
Fonden Lønmodtagernes Feriemidler 
 

Fonden Lønmodtagernes Feriemidler er den fond som skal forvalte danskernes tilgodehavende feriemidler, 

som opstår i forbinde med overgangen til den nye ferielov. 

Derfor indefryses feriepenge 

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 overgår vi til samtidighedsferie, hvor 

lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.  

Ved ferielovens ikrafttræden, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler 

og vil derfor i princippet have ret til 10 ugers ferie på et enkelt år. Da det ikke er hensigtsmæssigt for 

hverken arbejdskraftudbuddet, samfundsøkonomien eller arbejdsgivernes likviditet, er det besluttet at 

”indefryse” de feriemidler, der er optjent efter den gamle ferielov. 

Ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal 

derfor indefryses.  

Nedenfor kan du læse mere om hvad den nye ferielov og den nye fond betyder for arbejdsgiver og 

medarbejdere. 

Arbejdsgiver 

Ved overgangen til den nye ferielov skal ferie optjent i perioden den 1. september 2019 til 31. august 2020 

indberettes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Du er som arbejdsgiver ansvarlig for indberetning og 

indbetaling af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler.  

Arbejdsgiver har overordnet følgende muligheder i forhold til lønmodtagernes optjente feriemidler 

1. indbetale optjente feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler  

2. beholde penge som lån mod en årlig indeksering af tilgodehavende 

Indbetaling af tilgodehavende feriemidler  

De optjente feriemidler kan enten indberettes løbende i forbindelse med lønafregning eller de kan 

indberettes som et samlet beløb. Indberetning skal ske senest den 31. december 2020 via E-indkomst. Der 

arbejdes pt. på en selvbetjeningsløsning, hvor arbejdsgiver kan se de indberetninger som er foretaget. 

Det vides endnu ikke hvordan arbejdsgiver skal indbetale de opsparede feriemidler, men den årlige 

ordinære opkrævning kommer til at falde den 1. september hvert år.  

Som arbejdsgiver bestemmer du selv om du kun ønsker at indbetale tilgodehavende feriemidler for nogle 

grupper af medarbejdere og vente med indbetaling for andre. Der skal dog altid betales det fulde beløb pr. 

medarbejder. Det vil sig, at arbejdsgiver ikke kan vælge kun at indbetale f.eks. halvdelen af en 

medarbejders tilgodehavende feriemidler.  

Når du som arbejdsgiver indberetter feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler skal du samtidig 

tage stilling til, om feriemidler indbetales eller om de beholdes som lån i virksomheden. Det har ingen 

betydning for dine medarbejdere, om du vælger at beholde tilgodehavende feriemidler i virksomheden, 

eller om du indbetaler dem til Lønmodtagernes Feriemidler. Alle lønmodtagere får den samme procentsats 

tilskrevet deres opsparing hvert år, uanset hvor feriemidlerne er placeret.  



Medarbejder 

Er du lønmodtager i overgangsåret til den nye ferielov, så får du en helt ny opsparing hos Lønmodtagernes 

Feriemidler. Det skyldes som tidligere nævnt, at ferie optjent i overgangsperioden indefryses, da man som 

medarbejder, ellers vil have ret til 10 ugers ferie når vi overgår til samtidighedsferie.  

Som medarbejder skal du ikke gøre noget for at oplyse Lønmodtagernes Feriemidler om tilgodehavende 

feriemidler. Det er din arbejdsgivers ansvar, opsparede feriemidler for lønperioden 1. september 2019 til 

31. august 2020 bliver indberettet.  

Der arbejdes pt. på at udvikle en selvbetjeningsløsning, hvor du kan se hvad der er indberettet. Når 

selvbetjeningsløsningen er klar, kan du finde den her på www.ld.dk og på www.borger.dk. 

Udbetaling af tilgodehavende midler   

Dine optjente feriemidler placeres som en opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltes af 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Din opsparing tilskrives hvert år, ét endnu ikke kendt afkast, uanset om dine 

tilgodehavende feriemidler indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler eller om din arbejdsgiver vælger at 

beholde pengene som et lån.  

Du skal ikke selv holde øje med om din arbejdsgiver indbetaler, går konkurs, fusionerer eller flytter til 

udlandet. Det er Lønmodtagernes Feriemidlers opgave at sørge for, at du får dine penge. Går din 

arbejdsgiver f.eks. konkurs inden tilgodehavende feriemidler er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler, 

så er det Lønmodtagernes Garantifond der overtager kravet og dækker tilgodehavende.  

Du kan IKKE hæve eller flytte dine opsparede feriemidler, før end at du går på pension eller på anden måde 

forlader arbejdsmarkedet eller Danmark.  

Beskatning af feriemidler 

Er indberetning af tilgodehavende feriemidler foretaget af din arbejdsgiver direkte til Lønmodtagernes 

Feriemidler, så skal der betales almindelig indkomstskat ved udbetaling. 

Er tilgodehavende feriemidler indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse, er de blevet beskattet 

ved optjeningen, og du skal derfor ikke betale indkomstskat ved udbetaling. 

Læs meget mere om Fonden Lønmodtagernes Feriemidler her https://www.ld.dk/lonmodtagernes-

feriemidler/om-lonmodtagernes-feriemidler/ 

 

Læs også vores andre blogindlæg om den nye ferielov 

• Den nye ferielov, det betyder den for dig  

• Ferielovsudvalget overså de mindre virksomheder ved udformningen af den nye ferielov  

• Fakta ark om den nye ferielov  

• Det sker der med ferietillægget i overgangsperioden  

• Står jeres direktør med ferie med løn 

• Infobrev til medarbejdere 
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