EG LØNSERVICE

Spar tid, penge og ressourcer
– lad EG Lønservice klare lønadministrationen
En enkel og gennemskuelig
prismodel uden overraskelser
EG Lønservice bygger på en enkel,
forudsigelig og gennemskuelig
prismodel uden overraskelser. Ved
tilslutning til EG Lønservice betaler
du et opstartsgebyr, hvis størrelse
afhænger af antal medarbejdere i
virksomheden:
• 1-9 ansatte: 2.000 kr.
• 10-19 ansatte: 3.000 kr.
• Mere end 20 ansatte: 4.000 kr.
Abonnementet udgør 117 kr. pr.
måned uanset antal medarbejdere.
Selve lønafregningen andrager 38
kr. pr. medarbejder pr. lønafregning.
I dette er indeholdt fri lønhotline –
dvs. du faktureres ikke for telefonisk
henvendelse, råd og vejledning. Du
faktureres naturligvis heller ikke for
eventuelle rettelser til indsendte data.

EG www.eg.dk

Utallige komplicerede regler, aftaler og overenskomster gør det i sig
selv dyrt og tidskrævende at køre eget lønbogholderi. Samtidig øger
hyppige skift i lovgivning og aftaleforhold risikoen for fejl, tidsspilde,
økonomiske tab og utilfredse medarbejdere.
Lad EG Lønservice klare opgaven, så du frigiver tid og kræfter, som du i
stedet kan bruge på at drive og udvikle din kerneforretning. Mere end
1.500 virksomheder anvender allerede EG Lønservice.
EG Lønservice er en brancherettet lønadministration opbygget af fagfolk
på basis af deres omfattende viden om en række organisationers overenskomster. Det sikrer, at der tages højde for løbende ændringer og korrekt
håndtering af alt fra ferie og SH-dage til særlige aftaleforhold, der gælder
for de forskellige brancher.
Bygger på brugervenlighed og ekspertviden
EG Lønservice er en onlinetjeneste baseret på en logisk og brugervenlig
opbygning. Det gør det let og hurtigt at arbejde med løn i din virksomhed
og sikre, at alt indberettes, registreres og betales rettidigt og i overensstemmelse med alle regler og aftaler.
Når du har foretaget lønindberetningen, dobbelttjekker EG Lønservice det
indberettede og hjælper med at rette eventuelle fejl. Har du spørgsmål,
kan du hurtigt og nemt få hjælp fra fagfolk hos EG Lønservice, der kender
lovgivning og overenskomster på området i detaljer.

Lad EG Lønservice klare lønnen. Så slipper du for
besværet med at holde styr på overenskomster
og du udbetaler den rigtige løn til tiden!

Opret nemt og hurtigt nye medarbejdere
Oprettelse af nye medarbejdere er opbygget omkring skabeloner, hvor alle
felter vedrørende overenskomstkoder, arbejdsmarkedspension, statistik og
andre centrale forhold bliver udfyldt automatisk for dine overenskomstansatte medarbejdere.
Når du har oprettet medarbejderen i EG Lønservice, kan du nemt og bekvemt udskrive et forudfyldt ansættelsesbevis, som kan underskrives
og udleveres til medarbejderen.
Løsningen gemmer automatisk stamdata om fratrådte medarbejdere i 5
år, så det er nemt at genansætte den pågældende, hvis det skulle blive
aktuelt.
Gem alle løndata i E-arkiv
Lønadministrationen bliver endnu nemmere for både virksomheden og for
medarbejderne, når du har E-arkiv med e-Boks. Du undgår alle fysiske papirgange, ligesom alle data opbevares sikkert og lettilgængeligt.

Så meget får du for 38 kr. pr.
lønafregning:
• Indgående kendskab til overenskomster fra DI Dansk Byggeri,
TEKNIQ, Danske Malermestre,
Dansk Hånd-værk og
Kooperationen
• Overførsel af nettoløn til lønmodtagers konto
• Indberetning og indbetaling af
lønmodtagers A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, arbejdsmarkedspension og privat pension
• Udveksling af skatteoplysninger
• E-indkomst til SKAT

Med E-arkiv har du alle løndata samlet på ét sted og kan hurtigt hente dem
frem på skærmen ved hjælp af den nemme søgefunktion.

• Indberetning af oplysninger til
Danmarks Statistik og arbejdsgiverorganisationer

Løndokumenter gemmes automatisk i 5 år, og lønsedlen leveres automatisk
i medarbejderens e-Boks. Det sparer tid og penge på print, kuverter og
porto. Det koster kun 1,76 kr. pr. lønseddel.

• Dobbelt, manuel og maskinel
kvalitetskontrol af alle lønsedler
• Hurtig adgang til support
• Altid opdateret løsning, hvor
alt indberettes til tiden.
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Kontakt EG Lønservice
på telefon 7021 6517 for yderligere
information. Du kan læse mere om EG
Lønservice på www.eg.dk/lønservice

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til offentlige og kommercielle
kunder. Vores mål er at give vores kunder mulighed for at realisere deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent kundefokus, dyb brancheforståelse samt tiltrækning og fastholdelse af branchens dygtigste. Vil du være med? Læs mere på eg.dk.
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