
Fakta om den nye ferielov  

Den nye ferielov skaber usikkerhed, men lad os gentage de centrale ting (gældende for de 

fleste) 

 

✓ Loven træder først i kraft den 1. september 2020 

✓ Den får ingen likviditetsmæssig virkning i f.t. det, som I kender i dag 

✓ Den får ingen regnskabsmæssig virkning 

✓ Timelønnede optjener fortsat 12,5 % af lønnen i feriepenge 

✓ Funktionærer optjener fortsat ret til 2,08 dages ferie med løn og 1% i ferietillæg 

✓ Hvis virksomheden i dag afregner timelønnedes optjente feriepenge løbende, sker 

der ingen ændring for denne gruppe 

✓ Medarbejdere, der har ferie med løn (typisk funktionærer) optjener såvel ferie for 

optjeningsåret 2019 og 2020 indtil den nye lov om samtidighedsferie træder i kraft 

1. september 2020. I alt PÅ PAPIRET ekstra 25 feriedage 

✓ Til at håndtere overgangsordningen etableres den nye feriefond i regi af ATP 

✓ Virksomheden skal således opgøre feriepengeforpligtelsen pr. den 31. august 2020 

og indberette dette beløb til Feriefonden. Ordningen vil alene have 

likviditetsmæssig betydning for virksomheden, hvis den har medarbejdere, der 

forlader arbejdsmarkedet helt (typisk ved pensionering) 

✓ Langt de fleste vil vælge at lade den indberettede feriepengeforpligtelse til 

Feriefonden blive stående som en gæld i bogholderiet. Hvis man har betydelige 

likviditetsreserver, kan man overveje at indbetale det. Virksomheden vil årligt blive 

pålignet en mindre rente for den hensatte forpligtelse 

✓ Ferietillægget på 1 % berøres også af den nye lov. Det udbetales typisk i maj måned; 

men kan fremadrettet udbetales i forbindelse med ferieafholdelsen 

✓ Feriefridage berøres IKKE af den nye ferielov. Typisk foreskriver overenskomsten, at 

de optjenes i et år og afholdes i året efter. Hvis man ønsker, at de skal følge den nye 

ferielovs tanker, skal overenskomster eller ansættelseskontrakter ændre fra 1. 

september 2020 

✓ Medarbejderen har fortsat ret til at holde 3 ugers hovedferie i perioden 1. maj til 

30. september  

✓ Medarbejderen kan afholde ferie helt normalt i overgangsåret 2019-2020 efter 

gældende ferielov 

✓ Ferie optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 (16,7 dage) kan afholdes i 

perioden 1. maj 2020 – 30. september 2020 

 


