DU DET RIGTIGE  

ANTAL FERIEDAGE?

Gennem din overenskomst er du sikret fem 

ugers ferie og fem ekstra feriefridage. Det 

er ikke et krav, men på den gode lønseddel 

angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du 

har optjent og afholdt. 

DIN SALDO TIL DATO – PASSER DET  

SAMLEDE BELØB?

Din lønseddel bør vise de totale beløb 

for løn, pension og SKAT fra årets start og 

til dato. Er du timelønnet, står der også 

indbetalte feriepenge og søn og hellig

dagsbetaling.

TILLÆG - FÅR DU, HVAD DU SKAL HAVE? 

FOR EKSEMPEL FOR OVERARBEJDE  

ELLER KØRSELSTILLÆG.

Afhængigt af aftalerne i din overenskomst, 

har du ret til diverse tillæg. Det kan for 

eksempel være overarbejdstillæg. Køre og 

siddepenge hører også under tillæg. 

En lille fejl her kan hurtigt løbe op. Og det 

er bedre, at du siger det til mester med det 

samme, end du går og pakker med det.
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Hans Hansen
Jensensvej 321
3412 Bystrup

LØNSEDDEL

CPR-nummer  010645 – XXXX
Løbenr. 478-005475

Overarbejdsbetaling 1
Feriepengeopsparing
Arbejdsmarkdspension

ATP medarbejder bidrag
AM-bidrag
AM-bidrag, ferie

A-skat
A-skat, ferie
Nettoferiepenge
Nettoløn

Saldo, ultimo

Bidragspligtig AM-indkomst
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag
ATP
Arbejdstimer

Netooferiepenge
Arbejdsmarkedspension eget
Arbejdsmarkedsbidrag firma
Ledighedsdage
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