
Eksempel på økonomisk netto retstab pr. måned, udarbejdet af Liv Over Lov i august 2021 
 

Side 1 af 2 
 

OBS1! Når man ikke får en forsørgelsesydelse fra kommunen, kan man ikke få § 34 særlig støtte til høje boligudgifter fra kommunen. 
 

OBS2! Boligstøttebeløbet fra Udbetaling Danmark i nedenstående lønindtægter er lavet ved hjælp af Beregn din boligstøtte - Borger.dk 
 

OBS3! Før borger blev kronisk syg, var vedkommende ansat i et job, hvor vedkommende arbejdede 37 timer om ugen til 130 kr. i timen. 
 

 

Månedlig netto indtægt Kontanthjælp

Kontanthjælp kr. 8.587,00

Boligstøtte Udbetaling Danmark kr. 598,00

§ 34 særlig støtte fra kommunen kr. 1.562,20

Samlet netto indtægt kr. 10.747,20

Økonomisk netto retstab pr. 

måned i forhold til nuværende 

samlede offentlige ydelser

108,33 110,00

 - ATP-bidrag, lønmodtager 2021 -95,00

8% AM-bidrag 2021 -946

Skattefradrag 2021 5.325

Skattefradrag = 4062 kr. + lønmodtagerfradrag = 1263 kr. pr. måned

40%     Skatteprocent 2021 -2.220

Skattefri fradrag for kørsel i egen bil 2021 km 3,40 kr.

Løn til udbetaling

kr. -3.781,05

11.916,30

kr. 8.655,30

kr. 567,00

kr. 0,00

kr. 9.222,30

kr. 567,00

kr. 0,00

kr. 14.528,25

Lønseddel for 25 timers arbejde/ugen, 108,33 timer/måneden til en timeløn på 110 kr.

8.655,30

Borger, enlig uden børn. Månedlig skattefradrag 2021 = 4062 kr. og trækprocent = 40 %

 A-indkomst 10.875,30
5325,13

0,00

Månedlige arbejdstimer (25*13 uger/3 måneder) Timesats kr.

kr. -1.524,90

Tidligere løn for 37 timer/ugen

kr. 13.961,25

 AM-bidragsgrundlag 11.821,30

Løn for 25 timer/ugen

 

https://www.livoverlov.nu/2021/06/05/aabent-spoergsmaal-om-arbejdsevnevurdering/
https://www.boligstoette.dk/bos-selvbetjening/beregner/basisoplysninger


Eksempel på økonomisk netto retstab pr. måned, udarbejdet af Liv Over Lov i august 2021 
 

Side 2 af 2 
 

 

Månedlig netto indtægt Kontanthjælp

Kontanthjælp kr. 8.587,00

Boligstøtte Udbetaling Danmark kr. 598,00

§ 34 særlig støtte fra kommunen kr. 1.562,20

Samlet netto indtægt kr. 10.747,20

Økonomisk netto retstab pr. 

måned i forhold til nuværende 

samlede offentlige ydelser

160,33 130,00

 - ATP-bidrag, lønmodtager 2021 -95

8% AM-bidrag 2021 -1.660

Skattefradrag 2021 6.271

Skattefradrag = 4062 kr. + lønmodtagerfradrag = 2209 kr. pr. måned

40%     Skatteprocent 2021 -5.127

Skattefri fradrag for kørsel i egen bil 2021 km 3,40 kr.

Løn til udbetaling 13.961,25

Månedlige arbejdstimer (37*13 uger/3 måneder) Timesats kr. 20.842,90

 AM-bidragsgrundlag 20.748,25

 A-indkomst 19.088,25
6271

0,00

kr. 567,00 kr. 567,00

Lønseddel for 37 timers arbejde/ugen, 160,33 timer/måneden til en timeløn på 130 kr.

Borger, enlig uden børn. Månedlig skattefradrag 2021 = 4062 kr. og trækprocent = 40 %

Løn for 25 timer/ugen Tidligere løn for 37 timer/ugen

kr. 8.655,30 kr. 13.961,25

kr. 0,00 kr. 0,00

kr. 9.222,30 kr. 14.528,25

kr. -1.524,90 kr. -3.781,05

 

https://www.livoverlov.nu/2021/06/05/aabent-spoergsmaal-om-arbejdsevnevurdering/

