
 

 
 
 
 
 
Elektronisk lønindberetning  
 
 
Det kræver ekstra opmærksomhed omkring indberettet løn og timetal efter den nye 
elektroniske lønindberetning er trådt i kraft. Reglen gælder alle danskere, men har du flere 
arbejdesgivere og flere ansættelsesforhold, er risikoen for fejl i indberetningerne større. 
Modtager du i perioder også dagpenge, vil en lille fejl eller unøjagtighed fra din 
arbejdsgivers side, blokere for en udbetaling. 
 
A-indkomstmodtagere får det lettere 
Modtager du kun a-indkomst og indberetter din arbejdsgiver allerede nu elektronisk, vil du 
sandsynligvis opleve, at det bliver nemmere både skattemæssigt, ved barsel- og 
sygedagpenge og ved at a-kassen fremover ved et klik kan se timer, løn og hvornår 
arbejdet er udført. 
 
Honorarløn kan højst indberettes for 3 dage  
Nogle gange udbetales lønnen som honorar. Men hvis man som musiker/solist har været 
ansat i mere end 3 dage, hos samme arbejdsgiver må lønnen ikke indberettes som 
honorar. Arbejde i mere end 3 dage kræver at der trækkes a-skat, betales ATP m.v. 
 
Længerevarende jobs der opgives som b-indkomst 
Artister med længerevarende job der opgives som b-indkomst kan og skal jfr. 
arbejdsløshedslovens regler, fratrække udgifter som er forbundet med det enkelte job, 
inden der indberettes timer og fradrag eller inden der beregnes dagpenge i forhold til a-
kassen. 
 
Indberetning som selvstændig 
Hvis du er selvstændig og har lønmodtagere ansat er du forpligtet til at lave en elektronisk 
løn indberetning. 
 
Kontroller løbende din indberettede løn 
Husk jævnligt at kontrollere at de rigtige oplysninger ligger i elektronisk lønindberetning. 
Dette gælder for alle, også selvom du ikke modtager dagpenge. Oplysningerne har 
betydning for retten til dagpenge og de beregninger kommunerne skal lave ved barsel og 
sygdom.  
 
Passer tallene ikke, og oplyser arbejdsgiver ved en fejl at du eksempelvis havde job den 
20. januar, men i virkeligheden var det den 2. januar, så går systemet i stå og der kan ikke 
udbetales ydelser. 



 
Check at løn, timer og dato er korrekt indberettet 
Fejl og mangler kan få store konsekvenser for udbetaling af ydelser. Dine oplysninger 
bliver krydstjekket med din arbejdsgivers oplysninger. Det er derfor afgørende at 
arbejdsgiverne indberetter med de korrekte oplysninger. Kontakt din arbejdsgiver hvis der 
er mangler eller forkerte oplysninger og få det rettet. Modtager du dagpenge, skal a-
kassen også informeres om evt. fratrukne udgifter i forbindelse med de enkelte jobs.  
 
Kontakt DAF hvis der er problemer med arbejdsgiver  
Vi vil gerne høre fra medlemmer af DAF og Artisternes A-kasse hvis en arbejdsgiver i 
tilfælde af fejloplysninger modsætter sig, at foretage korrektioner. Vi medvirker gerne til en 
henvendelse til den pågældende arbejdsgiver. 
 
 


