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Feriepenge i eIndkomst
I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eIndkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS
eller eIndkomst.
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1. Ansvar

Det er i lovens forstand arbejdsgiver (virksomhed/institution) der er pligtig til og
ansvarlig for at der beregnes og afregnes korrekte nettoferiepenge til medarbejdere,
og selv om opgaven med lønudbetaling er givet videre til andre, fx Økonomistyrelsen, er det arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at ferielovens regler og Beskæftigelsesministeriet afgørelser bliver overholdt.
Arbejdsgiver skal sørge for korrekte og rettidige indrapporteringer til lønsystemet,
herunder sikre kontrol af de beregnede og afregnede beløb.

2. Indberetning af nettoferiepenge til eIndkomst

SLS beregner nettoferiepengebeløbet i hver enkelt lønkørsel, både i 1. lønkørsel og
2. lønkørsel.
Indberetningen af disse beløb sker kun en gang om måneden efter 2. lønkørsel. SLS
angiver FerieKonto, SE-nr. 33088566 som udbetaler af feriepengene.
Når nettoferiepengene er indberettet til eIndkomst vil de også blive udstillet for
medarbejderen på Feriepenge.dk
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3. Feriedage i SLS

Feriedagene opsummeres i Faste Felter, Ferieoplysninger 1.

For månedslønnede beregnes feriedagene med 2,08 pr. måned og opsummeres løbende, når der ferieafregnes indberettes disse dage til eIndkomst.
For timelønnede indberettes 2,08 pr. måned, der udbetales løn. Feltet nulstilles efter
hver løngeneration.

Som det kan ses af ovennævnte eksempel, er der i den givne løngeneration beregnet
i alt 6,24 feriedage. Der har altså været beregnet feriepenge for 3 måneder jf. fx eksemplet om nettoferiepenge i afsnit 3.
Når SLS afleverer eIndkomstdata kan der kun leveres for indeværende måned, dvs.
i LG 07 for bagudlønnede indberettes data for juni, uanset hvilke datoer, der er indberettet i lønsystemet.
Da der i eIndkomst er test på hvor mange dage, der kan indberettes for den givne
måned, ville SLS ikke kunne aflevere indberetningen for dette eksempel, idet der er
beregnet 6,24 dage. Derfor indberetter SLS altid kun 2,08 dage pr. måned til eIndkomst.
Det kan derfor være nødvendigt i visse tilfælde at rette dagene manuelt i eIndkomst.
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4. Betaling af nettoferiepenge til FerieKonto, månedslønnede

Ferieafregning ved fratræden, månedslønnede
På baggrund af institutionens ferieafregninger i SLS opkræver Økonomistyrelsen de
beregnede nettoferiepenge fra den enkelte institution. Økonomistyrelsen hæver
pengene på institutionens konto den dato, der fremgår af U980 og skriver en dispositionsdato til medarbejderen på lønsedlen. Denne dispositionsdato er beregnet ud
fra en forventet sagsbehandlingstid hos FerieKonto på ca. 1 uge efter betalingsdatoen.
FerieKonto opkræver nettoferiepengene af Økonomistyrelsen, når SLS har foretaget indberetninger til eIndkomst.
Opkrævningen fra FerieKonto sker med udgangspunkt i medarbejderens fratrædelsesdato – og ikke hvornår feriepengene er beregnet i SLS og heller ikke nødvendigvis på den betalingsdato, der fremgår af U980.
FerieKonto beregner forfaldsdatoen som 1 måned og 7 dage efter den sidste dag i
den måned medarbejderen fratræder. Hvis du vil undgå morarenter, skal du indrapportere feriepengene rettidigt.
Eks.: LG 05, en bagudlønnet, der fratræder den 31. marts 2014
sel

31.3.14
7.5.14

Den ansatte fratræder,
sidste løn udbetales

1. lønkørsel

Lønkørsel, afregning af
ferie skal foretages i
SLS
Ferieberegningen kan
ses på lønseddel
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5. Betaling af nettoferiepenge til FerieKonto, timelønnede

Ferieafregning, timelønnede
På baggrund af institutionens ferieafregninger i SLS opkræver Økonomistyrelsen de
beregnede nettoferiepenge fra den enkelte institution. Økonomistyrelsen opkræver
pengene på institutionens konto den dato, der fremgår af U980.
FerieKonto opkræver nettoferiepengene af Økonomistyrelsen, når SLS har foretaget indberetninger til eIndkomst.
Opkrævningen fra FerieKonto sker med udgangspunkt i den indberettede lønperiode – og ikke hvornår feriepengene er beregnet i SLS og heller ikke nødvendigvis
på den betalingsdato, der fremgår af U980.
Når du indberetter timer og dertil hørende feriepenge (løndel 5050) i fx LG 05, vil
SLS opsætte lønperioden som april, uanset hvilken dato du har brugt i din indrapportering.
FerieKonto beregner forfaldsdatoen som 1 måned og 7 dage efter den sidste dag i
kvartalet.
Eks.: En timelønnet får timer for 1. kvartal
Måned
ode
fx 31.12.13
nuar
fx 31.1.14
bruar
fx 28.2.14
04

Timerne opgøres ved månedens udgang

1. lønkørsel
Betalingsdato
LG 02
7.5.14
LG 03
7.5.14
LG 04
marts

Timer indrapporteres og udbetales
og feriepenge beregnes
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6. Feriepengeuddata i SLS

Som dokumentation for de beregnede nettoferiepenge danner SLS uddata 907.
De beløb, der fremgår af uddata 907 skal svare til de beløb Økonomistyrelsen opkræver, disse fremgår af uddata 980.
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7. Kontant udbetaling af feriepenge

Feriepengene er først til disposition for lønmodtageren, når betalingen modtages i FerieKonto.
Derfor er det godt at være opmærksom på at det er tilladt at afregne feriepenge
kontant for ferie, der afholdes i forbindelse med fratræden og/eller inden feriepengene er forfalden til betaling til FerieKonto.
Eksempel
Medarbejder fratrådt: 31.3.2014
Feriepenge afregnet i SLS LG 05/14, 1. lønkørsel
Medarbejder afholder ferie: 23.4.-29.4.2014
Betaling af feriepenge modtages i FerieKonto: 7.5.2014
Ca. 1 uge efter er nettoferiepengene til rådighed for medarbejder
Kontant udbetaling af feriepenge sker på løndel 50xx, sats 3 i felt 5 og procent i felt
6 jf. løndelsbeskrivelsen.
Herefter vil forløbet se sådan ud:
Eksempel
Medarbejder fratrådt: 31.3.2014
Feriepenge afregnet i SLS LG 05/14, 1. lønkørsel
Feriepenge er udbetalt kontant i 1. lønkørsel i april (LG 05/14, 1. lønkørsel)
Medarbejder afholder ferie: 23.4.-29.4.2014

8. Negative feriepenge i SLS - timelønnede

Nedennævnte vedr. kun nettoferiepenge som er beregnet ifm. løndel 5050
For meget afregnede nettoferiepenge vil automatisk blive tilbageført fra FerieKonto, fx ifm. for mange anviste timer til timelønnede.
Vi danner advis RB 7267, når der er indberettet negative feriepenge til eIndkomst –
med teksten:
"Negativ feriegodtgørelse i denne måned, kr. xxx,yy er indberettet til eIndkomst".
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Hvis der er negative feriepenge totalt for året
Hvis du retter bruttoferiepenge i 1. lønkørsel, vil tilbageførslen af nettoferiepenge
blive beregnet og afventer herefter 2. lønkørsel.
Hvis der bliver beregnet positive nettoferiepenge til 2. lønkørsel, vil de for meget
udbetalte nettoferiepenge fra 1. lønkørsel blive modregnet disse. Hvis der ikke beregnes positive nettoferiepenge til 2. lønkørsel vil de blive trukket fra den udbetalte
løn. Hvis ikke der udbetales løn, vil der blive dannet skyldigt beløb.
Da der dannes skyldigt beløb, skal du være opmærksom på, at når og hvis du får
penge tilbage fra FerieKonto, skal du enten udligne konto 61.50 direkte i regnskabet eller indrapportere løndel 2913 og løndel 8561, hvis det skyldige beløb ikke automatisk modregnes, jf. emnebeskrivelsen om skyldige beløb.
Bemærk! I situationen ovenfor, hvor de for meget beregnede nettoferiepenge ikke kan tilbageføres
fra FerieKonto automatisk - skal du følge vejledningen i kapitel 10: ”Når du skal have nettoferiepenge tilbage…” i denne emnebeskrivelse.
Eksempel, timelønnet
Lønmodtager bliver trukket i løn og løndel 5050 beregnes automatisk. Bruttobeløbet fremkommer i fradrag og nettobeløbet (løndel 9551) i ydelse, = negative nettoferiepenge
1. lønkørsel:
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2. lønkørsel:
– beløbet trækkes og lønmodtager skylder beløbet til institutionen

9. Negative feriepenge i SLS - månedslønnede

Når der er udbetalt for mange feriepenge skal bruttobeløbet rettes i SLS.
For månedslønnede skal du gøre dette, fordi a-indkomsten og jeres forbrug på
18.11 (Egentlig løn) skal nedskrives.
Hvis du retter bruttoferiepenge i 1. lønkørsel, vil tilbageførslen af nettoferiepenge
blive beregnet og afventer herefter 2. lønkørsel.
Hvis der bliver beregnet positive nettoferiepenge til 2. lønkørsel, vil de for meget
udbetalte nettoferiepenge fra 1. lønkørsel blive modregnet disse. Hvis der ikke beregnes positive nettoferiepenge til 2. lønkørsel vil de blive trukket fra den udbetalte
løn. Hvis ikke der udbetales løn, vil der blive dannet skyldigt beløb.
Da der dannes skyldigt beløb, skal du være opmærksom på, at når og hvis du får
penge tilbage fra FerieKonto, skal du enten udligne konto 61.50 direkte i regnskabet eller indrapportere løndel 2913 og løndel 8561, hvis det skyldige beløb ikke automatisk modregnes, jf. emnebeskrivelsen om skyldige beløb.
Eksempel, månedslønnet
Bruttoferiepenge er rettet via løndel 8810. Der er ikke indrapporteret nettoferiepenge, da det ikke er muligt at tilbageføre disse maskinelt via SLS
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Hvis der var indrapporteret løndel 8903, med negative nettoferiepenge i 1. lønkørsel, ville disse være blevet trukket i 2. lønkørsel og der ville være opstået skyldigt beløb.

Bemærk, hvis der bliver afregnet yderligere feriepenge og løndel 8903 bliver indrapporteret med negative feriepenge i 1. lønkørsel, vil det skyldige beløb blive modregnet i 2. lønkørsel.
Det er de skyldige nettoferiepenge du skal anmode om at få retur ved at følge retningslinjerne i næste afsnit: Når du skal have nettoferiepenge tilbage . . .

10. Når du skal have nettoferiepenge tilbage…

Du skal nedskrive nettoferiepengene med det beløb du ønsker at få tilbage. Nedskrivningen foretages direkte i eIndkomst.
Når du skal have feriepenge tilbage, skal du derfor følge nedenstående retningslinjer.
Nettoferiepengene må kun rettes i eIndkomst på www.skat.dk indtil betalingsdatoen og beløbet er udstillet for medarbejderen. Du kan følge med i indberetninger
og betalinger af nettoferiepenge på www.virk.dk

BEMÆRK: Når beløbet er udstillet for medarbejderen, er eventuelle negative nettoferiepenge et mellemværende mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Du kan altså
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ikke få penge tilbage fra FerieKonto (via Økonomistyrelsen) efter denne dato. Heller ikke selvom du retter i eIndkomst.
Hvis det er muligt at få feriepengene tilbage, skal du følge disse retningslinjer:
Du skal indsende dokumentation for at FerieKonto har accepteret tilbageførslen.
(OBS! Vent med at indsende dokumentation, indtil jeres rettelse kan ses på Virk.dk)
- samt regneark med kopi af alle kolonner fra vinduet ”Detailoplysninger pr. medarbejder” i eIndkomst, som dokumenterer jeres rettelse.
Dokumentation fra FerieKonto skal enten være i form af print indeholdende alle
posteringer vedr. den pågældende medarbejder (cpr. nr.) jf. nedenfor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gå ind på virk.dk
Søg efter FerieKonto
Vælg Betalinger og indberetninger til FerieKonto
Vælg Start
Log ind
Vælg evt. SE-nr. (hvis institutionen har flere SE-nr.)
Vælg betalinger
Søg på CPR-nr.
Tjek at alle posteringer er med på skærmen, både plus og minus (man kan udvide antal af viste posteringer oppe til højre over de viste linjer)
Print siden/siderne ud og indsend den/dem

Eller brev fra FerieKonto, hvoraf det fremgår at tilbageførslen er sket.
Dokumentationen skal indsendes til Statens Administrations Serviceportal.
Når Økonomistyrelsen kan se at det indsendte beløb er modregnet på vores opkrævning eller er tilbagebetalt fra FerieKonto, vil det blive betalt til den SKB-konto,
som jeres institution anvender til øvrige betalinger fra SLS.

11. Renter/morarenter

Du kan som arbejdsgiver komme ud for at skulle betale renter. I dette afsnit beskrives hvordan du skal forholde dig, når renterne relaterer sig til nettoferiepenge.
•

i relation til indbetalingen til FerieKonto (renter)
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• i relation til udbetalingen til lønmodtageren(morarenter)

Renter i relation til indbetalingen til FerieKonto
Selvom opgaven med lønudbetaling er givet videre til Statens Lønsystem, er det institutionens ansvar at feriepenge beregnes og afregnes rettidigt.
FerieKontos betalingsfrist for feriepenge er som tidligere beskrevet 1 måned og 7
dage efter fratrædelsesdatoen for månedslønnede (funktionærer). Vær opmærksom
på at det er fratrædelsesdatoen og ikke indrapporteringsdatoen, der er udgangspunkt for FerieKontos opkrævning.
For timelønnede gælder at der opkræves 1 måned og 7 dage efter et kvartals udløb.
Vær opmærksom på at SLS opsætter lønperioden ud fra udbetalingstidspunktet,
uanset hvilken dato, der er indrapporteret til lønmodtageren.
Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, vil FerieKonto opkræve renter efter reglerne i ferieloven. Se evt. denne oversigt over frister.
Økonomistyrelsen vil blive opkrævet renter af FerieKonto samtidig med opkrævningen af nettoferiepengene og vil derefter opkræve renterne hos institutionen via
den SKB-konto som Institutionen anvender til øvrige betalinger fra SLS.
Til brug som dokumentation for opkrævning af renter fra Feriekonto, er der udarbejdet uddata 983: Rente til Feriekonto.
Uddataet indeholder rentebeløb der er beregnet af for sent afregnede feriepenge, pr.
lønmodtager. Det beløb der opkræves hos institutionen fremgår af ”Total”.
Uddata 983 leveres til institutionens partneraftale for PDF-filer, og dannes kun fra
timelønskørsler.
Her er indsat et udsnit af indholdet i uddata 983:
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Renter i relation til udbetalingen til lønmodtageren (morarenter)
Datoen for udbetaling af feriepengene er ikke på fastsat på forhånd, men lønmodtageren har krav på at få udbetalt sine feriepenge, når ferien rent faktisk skal holdes.
Hvis feriepengene ikke er til rådighed, når lønmodtageren – i forbindelse med sin
ferieafvikling – har krav på at få dem udbetalt fra FerieKonto, skal der derfor betales morarenter, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor den pågældende over for
arbejdsgiveren har rejst kravet om indbetaling af feriegodtgørelsen til FerieKonto,
og indtil det tidspunkt, hvor beløbet er til disposition for vedkommende. Der henvises til lov nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v.
Der skal også beregnes morarente i tilfælde, hvor den fratrådte medarbejder ikke
selv har rejst krav herom. Beløbet skal ikke indbetales til FerieKonto, men udbetales direkte til medarbejderen.
Morarenter udbetales på løndel 6939.

12. Funktionalitet ift. at undgå morarenter fra FerieKonto

Når en ansat er fratrådt og i de efterfølgende måneder får udbetalt efterregulering af
feriegivende løn, vil FerieKonto opkræve morarenter af for sent indbetalte feriepenge.
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Der kan ske fritagelse for pålæg af morarenter i en række tilfælde, der anses for
"lovligt forsinkede efterreguleringer".
Eksempler herpå ifølge vejledning til indberetning til eIndkomst er:
•
•
•

Bonus
Provison
Udbetaling af overtidsbetaling

For at der kan ske fritagelse for renter, så skal koden FK1 i feltet: Tekst vedr. indtægtsart (kode 68) indberettes sammen med feriepengene i eIndkomst.
Det kan nu lade sig gøre at indberette en indikator i SLS på en af følgende måder
enten via:
•
•

Faste felter, eIndkomst 2: feltet Lovligt forsinket efterregulering sættes = 1 eller
Ny Løndel 268, der indrapporteres under løbende løndele.

Løndelen opsætter automatisk markeringen i det faste felt jf. ovenfor, og sættes automatisk i afgang og slettes fra registret efter lønkørslen.
Markering for lovligt forsinket efterregulering nulstilles også automatisk efter 2. lønkørsel, når der er foretaget indberetning til eIndkomst.

13. Teknikken bag nettoferiepenge i SLS

Feriepenge overmeldes kun til eIndkomst én gang om måneden efter 2. lønkørsel.
Dvs. du kan nå at rette evt. for mange afregnede feriepenge i 1. lønkørsel - til 2.
lønkørsel.
For at gemme skyldige feriepenge til 2. lønkørsel dannes automatisk løndel 785 til
timelønnede, 786 til månedslønnede og 885, feriepenge 1. lønkørsel.
I 1. lønkørsel dannes løndel 785, der modsvarer løndel 9551 nettoferiepenge eller
786, der modsvarer nettoferieløndelene 9501, 9511 og 9521. Derudover dannes
løndel 885, der posterer på konto 61.50 skyldigt beløb.
I 2. lønkørsel foretages samme manøvre, men med modsat fortegn, og nu kan det
skyldige beløb sættes til betaling til FerieKonto.
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1. lønkørsel

2. lønkørsel

Eksempel, negative feriepenge til en timelønnet:
LG 02, 2. lønkørsel – der afregnes feriepenge
Der er udbetalt løndel 3950, tillæg til gruppeliv. Løndelen er feriegivende og der beregnes kr. 8,54 i nettoferiepenge jf. løndel 9551. Beløbet angives til eIndkomst og
betales efter kvartalets udløb.
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LG 03, 1. lønkørsel – feriepenge trækkes tilbage
Til efterfølgende 1. lønkørsel standses løndel 3950. Det bevirker at der beregnes negative feriepenge. På lønsedlen ser det ud som om nettoferiepengene trækkes fra
FerieKonto.
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I 1. lønkørsel skal du være opmærksom på at år-til-dato ikke medtages på faste felter, Ferieoplysninger 1. De negative nettoferiepenge opsættes til evt. senere udligning.

På lønbånd kan du se at løndel 9551 står som ydelse jf. lønsedlen. Løndel 785 og
885 dannes for i stedet at kontere nettoferiepengene på jeres konto 61.50.
Beløbet afventer 2. lønkørsel. Hvis der ikke er positive feriepenge totalt for året –
eller kommer positive feriepenge i 2. lønkørsel, vil medarbejderen blive trukket for
beløbet i 2. lønkørsel:

På periodeoplysningslisten kan du se hvad der er konteret på personen. Løndel 885
konterer på konto 61.50
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LG 03, 2. lønkørsel – der dannes negativ løn til lønmodtager
I dette eksempel er der ikke positive feriepenge at modregne i, så når vi kommer til
2. kørsel, bliver beløbet trukket, så lønmodtageren kommer til at skylde pengene.

Da SLS ikke kan indberette negative nettoferiepenge til eIndkomst, hvis der ikke er
positive feriepenge at modregne i for året, vil år-til-dato feltet stå urørt, og svare til
måneden før.

På lønbånd kan du se løndel 785 og 885 med modsat fortegn af 1. lønkørsel og løndel 631 bliver dannet.
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Og på periodeoplysningslisten kan du se konteringerne for personen, løndel 885
trækkes som modpost til posteringen i 1. lønkørsel og løndel 631 ydes som lønmodtagerens gæld til institutionen.
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