
10 gode råd
om årsskiftet



1  Hvad sker der, hvis du kommer  
for sent med lønnen?

Hvis du først udbetaler decemberlønnen i januar, vil 
lønnen ikke høre til indkomståret 2021 – den vil først 
komme med i 2022.

Det giver problemer i forhold til medarbejderens 
fradrag og pension, og det giver dig en masse ekstra- 
arbejde, når du skal få alle dele af lønnen til at stemme 
med de rigtige indkomstår. Vi anbefaler derfor, at du 
holder ekstra godt øje med, hvornår du senest skal 
indberette løn for december. I DataLøn er sidste frist 
den 28. december.

2  Vil din medarbejder indbetale  
ekstra til pension?

Så er det en god ide at sikre, at den ekstra indbetaling 
kan indeholdes i medarbejderens løn for december 
måned – vel at mærke før, der bliver trukket ATP og 
medarbejdernes egen pensionsindbetaling (f.eks.  
4 procent).

Hvis en medarbejder for eksempel får 20.000 kroner  
i ferieberettiget løn og ønsker hele sin decemberløn 
overført til pension, så skal du først trække ATP  
(94,65 kroner) og medarbejderens faste pensions- 
indbetaling (800 kroner ved 4 procent) fra. I dette 
eksempel vil den ekstra indbetaling til pension derfor 
højst kunne være 19.105,35 kroner, hvis den skal 
indeholdes i medarbejderens løn for december.

3  Stopper din medarbejder til nytår?
Når en medarbejder fratræder, skal du altid 

sørge for at registrere det i dit lønsystem og sikre, at 
medarbejderens ferieregnskab mv. er korrekt.

Hvis medarbejderen fratræder i slutningen af året,  
skal du være særligt opmærksom. Her skal du nemlig 
hurtigst muligt sørge for at opgøre ferie, SH-opsparing, 
fritvalgsopsparing og hvad medarbejderen ellers måtte 
have til gode – og senest sammen med december- 
lønnen.

Hvis du ikke når det og derfor først får opgjort de 
forskellige poster efter årsskiftet, vil det påvirke det  
nye indkomstår.

4  Hvad gør du med feriefridage  
ved årsskiftet?

Hvis dine medarbejdere har ret til feriefridage ifølge 
overenskomsten, skal de typisk bruge dem i løbet af 
kalenderåret. Når de ikke at bruge alle feriefridagene, 
bør der stå i ansættelseskontrakten, om resten skal 
udbetales til den enkelte medarbejder.

Sådan udbetaler du feriefridage
Du kan udbetale rest-feriefridagssaldoen i en 
lønbehandling – senest sammen med lønnen for 
december. Hvis du udbetaler løn sammen med 
feriefridagssaldoen, skal du selv beregne ferie- 
fridagsopsparingen af den aktuelle løn.

10 gode råd om årsskiftet
Der er meget at huske på ved årsskiftet. Især hvis du står for lønnen.
Derfor kan du bruge denne guide til at få afsluttet det gamle lønår  
korrekt – og komme godt fra start i det nye.

God fornøjelse!



Er feriefridagssaldoen negativ?
Hvis du i løbet af året har udbetalt et større beløb,  
end medarbejderen har opsparet i feriefridagsopspa-
ring, vil saldoen være negativ.

Du kan modregne beløbet i medarbejderens løn – 
bare du senest gør det i forbindelse med den sidste 
lønudbetaling med dispositionsdato i december.  
Dette kan du kun gøre, hvis medarbejderens brutto- 
løn overstiger den negative feriefridagssaldo.

Hvis du vælger et DataLøn Basis+ abonnement, 
hjælper vi dig med at beregne og rette  

rest-feriefridagssaldoen 3 måneder  
tilbage i tid – helt gratis!

5  Hvordan opgør du SH-opsparingen  
ved årsskiftet?

Hvis du ikke har udbetalt hele søgnehelligdags-opspa-
ringen (SH) i løbet af året, vil medarbejderen ved årets 
afslutning have en rest-SH-saldo, som du kan vælge  
at udbetale.

Sådan udbetaler du rest-saldoen
Du kan udbetale rest-SH-saldoen i en lønbehandling 
– senest sammen med lønnen for december. Hvis du 
udbetaler løn sammen med SH-saldoen, skal du selv 
beregne saldoen af den aktuelle løn.

I DataLøn kan du tilmelde automatisk  
udbetaling af medarbejderens  

rest-SH-saldo ved årsskiftet. 
Så slipper du for selv at gøre det.

6  Skal dine medarbejderes fritvalgs- 
opsparing opgøres ved årsskiftet?

Hvis dine medarbejdere har en fritvalgsopsparing, står 
det som regel i overenskomsten, om den skal gøres  
op ved årets udgang.

Hvis du skal udbetale opsparingen
Du kan udbetale saldoen på fritvalgsopsparingen  
i en lønbehandling – senest sammen med lønnen for 
december. På medarbejderens lønseddel kan du se, hvad 
saldoen er, og hvor meget du dermed skal udbetale.

Hvis du udbetaler løn sammen med fritvalgsopsparin-
gen, skal du selv beregne saldoen af den aktuelle løn.

Hvis medarbejderen har en arbejdsmarkedspension, 
kan det også være aftalt, at saldoen på fritvalgs- 
opsparingen skal overføres dertil. Det vil stå i jeres 
overenskomst eller i medarbejderens ansættelses- 
kontrakt.

Når medarbejderen fratræder
Det er vigtigt, at du husker at udbetale en eventuelt 
rest-fritvalgssaldo, når medarbejderen fratræder,  
da saldoen ellers ofte vil blive slettet i dit lønsystem. 
Dermed undgår du, at der opstår en difference på 
bogføringsbilaget.

Hvis du vælger DataLøn, bliver saldoen på dine  
medarbejderes fritvalgsopsparing automatisk  

overført til næste år.

Så kan medarbejderen selv bestemme, hvornår 
opsparingen skal udbetales eller overføres.

7  Hvordan afstemmer du  
op imod elndkomst?

For at slutte lønåret 2021 godt af, bør du kontrollere 
og afstemme virksomhedens lønoplysninger til 
elndkomst. Hvis du indberetter løn via et lønsystem, 
får du typisk en afstemningsliste, som du kan bruge  
til at afstemme dine saldi op imod eIndkomst.

Du kan afstemme værdierne i de enkelte felter på 
medarbejderens afstemningsliste mod eIndkomst.  
Og tilsvarende kan du afstemme værdierne i felterne 
for arbejdsgiver med det seneste bogføringsbilag.

Hvad gør du, hvis tallene ikke stemmer?
Hvis der er uoverensstemmelse mellem elndkomst  
og dit lønsystem, skal du finde ud af i hvilken periode, 
differencen er opstået, og derefter på hvilke 
medarbejdere.

Begynd med at sammenligne de enkelte måneder  
i dine bogføringsbilag med de tilsvarende måneder  
i elndkomst:
•  Søger du måned for måned, vælger du i søgevinduet 

'Sumoplysninger for virksomhed'.
•  Søger du på en medarbejder, vælger du 'Specifik 

lønmodtager med CPR-nr.' og indtaster 
CPR-nummer.

•  Dernæst udfylder du 'Afregningsperiode fra xx til xx'.



Hvis du er i tvivl om afstemningen i eIndkomst,  
kan du ringe til SKAT på 72 22 28 24.

8  Skal du indberette til  
statistik i 2022?

Danmarks Statistik indsamler løbende løndata fra 
danske virksomheder for at kunne belyse udviklingen  
i samfundet. Hvis din virksomhed bliver udvalgt til at 
indberette statistik i 2022, får du et brev om det hvor 
der også står, hvordan du indberetter.

Flere lønsystemer – herunder DataLøn – kan sørge  
for løbende indberetning til statistikmodtagerne.  
Du skal bare sørge for at tilmelde din virksomhed  
og dine medarbejdere i systemet, inden du laver  
løn for januar 2022.

9  Er dit afregningstidspunkt  
til SKAT ændret?

Har du fået brev fra SKAT med besked om, at din virk- 
somhed skal ændre afregningstidspunkt for A-skat og 
AM-bidrag?

Hvis virksomhedens samlede lønsum er ændret i 2021, 
kan det betyde, at SKAT ændrer afregningstidspunktet. 
Og i så fald skal du huske at ændre opsætningen i dit 
lønsystem – inden du laver den første løn med dis- 
positionsdato i januar.

10  Er medarbejdernes skattekort  
opdateret?

Et nyt lønår betyder også, at medarbejdernes skatte- 
kort skal opdateres med nyt fradrag og trækprocent.
Husk at gøre det inden du laver løn for januar, så du  
er sikker på, at medarbejderens løn bliver korrekt. 

I DataLøn sørger vi for at opdatere dine medarbejde-
res eSkattekort automatisk med de nyeste oplysninger 
fra SKAT. Så slipper du for at bekymre dig om det.

Er du klar til et nyt lønsystem?
Ønsker du dig at kunne lave løn nemt, hurtigt og sikkert,  
så prøv DataLøn.

Start nu på Dataløn.dk – og prøv DataLøn helt uden  
binding i 3 måneder.

I Visma DataLøn holder vi løbende kurser og webinarer  
om alt fra lønsystemet, personalejura, GDPR og ferieloven.  
Vi holder også Open Mic, hvor du kan få svar på alt om løn. 
Find dit næste kursus på Dataløn.dk/kurser.

Hos os er du aldrig alene
Hvis du har brug for hjælp til dit årsskifte, kan du altid  
ringe til os på 72 27 90 90.

https://www.dataloen.dk
https://www.dataloen.dk/services/kurser/

