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Lønseddel
I denne vejledning beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1
vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi
hvert enkelt element.
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1. Eksempel på lønseddel
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2. Beskrivelse af de enkelte elementer

Punkt 1 Oplysninger om afsender, medarbejder og arbejdsgiver.

1.1
1.3
1.4
1.2

Punkt 1.1
Afsender af lønsedlen, Arbejdsgivers navn og adresse.
Medarbejderens arbejdssted (PNR) står øverst. PNR overmeldes til SKAT, som
bruger det til beregning af kørselsfradrag.
Punkt 1.2
Medarbejders titel, navn og adresse.
Punkt 1.3
Lønsedlens udskrivningsdato (lønkørselsdato).
Medarbejders cprnr. og evt. løbenummer (lbnr). Hvis lbnr er 000 er feltet blankt,
hvis lbnr er forskelligt fra 000 vil der stå hvilket lbnr medarbejderen har.
Indkomstår, i januar kan der forekomme to lønsedler, en pr. indkomstår.
Arbejdsgivers CVR-nummer – fra det centrale virksomhedsregister
Arbejdsgivers SE-nummer – SKATs administrative nummer
Arbejdsgivers navn
Punkt 1.4
Arbejdsgivers gruppenummer – identifikationsnummer i SLS (her 888)
Sidenummering af lønsedler udskrevet i SLS (irrelevant for den enkelte lønmodtager)
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Punkt 2 Pensionsbidrag

2

Første linje fortæller hvilken måned pensionsbidraget gælder for, hvis det er en
rettelse til tidligere vil der stå en fra-til periode.

Anden linje angiver pensionsprocenten og det beregnede pensionsbidrag. Bidraget
vil stå i ydelsessiden, medmindre der er tale om en tilbageførsel af pension.
Tredje linje er en oplysning om hvor meget lønmodtagerens egen andel udgør. I
langt de fleste tilfælde bruges lønmodtagerens andel kun til opsummering til og
beregning af særlig feriegodtgørelse.
Fjerde linje angiver pensionskassen. Hvis beløbet står i fradragssiden angiver det
at beløbet sendes til pensionskassen, står det i ydelsessiden betyder det at beløbet
bliver tilbageført fra pensionskassen.
Linjerne med pensionsbidrag indgår ikke i sammentællingen på lønsedlen. De er
oplysninger til lønmodtageren om hvad arbejdsgiveren betaler til lønmodtagerens
pensionsordning.
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Punkt 3 - 8 Lønelementer
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Punkt 3 (Kode) angiver hvilket løndelsnummer, der er brugt. Alle løndele i SLS
har et løndelsnummer, der bruges til kodning og beregning af lønnen.
Punkt 4 (Art) fortæller dels om lønperioden og dels om navnet på den enkelte
løndel.
Der findes kun to lønperioder i SLS:
indeværende måned, der er angivet med månedens navn

eller tidligere perioder: fra den første dato, der er indrapporteret noget til sidste
dag i sidste måned.

I dette eksempel er en af løndelene indrapporteret pr. 2. september 2013, de øvrige kan være indrapporteret mellem 2. september 2013 og 31. oktober 2013.
Punkt 5 (Antal enheder) viser i dette tilfælde hvor mange timer, der er indrapporteret. Alt efter hvilken løndel, der er tale om, kan enhederne indeholde fx antal
møder, antal halve timer, antal timer inkl. forberedelse, antal timer ekskl. forberedelse, antal kilometer m.m. For løndel 9852 er det antal dagsfradrag, der er anvendt ved beregningen, der står i feltet.
Punkt 6 (Sats) viser hvilken sats de enkelte enheder giver. Der kan også stå en
procent, se fx kode 5050 Feriegodtgørelse, der her beregner 12,5 pct. af lønnen.
For løndel 9852 er det antal dagsfradrag, der er anvendt ved beregningen, der står
i feltet.
Punkt 7 (Ydelse) viser hvad der er beregnet og ydes på hver enkelt løndel.
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Punkt 8 (Fradrag) viser hvad der er beregnet og fradrages på hver enkelt løndel.

Punkt 9 – 13 Lønmodtagerens indplacering
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Punkt 9 (Personalekategori). Henviser til en given overenskomst/aftale og anvendes til beregning af lønnen. Koden 240 henviser til overenskomsten for
HK/Kontorfunktionærer.
Punkt 10 (LR/KL) Klasse (KL) er en kode for forskellige løngrupper indenfor en
personalekategori. For kontorfunktionærer kan det, som her, være løngruppe 3,
hovedstaden. For Jurister og Økonomer kan klassen indikere om der er tale om
en handelsjurist, en bachelor, en AAD eller andet. Lønramme (LR) bruges til tjenestemandslønninger og fortæller hvilken lønramme tjenestemanden får løn efter.
En hovedregel siger, at hvis klassen er 50 eller mere, aflønnes medarbejderen efter
ny løn.
Punkt 11 (TR) Trin. I den enkelte lønramme eller klasse kan lønnen være aftalt til
at følge eller være opdelt i forskellige trin. Fx er der i løngruppe 3 for kontorfunktionærer 4 trin og for akademikere 8 trin.
Punkt 12 (SKTR) Skalatrin. Bruges ved tjenestemandslønninger og lønninger der
svarer til tjenestemandslønninger. For akademikere kan skalatrinnet indikere hvilket basistrin vedkommende er på, idet der kan være forskellige forløb (TR) alt
efter hvilken type akademiker, der er tale om. For fx kontorfunktionærer på Ny
Løn vil der stå SKTR 99.
Punkt 13 (OPRYK DATO) Oprykningsdato. Angiver den dato, lønmodtageren
rykker op på et nyt løntrin. Står der 12/99, betyder det, at lønmodtageren ikke
automatisk rykker op på et nyt trin – eller at vedkommende allerede er på det højeste trin.
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Punkt 14 – 18 Udbetaling
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Punkt 14 (Ydelser i alt) Er en sammentælling af alt i ydelsessiden.
Punkt 15 (Fradrag i alt) Er en sammentælling af alt i fradragssiden.
Punkt 16 Pengeinstitut og Kontonummer. Lønnen vil altid blive anvist til lønmodtagerens NemKonto. Der vil stå Via NemKonto på lønsedlen.
Punkt 17 (Til disposition) Den dato lønnen er til lønmodtagerens disposition
Punkt 18 (Beløb) Viser det beløb lønmodtager får indsat på sin NemKonto
/bankkonto. Beløbet udgør summen af ydelser fratrukket summen af fradrag.
Hvis beløbet er negativt, så lønmodtager kommer til at skylde institutionen penge,
som skal opkræves hos lønmodtageren, vil det se sådan ud:

I nogle tilfælde vil det skyldige beløb automatisk blive trukket næste gang, der
udbetales løn, og så vil det se sådan ud på lønsedlen:

Når det skyldige beløb bliver trukket ved en senere lønudbetaling bliver løndel
8561, Skyldigt beløb dannet.
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Punkt 19 – 21 Yderligere oplysninger
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Punkt 19 (evt. supplerende oplysninger) Øverst står aflønningsbrøken. Hvis lønmodtageren er på fuld tid, vil der som oftest stå 1/1.
Ellers afhænger det af hvad der er indrapporteret på lønmodtageren. Det kan være
en ugenorm fx 32/37, en månedsnorm fx 120,00/160,33, en årsnorm 1560/1924
eller noget helt andet.
Hvis der er foretaget en ferieafregning af en funktionær, vil du kunne aflæse hvad
feriepengene er beregnet ud fra (ferietotaler) og hvor mange dage, der er indberettet.
Punkt 20 Arbejdsmarkedsbidrag. Først grundlaget for beregningen af arbejdsmarkedsbidraget for denne løngeneration, derefter selve det beregnede bidrag og derefter det samlede bidrag for indeværende år.
Derunder vises yderligere oplysninger om institutionen. Her delregnskabsnummeret (DRSNR), hvis institutionen bruger administrativt tjenestested (ADMTJ) vil
det også fremgå på denne linje.
Punkt 21 (Bemærk) anvendes ikke.
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Punkt 22 – 24 Skatte og indkomstoplysninger
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Punkt 22 (Skattekort) Først en oplysning om hvilket land lønmodtageren er skattepligtig til. Det er placeringen de efterfølgende felter, der indikerer hvilket land
det drejer sig om. Dansk a-skat står midt i feltet, færøsk skat foroven og grønlandsk skat nederst.

I efterfølgende kolonne ses det månedlige fradrag, derefter følger trækprocenten.
Hvis medarbejderen har frikort vil det fremgå af feltet ”Frikort”
Eksempel frikort

eksempel bikort

Punkt 23 (A-indkomst før arbejdsmarkedsbidrag)
Der er to felter med a-indkomst. Det første indeholder den samlede a-indkomst
for indeværende lønkørsel og det andet den samlede a-indkomst for indeværende
skatteår.
Punkt 24 (Indeholdt kildeskat)
Der er to felter med a-skat. Det første indeholder den samlede a-skat for indeværende lønkørsel og det andet den samlede a-skat for indeværende skatteår.
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3. Udskrivning af lønsedler

Hvis I har lønmodtagere, der ikke har e-boks (fx medarbejdere med fiktive
cpr.nr.), kan I udskrive lønsedler til dem via Lønarkivet i SLS.
For at lette dette arbejde efter hver lønkørsel, har I mulighed for at indrapportere
en markering på lønmodtagerregistret, der bevirker, at I kan udskrive alle lønsedler til personer, hvor denne markering er indrapporteret - på én gang, så I ikke
behøve at udskrive lønsedlerne enkeltvist.
Eksempel
I skal indrapportere værdien 1 i faste felter, Øvrige i feltet nedenfor.
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Lønkørslen efter indrapportering i faste felter vil personen være ”mærket op” til at
I kan udskrive lønseddel automatisk via Lønarkivet, knappen ”lønsedler til print”:

I vil således kunne udskrive lønsedler på én gang efter hver lønkørsel via denne
knap – til alle personer, hvor der er indrapporteret ”1” i de faste felter jf. ovenfor.

4. Tom lønseddel

Når der er indrapporteret ændringer til konteringen (fx segmenter) med tilbagevirkende kraft – uden at der samtidig sker en lønudbetaling, så dannes der en tom
lønseddel, dvs. uden beløb, da der udelukkende er sket en ompostering af tidligere
udbetalte beløb.
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