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Høring vedr. udkast til lov om ændring af lov om forvaltning og 

administration af tilgodehavende feriemidler, kildeskatteloven 

og pensionsbeskatningsloven (Førtidig udbetaling af reste-

rende tilgodehavende feriemidler) 

 

Beskæftigelsesministeriet sender hermed vedlagte udkast til ændring af lov om for-

valtning og administration af tilgodehavende feriemidler, kildeskatteloven og pen-

sionsbeskatningsloven (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemid-

ler) i ekstern høring. 

Med lovforslaget foreslås førtidig udbetaling af feriemidler ud fra følgende hoved-

punkter: 

• Der kan ansøges om udbetaling af resterende feriemidler fra ultimo marts 

2021 til 31. maj 2021. 

• Det er frivilligt, om man vil søge. Tilgodehavendet for lønmodtagere, der 

ikke får udbetalt feriemidlerne, forbliver i fonden Lønmodtagernes Ferie-

midler og udbetales, når lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller 

af andre grunde varigt forlader arbejdsmarkedet. 

• Udbetalingen baseres på arbejdsgivers indberetninger af lønmodtagernes 

tilgodehavende feriemidler.  

• Den førtidige udbetaling bliver finansieret direkte som et udlæg fra staten. 

Udbetalingen bliver bogført som et lån fra staten til Lønmodtagernes Ferie-

midler, som hernæst tilbagebetaler beløbet, når tilgodehavende feriemidler 

indbetales af arbejdsgivere, FerieKonto mv. 

• Arbejdsgivere kan fortsat vælge mellem at indbetale deres feriepengefor-

pligtelse (muligt fra 1. februar 2021) eller at beholde midlerne som likvidi-

tet i virksomheden, indtil lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller 

af andre årsager permanent forlader arbejdsmarkedet. 

• Udbetalingen vil ikke medføre fradrag i ydelser mv. til og med 2023. Det 

gælder både for indkomst- og formueafhængige ydelser. Dette gælder også 

for ydelser, der er afhængige af ægtefælles, samlevers eller andre i husstan-

dens indkomstgrundlag. 
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• Lønmodtagers indestående tilgodehavende feriemidler i Lønmodtagernes 

Feriemidler reguleres frem til ansøgningstidspunktet. Reguleringen består 

af fondens investeringsafkast og indeksering af midler hos arbejdsgiveren 

fratrukket omkostninger. 

• Afgørelser om udbetaling af resterende feriemidler kan påklages til Løn-

modtagernes Feriemidler. Hvis klager ikke får fuldt ud medhold, oversen-

des klagen til Ankestyrelsen, hvor klagen behandles administrativt. Princi-

pielle sager behandles i Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. 

Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag bedes sendt til bm@bm.dk, Al-

berte Storm, ams@bm.dk og Mette Stisen Flyger, msf@bm.dk senest onsdag den 

10. februar 2021. 

 

Venlig hilsen 

Mette Stisen Flyger 

Center for Arbejdsliv 
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