
FÅR DU 
NOK I LØN?
Der er fejl på alt for mange  
lønsedler. Få tjekket din  
lønseddel i Dansk Metal,  
så du er sikker på, at du får  
nok i løn, tillæg og pension.



Tjek din lønseddel hver måned og 
gem den i fem år, før du smider den ud. 
Lønsedlen er den eneste dokumentation, 
du har, hvis der skulle opstå problemer 
med fx at få udbetalt løn for overarbejde, 
feriepenge eller du bliver opkrævet ekstra 
i skat.

Husk også at gemme din lønseddel, hvis 
du modtager den elektronisk.
Hvis arbejdsgiveren enten bevidst eller 
ubevidst ikke overholder deres forpligtel-
ser, kan du få store problemer med skat, 
pension og forskellige løn- og ferie tillæg. 
Kun med din lønseddel kan du bevise, at 
der fx er trukket skat,  pension og opspa-
ret feriepenge. Derfor skal du reagere, 
ligeså snart du opdager fejl eller mangler 
på din lønseddel.

Kontakt den lønansvarlige på din arbejds-
plads, så din lønseddel opfylder kravene. 
Du er selv ansvarlig for at holde øje med 
din egen lønseddel, men du kan altid få 
hjælp eller vejledning af din tillidsrepræ-
sentant eller afdeling.

LØNSEDLEN
Et vigtigt dokument.

ARBEJDSGIVER  
HAR PLIGT TIL AT 
INKLUDERE FØL-
GENDE ELEMENTER 
PÅ LØNSEDLEN:
   Arbejdsgivers 

navn, adresse, 
CVR/SE-nr.

   Den ansattes 
navn, adresse, 
CPR-nr./internt 
medarbejder-nr.

   1., 2. og 3. G-dag

HERUDOVER  
SKAL DEN GODE 
 LØN SED DEL INDE-
HOLDE:
   Ansættelsesdato

Send din lønseddel på  
lontjek@danskmetal.dk



LØNSEDDEL
Gem dine lønsedler som 
dokumentation for f x 
manglende indbetaling 
af løn, skat, pension eller 
tillæg.

 LØN  
Her skal stå antallet af 
timer, du har arbejdet  
og satsen.

 TILLÆG  
Overarbejdstimer, gene-
tillæg og andre tillæg. 
Husk, at enhedssatsen 
skal fremgå tydeligt.

 SKAT
Her skal stå, hvor meget 
af din løn arbejdsgiveren 
indbetaler til skat.

 FERIE
Her skal stå opsparede 
feriepenge, og hvor man-
ge feriepenge, der bliver 
trukket i denne måned.

 FRITVALGSKONTO
Arbejdsgiveren skal 
indbetale en procentdel 
af din løn til Fritvalgs 
Lønkonto.

 PENSION
Her skal stå din egen og 
din arbejdsgivers ind-
betaling til din pension 
og pensions selskabet, 
hvis du er berettiget til 
pension.

ACCEPTÉR  
ALDRIG

en lønseddel  
med fejl eller  

mangler.
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