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Beskatning ved udbetaling af indefrosne fe-

riemidler fra Lønmodtagernes Feriefond  

  

 

Der har i forlængelse af aftalen om at udbetale op til tre uger af de indefrosne ferie-
midler været fremført, at det var en forudsætning for Ferielovsudvalgets betænk-
ning, at en tidlig udbetaling skulle beskattes med maksimalt 38 pct.  

 
Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse 
med Ferielovsudvalgets betænkning.  

 
Den generelle forudsætning i Ferielovsudvalgets betænkning har været, at de en-
kelte lønmodtagere vil blive beskattet af feriemidler som personlig indkomst med 
den enkeltes trækprocent, jf. betænkningens afsnit 16.2.8 side 185-186. 
 

Det er på den baggrund Beskæftigelsesministeriets vurdering, at det ikke er kor-
rekt, at der i Ferielovsudvalgets betænkning skulle være lagt til grund, at en løn-

modtagers tilgodehavende maksimalt skal beskattes med 38 pct. i det tilfælde, hvor 

de indefrosne feriemidler udbetales før tid.  
 

Ferielovsudvalgets betænkning og fast afgift på 38 pct.  
Ferielovsudvalgets betænkning behandler spørgsmålet om brug af fast afgift til skat 
på 38 pct. i forbindelse med konkurssituationer mv.  
 

Behandling af indbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond af udestående feriemid-
ler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (nu Lønmodtagernes 
Feriefond) fremgår af betænkningens side 187-188. Der beskrives her den særlige 

behandling af beskatning og fast afgift i forbindelse med en konkurssituation m.v.:  
 
”Der vil… være enkelte lønmodtagere, som på grund af arbejdsgivers konkurs m.v. 

vil kunne få indbetalt tilgodehavende feriemidler til fonden af Lønmodtagernes Ga-

rantifond…. I disse tilfælde vil der være tale om en indbetaling af ”nettomidler”, 
idet det foreslås, at Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker den udestående 

skat….”  

 

og 

 

”…i de situationer, hvor Lønmodtagernes Garantifond dækker fondens krav, sker 

beskatning efter en model med en fast afgift til SKAT….”  
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I forhold til betænkningens omtale af ”konkurs m.v.” så er formålet med forslaget 
at beskytte lønmodtagernes feriemidler ved konkurs og fx ved manglende bekræf-

telse fra arbejdsgiver af Lønmodtagernes Feriefonds krav på tilgodehavende ferie-
midler eller indbetaling af forfaldne krav eller fx ved ophør af virksomhed. 
 

Ferielovsudvalgets forslag til regulering af situation ved konkurs m.v. 
Beskyttelsen af lønmodtagernes feriemidler blev foreslået reguleret i Lov om Løn-
modtagernes Garantifond. Lovforsalg med bemærkninger indgår i betænkningen, 

herunder citat fra side 422: 

 
”Forslaget indebærer, at Lønmodtagernes Garantifond skal dække Lønmodtager-

nes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav på tilgodehavende feriemidler i til-

fælde, hvor et krav ikke er indbetalt til fonden efter forfald… Det vil blandt andet 

være tilfældet, hvor arbejdsgivers virksomhed opløses, arbejdsgivers virksomhed 

ophører……, og i øvrigt ved arbejdsgivers konkurs eller arbejdsgivers død….”  

 

og 

 

”… krav på tilgodehavende feriemidler i tilfælde, hvor en arbejdsgiver ikke har 

indbetalt forfaldne tilgodehavende feriemidler i forbindelse med afvikling af sine 

aktiviteter.” 

 
 


