
Sådan håndterer  
du de indefrosne 
feriemidler

– hvis I stadig har dem i virksomheden



#1 Pengene værdireguleres
De indefrosne feriemidler skal 
indekseres hvert år, så de ikke 

taber værdi for de personer, de retteligt tilhører. 
Det er fonden Lønmodtagernes Feriemidler som 
administrator af værdierne, der står for værdi- 
reguleringen. Reguleringen afspejler lønudvik- 
lingen i det forgangne år, og den bliver foretaget  
i juni måned. 

#2 Lønmodtagernes Feriemidler 
giver besked  
Virksomheder med indefrosne 

feriepenge på kontoen får i løbet af juli besked 
om, hvor mange af pengene, der skal afregnes 
det givne år. Det beløb, der skal afregnes, gælder 
de (tidligere) medarbejdere der mellem 1. marts 
indeværende år og udgangen af februar det 
kommende år enten har nået eller når folkepen- 
sionsalderen, er døde eller har forladt det danske 
arbejdsmarked (flyttet permanent til udlandet). 

#3 Du skal give besked  
Hvis I et givent år ikke skal afregne 
noget beløb, skal I huske aktivt at 

give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis  
I fortsat ønsker at beholde midlerne i virksom- 
heden. Deadline for dette er den 31. august.

#4 Du skal indbetale til fonden 
Senest den 1. september skal  
I indbetale de indefrosne ferie- 

midler, som virksomheden har fået besked om 
skal afregnes det givne år. Og så er virksom- 
hedens forpligtelse overstået for denne gang. 
Lønmodtagernes Feriemidler står for den  
endelige afregning med medarbejderen. 

Kend den årlige proces

4 trin

I 2019-2020 blev der indefrosset en masse feriepenge hos arbejdsgiverne, fordi hele Danmark  
skiftede feriesystem. Hvis I har valgt at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden frem  
for at afregne dem én gang for alle, skal I kende til en bestemt proces – som vil gentage sig hvert  
år, så længe I har indefrosne feriemidler tilbage i virksomheden. 

Bonusinfo
Virksomheden får hvert år mulighed for   

at afregne endeligt med Lønmodtagernes  
Feriemidler – hvis I ikke længere ønsker  

at beholde de indefrosne feriemidler  
i virksomheden.


