
1. Normtid

Virksomhedens normtid ved fuld tid (timer).

10. A-indkomst og A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten. I eksemplet er A-

indkomsten summen af månedsløn, løn for overtid, 

løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP 

og AM-bidrag.

Her ses trækprocenten under sats.

2. Enheder

Afhængig af hvilken post, der specificeres, kan 

enheder være antal timer, kilometer eller enheder

11. Afregning af periodens feriepenge

Feriepenge for perioden bliver beskattet og sendt til 

FerieKonto.

3. Løn 

Angiver den løn der er beregnet for ruten. 

Beregnet løn er morgenomdeling

Tryksagsomdeling er reklameomdeling

12. NemKonto

Lønnen overføres til din NemKonto.

4. Andre løndele

Andre løndele kan omfatte eventuelle andre løntillæg 

f.eks. depottillæg eller lignende.

13. Disp. Dato

Datoen hvor lønnen er disponibel på NemKontoen.

5. Pension og særlig opsparing

Hvis du er omfattet af overenskomsten 

bestemmelser angives AM-pension hvor præmien 

ofte er 2/3 fra arbejdsgiver og 1/3 fra 

lønmodtageren. 

Særlig opsparing og når denne bliver udbetalt.

14. Beløb

Det beløb, der er indsat på NemKontoen

6. Tid

”Omdelingstid” er reklamenet

”Tid + rutenummer” er morgennet

Reklameomdelere kan stemme tid og løn af på 

omdeler.nordjyske.dk

Morgenomdelere kan stemme tid af på budzonen.dk

15. År til dato – Pension  og særlig opsparing

Summen af medarbejder- og firmaindbetalinger på 

medarbejders pensionsordning i indeværende år, inkl. 

den indeværende periode. 

Summen af opsparet særlig opsparing i indeværende 

år, inkl. den indeværende periode.

7. Tid øvrige lønarter

Hvis du har fået et tidsgivende tillæg beregnes der tid 

til ATP.

16. Ferieberettiget løn 

Ferieberettiget løn for det aktuelle ferieår. Ferieårets 

periode er 1. september til 31. august året efter.

8. ATP (ikke vist på lønsedlen)

Før skat trækkes det lovpligtige bidrag til ATP. ATP 

beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du 

arbejder. Man betaler ATP når man er over 16 år og 

har mere end 38,99 timer pr. mrd.

17. År-til-dato timer

År til dato-timer. Summen af timer i indeværende år 

inkl. indeværende periode.

For 2022 fra 1. april.

9. AM-bidrag 

Det lovpligtige beløb til arbejdsmarkedsbidrag (AM) 

fratrækkes. Beløbet er en procentdel af den samlede 

sum af månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt 

tid minus eget pensionsbidrag og ATP.

18. Saldi år-til-dato

Alle felter akkumuleres løbende og indeholder 

oplysninger fra 1. januar til og med den aktuelle 

lønperiode. Dog i 2022 fra 1. april.

Sådan læser du din lønseddel
fra Visma Løn (Budløn)



Eksempel på lønseddel til månedslønnede

Sådan læser du din lønseddel 
fra Visma Løn (Budløn) 
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