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Den nye ferielov - et simpelt taleksempel 

Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidig-

hedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Den nye ferielov 

og den regnskabsmæssige behandling af ferie optjent efter den nye lov er nærmere beskrevet i ny-

hed fra juni 2018, Ny ferielov - med ikrafttræden 1. september 2020. 

 

I dette notat, som er et supplement til ovenstående nyhed, er vist et eksempel på opgørelse af fe-

riepengeforpligtelsen efter den nye lov og den tilknyttede overgangsordning. Eksemplet viser, at 

overgangsordningen til den nye ferielov kan medføre en stigning i forpligtelsen i 2019 og 2020, 

som skal indregnes som en personaleomkostning i resultatopgørelsen i 2019 og 2020.  

 

Et simpelt eksempel viser, at feriepengeforpligtelsen i 2019 og 2020 kan stige med i alt 5 

% i forhold til forpligtelsen pr. 31. december 2018. Den nye ferielov kan således medføre 

en væsentlig stigning i feriepengeforpligtelsen og personaleomkostninger i 2019 og 

2020 for virksomheder med mange funktionæransatte, afhængig af om virksomheden 

indbetaler til en arbejdsgiverbetalt pensionsordning for sine medarbejdere. 

 

Deloitte anbefaler,  at feriepengeforpligtelsen opgøres efter en eksakt metode i forbin-

delse med regnskabsafslutningen 2018, for at undgå en uventet stor regulering af ferie-

pengeforpligtelsen i 2019 og 2020. 

Feriepengeforpligtelser i årsrapporterne for 2018-2021 

For at vise effekten af den nye ferielov og den tilhørende overgangsordning er nedenfor vist et sim-

pelt eksempel på opgørelse af feriepengeforpligtelsen for kalenderårsrapporterne 2018-2021. For 

2018 årsrapporten opgøres forpligtelsen alene efter den gældende lov. Overgangsordningen til den 

nye lov får effekt for kalenderårsrapporter for 2019, og den nye lov træder i kraft 1. september 

2020 og får effekt for kalenderårsrapporter for 2020 og frem.  

 

Opsparet ferie, der kan afholdes i det efterfølgende regnskabsår, indregnes i regnskabsposten ”An-

den gæld” under kortfristede gældsforpligtelser. Tilgodehavende feriemidler, som indefryses, skal 

først afregnes, når medarbejderen når pensionsalderen, og indregnes derfor under langfristede for-

pligtelser, hvis virksomheden ikke har indbetalt – og ikke har til hensigt at indbetale - feriemidlerne 

til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Opdeling af forpligtelsen i kort- og lang-

fristede gældsforpligtelser er vist nedenfor. 

 

Konkret beregning for virksomheden 

Nedenstående eksempel er baseret på meget simple forudsætninger, herunder at der kun er ansat 

én medarbejder. I praksis skal der laves en tilsvarende beregning for alle medarbejdere i virksom-

heden, som får løn under ferie. Der skal korrigeres for ændringer i feriemønstre, ændringer i gager 

mv. Endvidere kan der være andre løndele, som er relevante at medtage i beregningen, herunder 

fri telefon, provision mv.  

 

Eksempel 

Forudsætninger  

Eksemplet er baseret på nedenstående forudsætninger:   

 Der er én medarbejder 

 Medarbejderen afholder ferie efter et fast feriemønster 

 Lønnen er uændret i perioden 
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 Der ses bort fra den ”6 ferieuge” 

 Indeksering af de indefrosne feriemidler er uændret 2,2 % p.a. i perioden 

 Medarbejderen når først pensionsalderen i 2030. 

 

Medarbejderen afholder hvert år 25 feriedage efter følgende feriemønster:  

 2 dages ferie i april,  

 15 dage i juli,  

 5 dage i oktober og  

 3 dage i december. 

 

Ved ovennævnte feriemønster kan medarbejderens tilgodehavende feriedage opgøres som vist ne-

denfor, idet én måneds ansættelse giver ret til 2,08 feriedage (25 dage / 12 måneder). Medarbej-

deren afholder ferien uden at anvende muligheden for at overføre ikke afholdte feriedage til efter-

følgende ferieår, hvorfor de særlige regler om, at en medarbejder og en arbejdsgiver kan aftale at 

overføre ferie til efterfølgende ferieår, ikke er omtalt. De tilgodehavende dage til indefrysning ind-

går ikke i totalerne, idet de ikke kan afholdes i de efterfølgende ferieår.  

 

 Dage  _______ 

2018  

Restferie opsparet i 2016 til afholdelse i ferieåret 2017/2018 2 

Afholdt i 2018 -2 

Opsparet i 2017 til afholdelse 01.05.2018-30.04.2019 25 

Afholdt i 2018 -23 

Opsparet i 2018 til afholdelse 01.05.2019-30.04.2020 25  _______ 

Skyldige feriedage pr. 31.12.2018 27  _______ 
 

2019  

Skyldige feriedage pr. 01.01.2019 27 

Afholdt i 2019 -25  _______ 

Til afholdelse 01.01.2020-30.04.2020 2 

Opsparet 01.01.2019-31.08.2019 (8 mdr. * 2,08) til afholdelse 01.05.2020-31.12.2021 17  _______ 

Skyldige feriedage pr. 31.12.2019 19  _______ 

Opsparet til indefrysning 01.09.2019-31.12.2019 (4 mdr. * 2,08) 8 
 

2020  

Skyldige feriedage pr. 01.01.2020 til afholdelse i 2020 19 

Opsparet til samtidig afholdelse 01.09.2020-31.12.2020 (4 mdr. * 2,08) 8 

Afholdt i 2020 (2+15+5+3) -25  _______ 

Skyldige feriedage pr. 31.12.2020 2  _______ 

Opsparet til indefrysning 01.09.2019 -31.08.2020 (12 mdr. * 2,08) 25 

 

2021  

Skyldige feriedage pr. 01.01.2021 til afholdelse i 2021  2 

Opsparet til samtidig afholdelse i 2021 (12 mdr. * 2,08) 25 

Afholdt i 2021 (2+15+5+3) -25  _______ 

Skyldige feriedage pr. 31.12.2021 2  _______ 

Opsparet til indefrysning 01.09.2019 -31.08.2020 (12 mdr. * 2,08) 25  
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Til brug for opgørelse af feriepengeforpligtelsen til indefrysning skal medarbejderens feriebe-

rettigede løn opgøres. Den ferieberettigede løn er ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og 

personalegode, herunder den skattemæssige værdi af fri bil, aviser, lønmodtagerens andel af pen-

sion mv. Arbejdsgivers bidrag til pensionsordning samt feriegodtgørelse, ferietillæg og løn under 

ferie indgår ikke i den ferieberettigede løn. 

 

Ved opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse anvendes de faktiske om-

kostninger som virksomheden forventes at skulle afholde, når medarbejderen holder ferie, herun-

der de faktiske omkostninger til fri bil (omkostninger til benzin, afskrivninger, forsikringer mv.). I 

eksemplet udgør den skattemæssige værdi af fri bil pr. måned 5.000 kr., som indgår i den feriebe-

rettigede løn, mens de faktiske omkostninger til fri bil udgør 6.000 kr.  

 

Der er gennemsnitligt 21 arbejdsdage pr. måned, hvorfor den faktiske dagsløn kan opgøres til 

2.905 kr. (61.000 kr. / 21). 

 Feriebe- Faktiske 

 rettiget  lønomkost- 

 løn ninger 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

Samlet vederlag pr. måned udgør: 

Gage 55.000 55.000 

Fri bil 5.000 6.000  ___________ ___________ 

 60.000 61.000 

Samlet vederlag for 12 måneder 720.000 

Heraf løn under ferie 5 uger (720.000/52*5) (69.231)  ___________ 

Ferieberettiget løn for 12 måneder 650.769 

Ferieberettiget løn pr. måned 54.231 

Dagsløn  2.905    ___________  

 

Nedenfor er feriepengeforpligtelsen for kalenderårsrapporter for 2018, 2019, 2020 og 2021 opgjort 

baseret på ovenstående forudsætninger.  

 

Kalenderårsrapport 2018 

For kalenderårsrapporten 2018 opgøres forpligtelsen efter den gældende lov.  Medarbejderen har 

27 feriedage til gode, hvoraf 2 dage er restferie opsparet i 2017, som endnu ikke er afholdt. 25 

dage er ferie opsparet i 2018, som først kan afholdes fra 1. maj 2019. Ferietillæg beregnes som 

1% af den ferieberettigede løn for 2018 650.769 kr.  

 

Forpligtelsen, som indregnes i regnskabsposten ”Anden gæld” under kortfristede forpligtelser, ud-

gør: 

 

Opsparet Afholdes 
Antal 
dage 

Dagsløn Forpligtelse 

      Kr.  Kr.  

2017 01.05.2018-30.04.2019 2 2.905 5.810 

2018 01.05.2019-30.04.2020 25 2.905 72.625 

Ferietillæg af 12 måneder (650.769*1%)  6.508 

        84.943 
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Kalenderårsrapporter 2019 

Pr. 31. december 2019 består feriepengeforpligtelsen af: 

 

Forpligtelse efter gældende lov 

a) Restferie, opsparet i kalenderåret 2018, som afholdes i perioden 1. januar 2020 - 30. april 

2020.  Forpligtelsen opgøres som skyldige feriedage ganget med forventet dagsløn under af-

holdelse. 

 

Forpligtelse efter overgangsordning til den nye lov 

b) Opsparet ferie i perioden 1. januar 2019 - 31. august 2019, som skal afholdes efter de gæl-

dende regler i perioden 1. maj - 31. august 2020 eller overføres til afholdelse efter den nye lov 

i perioden 1. september 2020 – 31. december 2021. Forpligtelsen opgøres som skyldige ferie-

dage ganget med forventet dagsløn under afholdelse. 

c) Ferietillæg beregnet som 1 % af den ferieberettigede løn for 8 måneder (opsparing jf. b) 

d) Opsparet ferie i perioden 1. september 2019 - 31. december 2019, som indefryses. Forpligtel-

sen beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn i opsparingsperioden (4 mdr. á 54.231 

kr. = 216.923).  

 

  Opsparet Afholdes 
Antal 
dage Dagsløn 

Ferieberet-
tiget løn Forpligtelse 

        Kr.  Kr.  Kr.  

a 2018 01.05.2019-30.04.2020 2 2.905  5.810 

b 
01.01.2019 - 

31.08.2019 
01.05.2020-31.12.2021 16,64 2.905  48.339 

c Ferietillæg af 8 måneder (54.231*8*1%)    4.338 

d 
01.09.2019 - 

31.12.2019 

Indefryses (12,5 % af 4*54.231 

kr.) 
  216.923 27.115 

       85.603 

  
       

  
 Kortfristet gældsforpligtelse (Anden gæld) 58.488 

  
 Langfristet gældsforpligtelse (Anden gæld) 27.115 

       85.603 

         

  Årets regulering (85.603 kr. - 84.943 kr.)       660 

 

 

Kalenderårsrapporter 2020 

Pr. 31. december 2020 består feriepengeforpligtelsen af: 

 

Forpligtelse efter overgangsordning til den nye lov 

a) Opsparet ferie i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses. Heraf er ferie 

opsparet i perioden 1. september 2019 - 31. december 2019 indregnet i årsrapporten for 2019. 

Forpligtelsen beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn i opsparingsperioden 650.769 

kr. 

b) Indeksering af feriepengeforpligtelsen, som indefryses jf. a) for perioden 1. september 2020 -

31. december 2020. 



Deloitte  

 

 

5 

Forpligtelse efter den nye ferielov 

c) Opsparet ferie i perioden 1. september 2020 – 31. december 2020, som ikke er afholdt i 

samme periode. Forpligtelsen opgøres som skyldige feriedage ganget med forventet dagsløn 

under afholdelse. 

d) Ferietillæg beregnet som 1 % af den ferieberettigede løn for 4 måneder (opsparing jf. c) 

 

  Opsparet Afholdes 
Antal 
dage Dagsløn 

Ferieberet-
tiget løn Forpligtelse 

        Kr.  Kr.  Kr.  

a 
01.09.2019 - 
31.08.2020 

Indefryses   650.769 81.346 

b Indeksering (2,2%*81.346*4/12)   597 

c 
01.09.2020-

31.12.2020 
01.09.2020 - 31.12.2021 2 2.905  5.810 

d Ferietillæg af 4 måneder (54.231*4*1%)   2.169 

       89.922 

  
       

  
 Kortfristet gældsforpligtelse (Anden gæld) 7.979 

  
 Langfristet gældsforpligtelse (Anden gæld) 81.943 

       89.922 

         

  Årets regulering (89.922 kr. - 85.603 kr.)       4.319 

 

Kalenderårsrapporter 2021 

Pr. 31. december 2021 består feriepengeforpligtelsen af: 

 

Forpligtelse efter overgangsordning til den nye lov 

a) Opsparet ferie i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som er indefrosset inkl. indek-

sering (samme forpligtelse som a) ovenfor under 2020).  

b) Indeksering af feriepengeforpligtelsen, som er indefrosset jf. a) for perioden 1. januar – 31. 

december 2021. 

Forpligtelse efter den nye ferielov 

c) Opsparet ferie i perioden 1. september 2021 – 31. december 2021, som ikke er afholdt i 

samme periode. Forpligtelsen opgøres som skyldige feriedage ganget med forventet dagsløn 

under afholdelse. 

d) Ferietillæg beregnet som 1 % af den ferieberettigede løn for 4 måneder (opsparing jf. c) 
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  Opsparet Afholdes 
Antal 
dage 

Dagsløn 
Ferieberet-

tiget løn 
Forpligtelse 

        Kr.  Kr.  Kr.  

a 
01.09.2019 - 
31.08.2020 

Indefrosset incl. indeksering i 
2020 

   81.943 

b Indeksering (2,2%*81.943)   1.803 

c 
01.09.2021-
31.12.2021 

01.09.2021 - 31.12.2022 2 2.905  5.810 

d Ferietillæg af 4 måneder (54.231*4*1%)   2.169 

       91.725 

         

   Kortfristet gældsforpligtelse (Anden gæld) 7.979 

   Langfristet gældsforpligtelse (Anden gæld) 83.745 

       91.725 

         

  Årets regulering (91.725 kr. - 89.922 kr.)       1.803 

 

Stigning i forpligtelse i perioden 2018-2021 

Som det fremgår ovenfor stiger forpligtelsen, selv om medarbejderen har samme antal tilgodeha-

vende feriedage ved udgangen af hvert regnskabsår. Udviklingen i forpligtelsen kan opsummeres 

til:  

 

  2018 2019 2020 2021 

  kr. kr. kr. kr. 

Forpligtelse pr. 31.12 84.943 85.603 89.922 91.725 

Årets regulering  660 4.319 1.803 

Heraf indeksering    -597 -1.803 

Stigning i forpligtelse excl. indeksering  660 3.722 0 

Akkumuleret stigning   660 4.383   

 

En del af stigningen skyldes den årlige indeksering af den langfristede feriepengeforpligtelse, som 

er indefrosset. Ud over indekseringen stiger forpligtelsen med 4.383 kr. for den ene medarbejder, 

hvilket svarer til en stigning på 5 % i forhold til forpligtelsen pr. 31. december 2018. Stigningen 

skyldes, at den faktiske forpligtelse, der indregnes for 25 dage inkl. ferietillæg pr. 31. december 

2018, udgør en lavere procentdel (12,16 % jf. nedenfor) af den ferieberettigede løn end de 12,5 

%, som anvendes ved opgørelse af den forpligtelse, der indefryses. Endvidere skal der ud over den 

indefrosne forpligtelse indregnes ferietillæg for opsparingen fra 1. september til balancedagen (4 

måneder). Forpligtelsen vedrørende ferietillæg indgår i den opgjorte forpligtelse for 2018 på 12,16 

%.  

 

Stigningen kan forklares sådan: 

 kr.  ___________ 

Forpligtelse i 2018 vedr. 25 dagea 72.625 

Ferietillæg (1 % af 650.769) 6.508  ___________ 

 79.133  ___________ 
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Forpligtelse i % (79.133*100/650.769) 12,16 

Indefryses i % 12,50  ___________ 

Forskel i %-point 0,34  ___________ 

 

Merforpligtelse, der indefryses 650.769 * 0,34 % 2.214 

Tillagt ferietillæg i 4 mdr. (1 % af 216.923) 2.169  ___________ 

 4.383  ___________ 

a) Der beregnes kun af 25 dage, da forpligtelsen vedrørende de 2 dages restferie er uændret i perioden. 

I eksemplet indgår ikke effekten af en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Arbejdsgiverbetalt pen-

sionsbidrag skal indgå ved opgørelse af den regnskabsmæssige forpligtelse, men skal ikke indgå i 

den ferieberettigede løn, som anvendes til opgørelse af forpligtelsen, som indefryses.  Hvis virk-

somheden har mange ansatte med arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag, og pensionsbidraget har ind-

gået korrekt ved opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse, kan det medføre et 

fald i feriepengeforpligtelsen i 2019 og 2020, da arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag ikke skal indgå i 

grundlaget for opgørelse af forpligtelsen til indefrysning.  

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte din daglige Deloitte re-

visor.  
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