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Ny ferielov og feriepengeforpligtelse
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Workshop - emner

Ny ferielov og feriepengeforpligtelse
Moms

Forsikring

Ny ferielov

Læs Partner Revisions egen brochure 
om den nye ferielov - og bliv helt ajour 
med, hvad der er vigtigt at forholde sig 
til lige nu?

Find den på vores hjemmeside 
www.partner-revision.dk
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Ny ferielov

Nyt princip: Samtidighedsferie

Ferie optjenes fra 1/1-31/8 2019

Indefrysningsperioden

Afholdelse af ferie optjent 1/1-31/8 2019

Ny ferielov

Overgangsordning

Feriepenge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020 indefryses ved Fonden 
”Lønmodtagernes Feriemidler” og udbetales til medarbejderen, når denne 
opnår pensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked. 
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Ikke omfattet af ferieloven

• Forhøjet ferietillæg fra 1% til 1,5%

• Særlige feriedage (feriefridage)

Fra ansættelsesbekendtgørelsen

§ 19. De ansatte er omfattet af 
ferieloven. Dog udgør ferietillægget 
1,5 pct., jf. ferielovens § 23, stk. 2.

Stk. 2. Aftale mellem 
Finansministeriet og 
centralorganisationerne om særlige 
feriedage anvendes.

Ny ferielov - overgangsordning

Ferietillæg - to muligheder

• Enten 2 gange om året i maj og august (praktisk)

• Eller i takt med at ferien afholdes (upraktisk)

OBS: Det er ikke længere tilladt at udbetale hele ferietillægget på en gang, 
som mange har gjort tidligere.
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Ny ferielov - overgangsordning

Ferietillæg – praktisk løsning

• Ferietillæg optjent indtil 31/8-19 udbetales i maj 2020.

• I optjeningsperioden 1/9-19 til 31/8-20 indgår 1% af ferietillægget, som en 
del af indefrysningsbeløbet på 12,5%. For de medarbejdere som får 1,5% i 
ferietillæg, er det endnu ikke afklaret om de sidste 0,5% skal udbetales til 
medarbejderen.

• Herefter optjenes der ferietillæg fra 1/9-20 til 31/5-21, som udbetales 
sammen med maj-lønnen for 2021 og fra 1/6-21 til 31/8-21, som udbetales 
sammen med august-lønnen for 2021.

Feriepengeforpligtelse

Opgørelse 31/12 2018

12,5% eller 15% af ferieberettiget løn (FL)

Opgørelse 31/12 2019

Forpligtelse - ferie afholdes 1/1-30/4 2020 restferie optjent 2018

Forpligtelse - ferie afholdes 1/5-31/8 2020 12,5% af FL 1/1-31/8 2019

Indefrysningsbeløb 12,5% af FL 1/9-31/12 2019

Forpligtelse feriefridage 2,5% af FL for hele 2019
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Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Lærer - basisløntrin 4

Afholdelse af ferie og særlige feriedage

Februar 1 uge (særlige feriedage)

Juli 4 uger

December 1 uge

Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Ferieberettiget løn

Højskolelærer trin 4 (sats pr. 1/10-19) 33.914      

Kostskoletillæg 1.431         

Pensionsbidrag - eget bidrag - 1/3 som indbetales af skolen 2.015         

Ferieberettiget løn pr. måned 37.360      

Ferieberettiget løn pr. år 12 måneder x 37.360 448.323    

Fradrag for afholdt ferie 5 uger / 52 uger x 448.323 (43.108)     

Beregningsgrundlag feriepengeforpligtelse 405.215    
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Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Feriepengeforpligtelse - tidligere metode

Feriepenge 12,5% af 405.215 50.652      

Feriefridage (eventuel) 2,5% af 405.215 10.130      

60.782      

Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Feriepengeforpligtelse - ny ferielov

Forpligtelse - ferie afholdes 1/5-31/8 2020

Ferieberettiget løn 1/1-31/8 2019 8 måneder x 37.360 298.882    

Løn under ferie, 4 uger (34.486)     

Beregningsgrundlag 264.396    

Feriepengeforpligtelse 12,5% x 264.396 33.049      
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Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Feriepengeforpligtelse - ny ferielov

Indefrysning

Ferieberettiget løn 1/9-31/12 2019 4 måneder x 37.360 149.441    

Løn under ferie, 1 uge (december) (8.622)       

Beregningsgrundlag 140.819    

Beløb til indefrysning 12,5% x 140.822 17.602      

Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Feriepengeforpligtelse - ny ferielov

Forpligtelse feriefridage

Ferieberettiget løn hele 2019 405.215    

Feriefridage, 2,5% 2,5% x 405.215 10.130      
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Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel

Feriepengeforpligtelse - ny ferielov

Forpligtelse - ferie afholdes 1/1-30/4 2020

Restferie optjening i 2018 Løn i 1 uge 8.622         

Feriepengeforpligtelse 31/12-19, eksempel
Feriepengeforpligtelse - ny ferielov

Forpligtelse - ferie afholdes 1/5-31/8 2020 33.049      

Indefrysning 17.602      

Forpligtelse feriefridage 10.130      

60.782      

Forpligtelse - ferie afholdes 1/1-30/4 2020 - frivillig 8.622         

Feriepengeforpligtelse - ny metode 69.404      

Feriepengeforpligtelse - tidligere metode 60.782      
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Feriepengeforpligtelse 31/12-2020

• Indefrysningsbeløb optjent i perioden 1/9-19 til 31/8-20 skal stemme til beløb 
som den gæld, der indberettes til ”Fonden”. 

• Feriedage optjent 1/9-31/12 2020, som ikke er afholdt. Det må forventes, at 
der kan laves en udskrift fra KOMIT til brug for beregningen.

• Eventuel forpligtelse vedrørende særlige feriedage og ferietillæg.   

Ny ferielov - indefrysning

• Optjenes i perioden 1/9-19 til 31/8-20.

• Indefrysningsbeløb skal være indberettet inden 31/12 2020.

• Første mulighed for betaling af indefrysningsbeløb er 1/9 2021.

• Hvert år i juni måned indekseres (rente) skolens restgæld til ”Fonden”.

• Gælden til ”Fonden” opgøres pr. medarbejder og skolen kan selv vælge hvilke 
medarbejdere, der indbetales for - dog skal gælden til den enkelte 
medarbejder indbetales senest ved dennes udtræden af arbejdsmarkedet. 
Dette styres af ”Fonden”.
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Ny ferielov - indefrysning

Skal skolen frivilligt indbetale den fulde restgæld til fonden? 

• Det kommer an på den enkelte skoles økonomiske forhold.

• Anbefaling: I skal være helt sikre på, at I har den nødvendige likviditetsreserve 
til rådighed – såvel på kort som på langt sigt – før I vælger at indbetale.

• En gang om året er der mulighed for frivillig indbetaling til ”Fonden”, men det 
er ikke muligt at få pengene tilbage fra ”Fonden”.

• HUSK – at det hvert år skal angives, om skolen vil beholde ikke forfaldne 
beløb, ellers forfalder hele gælden til betaling.

MOMS
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Moms

Udgangspunkt

Salg er momspligtig, med mindre det udtrykkeligt fremgår af Momsloven, at det 
er momsfritaget.

For skoler

Det meste af skolens salg er momsfritaget, f.eks. undervisning og indtægter 
tilknyttet hertil. 

Moms

Registrering

Skolen er pligtig til at blive momsregistreret og afregne moms, hvis der er 
momspligtig omsætning over 50.000 kr. årligt.
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Moms - udgående

Momsfri omsætning, eksempler

• Undervisning.

• Udlevering af materialer knyttet til undervisningen.

• Mad og drikke, såfremt det er en del af prisen for momsfri undervisning.

• Udlejning af værelser til elever, som led i momsfri undervisning.

• Udlejning af værelser/lokaler til andre i mindst 1 måned.

• Udlejning af undervisningslokaler.

• Udlejning af sportsfaciliteter.

Moms - indgående

Fuld fradragsret

I forbindelse med indkøb som udelukkende anvendes til momspligtige formål, 
kan al den betalte moms fradrages fuldt ud.
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Moms - indgående

Delvis fradragsret

I forbindelse med indkøb som både anvendes til momspligtige og momsfrie 
formål, er der delvist fradrag for købsmoms efter denne brøk:

* grundtilskuddet fra staten indgår ikke heri, men det gør taxametertilskud.

Momspligtig omsætning x 100

Samlet omsætning (momspligtig og momsfri)*

Moms - indgående

Energiafgifter – fradrag i 2019

• Elafgift til procesformål – 88 øre pr. kwh

• Elafgift – rumvarme, varmt vand og komfortkøling – 62,5 øre pr. kwh

• Vandafgift – 6,37 kr. pr. m3.

Ovenstående kan fradrags på momsopgørelse med samme fradragsats, som 
delvis moms.
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Moms – omvendt betalingspligt

I skal være meget opmærksomme på købsfakturaer uden moms, da det kan 
være, at skolen selv er pligtig til at indbetale momsen i henhold til regler om 
omvendt betalingspligt.

Eksempler:

• Køb i udlandet (f.eks. Facebook)

• Køb af IT-udstyr i DK

Bogføring:
Beregn momsen og bogfør den 
sammen med købet (drift) og modposter 
den på moms omvendt betalingspligt 
(balancen). 
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