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Afholdelse af ferie

Optjening af ferie

2019 2020 2021

1. jan

1. jan

Indefrysning
I overgangsordningen fra den 1. september 2019 til den 31. august 
2020 sker der en indefrysning af den optjente ferie. Ferien 
kan ikke afholdes eller udbetales før lønmodtageren forlader 
arbejdsmarkedet. 

I følge reglerne skal virksomheden indberette feriepengene for hver 
enkelt medarbejder senest den 31. december 2020. ProLøn sørger 
dog løbende for indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indbetaling til fonden
De virksomheder der har indefrosne midler i virksomheden, vil 
modtage besked fra fonden om indbetaling. Fonden laver en årlig 
opgørelse til virksomheden, hvor det vil være muligt at meddele 
fonden, om virksomheden fortsat ønsker indefrysning eller at 
afregne feriepengene til fonden. 

Vi anbefaler virksomheden at rådføre sig med revisor om, hvilken 
ordning der passer til virksomheden.

1. jan

1. jan 1. maj

1. sep

1. sep

1. sep

30. sep

Overgangsordning - indefrysning

Afholdelse af samtidighedsferieAfholdelse af 
miniferie

Optjening til samtidighedsferieOptjening miniferieåret

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, har overgangsperioden 2019-2020 været et overlap 
mellem den gamle ferielov og den nye ferielov. Dine medarbejdere har optjent 2,08 dg/md fra den 1. janu-
ar 2019 til den 31. august 2019 i alt 16,64 dage. Disse feriedage kan afholdes fra den 1. maj 2020 til den 
30. september 2020. Hvis lønmodtageren ikke afholder de 16,64 dage, vil de resterende feriedage blive 
overført til den nye ferieordning.



Benytter du feriekonto? 
Så skal du være opmærksom på nye betalingsfrister. Fra 1. september 
2020 skal jeres medarbejdere have deres feriepenge til rådighed 
hurtigst muligt efter de er optjent. Det betyder, at I skal indbetale feriepenge 
oftere, end I plejer. Fristen for indbetaling af  feriepenge er den samme som 
indberetningsfristen. 

Fratrådte funktionærer skal indberettes og indbetales den sidste 
bankdag, hvor medarbejderen fratræder. For timelønnede medarbejdere 
skal I indberette og indbetale ferie den sidste dag i den halve måned, 
hvor lønperioden slutter + en halv måned. Fristen vil derfor altid være 
den 15. eller den sidste dag i måneden. ProLøn retter lønsystemet til, så 
fristerne for indberetning og indbetaling overholdes.

Du kan læse mere om den nye ferielov på: https://indberet.virk.dk/ny-ferielov

Vigtigt! Al information fra ProLøn vedrørende Den nye Ferielov, 
kan du finde i *Mit ProLøn* under emnet: *Ny ferielov*.


