
•  Er du træt af at skulle holde dig ajour med alle de nye regler vedrørende løn?

•  Synes du, at lønadministration tager alt for meget af din tid?

•   Er du usikker på, om du har overholdt alle gældende regler, når det handler  
om løn og ansættelsesvilkår?

 – så lad os klare jobbet for dig.

Lønservice
– lad os klare din lønadministration



Gitte Lind Olsen
Lønadministrator

Direkte 6315 5428
lon@patriotisk.dk

Tina Christiansen
Lønadministrator

Direkte 6315 5427
lon@patriotisk.dk

SPAR PENGE, TID OG BESVÆR
Læg lønservice over til os og spar penge, tid og besvær.  
En samlet lønservice hos os, der indeholder alt fra udbetaling 
af løn, indberetning til skat, ferieregnskab og lønstatistik.  
Det meste foregår elektronisk, og lønsedlerne kommer på 
papir eller via e-Boks. Du godkender selvfølgelig alt og har 
fuldt overblik over lønregnskabet.  

Vi kan hjælpe med hele lønadministrationen eller med enkelte 
områder, men altid med en fast kontaktperson og med 
backup fra de øvrige konsulenter i Patriotisk Selskab.

Lønservice hos Patriotisk Selskab betyder bl.a.:
• Smidig og stabil lønkørsel
• Styr på ferieregnskab, personalegoder m.v.
• Hjælp til at søge refusioner til f.eks. elever, sygdom m.v. 
• Feriepenge og indberetning til feriekonto 
• Overførsler af løn via PBS
• Overførsel af feriepenge, skat, AM-bidrag, barselsfond m.v.
• Indberetning af E-indkomst
• Lønstatistik og DA-statistik
• Rådgivning om ansættelse og fratræden

ERFARING MED DAGLIGE RUTINER
Vores lønadministratorer har flere års erfaring med alle  
de daglige lønrutiner, og de arbejder tæt sammen med  
Patriotisk Selskabs skattespecialister. Det sikrer høj kvalitet 
og effektivitet i lønbehandlingen, og det sikrer rådgivning 
lige ved hånden, når det gælder regler ved sygdom, barsel, 
opsigelse, ansættelse og kontraktindhold, udenlandsk 
arbejdskraft, løntilskud og refusion.

Reglerne inden for løn og ansættelsesret bliver mere og mere 
komplekse, og bøderne for ikke at overholde reglerne bliver 
højere og højere. Der er derfor god grund til at få hjælp og 
rådgivning.

Lønindberetning og/eller rådgivning: pris 150 kr. ekskl. moms 
pr. påbegyndt kvarter.

Ring og hør mere om lønservice hos hos lønadministratorerne.

Spar tid og penge, slip for besværet
– lad os klare jobbet for dig

Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30


