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Bliv klar til 
indefrysningsperioden

– Ferie med feriegodtgørelse (timelønnede)

Kollektiv overenskomst?

Så afregner I til FerieKonto Må I beholde pengene på 
egen konto?

Så afregner I til FerieKonto 
eller Feriekasse

Står medarbejder med 
feriekode 7?

Står medarbejder med 
feriekode 7?

Står medarbejder med 
feriekode 2-4?

Mere end 12,5 % 
feriegodtgørelse?

Tjek medarbejderens ferieregnskab
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feriegodtgørelse?

Lav ændring

Lav eventuelt 
ændring

Lav eventuelt
ændring

Lav eventuelt 
ændring

Lav ændring Lav ændring

Har du medarbejdere
med ret til SH?

Vi anbefaler SH-kode A. 
Kontakt din arbejdsgiverorg. 

vedr. udbetaling af 
opsparing

Hvad skal der ske med det 
over 12,5 %? Kontakt din 

arbejdsgiverorg.

Hvad skal der 
ske med det over 

12,5%?
(Se bagsiden) 

Har du medarbejdere
med ret til SH?

Kontakt din arbejdsgiverorg. 
vedr. udbetaling af opsparing, 

da du har mulighed for at 
vælge mellem kode A, D og E

Har du medarbejdere
med ret til SH?

Din medarbejder skal stå 
med SH-kode A og vi 
anbefaler markering i 

“Udbetales ved årsskiftet”. 
(Se bagsiden)
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Der er én ting, der står over alt andet, når du skal forberede dig på indefrysningsperioden: Stamdata. De er afgørende 
for, hvad der i sidste ende bliver indefrosset. Derfor kan vi kun anbefale, at du finder ansættelseskontrakter, personale-
politikker og overenskomster frem og går dine medarbejdere efter med en tættekam.

Spørgsmål og svar om indefrysningsperioden

Står dine medarbejdere med mere end 12,5 % i feriegodtgørelse?

Er I omfattet af en overenskomst, skal du kontakte din arbejdsgiverorganisation.

Er I ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med den del af feriegodt- 
gørelsen, der overstiger 12,5 %. Du skal ikke indberette den overskydende feriegodtgørelse til FerieKonto i indefrys-
ningsperioden. Om den overskydende feriegodtgørelse skal udbetales eller ej, afhænger af, hvad der er aftalt i jeres 
kontrakt eller personalepolitik. 

Hvis du er i tvivl, kan du ringe til DataLøns juridiske rådgivning på 72 27 90 16.

Hvis I skal udbetale den overskydende feriegodtgørelse, anbefaler vi, at du i stedet opretter en fritvalgsopsparing til  
dine medarbejdere. Her kan du indsætte pengene i indefrysningsperioden. 

Læs mere om fritvalgsopsparing på dataloen.dk/fritvalg.

Har du medarbejdere med ret til SH?

Er I omfattet af en kollektiv overenskomst, skal du kontakte din arbejdsgiverorganisation.  

Er I ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, anbefaler vi, at du anviser SH-opsparingen til virksomhedens egen konto 
og udbetaler nettobeløbet med årets sidste løn. 

Hvis det er aftalt i ansættelseskontrakter eller jeres personalehåndbog, at overskydende SH-opsparing afregnes til  
FerieKonto, skal I lave et tillæg til kontrakterne i forhold til indefrysningsperioden, så den overskydende SH-opsparing  
i indefrysningsperioden i stedet udbetales direkte til medarbejderne. 

Læs mere om SH-koder på dataloen.dk/sh.

Er alle dine medarbejdere oprettet med den rigtige feriekode?

Feriekoderne i DataLøn bestemmer, om I afregner med FerieKonto, en feriekasse eller til virksomhedens egen konto.

Tjek hver enkelt medarbejder. Skal du rette en feriekode, finder du hjælp i denne vejledning “sådan laver du en manuel  
korrektion”. Find vejledningen på dataloen.dk/manuelkorrektion.

Tjek medarbejdernes ferieregnskab!

Alle medarbejderne bliver automatisk tilmeldt ferieregnskab i DataLøn. Det gør vi, for at vi kan indberette de indefrosne 
feriepenge korrekt. 

Der er forskellige måder at tjekke, om dine medarbejderes ferieregnskab er korrekt. Under “Bilag” og “Rapporter” kan  
du vælge “Medarbejderens stamoplysninger”. Her får du et samlet overblik. Eller du kan gå ind under “Medarbejder”  
i topmenuen og “Ret medarbejder” – så får du et overblik over hver enkelt medarbejder.

Læs mere om ferieregnskab på dataloen.dk/ferieregnskab.


