Budzonen – Feriepenge
Feriepenge er noget du tjener udover din løn, men du får dem først udbetalt, når du holder ferie.
Du optjener feriepenge i et kalenderår (1. januar – 31. december) og kan få dem udbetalt i forbindelse med
afholdelse af ferie efter den 1. maj året efter. Du kan løbende se dine optjente feriepenge nederst på din
lønseddel.
Vær opmærksom på, at du løbende betaler AM-bidrag (8%) af feriepengene og at dit fradrag bliver brugt til
beregning af evt. skat, af dine feriepenge. Du kan se specifikation på begge på din lønseddel.
Er det optjente beløb UNDER kr. 1500.-, overfører vi automatisk alle dine feriepenge til din lønkonto omkring
1. maj og du vil modtage en lønseddel.
Ny ferielov: Hvad betyder det for dig?
Pr. 1. september 2020 overgår alle medarbejdere til samtidighedsferie. Det betyder at du hver måned
optjener 2,08 feriedag med feriepenge, som du kan få udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie. Du
skal fortsat anmode om feriepenge på www.borger.dk.

For dig der vil vide mere om den nye ferielov
I dag optjener du ferie fra 1. januar til 31. december, men holder først ferien fra 1. maj til 30. april i det
efterfølgende kalenderår. Dette kaldes forskudt ferie.
Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie. Dette betyder, at du kan holde din ferie samtidig med, at du
optjener den. Ferien optjenes i perioden fra 1. september til 31. august.
OVERGANGSPERIODEN
Med henblik på at regulere overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie er der vedtaget en
overgangsordning. Overgangsperioden er som følger:
1. Ferie, optjent i kalenderåret 2018, dvs. 25 feriedage, afholdes i perioden fra 1. maj 2019 til 30
april 2020.
2. Ferie, optjent i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, dvs. op til 16,64 dage, afholdes i
perioden fra 1. maj 2020 frem til 31. august 2020. Det ferie som evt. ikke er afholdt inden 31.
august 2020 overgår til samtidighedsferien (se punkt 4)
3. Ferie, optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, dvs. op til 25 dage, vil blive
indefrosset og udbetalt ved fratrædelse fra arbejdsmarkedet, fx ved pension. Udbetales fra en
nyoprettet fond under navnet Lønmodtagernes Feriemidler.
4. Pr. 1. september 2020 overgår alle medarbejdere til samtidighedsferie.
(Feriefridage reguleres ikke af ferieloven, og fremgår derfor ikke af illustrationen eller oversigten nedenfor)

Du kan også læse om feriepenge på www.borger.dk/feriepenge
Har du spørgsmål vedr. feriepenge kan du ringe til din distributionsleder.

