Den ny ferielov i SLS
Den 1. september 2020 træder den ny ferielov i kraft. Det betyder, at vi har foretaget en del tilretninger i
SLS - det gælder både ændringer af opsummering af den feriegivende løn samt ændringer i forhold til
løndele, der skal anvendes til afregning af feriegodtgørelse i forbindelse med fratrædelse.
I det følgende kan du læse mere om de ændringer, der bliver foretaget i SLS for at sikre en korrekt
beregning af feriepenge for funktionærer, fratrådte og timelønnede m.fl. med løbende feriegodtgørelse. Vi
har valgt at synkronisere betegnelserne for de enkelte grupper med SKAT’s betegnelser.
Afsnittene indeholder en teknisk beskrivelse af ændringer, der medfører nye opsummeringer til faste felter,
automatisk dannede nettoferie-løndele samt løndele, der fremover skal anvendes til afregning af
feriegodtgørelse mv. i overgangsperioden.
Funktionærer:
Denne gruppe af lønmodtagere omfatter ansatte med løn under ferie. Det gælder også – i modsætning til i
overgangsperioden – de som allerede var omfattet af samtidighedsferie i henhold til den gamle ferielov.
Ansatte, der er omfattet af færøsk samtidighedsskat er også omfattet af den ny ferielov og ferieaftalen –
det undersøges i øjeblikket hos det færøske skattevæsen, hvorledes feriepenge i overgangsperioden skal
håndteres. Lønmodtagere, der er omfattet af en grønlandsk overenskomst eller den grønlandske
tjenestemandslov, er ikke omfattet af det nye regelsæt – det gælder PKAT i intervallet 400-499.
Den feriegivende løn opsummeres til nye faste felter, der er placeret under grupperingen ”Ferieoplysninger
4”.

FF 700, Ny ferietotal-1 DÅ
FF 701, Ny ferietotal-2 DÅ
Det er kun løn m.v. der beregnes pr. 1. september 2020 og frem, der indgår i grundlagene – får man
efterreguleret løn m.v. for perioder, der ligger før 1. september 2020 i enten overgangsperioden eller i
perioden før, indgår denne løn i de felter, der hidtil har været anvendt til feriegivende løn.

Feriedage, der optjenes løbende i ferieåret, opsummeres til et nyt fast felt, der også er placeret under
”Ferieoplysninger 4”
FF 704, Feriedage DÅ, ny ferielov.
Vi har allerede nu oprettet felter til brug for SÅ, der tages i anvendelse i forbindelse med årsjusteringen i LG
09-2021 2. lønkørsel, når ferieåret 2021 starter:
FF 702, Ny ferietotal-1 SÅ
FF 703, Ny ferietotal-2 SÅ
FF 705, Feriedage SÅ, ny ferielov.
Løbende beregning af særlig feriegodtgørelse:
Med virkning fra 1. september beregnes den særlige feriegodtgørelse løbende samtidig med lønnen hver
måned – der sker dog ingen udbetaling. Beløbet opsummeres til et nyoprettet fast felt under
”Ferieoplysninger 4”:
FF 710, Særlig feriegodtgørelse. Løbende optjening.
Udbetaling af den særlige feriegodtgørelse:
Den optjente særlige feriegodtgørelse udbetales 2 gange årligt. Godtgørelse, der er optjent i perioden 1.
september 2020 til 31. maj 2021 udbetales i LG 06-2021 2. lønkørsel mens godtgørelse, der optjenes fra 1.
juni 2021 til 31. august 2021 udbetales i LG 09-2021 2. lønkørsel.
Det udbetalte beløb opsummeres til et ligeledes nyoprettet fast felt til brug for eventuel modregning i
feriegodtgørelse ved fratrædelse:
FF 711, Udbetalt særlig feriegodtgørelse.
Se ferievejledningens afsnit 5.3.1 s. 50.
Feriegodtgørelse af merarbejde for deltidsansatte:
Det er aftalt, at der fortsat beregnes 12,5% i feriegodtgørelse af merarbejde – godtgørelsen vil dog blive
udbetalt løbende sammen med betalingen for merarbejdet. Feriegodtgørelsen opsummeres ligesom den
særlige feriegodtgørelse til FF 711.
Se ferievejledningens afsnit 7.2.1 s. 76.
Ferielønregulering:
Der skal fremover altid foretages ferielønregulering, såfremt beskæftigelsesgraden på
optjeningstidspunktet er forskellig fra beskæftigelsesgraden på afholdelsestidspunktet – der skal reguleres
for den konkrete forskel og således ikke ud fra den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad, hvorfor der er
oprettet en ny løndel til erstatning for LKO 5062:

LKO 5066 ferielønregulering
I felt 3 skal beskæftigelseskvoten på optjeningstidspunktet indrapporteres – den beregnes som 10000 x
dellønstæller / dellønsnævner – ved 30/37 udgør kvoten således 8108,11.
Se ferievejledningens afsnit 5.2.2 s. 46.
Udbetaling af ikke afholdte (overførte) feriedage ved fortsat ansættelse:
Udbetaling af ikke afholdte feriedage kan ske på en af følgende løndele, hvis lønmodtageren er i fortsat
ansættelse:
LKO 5003 Lønudbetaling restferie
Løndelen, beregner en timeløn ud fra den fast løbende løn på afholdelsestidspunktet – der tages ikke højde
for, om der har været skift i beskæftigelsesgraden. Hvis der har været skift, bør der samtidig med
anvendelsen af denne løndel, ske ferielønregulering.
LKO 5004 Overførte feriedage – fortsat ansat
Løndelen, der ligeledes beregner en timeløn ud fra den fast løbende løn på afholdelsestidspunktet, tager
højde for ændringer i beskæftigelsesgraden - I felt 3 skal beskæftigelseskvoten på optjeningstidspunktet
indrapporteres – den beregnes som 10000 x dellønstæller / dellønsnævner – ved 30/37 udgør kvoten
således 8108,11.
Se ferievejledningens afsnit 5.7.2 s. 55.
Funktionærer, der fratræder inden 1. september 2020:
Tilgodehavende ferie for perioden før overgangsperioden afregnes som i dag.
Tilgodehavende ferie for overgangsperioden afregnes via LKO 5002.
Funktionærer, der fratræder den 1. september 2020 eller senere:
Vi har oprettet en ny løndel til afregning af tilgodehavende feriegodtgørelse, der optjenes i perioden fra 1.
september 2020 ved fratrædelse:
LKO 5001, Feriegodtgørelse indeværende år
Nettobeløbet dannes under LKO 9530, Feriekonto indeværende år
Opsummering af nettobeløb og feriedage sker til hhv. FF525 (denne lønkørsel), FF255 I alt indeværende år
samt FF 532 Feriedage (denne lønkørsel)
Særligt for universiteter med egen feriefond:
Der skal ikke beregnes A-skat og AM-bidrag og bruttobeløbet skal indberettes til eIndkomst. Bruttobeløbet
dannes under LKO 9531, Feriefond indeværende år.

Vi har oprettet nye felter til brug for opsummering af bruttobeløbene under Ferieoplysninger 3:
FF 712, Feriegodtgørelse brutto, ny ferielov – denne lønkørsel
FF 713, Feriegodtgørelse brutto i alt ny ferielov
Feriedagene opsummeres som hidtil til FF 532.
Se ferievejledningens afsnit 7.2.1 s. 75.
Tilgodehavende feriegodtgørelse, der er optjent i perioden før 1. september 2020, afregnes som hidtil –
feriegodtgørelse vedr. overgangsperioden, der skal indefryses, beregnes automatisk af ØS senere på året.
Modregning af udbetalt særlig feriegodtgørelse samt udbetaling af tilgodehavende godtgørelse:
Som tidligere skal den allerede udbetalte særlige feriegodtgørelse modregnes for den del, hvor ferien ikke
er afholdt, og som noget nyt skal den særlige feriegodtgørelse, som er optjent men endnu ikke udbetalt til
lønmodtageren, udbetales sammen med feriegodtgørelse ved fratrædelsen – der udbetales dog kun den
del, der vedrører afholdt ferie.
Begge dele sker automatisk under beregningen af LKO 5001. Den del, der skal modregnes, fratrækkes i
feriegodtgørelsen som hidtil, mens det beløb, lønmodtageren har til gode, udbetales under LKO 5030,
særlig feriegodtgørelse.
Se ferievejledningens afsnit 7.2.1 s. 75.
Timelønnede samt funktionærer, der har valgt feriegodtgørelse med 12 %:
Feriegodtgørelsen beregnes fortsat under LKO 5050 – der indeholdes A-skat og AM-bidrag og nettobeløbet,
der udmeldes under ny LKO 9555, indberettes til eIndkomst – ferieåret markeres som 2020. Bemærk, at der
ikke længere skal anvendes fradrag ved skattetrækket.
Nettobeløbet opsummeres til FF 536 og dagene til FF 532 – helt som tidligere.
Særligt for universiteter med egen feriefond:
Der skal som ved fratrædende funktionærer ikke beregnes A-skat og AM-bidrag og bruttobeløbet samt
feriedagene skal blot indberettes til eIndkomst. Modposten dannes under LKO 9556.
Vi har oprettet nye felter til brug for opsummering af bruttobeløbene under Ferieoplysninger 3:
FF 714, Bruttoferiepenge, løbende ny ferielov – denne lønkørsel
FF 715, Bruttoferie løbende i alt, ny ferielov
Feriedagene udmeldes i FF 532, Feriedage

