
Indberetning af frivilligt bidrag  

SLS (Statens LønSystem)  

• Gå ind på medarbejderens ansættelsesforhold, og vælg "løbende".   

• Hvis der skal betales en procentdel af lønnen, skal der benyttes samme 

lønkode, som ved den overenskomstmæssige indbetaling. Det er muligt at 

angive startdato (og evt. slutdato) for den frivillige betaling samt 

bidragsprocent. Derudover skal indtastes en kreditorkode (1005 =  

Arkitekternes Pensionskasse, 1013 og 1043 = Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og 

Dyrlæger), som skal være den samme, som der er indtastet for hovedordningen (det 

overenskomstmæssigt aftalte bidrag).  

Hvis der i stedet er tale om et fast, frivilligt bidrag, så benyttes lønart 7100. Også her skal angives 

en startdato (og evt. slutdato) for den frivillige indbetaling, samt en kreditorkode. Beløbet for fast, 

frivilligt bidrag (lønart 7100) angives i feltet "Forhøjet bidrag".  

  

KMD (Opus)  

Arbejdsgivere, der anvender KMD (Opus) skal have tilkøbt modul til indberetning af frivilligt bidrag, ellers vil 

det frivillige bidrag ikke blive registreret korrekt. 

Visma (Dataløn)  

Både det overenskomstmæssige bidrag og den frivillige indbetaling skal ske som Arbejdsmarkedspension. 

Under fanen ”Arbejdsmarkedspension” udfyldes feltet ”friv. %” med den aftalte procent, som 

medarbejderen selv ønsker at indbetale. Hvis der er aftalt en fast præmie, kan dette kun lade sig gøre ved 

at benytte beløbsfelt for lønmodtager. Her er det vigtigt, at Sampension er orienteret om indberetningen.  

Visma (MultiLøn Erhverv)  

Både det overenskomstmæssige bidrag og den frivillige indbetaling skal ske som Arbejdsmarkedspension 

”AM-Pension”. Hvis der er tale om en fast frivillig præmie, så anvendes lønart 6010 under AM-Pension. Hvis 

det er en procentdel af lønnen, skal der anvendes lønart 6011, 6012 eller 6017.  

Lønservice (MultiData)  

Det burde være muligt at angive enten en frivillig procent eller et frivilligt, fast beløb i samme billede på 

lønmodtageren, hvor der er registreret oplysninger om det overenskomstmæssige bidrag.  

Lessor  

Lessor dækker over flere systemer, bl.a. Lessor 5, Lessor PM (Personale Manager), Microsoft Dynamics AX 

og Microsoft Dynamics NAV. For de 3 førstnævnte systemer er det muligt at opsætte frivilligt bidrag, så 

bidraget sendes som et selvstændigt bidrag med pensionstype = 02 (OSI 02, felt 10).  


