
Overgangsperioden til den nye ferielov – og dermed  
indefrysningsperioden – slutter, når den nye ferielov  
træder i kraft den 1. september 2020. Det fører  
nye faste ferielovsdatoer og -perioder med sig.  
Og mindst lige så vigtigt:  
Du skal vide, hvad der skal ske med de indefrosne  
feriemidler fra overgangsperioden.

Alt hvad du skal vide  
om fremtiden for de  
indefrosne feriemidler 

Ændringer på vej!
Vi afventer Foketinget



Ferielovens kommende faste perioder og datoer:
1. september til 31. august: Ferieåret. Ferie optjenes og kan  
afholdes løbende. 
1. september til 31. december det følgende år: Ferieafholdeses- 
perioden. Medarbejderne kan afholde deres ferie i ferieåret plus  
4 måneder derudover.
 31. december: Frist for aftale mellem dig og din medarbejder om  
eventuel overførsel eller udbetaling af den 5. ferieuge.
31. maj: Ferietillæg for perioden september til og med maj udbetales  
med maj-lønnen.
 31. august: Ferietillæg for perioden juni til og med august udbetales  
med august-lønnen.

Fremtiden for de indefrosne feriemidler

1. sep 2020:
Den nye ferielov

træder i kraft.

31. dec 2020
Sidste frist for at

indberette de
indefrosne feriepenge.

November 2020
Du får brev fra Lønmodtagernes

Feriemidler om at kontrollere hvor
mange feriepenge, virksomheden 

har indefrosset.

Juni 2021:
De indefrosne feriemidler

i virksomheden bliver
indekseret (værdireguleret).

31. august 2021:
Frist for at give besked, hvis

du (i øvrigt) vil beholde
feriepengene i virksomheden.

Januar 2021:
Medarbejderne får

informationsbrev fra
Lønmodtagernes Feriemidler.

Juli 2021:
Du får brev fra Lønmodtagernes Ferie-

midler – bl.a. med besked om, hvor mange
af de indefrosne feriepenge, du evt. skal

indbetale samme efterår.

2020 2022
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1. jan

1. september 2021:
Deadline for at betale de

feriepenge, du evt. skal afregne
til Lønmodtagernes Feriemidler.

Oktober 2021:
Første udbetaling af

feriepenge fra
Lønmodtagernes Feriemidler.



1. september 2020
Den nye ferielov træder i kraft, og vi har nu 
samtidighedsferie. Nu kan du danne opgørelser 
af de indefrosne feriepenge i DataLøn og gå  
i gang med at kontrollere, at alt er, som det  
skal være. 

November 2020
Du får som arbejdsgiver brev fra Lønmodta- 
gernes Feriemidler om, at du skal kontrollere  
og afstemme alle medarbejdernes indefrosne 
feriepenge, som er blevet optjent  i løbet af 
indefrysningsperioden.

31. december 2020
Inden årets udgang skal du have gennemgået  
og kontrolleret opgørelserne over de indefrosne 
feriepenge for virksomhedens medarbejdere.  
Er du kunde i Visma DataLøn, indberetter vi 
automatisk beløbene for dig.

Hvis du har medarbejdere med feriegodtgørelse, 
hvor du indberetter feriepengene løbende til 
FerieKonto, vil FerieKonto stå for at indberette  
de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes 
Feriemidler for jer.  

Januar 2021
Alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked 
får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler.  
Her bliver de bedt om at kontrollere, at der er  
blevet indberettet det korrekte beløb for dem. 
Medarbejderne har mulighed for at gøre ind- 
sigelse, hvis de mener, at indberetningerne ikke 
er korrekte. Det har de en frist på 5 år til. 

Juni 2021 
Indeksering af indefrosne feriemidler i virksom- 
heden. Indeksering betyder, at værdien af ferie- 
midlerne bliver opskrevet, så den afspejler løn- 
udviklingen i det forgangne år. Denne værdi- 
regulering sker én gang om året.

Juli 2021 
Du får brev fra Lønmodtagernes Feriemidler.  
Her kan du læse om:
• �hvordan�de�indefrosne�feriepenge�præcis�

indekseres (værdireguleres)
• �hvordan�du�kan�beholde�indefrosne�feriepenge�

på virksomhedens konto
• �hvilke�muligheder�du�har�for�at�indbetale�alle�

indefrosne feriepenge med det samme
• �hvilke�indefrosne�feriepenge�du�evt.�skal�

indbetale senest den 1. september.

Bag om datoerne for de indefrosne feriemidler
Når den nye ferielov træder i kraft, skal du have overblik over,  
hvad der sker hvornår i forhold til de indefrosne feriemidler.

Hvis du får en opkrævning til afregning senest den 1. september,  
gælder det feriepenge fra indefrysningsperioden for medarbejdere, der  
nu har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler.  

Det er tilfældet, hvis en medarbejder
• �har�nået�folkepensionsalderen
• �er�død
• �har�ansøgt�om�udbetaling�af�feriepengene,�og�ansøgningen�er�godkendt
• �har�optjent�under�1.500�kr.�i�feriepenge�i�indefrysningsperioden.

OBS! Når du betaler opkrævningen, bekræfter du samtidig automatisk,  
at virksomheden vil beholde de resterende feriepenge fra indefrysnings- 
perioden i virksomheden.



Hvis du i sommeren 2021 vælger at beholde  
så mange af de indefrosne feriemidler i virk- 
somheden, som du nu engang kan, vil proces- 
sen gentage sig i 2022 og hvert år derefter:  
En årlig værdiregulering af pengene og en evt.  
opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler  
med tilhørende frister og udbetaling af indefrosne  
feriemidler til medarbejdere.

31. august 2021
Sidste frist for at give besked om, at du ønsker  
at beholde de indefrosne feriemidler i virksom- 
heden. Du behøver kun at tænke over fristen,  
hvis du ikke har nogle indefrosne feriemidler, 
som du skal afregne samme år. Hvordan du giver 
besked, fortæller Lønmodtagernes Feriemidler 
dig i deres brev i juli måned.

1. september 2021
Deadline for at betale de indefrosne feriepenge, 
som du skal afregne dette år. 

Oktober 2021
Lønmodtagernes Feriemidler udbetaler inde- 
frosne feriepenge til relevante lønmodtagere,  
for eksempel ansatte der har nået folkepensions- 
alderen i indefrysningsperioden eller senere.

Har du brug for juridisk 
rådgivning, så ring til os på

 72 27 90 16


