
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny ferielov 

Opdateret 3. februar 2020 
Audit & Assurance 



  

 

1 

 

Ny ferielov – med ikrafttræden 1. september 2020 

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

rie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Det betyder også, at nye løn-

modtagere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie i det første år af deres ansættelse.  

 

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have ret til samme antal feriedage, som de har i dag, men 

principperne for optjening og afholdelse ændres. Ligeledes vil der fortsat være to former for feriebetaling, 

nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse. Lønmodtagere, der er ansat måneds-

vis eller for længere tid (funktionæransatte), har ret til ferie med løn og ferietillæg. Lønmodtagere, der 

ikke er ansat på funktionærvilkår (timelønnede), har ret til ferie med feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse 

indbetales løbende af arbejdsgiveren til FerieKonto, som udbetaler feriegodtgørelsen til medarbejderne. 

Feriegodtgørelse beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn. Da feriegodtgørelse således afvikles 

løbende, giver denne forpligtelse sædvanligvis ikke anledning til væsentlige regnskabsmæssige problem-

stillinger. 

 

For at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt, 

indeholder den nye ferielov en ”overgangsordning”, som bl.a. betyder, at et års optjent ferie indefryses 

og først udbetales når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen jf. lov om social pension. Der er dog 

visse undtagelser fx i forbindelse med tilkendelse af førtidspension mv. 

 

De vedtagne lovforslag er: 

 Lov nr. 60 af 30/01/2018: Bekendtgørelse af lov om ferie, og  

 Lov nr. 58 af 30/01/2018: Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.  

 

Nedenfor er de gældende regler og de nye regler for opsparing og afholdelse af ferie samt den regn-

skabsmæssige behandling opsummeret. Endvidere er beskrevet overgangsreglerne samt den regnskabs-

mæssige behandling af de feriepengeforpligtelser, der indefryses.  

 

Direktører er ikke omfattet af ferieloven. Eventuelle ferieforpligtelser vedrørende direktører er omtalt 

sidst i nyheden.  

 

1. Afgrænsning 

Feriefridage (”6. ferieuge”) er ikke reguleret i hverken den gældende eller den nye ferielov, men aftalt via 

kollektive overenskomster eller frivillige aftaler. Der er ingen ændring til den regnskabsmæssige behand-

ling heraf, og feriefridage omtales derfor ikke yderligere.  

 

Da medarbejderne fremover kan holde ferie i takt med, at den optjenes, skal indberetning og indbetaling 

af feriegodtgørelse for timelønnede til FerieKonto fra den 1. september 2020 ske en gang i måneden. 

Efter de gældende regler sker indberetning og indbetaling kvartalsvis. Bortset herfra sker der ikke grund-

læggende ændringer i disse bestemmelser, hvorfor de ikke omtales yderligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198312
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198298
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Begreber i den nye ferielov 

 

Ferieåret: Optjeningsperioden, som er fra den 1. september 20X1 – 31. august 20X2. 

Afholdelsesåret: Perioden, hvor ferien kan afholdes - omfatter ferieåret tillagt 4 måneder, dvs. perio-

den 1. september 20X1 – 31. december 20X2. 

Fonden: Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 

Tilgodehavende feriemidler: Feriepenge opsparet i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, 

som indefryses indtil lønmodtageren når folkepensionsalderen. 

Indeksering: Årlig opskrivning af tilgodehavende feriemidler baseret på lønindeksreguleringssats sva-

rende til lønudviklingen. Indekseringens størrelse fastsættes hvert år senest den 31. maj. Fonden giver 

arbejdsgiverne meddelelse om indekseringens størrelse.  

Afgørelsesåret: Anvendes vedrørende: 

 Indbetaling af feriemidler til fonden: Afgørelsesåret 20X1 omfatter perioden fra 1. marts i afgørel-

sesåret (20X1) frem til udgangen af februar måned i det efterfølgende år (20X2). 

 Indeksering af feriemidler: Afgørelsesåret 20X1 omfatter perioden fra den 1. juni i det forudgående 

år (20X0) frem til den 31. maj i afgørelsesåret (20X1). 

 

 

2. Gældende optjeningsregler 

Efter den gældende ferielov kan ferie, der optjenes i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, først 

afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien 

optjenes, til ferien kan afholdes. Medarbejdere optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansæt-

telse i et kalenderår, svarende til 25 dage pr. år.  

 

Optjening og afholdelse af ferie efter gældende lov 

2018 2019 2020 

Jan. Dec.  Maj Apr. 

Optjener ret til fem ugers ferie...  ... som kan afholdes fra 1. maj 2019 til 
30. april 2020. 

 

Regnskabsmæssig behandling - feriepengeforpligtelse 

For et kalenderårsregnskab 20X1 består feriepengeforpligtelsen jf. den nugældende ferielov af: 

a) Restferie, der er opsparet i kalenderåret 20X0, som skal afholdes i perioden 01.01.20X2-30.04.20X2. 

I restferie kan også indgå ferie, der er aftalt overført fra tidligere ferieår. Som udgangspunkt kan af-

tales at op til en uges ferie overføres til afholdelse i efterfølgende ferieår, dog gælder særlige regler i 

tilfælde af sygdom mv. 

b) Opsparet ferie i kalenderåret 20X1, som skal afholdes i ferieåret 01.05.20X2-30.04.20X3.  

c) Ferietillæg, opgjort som 1 % af den ferieberettigede løn for 20X1. Er der aftalt højere ferietillæg ind-

regnes ferietillæg med den aftalte procentsats.  

 

Måling af feriepengeforpligtelsen 

Måling af feriepengeforpligtelser skal ske ud fra en going concern-betragtning og ud fra en forudsætning 

om, at ansættelsesforholdet fortsætter. Måling med udgangspunkt i, hvad der skal udbetales i forbindelse 

med en medarbejders fratræden, skal alene ske i tilfælde af, at opsigelse/afskedigelse er sket inden ba-

lancedagen. Forpligtelsen skal dække den lønomkostning (”dagsløn”), som virksomheden ikke modtager 

nogen modydelse for, når medarbejderen holder ferie, og måles derfor til den lønomkostning, som virk-

somheden skal afholde i forbindelse med medarbejderens afholdelse af ferie. Det betyder, at pension, 

bonusordninger, fri bil mv. skal indgå i grundlaget for beregning af feriepengeforpligtelsen baseret på de 

forventede, faktiske omkostninger hertil.  
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Efter Deloittes opfattelse kan beregningen baseres på lønniveauet pr. balancedagen, forudsat effekten af 

de forventede lønstigninger frem til udbetalingstidspunktet ikke afviger væsentligt fra effekten af en til-

bagediskontering af feriepengeforpligtelsen – hvilket i praksis ofte vil være tilfældet. 

 

I dag anvendes i praksis to metoder til måling af den samlede feriepengeforpligtelse. Efter den ene me-

tode (eksakte metode) måles forpligtelsen som summen af den beregnede feriepengeforpligtelse for hver 

enkelt medarbejder. Efter den anden metode (summariske metode) måles forpligtelsen som en procent-

del af den samlede udbetalte løn (bruttogage). 

 

Eksakte metode Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede feriepengeforpligtelse for 

hver enkelt medarbejder. Dette kræver, at den enkelte medarbejders dagsløn 

og antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder opgøres. 

Summariske me-

tode 

Forpligtelsen opgøres som en procentdel af virksomhedens samlede udbetalte 

løn, herunder løn under afholdt ferie. Procentdelen fastsættes ud fra skatte-

mæssige regler og er fx 12 % for kalenderårsregnskaber og 15,5 % for regn-

skabsår, der afslutter 30. juni. 

 

Den summariske metode bør alene anvendes, hvis den ikke giver væsentlige forskelle i forhold til den 

eksakte metode. Medarbejdernes mulighed for at opspare en uges ferie til afholdelse i næste ferieår og 

indførelse af betalte feriefridage, som kan medføre at en større andel af den lovregulerede ferie afholdes 

senere, betyder, at den summariske metode kan give væsentlige forskelle i forhold til den eksakte meto-

de. Deloitte anbefaler derfor som hovedregel den eksakte metode, således at feriepengeforpligtelsen ikke 

over- eller undervurderes væsentligt. I konkrete situationer kan målingen af feriepengeforpligtelsen 

eventuelt tage udgangspunkt i den summariske metode, der dog skal korrigeres for effekten af ferie, der 

er overført fra tidligere år, feriefridage mv.  

 

3. Nye optjeningsregler 

Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie i samme periode. Det betyder, at 

den ferie, der optjenes fx i februar måned, allerede kan afholdes i marts måned samme år. Ferien optje-

nes i perioden 1. september - 31. august året efter (ferieåret). Optjent ferie afholdes i løbet af ferieafhol-

delsesperioden, som omfatter ferieåret og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalender-

årets udgang. Der er således 16 måneder til at afholde ferien, dog er der også mulighed for at overføre 

en uges ferie til næste afholdelsesperiode. Arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale, at lønmodtageren kan 

afholde betalt ferie, før den er optjent. Det giver den enkelte medarbejder øget fleksibilitet i forhold til 

afholdelse af ferie. 

 

Optjening og afholdelse af ferie efter ny ferielov 

2020 2021 

Sep.    Aug. Dec. 

 Optjener løbende i ferieåret 1. september 2020 - 31. august 
2021 … 

 

 … til løbende afholdelse i 16 måneders perioden 1. september 2020 - 31. december 2021 

(ferieafholdelsesperioden). 

 

Regnskabsmæssig behandling – feriepengeforpligtelse og tilgodehavende ferieopsparing 

Samtidigheden i optjening og afvikling af ferie, jf. ovenfor, medfører at feriepengeforpligtelsen generelt 

vil blive mindre end under den nugældende ferielov. Endvidere betyder muligheden for at afholde betalt 

ferie, før den er optjent, at virksomheden kan få et tilgodehavende hos lønmodtagerne. I en lang periode 
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vil virksomheden dog fortsat kunne have større feriepengeforpligtelser, som vedrører den tidligere ferie-

lov, jf. overgangsreglerne nedenfor.  

 

For et kalenderårsregnskab (20X1) består feriepengeforpligtelsen jf. den nye ferielov af: 

a) Opsparet ferie i ferieåret 1. september 20X0 - 31. august 20X1, som ikke er afholdt i perioden 1. 

september 20X0 - 31. december 20X1, og som derfor overføres til afholdelse i næste ferieår. Som ef-

ter de gældende regler kan optjent ferie ud over 4 uger (dvs. 1 uges ferie) overføres til afholdelse i 

den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Endvidere gælder særlige regler for overførsel af ferie i til-

fælde af særlige forhold, herunder sygdom.  

b) Opsparet ferie i perioden 1. september 20X1 - 31. december 20X1, som ikke er afholdt i samme peri-

ode. 

 

Hvis en lønmodtager efter aftale med en arbejdsgiver afholder ferie før den er optjent, får virksomheden 

et tilgodehavende (”tilgodehavende ferieopsparing”) hos medarbejderen, som afvikles i takt med at med-

arbejderen optjener retten til den afholdte ferie. Fratræder lønmodtageren, inden den afholdte ferie er 

optjent, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne i lønmodtagerens udestående krav på løn og ferie-

betaling. Tilgodehavende ferieopsparing skal som udgangspunkt indregnes under andre tilgodehavender. 

Hvis beløbet er uvæsentligt, vil det dog ud fra en konkret væsentlighedsvurdering kunne modregnes i 

virksomhedens feriepengeforpligtelse.  

 

Lønmodtagere, der afholder ferie med løn, får som efter de gældende regler et ferietillæg på 1 % af den 

ferieberettigede løn i ferieåret. 

 

Ferietillægget kan ikke udbetales ved ferieårets start, da systemet med samtidighedsferie betyder, at den 

løn, ferietillægget skal beregnes på grundlag af, ikke er kendt ved ferieårets start. Ferietillæg kan derfor 

enten udbetales:  

a) samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller 

b) sammen med lønnen for maj måned (ferietillæg for perioden fra 1. september til 31. maj) og lønnen 

for august (for den resterende del af ferieåret, dvs. 1. juni til 31. august).  

 

Ved udbetaling af ferietillæg to gange, henholdsvis maj og august, vil skyldig ferietillæg for et kalender-

årsregnskab (20X1) udgøre 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september – 31. december 

20x1. Ved udbetaling samtidig med afholdelse af ferie skal der udarbejdes en konkret opgørelse pr. med-

arbejder.  

 

Måling af feriepengeforpligtelsen/ tilgodehavende ferieopsparing 

Som følge af samtidighedsprincippet skal feriepengeforpligtelsen efter den nye ordning opgøres ud fra en 

eksakt opgørelse, dvs. at der ikke kan anvendes en summarisk metode svarende til den der har været 

anvendt under den gældende ferielov. Virksomhederne skal således sikre sig, at de har systemer og pro-

cedurer, der sikrer korrekt registrering af medarbejdernes optjente og afholdte ferie til brug for opgørelse 

af feriepengeforpligtelsen efter den eksakte metode. Effekten af at ændre metode for opgørelse af ferie-

pengeforpligtelsen efter den summariske metode til opgørelse efter den eksakte metode, er en ændring 

af et regnskabsmæssigt skøn, som skal indregnes i resultatopgørelsen sammen med regulering af ferie-

pengeforpligtelsen i øvrigt. Væsentlige ændringer i regnskabsmæssige skøn skal forklares, ligesom den 

beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet så vidt muligt skal 

oplyses. Der gælder i øvrigt samme principper for måling af feriepengeforpligtelsen/tilgodehavende ferie-

opsparing, dvs. at måling sker ud fra en going concern-betragtning og forpligtelsen opgøres til et beløb, 
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som svarer til den lønomkostning, virksomheden ikke modtager nogen modydelse for, når medarbejderen 

holder ferie. 

 

Eksempel - oplysning om ændring i regnskabsmæssigt skøn 

Som følge af den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, er feriepengeforpligtelsen opgjort 

efter en eksakt metode, hvor feriepengeforpligtelsen opgøres som summen af den beregnede feriepen-

geforpligtelse for hver enkelt medarbejder. Tidligere blev feriepengeforpligtelsen opgjort efter en sum-

marisk metode, hvor forpligtelsen blev målt som en %-del af den ferieberettigede løn. Den ændrede 

metode har netto påvirket årets resultat negativt med xx t.kr. i form af forøgede personaleomkostninger 

med xx t.kr. og reduktion af skat af årets resultat med xx t.kr. Feriepengeforpligtelsen, som er indregnet 

i regnskabsposten anden gæld under kortfristede forpligtelser* i balancen, er forøget med xx t.kr. og 

aktuel skat er reduceret med xx t.kr., hvilket samlet set har påvirket egenkapitalen negativt med xx 

t.kr. 

 

*Det er forudsat, at ændringen indarbejdes i 2018 årsrapporten. Den feriepengeforpligtelse, som indefryses efter 

overgangsordningen i den nye lov, indregnes opdelt på kort- og langfristede gældsforpligtelser. Hvis ændringen sker i 

forbindelse med opgørelse og indregning af den feriepengeforpligtelse, som indefryses, kan oplysningen gives sådan 

”..... Feriepengeforpligtelserne, som er indregnet i regnskabsposterne anden gæld under henholdsvis kort- og langfri-

stede forpligtelser i balancen, er forøget med henholdsvis xx t.kr. og xx t.kr. og aktuel skat …..”.  

 

 

4. Overgangsordning 

Der er vedtaget en række overgangsregler med henblik på at reducere virksomhedernes likviditetstab 

ved overgang til den nye ordning og for at sikre, at lønmodtagere i overgangsåret kan afholde ferie efter 

samme feriemønster som efter den nuværende ferieordning.   

 

Ved overgangen til den nye ferieordning med samtidighed vil lønmodtagerne have optjent ferie efter de 

gældende regler, som endnu ikke er afholdt. Desuden vil de på overgangstidspunktet begynde at optjene 

ny ferie, som kan afholdes løbende i takt med optjeningen. Det medfører, at en lønmodtager kan optjene 

to ferieårs ferie - i alt ti uger - til afholdelse i det første år med samtidighedsferie. Da det vil have stor 

betydning for samfundsøkonomien og for arbejdsgivernes likviditet, hvis der skal ske betaling af op til ti 

ugers ferie i løbet af ét år, er der vedtaget en overgangsordning, som imødekommer disse udfordringer.  

 

Overgangsordningen består af to perioder.  

 

Op-

sparings-

periode 

Overgangsregel Formål 

1. januar 

2019 - 31. 

august 

2019 

 

Ferie opsparet i denne peri-

ode og ferie overført fra 

tidligere ferieår, som en 

lønmodtager ikke har af-

holdt eller fået udbetalt se-

nest 31. august 2020, og 

som ikke er varslet til afhol-

delse i september 2020, 

overføres til afholdelse efter 

den nye lov.  

 

Denne overgangsordning skal sikre, at lønmodtagere 

har ferie til afholdelse i fx efterårsferien oktober 2020 

og sommeren 2021 efter overgang til den nye ferielov. 

 

Ved overgang til den nye lov den 1. september 2020 

begynder lønmodtageren at optjene og afholde ferie 

samtidig, jf. ovenfor. Ved udgangen af september 2020 

har lønmodtageren kun optjent 2,08 feriedage til afhol-

delse efter den nye lov. Men i perioden 1. januar 2019 - 

31. august 2019 kan en lønmodtager opspare 16,64 

(8*2,08) feriedage, som kan afholdes i perioden 1. maj 
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Op-

sparings-

periode 

Overgangsregel Formål 

– 30. september 2020 efter den gældende lov eller 

overføres til afholdelse efter den nye lov. Hvis en løn-

modtager afholder 12 dage efter den gældende lov, vil 

der således være 4,64 dage til overførsel til afholdelse 

efter den nye lov. Dette kan sikre, at lønmodtageren 

har feriedage til fx efterårsferien i oktober 2020. 

1. septem-

ber 2019 - 

31. august 

2020 

Ferie optjent i denne perio-

de kan som hovedregel ikke 

afholdes eller udbetales 

efter den nye ferielov. Ferie 

optjent i denne periode bli-

ver indefrosset og udbetales  

når lønmodtageren når fol-

kepensionsalderen. 

Denne overgangsordning skal sikre, at lønmodtagere 

ikke kan afholde op til ti ugers ferie i det første år med 

samtidighedsferie. Der er dog en særlig undtagelsesre-

gel (de såkaldte ”fondsferiedage”), hvis en lønmodtager 

ikke har optjent de 16,64 feriedage som omtalt ovenfor 

(denne undtagelse omtales ikke yderligere her).  

 

 

Perioden 1. januar 2019 - 31. august 2019 

2019 2020 2021 

Jan. Sep.  Maj     Sep. Dec. 

Optjening af 16,64 ferie-
dage … 

  ... som kan 
afholdes fra 1. 
maj 2020 til 30. 
september 2020 
… 

… eller overføres til afholdelse 
efter den nye lov frem til 31. 

december 2021. 

 

 

Perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 

2019 2020 

 Sep. Aug.  

 Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 
31. august 2020 bliver indefrosset og udbeta-
les når lønmodtageren når folkepensionsalde-

ren. 

 

 

Regnskabsmæssig behandling af feriedage optjent jf. overgangsordningerne 

 

Ferie optjent i perioden 1. januar 2019 - 31. august 2019, som overføres til afholdelse efter 

den nye lov  

De optjente feriedage jf. den første overgangsordning, som er optjent efter den gældende lov og overfø-

res til afholdelse efter den nye lov, indgår i feriepengeforpligtelsen, som opgøres under den nye lov med 

de dage, der overføres.   

 

Indefrosne feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 

Under Lønmodtagernes Dyrtidsfond oprettes ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” 

(”fonden”), som får til opgave at forvalte og administrere de tilgodehavende feriemidler, som er indefros-

set.  
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For hver lønmodtager skal arbejdsgiveren indberette ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. 

august 2020. Dette betyder, at der skal foretages en eksakt opgørelse pr. medarbejder, opgjort som 12,5 

% af den ferieberettigede løn i optjeningsperioden. Den ferieberettigede løn er ethvert indkomstskatte-

pligtigt lønbeløb og personalegode, herunder den skattemæssige værdi af fri bil, aviser, lønmodtagerens  

bidrag til pension mv. Arbejdsgiverens bidrag til pensionsordning samt feriegodtgørelse, ferietillæg og løn 

under ferie skal ikke indgå i den ferieberettigede løn. Bemærk, at den ferieberettigede løn opgøres på 

grundlag af de skattemæssige værdier af fri bil mv., hvor der ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen 

anvendes de faktiske omkostninger til fri bil mv. Den ferieberettigede løn kan som oftest trækkes ud af 

virksomhedens lønsystem. For medarbejdere, der har ret til ferie med løn, og som er omfattet af en kol-

lektiv overenskomst, der giver ret til pension af feriepenge ved fratræden, skal der endvidere beregnes 

pensionsbidrag af de feriemidler, der indefryses1. Pensionsbidraget indberettes til fonden sammen med 

de feriemidler, som indefryses.  Indberetningen skal ske senest den 31. december 2020 og skal for hver 

enkelt lønmodtager indeholde oplysninger om: 

1) navn og CPR-nummer eller anden entydig identifikation, 

2) det beløb, de tilgodehavende feriemidler er opgjort til, samt 

3) antallet af opsparede feriedage. 

 

I løbet af sommeren 2021 modtager arbejdsgiverne et brev fra fonden, og arbejdsgiverne skal herefter 

beslutte, om de vil beholde feriemidlerne i virksomheden eller indbetale feriemidlerne til fonden. Hvis 

virksomheden vælger at indbetale feriemidlerne til fonden, skal indbetaling ske senest den 1. september 

2021. Feriemidlerne kan til enhver tid frivilligt indbetales til fonden. Arbejdsgiverne skal årligt og senest 

den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiver fortsat vil beholde ikke forfaldne, tilgodehaven-

de feriemidler i virksomheden. Virksomhederne bør foretage en konkret vurdering af, om det ud fra en 

likviditets- og rentemæssig vurdering er mest fordelagtigt at indbetale feriemidlerne til fonden eller be-

holde dem i virksomheden. I denne vurdering skal indgå effekten af den årlige indeksering af feriemidler, 

som baseres på lønudviklingen, jf. nedenfor, og derfor kan afvige fra virksomhedens kalkulationsrente. Af 

lovbemærkningerne fremgår, at den årlige indeksering vil være skattemæssigt fradragsberettiget.  

 

Hvis arbejdsgiver beholder feriemidlerne i virksomheden, skal forpligtelsen hvert år reguleres med en 

indeksering, som fastsættes af fonden senest den 31. maj. Indekseringen opgøres på baggrund af den 

årlige faktiske lønudvikling, som fastlægges ud fra DA’s strukturstatistik. Denne udgjorde 2,3 % for 2018. 

Den indeksering, som fonden fastsætter senest 31. maj gælder for perioden fra den 1. juni i det forudgå-

ende år til den 31. maj i afgørelsesåret. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for fondens 

meddelelse til arbejdsgiver. Indekseringen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger. 

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan føres argumenter for, at indekseringen kan indregnes under per-

sonaleomkostninger i resultatopgørelsen.  

 

Ved kalenderårets afslutning kender virksomheden ikke indekseringens størrelse for perioden 1. juni – 

31. december. Efter Deloittes vurdering kan den seneste kendte indeksering anvendes som grundlag for 

indekseringen frem til 31. december. Ved næste meddelelse om indeksering fra fonden reguleres den 

indeksering, der er indregnet på baggrund af et skøn, så den indregnede indeksering udgør den indekse-

ring, som er meddelt fra fonden.  

 

Efter Deloittes forståelse skal der ved kalenderårsafslutningen 2020 indregnes indeksering for perioden 1. 

september – 31. december 2020.  

                                                           

1 Jf. § 2, stk. 4 i lov nr. 58 af 30.01.2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler 
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De tilgodehavende feriemidler, som ikke frivilligt er indbetalt til fonden, forfalder først til betaling, når 

medarbejderne når folkepensionsalderen. Dog skal feriemidlerne indbetales til fonden senest samtidig 

med virksomhedens eventuelle opløsning eller ophør med virksomhed i Danmark. Ved hel eller delvis 

overdragelse af en virksomhed kan erhververen af virksomheden overtage forpligtelsen vedrørende tilgo-

dehavende feriemidler over for fonden. 

 

Udbetaling af tilgodehavende feriemidler med tillæg af årlige indeksreguleringer foretages af fonden, når 

lønmodtagerne når folkepensionsalderen. Fonden opgør hvert år ved udgangen af juli de tilgodehavende 

feriemidler, som skal udbetales til lønmodtagere, og som virksomheden skal indbetale til fonden. Det 

opgjorte beløb dækker de feriemidler, der skal udbetales til lønmodtagere fra den 1. marts i afgørelseså-

ret og frem til udgangen af februar måned i det efterfølgende år. Fonden træffer også hvert år inden ud-

gangen af juli måned afgørelse om forholdsmæssig indeksering af de feriemidler, der skal indbetales til 

fonden, og som vedrører perioden fra seneste indeksering og frem til den måned, hvori indbetaling finder 

sted.  

 

Virksomhederne skal indbetale det opgjorte beløb senest den 1. september i afgørelsesåret. I årsrappor-

ten skal den del af feriemidlerne, som virksomheden forventer forfalder til betaling indenfor 12 måneder 

efter balancedagen, indregnes som kortfristet forpligtelse. Resten indregnes som langfristet forpligtelse. 

 

Eksempel - årsrapport for 2020 – afgørelsesåret 2021 

Det beløb, som skal udbetales til lønmodtagere i perioden 1. marts 2021 - 28. februar 2022, opgør 

fonden og meddeler virksomheden inden udgangen af juli 2021. Beløbet skal virksomheden indbetale til 

fonden senest den 1. september 2021.  

 

I årsrapporten for 2020 skal virksomheden indregne det beløb, som virksomheden forventer at skulle 

indbetale til fonden senest den 1. september 2021, som kortfristet forpligtelse. 

 

5. Feriepengeforpligtelser i årsrapporterne for 2019-2021 

Årsrapporterne for 2019 og frem vil kunne indeholde feriepengeforpligtelser opgjort efter både den gæl-

dende og den nye lov. Nedenfor er den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelser i kalen-

derårsrapporter for 2019, 2020 og 2021 opsummeret:  

 

Kalenderårsrapporter 2019 

 Opsparet ferie Lov Måling 

1 Restferie, opsparet i ka-

lenderåret 2018, som 

skal afholdes i perioden 

1. januar 2020 - 30. april 

2020. I restferie kan 

også indgå ferie, der er 

aftalt overført fra tidlige-

re ferieår jf. afsnit 2. 

Gældende 

lov 

Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede fe-

riepengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder. Forplig-

telsen pr. medarbejder opgøres som skyldige feriedage pr. 

medarbejder ganget med forventet dagsløn under afholdel-

se.  

2 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 

Gældende 

lov 

Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede fe-

riepengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder. Forplig-

telsen pr. medarbejder opgøres som skyldige feriedage pr. 

medarbejder ganget med forventet dagsløn under afholdel-

se. Hertil tillægges ferietillæg på 1 % af den ferieberettige-

de løn, som skal udbetales senest samtidig med feriens 



  

 

9 

 

 Opsparet ferie Lov Måling 

eller overføres til afhol-

delse efter den nye lov i 

perioden 1. september 

2020 – 31. december 

2021.  

afholdelse.   

 

3 Opsparet ferie i perioden 

1. september 2019 - 31. 

december 2019, som 

indefryses 

Ny lov Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede fe-

riepengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder, opgjort 

som 12,5 % af den ferieberettigede løn i opsparingsperio-

den. Forpligtelsen skal indregnes under langfristede for-

pligtelser (anden gæld), dog skal den del af feriemidlerne, 

som virksomheden forventer at skulle indbetale til Ferie-

Konto, som følge af at medarbejdere når folkepensionsal-

deren - eller af anden årsag fratræder - inden udløbet af 

overgangsperioden, indregnes som kortfristede forpligtel-

ser.  

 

Kalenderårsrapporter 2020 

 

 Opsparet ferie Lov Måling 

1 Overført ferie opsparet 

efter gældende lov i 

perioden 1. januar 2019 

- 31. august 2019, som 

er overført til afholdelse 

efter den nye lov (se 

2019 pkt. 2).  

Gældende 

lov/ny lov 

Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede ferie-

pengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder. Forpligtelsen 

pr. medarbejder opgøres som skyldige feriedage pr. medar-

bejder ganget med forventet dagsløn under afholdelse.  

2 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 årsrap-

porten for 2019. 

Ny lov Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede ferie-

pengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder, opgjort som 

12,5 % af den ferieberettigede løn i opsparingsperioden. 

Hvis virksomheden har tilkendegivet over for fonden, at 

virksomheden vil beholde feriemidlerne i virksomheden, 

skal forpligtelsen indregnes under langfristede forpligtelser 

(anden gæld), dog skal den del af feriemidlerne, som virk-

somheden forventer forfalder til betaling indenfor 12 måne-

der, indregnes som kortfristede forpligtelser. 

 

Feriemidlerne skal indekseres for perioden 1. september – 

31. december 2020. Indekseringen indregnes i resultatop-

gørelsen under personaleomkostninger eller eventuelt under 

finansielle omkostninger jf. ovenfor. Da fonden først træffer 

afgørelse om indeksering hvert år senest den 31. maj, vil 

indekseringen pr. 31. december skulle ske på baggrund af 

et skøn.   
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 Opsparet ferie Lov Måling 

3 Opsparet ferie i perioden 

1. september 2020 – 

31. december 2020.  

Ny lov Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede ferie-

pengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder, opgjort som 

opsparet ferie i perioden 1. september – 31. december 

2020, som endnu ikke er afholdt i samme periode.  

 

For en medarbejder, der har været ansat hele perioden, er 

der opsparet 4*2,08 dage = 8,32 dage. Hvis medarbejde-

rens dagsløn fx udgør 3.000 kr. og medarbejderen ikke har 

anvendt de opsparede feriedage, så udgør forpligtelsen 

8,32*3.000 kr. = 24.960 kr. Hvis medarbejderen har an-

vendt to dage, udgør forpligtelsen 6,32*3.000 kr. = 18.960 

kr. 

 

Herudover skal indregnes skyldig ferietillæg på 1 % af den 

ferieberettigede løn for perioden 1. september – 31. de-

cember 2020. Ferietillægget skal udbetales senest samtidig 

med feriens afholdelse eller sammen med maj lønnen. 

 

 

Kalenderårsrapporter 2021 

 

 Opsparet ferie Lov Måling 

1 Indefrosset ferie, som ikke 

er indbetalt til fonden. 

 

Ny lov Den forpligtelse, der blev indregnet i årsrapporten i 2020, 

indregnes fortsat, hvis virksomheden ikke har valgt frivilligt 

at indbetale feriemidlerne til fonden.  

 

I årsrapporten skal den del af feriemidlerne, som virksom-

heden forventer forfalder til betaling indenfor 12 måneder, 

indregnes som kortfristet forpligtelse. Resten indregnes som 

langfristet forpligtelse. De skyldige feriemidler indekseres pr. 

31. december 2021, således at der indregnes et års indekse-

ring i resultatopgørelsen under personaleomkostninger eller 

eventuelt under finansielle omkostninger jf. ovenfor. Da 

fonden træffer afgørelse om indeksering hvert år senest den 

31. maj, vil indekseringen pr. 31. december skulle ske på 

baggrund af et skøn.  

2 Opsparet ferie i perioden 

1. september 2020 – 31. 

august 2021, som er aftalt 

overført til afholdelse i 

efterfølgende ferieafhol-

delsesperiode. Som ud-

gangspunkt kan aftales at 

op til en uges ferie overfø-

res til afholdelse i efterføl-

gende ferieafholdelsespe-

riode jf. afsnit 3.  

Ny lov Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede ferie-

pengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder. Forpligtelsen 

pr. medarbejder opgøres som skyldige feriedage pr. medar-

bejder ganget med forventet dagsløn under afholdelse.  

 

3 Opsparet ferie i perioden 

1. september 2021 – 31. 

december 2021 

Ny lov Forpligtelsen opgøres som summen af den beregnede ferie-

pengeforpligtelse for hver enkelt medarbejder, opgjort som 

opsparet ferie i perioden 1. september 2021 – 31. december 

2021, som endnu ikke er afholdt i samme periode. Se også 

ovenfor kalenderåret 2020 punkt 3.  
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6. Direktører 

Direktører er hverken omfattet af den gældende eller den nye ferielov. Direktørens ret til at afholde betalt 

ferie reguleres i direktørkontrakten. Hvis det fremgår af direktørkontrakten, at direktøren har ret til ferie i 

henhold til ferieloven, skal der indregnes feriepengeforpligtelse vedrørende direktøren.  

 

Hvis det ikke er aftalt, at direktøren har ret til at afholde ferie i henhold til ferieloven, skal der alene ind-

regnes feriepengeforpligtelse, hvis direktøren opsparer retten til ferie i ét år til afholdelse i et andet år, 

eller hvis direktøren har ret til godtgørelse ved fratrædelse. Dette skal vurderes konkret ud fra direktø-

rens ansættelseskontrakt. 

 

Hvis direktøren har ret til afholdelse af sædvanlig ferie fra det tidspunkt, vedkommende tiltræder, uanset 

ansættelsesperiode, skal der ikke indregnes feriepengeforpligtelse. Hvis direktøren fx tiltræder 1. april 

2018 og kan afholde betalt sommerferie i juli 2018, så opsparer direktøren ikke ret til ferie, og der skal 

derfor ikke indregnes feriepengeforpligtelse vedrørende direktøren.  

 

Da direktører som anført ikke er omfattet af den nye ferielov, skal direktøren ikke indgå i opgørelsen af 

feriemidler til indberetning til fonden. Hvis arbejdsgivere ønsker at ligestille direktører med andre medar-

bejdere og indregne en tilsvarende forpligtelse i balancen vedrørende direktøren, skal der indgås en sær-

skilt aftale herom.  

 

7. Ikrafttræden mv. 

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. 

 

 

Deloitte 3. februar 2020 
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