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Indefrosne feriepenge – vigtig info! 
 
Overgangsåret vedrørende indefrosne feriepenge er nu overstået, og du skal derfor som arbejdsgiver indberette dine 
medarbejderes indefrosne feriepenge inden 31/12 2020.  
  
Mange lønsystemer foretager indberetningen automatisk, men du har som arbejdsgiver pligt til at tjekke, om belø-
bene er korrekte, eller om der skal foretages korrektioner.  
  
Hvis du ikke løbende fører ferieregnskab i lønsystemet, så vil det beregnede feriepengebeløb til indefrysning ikke 
være reduceret ved afholdelse af ferie. Det er noget du bør være opmærksom på, da det betyder, at medarbejderen 
vil få feriepenge af feriepenge, så det skal korrigeres. 
  
Dine medarbejdere vil modtage et brev i starten af 2021 med opgørelse af, hvor meget der indestår på deres konto 
for indefrosne feriepenge. Hvis medarbejderne ikke er enige i opgørelsen, skal de kontakte jer og eventuelle korrek-
tioner skal foretages i e-indkomst. 
  
Virksomheden vil i juli måned 2021 modtage besked om, hvor mange af de indefrosne feriepenge, der eventuelt skal 
indbetales. Virksomheden skal nemlig som minimum indbetale indefrosne feriepenge for medarbejdere, der går på 
pension/er afgået ved døden/har optjent under kr. 1.500 i indefrysningsperioden. 
  
Hvis virksomheden ønsker at beholde de resterende feriepenge, skal Lønmodtagernes Feriemidler have besked SE-
NEST 31/8 2021 – der er ikke mulighed for dispensation. Gives der ikke besked, så forfalder beløbet til betaling. 
Hvis du ikke ønsker at indbetale de indefrosne feriepenge, vil beløbet blive indekseret årligt (satsen kendes ikke pt.) 
  
Hvis virksomheden ønsker at foretage indbetaling af de indefrosne feriepenge, er deadline for indbetaling den 1. 
september 2021. Opkrævning vil blive udsendt i juli måned. 
  
Du er altid velkommen til at kontakte os såfremt du har yderligere spørgsmål. 
 
VIGTIGE DATOER: 
  
 

Frist for at indberette feriepenge 
for overgangsåret. Herefter får I 
brev om de indberetninger 
Lønmodtagernes Feriemidler har 
modtaget. I kan også se, hvis der 
mangler indberetninger for 
nogle medarbejdere. 

Medarbejderne får brev om jeres 
indberetninger. De skal kontakte 
jer, hvis de mener, at indberet-
ningerne ikke er rigtige. Herefter 
kræver ændringer til en indbe-
retning lønmodtagers accept. 

I vil få et brev fra Lønmodtager-
nes Feriemidler i juli hvert år, 
hvor I kan læse mere om jeres 
årlige opkrævning af feriepenge, 
hvordan I kan beholde feriepen-
ge i virksomheden, og hvordan I 
giver besked, hvis I fortsat vil 
beholde feriepengene. Opkræv-
ningen består af de feriepenge 
for medarbejdere, der skal have 
udbetalt feriepenge. 

Deadline for betaling af 
opkrævning. 

31. december 2020 Primo 2021 Juli 2021 
(og hvert år fremover) 

31. august 2021 
(og hvert år fremover) 

I skal senest den 31. august give 
Lønmodtagernes Feriemidler 
besked, hvis I ønsker at beholde 
de feriepenge, I ikke har fået en 
opkrævning på i juli. Hvis ikke I 
giver besked, får I en opkrævning 
på alle feriepenge, I har indbe-
rettet. 

1. september 2021 


