
Velkommen
Vigtige opmærksomhedspunkter Ny Ferielov

v/ Anne Robertsen



★ Community

★ Ny Ferielov

Vi er klar...
Vi er klar...

https://www.visma.dk/hrm/ferielov/


Lad os komme i gang!



 Overgangsperiode og ny ferielov

1.9.2020

Ny ferielov, samtidighedsferie, 
første ferieår

1.1.2019

Sidste optjening af ferie iht. til 
gældende ferielov

1.9.2019

Indefrysningsperiode

1.9.2021

1.1.2019

‘Mini ferieperioden’

Sidste afholdelse  af 
ferie iht. gældende 
ferielov

Ny ferielov, samtidighedsferie, første ferieafholdelsesperiode

1.5.2020 31.12.20211.9.2020



Indberetning til Lønmodtagernes feriemidler 

★ Husk at få alle registreringer af ferie opdateret
○ via en supplerende lønkørsel

★ Visma foretager indberetning den 30. september til E indkomst 

som indberetter/udstiller til Fonden

★ I rapporten “Hensættelse til feriefond rapport”  finder du de 

beløb som Visma indberetter
○ Visma indberetter 24,96 - dagene bliver ikke anvendt af Fonden

★ Når indberetningen er foretaget skal evt. ændringer ske 

manuelt.



Udbetaling fra lønmodtagernes feriemidler 

★ Medarbejderne kan i perioden oktober til december anmode om at få 3 

uger udbetalt via Borger.dk

★ Hvis ikke de udbetales, bliver de stående til medarbejderen forlader 

arbejdsmarkedet.

★ Udbetalingen baserer sig på E-indkomst, der kan derfor være 

unøjagtigheder i beløbene

★ Det er ikke jer, der betaler, det er Staten, der lægger pengene ud.



Primo 2021
Medarbejder får brev om 

indberetning

Vigtige datoer

August 2021

Besked til Fonden om at 
beholde feriepengene 

1. september 2019 - 
31. august 2020

Overgangsåret 

Juli 2021
Orienteringsbrev fra 

Fonden samt opkrævning 

31. december 2020
Sidste frist for korrektioner 

til Fonden

1. september - 28. 
september 2020

Sidste chance for 
efterregulering af fravær

30. september 2020
Engangsindberetning via 

Eindkomst til Fonden

1. november 2020
Brev om kontrol af 

indberetninger fra Fonden  



Ny ferielov 
1. september 2020



Analyse, 
udvikling & 

release

Analyse, 
udvikling & 

release

Rejsen mod den nye ferielov...

Ny ferielov
pr. 1. sep 

2020

Overgangs-
ordning

1. sep 2019



Har I taget stilling til ferie på forskud?

Løn? Økonomi?HR?



Ferie på forskud

★ Aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder
○ Ikke noget formkrav til hvordan aftalen skal se ud

★ Ferie på forskud, som kan spares op i samme ferieår

★ Optjent ferie før ferie på forskud - derfra ferie af egen regning
○ Alternativt registrer på separat fraværskode “Ferie af egen regning”

★ Medarbejdere, ferie med løn
○ Normal løn under ferie på forskud

★ Fratrædelse, Visma modregner i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse
○ Hvis tilgodehavende ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav



Ferie på forskud

★ Visma anbefaler at tage stilling når behovet opstår
○ Alternativt til at tildele alle fx 5 feriedage på Forskud

★ Når det bliver aktuelt - så fortæller du os det ved at 

registrer lønarten samt fraværskoden

★ Se skyldige feriepenge på forskud i den nye rapport 

som hedder “Ny Ferielov - Ferieregnskab”



Feriekonto indberetning og indbetaling

★ Ferie med løn, fratrædelse
○ Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberette og 

indbetale

★ Feriegodtgørelse
○ Lønperiode slutter mellem den 1. og den 15. i en måned,  inden 

udgangen af samme måned

○ Lønperioden slutter mellem den 16. og indtil udgangen af måneden,  
senest den 15. i den efterfølgende måned

★ Visma Løn indberetter og afregner på de nye 
afregningstidspunkter



Feriekort

★ Ferie med løn fratrædelse

○ Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberette

★ Feriegodtgørelse

○ Lønperiode slutter mellem den 1. og den 15. i en måned,  inden 
udgangen af samme måned

○ Lønperioden slutter mellem den 16. og indtil udgangen af 
måneden,  senest den 15. i den efterfølgende måned



Visma Feriekort service

★ Den nye ferielov kræver nye arbejdsgange - også for håndtering af 
feriekort, hvor beskatningsreglerne er ændret

★ Skal fremover beskattes ved udbetaling - sikrer en korrekt udbetaling 
ved at udbetale via lønsystemet

Spar arbejdsgangen - lad Visma Feriekort Service hente 
alle anmodninger fra Virk.dk - automatisk



Hvorfor er 
ferieloven vigtig?

★ Kræver nye processer

★ Kræver ændringer i 3.part systemer

★ Kræver kommunikation til jeres 

medarbejdere

★ Giver jeres virksomhed flere feriedage?

★ Hold dig opdateret via Ferielov på Visma

★ Relevante webinarer



My Visma 
Kom godt i gang med appen



Gør det nemt at være 
medarbejder

https://start.airbeam.tv/
https://start.airbeam.tv/


Lad medarbejder ønske 
ferie og registrere fravær i 

appen Læs mere 
om Self 
Service

https://shop.visma.com/dk/Product/Self-Service
https://shop.visma.com/dk/Product/Self-Service
https://shop.visma.com/dk/Product/Self-Service


Hvordan kommer jeg i gang?

★ Opret en sag og bestil din virksomheds skema Link til 
bestilling af skema (Vælg i type 'Øvrige spørgsmål' og skriv 'My 
Visma skema' i besked-feltet)

★ Visma fremsender skemaet og vejledning til 
udfyldelse

★ Du returnerer skemaet til Visma via den sag, du 
har oprettet. Husk at skriv om medarbejderen skal 
have mulighed for at registrere i appen

★ Vi opretter jeres medarbejder

★ Medarbejderen modtager en mail med personlige 
login-oplysninger.

For dig hvor ledere og medarbejder 
har adgang 

til Visma HR

Når ledere og medarbejder 
ikke har adgang 
til Visma HR & My Visma

★ Du har allerede adgang

★ Hent appen i App Store eller Google 
Play

★ Log ind med login-oplysninger til Visma 
HR

https://crm-forms.bluegarden.dk/Mle/ContactUs
https://crm-forms.bluegarden.dk/Mle/ContactUs




Tak for denne gang og på gensyn! 



Tak for i dag!
anne.robertsen@visma.com

LinkedIn:  
linkedin.com/in/anne-christina-robertsen

Tlf. 42 82 24 57


