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For at udfylde ydelseskortet vælges knappen ”Nyt 

ydelseskort”.

Kortet udfyldes for en hel måned, også selvom du er 

ledig fra en anden dato end den første i måneden. 

Hvis du har været i arbejde, skal du oplyse det antal 

timer du har arbejdet pr. dag, for hele måneden. 

Også løntimer, der er præsteret forud for at du bliver 

ledig.

Vær opmærksom på 

at dine oplysninger 

om løn- og 

arbejdstimer 

kontrolleres op imod 

indberettet data i 

SKAT´s

indkomstregister. 



Når spørgsmålene er besvaret anvendes knappen 

”Næste trin”.



Aktivitet:

(1) Her skal du oplyse om aktiviteter, som kan have 

betydning for din udbetaling af ydelser.

Arbejdsgiver:

(2) Når du skal oplyse om, hvilken arbejdsgiver der 

er tale om, skal du klikke på dropdowns på feltet 

”Arbejdsgiver”.

(3) Hvis ikke din arbejdsgiver findes i listen, skal 

denne fremsøges ved at vælge ”luppen” yderst til 

højre. Se side 5 og 6.

(4) Har du det samme antal timer pr. dag ved den 

samme arbejdsgiver, kan du med fordel bruge 

månedsskema – vælge ”Tilføj mange aktiviteter” – se 

side 7.
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Hvis du er i tvivl om, hvad arbejdsgiveren helt 

præcist hedder, skal du skrive de tre første 

bogstaver i firmanavnet og efterfølgende oplyse 

postnummeret, inden der trykkes ”Søg”. 

Det er vigtigt at oplyse det korrekte postnummer. 

Hvis du arbejder for en arbejdsgiver, som har flere 

forskellige afdelinger, angives postnummeret på den 

afdeling du er ansat i. 



Nu trykkes ”Vælg” udfor den arbejdsgiver, som er 

den rigtige. 



Hvis du har valgt – ”Tilføj mange aktiviteter”.

Aktivitet:

(1) Her skal du oplyse om aktiviteter, som kan have 

betydning for din udbetaling af ydelser.

Du skal først vælge, hvilken aktivitet der er tale om. 

Uge:

(2) Har du det samme antal timer pr. dag ved den 

samme arbejdsgiver, kan du med fordel bruge 

ugeskemaet.

Indtast tid pr. dag:

(3) Timer

(4) Minutter.

Arbejdsgiver:

(5) Vælg din arbejdsgiver i listen. Listen indeholder 

tidligere anvendte arbejdsgivere.

Søg arbejdsgiver:

(6) Er den ønskede arbejdsgiver ikke i listen, skal du 

klikke på knappen ”Søg arbejdsgiver”, som giver 

adgang til at søge arbejdsgiveren frem ved at 

indtaste (dele af) CVR-nummer 

og/eller navn.

Hvis der er tale om arbejdstimer, bibeskæftigelse, 

frivilligt ulønnet arbejde og afvikling af selvstændig 

virksomhed, skal der yderligere oplyses om timer, 

minutter og hvilken arbejdsgiver der er tale om. 
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Den arbejdsgiver som er fremsøgt, og valgt, vil nu 

figurere som arbejdsgiver. 

Du skal udfylde dag for dag, hvad du har af aktivitet, 

evt. timer, indtægt osv.

Når alle aktiviteter er udfyldt vælges knappen ”Næste 

trin”.

Vær opmærksom på 

at dine oplysninger 

om løn- og 

arbejdstimer 

kontrolleres op imod 

indberettet data i 

SKAT´s

indkomstregister. 



Husk at der i feltet minutter skal oplyses minuttal og ikke 100 dele.

F.eks. hvis du har arbejdet 7,5 time, skal du oplyse 7 timer og 30 minutter.

Minutter 100 dele

1 0,02

2 0,03

3 0,05

4 0,07

5 0,08

6 0,10

7 0,12

8 0,13

9 0,15

10 0,17

11 0,18

12 0,20

13 0,22

14 0,23

15 0,25

16 0,27

17 0,28

18 0,30

19 0,32

20 0,33

21 0,35

22 0,37

23 0,38

24 0,40

25 0,42

26 0,43

27 0,45

28 0,47

29 0,48

30 0,50

31 0,52

32 0,53

33 0,55

34 0,57

35 0,58

36 0,60

37 0,62

38 0,63

39 0,65

40 0,67

41 0,68

42 0,70

43 0,72

44 0,73

45 0,75

46 0,77

47 0,78

48 0,80

49 0,82

50 0,83

51 0,85

52 0,87

53 0,88

54 0,90

55 0,92

56 0,93

57 0,95

58 0,97

59 0,98

60 1,00



Når alt er udfyldt, vises et resumé af de oplysninger, 

som du har afgivet. 

Vælg knappen ”Accepteret” og derefter ”Indsend”, 

hvis oplysningerne er korrekte.

Hvis du, efter du har indsendt dit ydelseskort, får 

behov for at se de oplysninger, som du har afgivet, 

eller rette i dine oplysninger, kan du finde 

ydelseskortet under ”indsendte blanketter og 

dokumenter”. www.danskmetal.dk/sendt

Hvis dit telefonnummer (mobil) er registreret, vil du 

modtage en sms, når der er nye ydelseskort klar til 

indtastning, og når din udbetalingsspecifikation er 

klar. www.danskmetal.dk/data

http://www.danskmetal.dk/sendt
http://www.danskmetal.dk/data


Husk at downloade vores APP på din smartphone eller tablet
Mit Metal

Hvor kan jeg se mit indsendte ydelseskort?
www.danskmetal.dk/sendt

Hvornår skal jeg indsende mit ydelseskort?
www.danskmetal.dk/udbetaling

Hvor ligger det post, jeg har modtaget fra Dansk Metal?
www.danskmetal.dk/digitalpost

Hvor retter jeg personlige data?
www.danskmetal.dk/data

Husk at 

downloade 

vores APP 

Mit Metal

http://www.danskmetal.dk/sendt
http://www.danskmetal.dk/udbetaling
http://www.danskmetal.dk/digitalpost
http://www.danskmetal.dk/data

