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1. Indledning

Indtil nu har vi i Statens Lønsystem ladet løndel 5000 stå åben på registret efter at 
der er foretaget ferieafregning ved fratræden for at sikre, at medarbejderen også 
fik beregnet feriepenge, hvis der senere blev foretaget efterbetaling af fx bonus, 
resultatløn eller lønstigninger i forbindelse med indgåelse af nye overenskomster 
eller aftaler med tilbagevirkende kraft. 

Fra og med 1. januar 2020 har vi ikke denne mulighed, da vi, fordi vi fortsat er i 
overgangsperioden, ikke kan indberette feriegodtgørelse for indeværende år til 
Feriekonto, med mindre det skal afregnes til fonden. 

For at sikre, at vi fortsat kan beregne og udbetale feriepenge af beløb som bliver 
udbetalt efter fratræden og som vedrører en periode som ligger uden for 
overgangsperioden (1. september 2019 til og med 31. august 2020), har vi 
besluttet at omlægge nettobeløb og nettoferieløndele fra feriegodtgørelse 
indeværende år til feriegodtgørelse sidste år (optjeningsåret 2019), hvilket betyder 
at det fra og med 1. lønkørsel i januar 2020 fortsat vil være løndel 5000, som 
kommer til at stå åben på registret, men at oplysningerne hentes fra og dannes 
automatisk ved indrapportering af løndel 5010. 

Dette vil sikre, at der for beløb afregnet efter at medarbejderen er fratrådt og 
ferieafregnet vil blive beregnet feriepenge, som bliver udbetalt via FerieKonto. 

2. Indberetning

Indberetning af ferie ved fratræden i overgangsperioden fra og med den 1. 
januar til og med den 31. august 2020 skal foregå som nedenfor beskrevet: 

Tilgodehavende feriedage afregnes på: 

Løndel 5002 – Indeværende år (overføres til fonden) 
Løndel 5010 – Sidste år 
Løndel 5020 – Forrige år 

Tilgodehavende særlige feriedage – fortsætter uændret: 

Løndel 5017 – Indeværende år 
Løndel 5027 – Sidste år 
Løndel 5037 – Forrige år 
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Ved indrapportering af løndel 5010 genereres løndel 5000 automatisk på registret 
med oplysningerne fra løndel 5010 og denne forbliver åben, så der kan beregnes 
feriepenge af eventuelle efterbetalinger. 

Indberetning af ferie ved fratræden efter overgangsperioden fra og med den 
1. september 2020 skal foregå som nedenfor beskrevet:

Ved den nye ferielovs ikrafttræden pr. 1. september 2020 anvendes to nye løndele 
som erstatning for løndel 5000 og 5010. 

Løndel 5001 – som erstatter løndel 5000 kan anvendes fra 1. september 2020 og 
løndel 5011 – som erstatter løndel 5010 kan anvendes når vi er forbi det første 
ferieafholdelsesår med samtidighedsferie med udgangen af 2021 til afregning af 
ferie for sidste år. 

Tilgodehavende feriedage afregnes på: 

Løndel 5002 – Indeværende år (i overgangsperioden - overføres til fonden) 
Løndel 5001 – Indeværende år (efter overgangsperioden – fra og med 1.      
september 2020) 

Med undtagelse af PKAT 4XX og færøsk skattepligtige, som ikke er omfattet af 
den nye ferielov, vil nedenstående løndele ophører, da al ferie optjent under den 
gamle ferielov overføres til ferie under den nye ferielov, i forbindelse med dennes 
ikrafttræden pr. 1. september 2020: 

Løndel 5010 – Sidste år 
Løndel 5020 – Forrige år 

Tilgodehavende særlige feriedage – fortsætter uændret: 

Løndel 5017 – Indeværende år 
Løndel 5027 – Sidste år 
Løndel 5037 – Forrige år 
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3. Eksempel på indrapportering af løndel 5010 med automatisk
oprettelse af løndel 5000

Eksempel på en person, som fratræder med udgangen af januar 2020 og skal 
ferieafregnes: 

Ferien optjent i perioden 1. september 2019 til og med 31. januar 2020 afregnes 
på løndel 5002, da denne skal til fonden. 

Skærmbilledet udfyldes helt som normalt og gemmes: 

Ferien optjent i perioden 1. januar 2019 til og med 31. august 2019 afregnes på 
løndel 5010, da denne skal til FerieKonto: 

Skærmbilledet udfyldes helt som normalt og gemmes: 
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Når der trykkes gem generes automatisk oprettelse af en løndel 5000, som ser ud 
som følger: 
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