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Indledning 
Denne vejledning er en gennemgang af de ændringer, der er i forbindelse med 
overgangsordningen til den nye ferielov for perioden 1.9.2019 til og med 31.8.2020.  
 
En af de store ændringer i overgangsordningen er at løbende beskattet feriepenge til 
timelønnede eller funktionær, hvor feriepengene beholdes hos arbejdsgiver. Efter 1.9.2019 
bliver bruttoferiepengene ikke beskattet løbende eller ved fratrædelse, men først på 
udbetalingstidspunktet. 
 
Visma Løn skal automatisk fra 1.9.2019 indberette følgende: 
 

● Feriedage - 2,08 pr. måned 
 

● Feriepenge  - med 12,5 % af ferieberettigede løn 
 

Det er derfor vigtigt, at du sørger for at resultattabellerne er periodiseret korrekt pr. 1.9.2019. 
Se tidligere fremsendt brev og vejledninger “Overgangsordning til ny ferielov - hvad skal 
ændres i Visma Løn”. 
 
Visma Løn vil sørge for, at der ikke bliver beregnet 1 % i ferietillæg i perioden 1.9.2019 til 
31.8.2020. 
 
Fondsferiepenge og Fondsferiedage håndteres ikke i Visma Løn, men skal tages direkte med 
Fonden. 
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1. Medarbejdere som ikke er omfattet af 

overgangsordningen 
Har du medarbejdere, som ikke er omfattet af overgangsordningen, det kunne f.eks. være: 

● Medarbejdere, som allerede har samtidighedsferie 
● Grønlandske/færøske medarbejdere 
● Direktører, som ikke er omfattet af Lønmodtagernes Garantifond 

 
Ovenstående medarbejdere skal oprettes i egne løngrupper, som skal have en markering, så 
de vil køre som hidtil og ikke blive berørt af overgangsordningen til ny ferielov. 
 
Resultattabel NYFLOV oprettes med 1 på de respektive løngrupper. Resultattabellen skal 
periodiseres med start 1.9.2019. 
 

2. Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel’s periode 
Ændrer du “Lønseddel periode” på f.eks. dine timelønnede medarbejder på “Selektionsnr.” - 
3, skal du være opmærksom på, at hvis “Lønperiode” slut, og “Lønseddel periode” slut ligger i 
forskellige måneder når overgangsordningen starter, skal du på resultattabel NYFLOV oprette 
de relevante løngrupper med 1 med slutdato 30-9-2019 
 
Dette gøres for at få Visma løn til at behandle feriepengene efter gammel ferielov. 
 

 
 
 
Eksempel 
“Kørselsordre” 11909 - “lønperiode” 1.9.2019 til 30.9.2019. På “Selektionnr.” 3 for denne 
kørselsordre angives “Lønseddel periode” 1.8.2019 til 31.8.2019. I dette eksempel vil 
feriepengene for denne periode tilhøre “Overgangsordning til ny ferielov” - perioden 1.9.2019 
til 30.9.2019, såfremt du ikke opretter resultattabel “NYFLOV” med 1 på de relevante 
løngrupper. 
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3. Korrektionslønarter 
Du har mulighed for at flytte bruttoferiepengene fra overgangsordningen efter den 1.9.2019 
tilbage til den gamle ferielov FØR 1.9.2019 ved at anvende følgende Variable lønarter: 
 

● Lønart 54001- Rettelse Fonden (u/løn) - Medarbejdere som IKKE har ferie med løn 
● Lønart 54020 - Rettelse Fonden (m/løn)-  Medarbejdere som har ferie med løn 
● Lønart 511 - Saldokorr.  feriedage/kr. år 0 - Lønart til gl. ferielov 

 

4. Dødsfald i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020   
Medarbejdere, der afgår ved døden i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020, skal have alle 
tilgodehavende feriepenge udbetalt kontant til dødsboet. 
 
Funktionær 
Fratræder du medarbejderen med Fratrædelseskode = 1, vil de feriepenge, som vedrører 
gammel ferielov fra før 1.9.2019, blive udbetalt kontant. 
For at få de feriepenge udbetalt kontant, som er optjent i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020, skal 
du oprette en variabel lønart på medarbejderen: 
 

● 54141   Feriepenge for perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 
(Feriepengene indberettes til eIndkomst i felt 13) 

 
Timelønnede med Feriekort 
Fratræder medarbejderen med Fratrædelseskode = 1. Så vil de feriepenge, som vedrører for 
perioden 1.1.2019 til 31.8.2019, blive udbetalt kontant. 
For at få feriepenge for tidligere ferieår udbetalt kontakt, f.eks. fra 2018, skal du oprette en 
variabel lønart: 
 

● 4076 - Udbetaling af Nettoferiepenge fra tidligere ferieår med antal feriedage 
 
 

De feriepenge, som er indrapporteret til Fonden, skal tilbageføres og udbetales kontant til 
dødsboet og til det, skal du oprette en variabel lønart. 
  

● 54146 – Bruttoferiepenge Fonden – Lønarten henter de beløb tilbage, der er 
indberettet i felt 198 til eIndkomst, og udbetaler dem kontant. 
 
OBS!!! Da felt 198 bliver negativt og dermed går på fejl i eIndkomst, er det vigtigt, at 
du i eIndkomst selv flytter feriepengene fra felt 198 indeværende lønperiode til de 
respektive tidligere lønperioder. 
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Timelønnede til FerieKonto 
Medarbejdere, hvor feriepengene løbende er afregnet til FerieKonto, vil ved dødsfald blive 
afregnet fra FerieKonto, så her skal du ikke gøre noget.  

5. Medarbejdere, som forlader arbejdsmarkedet 
Funktionærer der forlader arbejdsmarked har i den gamle ferielov kunne få afregnet 
feriepengene kontant. Dette må ikke ske for feriepenge opsparet mellem 1. september 2019 til 
31. august 2020. 

Funktionær - fratrædelseskode 1 
Ved fratrædelse oprettes fratrædelseskode 1 på medarbejderen, og så skal det oplyses til 
eindkomst, hvor feriepengene normalt skulle have været afregnet til: 
 

● FerieKonto 
● Feriekasse 
● ”Feriekort” - feriepengene henstår i virksomheden (medarbejderen ville før 1.9.2019 

modtage et feriekort). 
  
Du skal oprette en af nedenstående variable lønarter på medarbejderen: 
  

● 54143   Feriepenge for perioden 1.9.2019 – 31.8.2020 beskattes 
(indberettes til eIndkomst og afregnes som feriepenge til FerieKonto) 
  

● 54144 Feriepenge for perioden 1.9.2019 – 31.8.2020 
(indberettes til eIndkomst som bruttoferiepenge og opkrævning følger fra Fonden) 
  

Anvendes fratrædelseskode 1 uden oprettelse af en af ovenstående lønarter, dannes en linje 
på lønsedlen, der angiver den samlede feriepenge opsparing i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 - 
MEN feriepenge indberettes ikke og bliver ikke beskattet. 
  

Timelønnede med Feriekort - fratrædelseskode 1 
Fratræder medarbejderen med Fratrædelseskode = 1. Så vil de feriepenge, som vedrører for 
perioden 1.1.2019 til 31.8.2019, blive udbetalt kontant. 
For at få feriepenge for tidligere ferieår udbetalt kontakt, f.eks. 2018, skal du oprette en 
variable lønart: 
 

● 4076 - Udbetaling af Nettoferiepenge tidligere ferieår, men antal feriedage 
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6. Afholdelse af ferie - ferieberettigede løn 
Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i 
afholdelsesperioden. Derfor bliver den ferieberettigede løn reduceret. 
  
Der vil ikke ske en efterregulering af ferieafholdelse, som er registreret i perioden 1.9.2019 til 
31.8.2020, som faktisk vedrører perioden før 1.9.2019. 
  
Det betyder blandt andet  at ferie afholdt i august måned seneste skal med i lønkørslen for 
august måned for at nedskrive den ferieberettigede løn i den korrekt periode. 
  
Det har særligt betydning for ferie, der er afholdt før 1. 9. 2019 og efter 1.9.2020. 
  
Kommer indberetningen af ferie efter lønkørslen, f.eks. august måned 2019 eller september 
måned 2020, betyder det, at du manuelt skal korrigere mellem ferie fra før 1.9.2019 eller efter 
1.9.2019 med lønarterne beskrevet i punkt 3. 

7. Efterregulering af nettoferiepenge 
Nettoferiepengene bliver efterreguleret fra 1.9.2019 og indberettet til eIndkomst i de 
lønperioder, de vedrører. 

8. Barselsorlov - delvis løn i perioden 1.9.2019 – 31.8.2020 
For medarbejdere, der har barselsorlov, hvor arbejdsgiver skal betale delvis løn i 
barselsperioden, skal der beregnes feriepenge for orlovsperioden, på baggrund af den løn 
medarbejderen har haft i løn for de seneste 4 uger, hvor der er udbetalt fuld løn. 
  
Den beregnet 4 ugers fulde løn skal tillægges den ferieberettigede løn. Opret den variable 
lønart på medarbejderen: 
  

●          54000 - Orlov opsparing feriepenge til Fonden 

9. Rapporter 

Ferieregnskab 
Funktionær ferie med løn og Timelønnede med Feriekort 
Rapporten viser de feriedage, feriepenge og ferietillæg, som er opsparet indtil 31.8.2019. 
Feriedage og feriepenge fra 1.9.2019 til 31.8.2020 vil fremgå af rapporten “Hensættelse til 
feriefond rapport”. 
 
Timelønnede - løbende beskattet feriepenge til FerieKonto 
Rapporten viser her feriedage for hele året 1.1.2019 til 31.12.2019 og igen for periode fra 
1.1.2020 til 31.12.2020. 
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Afstemningsliste (eIndkomst )/Afstemningsliste eIndkomst (År til 

dato) 
Ovenstående rapporter er opdateret med de nye kolonner til eIndkomst: 
 

● År 9999 Feriedage (Kolonne BH) 
● År 9999 Bruttofp (Kolonne BI) 
● År 9999 Nettofp (Kolonne BJ) 

 
 

Ændringer til ovenstående rapporter: 
● Felt 201 - Beskattede bruttoferiepenge udgår, men vil stadig fremgå af ovenstående 

rapporter. Fra 1.9.2019 vil feltet ikke være udfyldt længere. 
● Rækkefølgen på felterne vil ligeledes blive ændret, så de kommer i naturlig 

rækkefølge 
 

Hensættelse til Feriefond Rapport 
 Dette er en ny rapport, som viser, hvad der er hensat af skyldig feriepenge til fonden på hver 
medarbejder pr. lønkørsel. Rapporten vil indeholde hensatte feriepenge for perioden 1.9.2019 
til 31.8.2020.  
 
Rapporten kører automatisk med fra august måneds lønkørsel 2019, hvor de forudlønnede 
har lønperiode september 2019. 
 
Medarbejdere bliver vist med beløbet som skal afregnes til Fonden. Medarbejderen vil fremgå 
af rapporten, så længe hensættelsen ikke er afregnet til Fonden. 
 
Fratræder en medarbejder, og bliver feriepengene indberettet eIndkomst, vil der ske 
følgende: 
 

● Feriepengene afregnes til FerieKonto eller Feriekasse og medarbejderen fjernes fra 
rapporten, da hensættelsen ikke længere er skyldig 
 

● Beholder arbejdsgiveren selv pengene (Feriekort), indberettes feriepengene til 
eIndkomst i forbindelse med fratrædelsen. Der vil ikke følge penge med 
indberetningen. 
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Lønsedler 
Der vil på lønsedlen blive vist to nye liner med følgende lønart: 
 

● 9998 - Viser feriepengene for lønperioden samt periodes ferieberettigede løn 
● 9999 - Viser de samlede feriepenge samt den samlede ferieberettigede løn for 

perioden 1.9.2019 og 31.8.2020 
 

 

10. Bogføring 

Der er kommet nye lønarter i forbindelse med overgangsordningen, perioden 1.9.2019 til 
31.8.2020. 
 
Nedenfor er beskrevet, hvordan du kan opsætte bogføring af feriepengene for de forskellige 
medarbejdergrupper. 
 
Sidst i vejledningen kan du se, hvordan du sætter bogføring op i Visma Løn. 

Funktionær 
Ønsker du at hensætte feriepenge på funktionærer, så skal du på din kontoplan oprette 
følgende lønart: 
 

● 54023 - Feriepenge opsparing Fonden 
Lønarten  skal oprettes i debet og i kredit.  

Funktionær - fratrædelse med feriepenge til FerieKonto 
Hensættelse af feriepenge som afregnes til FerieKonto. Her kan der være feriepenge fra før 
1.9.2019 og for perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 
 
Før 1.9.2019 

● Ingen ændringer til bogføringen 
 

For perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 
● Opret lønart 54140 - Ferie indeværende år Fonden, i din kontoplan 

Funktionær - fratrædelse med feriepenge til Feriekort 
Hensættelse af feriepenge, som afregnes til Feriekort. Her kan der være feriepenge fra før 
1.9.2019 og for perioden 1.9.2019 til 31.8.2020. 
 
Før 1.9.2019 

● Ingen ændringer til bogføringen 
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For perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 

● 8452 - Feriepenge Fonden (Feriekort) 
Lønarten skal oprettes i debet og i kredit  

Timelønnede med feriepenge til FerieKonto 
Hensættelse af feriepenge til FerieKonto,  som afregnes til FerieKonto i perioden 1.9.2019 til 
31.8.2020, er der ingen ændringer til bogføringen. 

Timelønnede med feriepenge til Feriekort 
Hensættelse af feriepenge til Feriekort, skal du på din kontoplan oprette lønart: 
 

●  54003 - Feriepenge opsparing Fonden 
Lønarten  skal oprettes i debet og i kredit 
  

11. Indberetning til Fonden 
Efter den 31.8.2020 vil Visma Løn foretage en indberetning via eIndkomst. Indberetning vil ske 
automatisk sidst på dagen den 30.9.2019. Det er de feriepenge og feriedage, som står på 
rapporten “Hensættelse til Feriefond Rapport”.   
Der vil i Rapporter/Vis job blive dannet rapporten “Afstemningsliste (eIndkomst)”, som vil 
blive gemt i 1 år din dokumentation på indberetningen.  

12. Eksempler på lønsedler - 1.9.2019 til 31.8.2020 

Funktionær - fratrædelse med feriepenge til FerieKonto 

 

 
 

 
 

Visma Løn, Side  10   
 



 

Funktionær - fratrædelse med feriepenge til Feriekort 

 

Timelønnede med feriepenge til FerieKonto 

 
 

Timelønnede med feriepenge til Feriekort 
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13. Sådan tilrettes kontoplanen med nye lønarter 
1. Klik på Opsætning / Kontoplan / Kontoplan 
2.  Vælg den kontoplan, hvor lønarten skal konteres 
3. I højremenuen vælges kontoplanlinie 
4. Klik på Ny 
5. Udfyld felterne 
6. Klik på OK. 
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