Ny ferielov
Information til menighederne august 2020
Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder, at overgangsperioden mellem den
gamle og den nye lov (= ”indefrysningsperioden”) slutter. Overgangsperioden går fra 1. september 2019 til
31. august 2020.
I løbet af efteråret skal Lønmodtagerne Feriefond have at vide, hvor mange feriepenge der skal indefryses
for hver enkelt ansat, og det skal derfor opgøres. Der kommer besked, når det er tid at indberette. Hvornår
det bliver, og på hvilken måde, vides endnu ikke.

Udbetaling af indefrosne feriepenge
Folketinget har besluttet, at lønmodtagere kan vælge at få 3 uger af de indefrosne feriepenge udbetalt i
oktober. Det skal du ikke bekymre dig om – staten lægger pengene ud, og du må IKKE udbetale af de
feriepenge, som skal indefryses.

Bruger du et lønbureau (som fx Danløn eller Dataløn)?
Undersøg, om lønbureauet indberetter hvor mange feriepenge, som skal indefryses. Hvis de gør det, er det
vigtigt, at du kontrollerer om det rigtige beløb indberettes. Hvis ikke I registrerer medarbejdernes
ferieafholdelse i lønsystemet vil beregningen blive forkert, og må korrigeres – se nedenfor.

Laver du løn manuelt?
(Dvs. skriver selv lønseddel og indberetter i e-indkomst). Så skal du selv beregne, hvor mange feriepenge
der skal indefryses.

Beregningen:
Feriepenge udgør som bekendt 12,5% af lønnen MEN da man ikke optjener feriepenge under ferie, skal
denne fratrækkes. I det vedhæftede regneark er der et regneeksempel, og et skema du kan taste dine egne
tal ind i.
Regneeksemplet:
Præsten i eksemplet har i september en månedsløn på 25.200 kr., og den stiger et par gange i perioden, og
er i august 2020 på 25.450 kr. Han får et månedligt tillæg på 1.000 kr., som også reguleres, og han bliver
beskattet af fri telefon, hvilket i 2019 udgør 233,34 kr. pr. måned og i 2020 241,67 kr./måned.
I oktober 2019 holder han 5 feriedage, og det gør han også i februar 2020. Sommerferien fordeler sig med 3
dage i juni og 12 dage i juli. Beregningen siger, at han i alt vil have 35.932,54 kr. til indefrysning.
Det tomme skema (udfyld kun hvide felter):
Udfyld med bruttoløn ud for månederne. Får den ansatte ikke tillæg eller fri telefon lader du bare de felter
være tomme. Udfyld antal afholdte feriedage ud for hver måned. Skemaet beregner det samlede beløb til
indefrysning (nederst til højre). Der skal udfyldes et skema pr. ansat, da beløbene skal indberettes for hver
person for sig.

Afregning til Feriefonden
Selv om Folketinget har besluttet, at nogle af de (endnu ikke) indefrosne feriepenge skal udbetales til
lønmodtagerne nu, vi I stadig selv kunne bestemme, om jeres medarbejderes feriepenge skal blive stående
på menighedens konto, eller om I vil indbetale dem til Feriefonden. Det kommer der også besked ud om.
Hvis I beholder dem
Hvis I vælger at beholde pengene, vil de blive opkrævet af Feriefonden, efterhånden som jeres nuværende
ansatte bliver folkepensionister. Det kan altså dreje sig om mange år. I kan beholde pengene, selv om
personerne ikke længere er ansat hos jer. Beløbet skal reserveres i regnskabet som skyldigt beløb, og man
skal hvert år regulere beløbet, så det forrentes på samme måde som de midler, som er indbetalt til
Feriefonden. Man kan godt vælge at indbetale for nogle ansatte og ikke for andre. En gang om året har man
mulighed for at indbetale for de ansatte, men endnu ikke har betalt for.
Hvis I afregner
Hvis I vælger at afregne til Feriefonden skal I ikke tænke mere på det. Fonden udbetaler automatisk
pengene, når de ansatte bliver folkepensionister. Men vent endelig med at betale, til I får besked om det!

Spørgsmål?
Er der spørgsmål i forbindelse med den nye ferielov, så ret dem gerne til undertegnede, eller søg
information på Internettet – der ligger mange gode vejledninger, se fx borger.dk.

August 2020
Ulla Holm,
Baptistkirken i Danmark
Tlf. 2299 6483
ulla@baptistkirken.dk

