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Udsendt 15. august 2019. 
 
1. september 2019 starter det nye ferieoptjeningsår, ferieår 9999, hvor feriepengene indefryses i 
Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder både timelønnede og funktionærer. 
Skat ændrer i den forbindelse sit indberetningsformat, så nærværende opdatering skal installeres 
inden man indberetter løn, hvor slutdatoen er 1. september eller senere. Hvis I allerede har 
indberettet løn, hvor slutdatoen er 1. september eller senere, så skal indberetningen trækkes tilbage 
hos Skat og indberettes igen, efter nærværende opdatering er installeret. 
Opdateringen kan installeres med det samme. August-løn, eller tidligere løn, kan indberettes med 
den nye version. 
 
Oversigt over ferieår: 
 
Optjeningsperiode Ferieår (optjening) Afholdelse af ferie 
1.1.2018 - 31.12.2018 2018 1.5.2019 - 30.4.2020 
1.1.2019 - 31.8.2019 2019 1.5.2020 - 31.8.2020 
1.9.2019 - 31.8.2020 9999 Aldrig. Indefryses i 

Lønmodtagernes Feriemidler 
1.9.2020 - 31.8.2021 2020 1.9.2020 - 31.12.2021 
 
 
Ændringer i den nye version: 
 
Timelønnet eller funktionær? 
Det er vigtigt at medarbejderens aflønningsform er sat korrekt. Det gøres under Løn – fanebladet 
Stamdata – feltet Aflønningsform i højre side. 
Timelønnede og Akkordlønnede behandles begge som timelønnede. 
 
Timelønnede 
I indefrysningsåret får Skat via eIndkomst/LetLøn information om netto-feriepenge og optjente 
feriedage, og sender som vanligt informationen videre til FerieKonto. De opkrævede beløb sender 
FerieKonto videre til Lønmodtagernes Feriemidler. 
Indefrysningsåret indeholder alle de lønperioder, hvor slutdatoen ligger mellem 1. september 2019 
og 31. august 2020. 
 
Funktionærer 
Funktionærer skal også opspare ferie i indefrysningsåret. De opsparede bruttoferiepenge indberettes 
løbende via EkspresLøn, og efter 1. september 2020 kan man så justere det indberettede på Skats 
eIndkomst/LetLøn-hjemmeside. Det skal gøres senest 31.12.2020. Derefter skal man, som 
arbejdsgiver, indbetale de bruttoferiepenge, der er indberettet. Hvornår man skal indbetale, findes 
der forskellige modeller for. 
 
Bruttoferiepenge (funktionær) 
EkspresLøn indberetter funktionærer som ”fortsættende funktionærer” i indefrysningsåret, og 
samtidig indberettes bruttoferiepenge og optjente feriedage. Bruttoferiepenge er 



feriepengeprocenten af den ferieberettigede løn. Eks. en funktionær får kr. 30.000 om måneden og 
feriepengeprocenten er 12,5%. Bruttoferiepenge denne måned er kr. 3.750. 
I de næste afsnit gennemgås de ting, der påvirker beregningen af bruttoferiepenge. Hvis man synes 
det er for bøvlet, f.eks. at skulle registrere afholdte feriedage i hver periode, så kan man vælge at 
ignorere de bruttoferiepenge, EkspresLøn indberetter. Efter 1. september næste år kan man selv 
udregne bruttoferiepenge pr. funktionær, logge på Skat og korrigere summen af de bruttoferiepenge, 
EkspresLøn har indberettet igennem året (se afsnittet Afstemning af bruttoferiepenge længere nede). 
 
Feriepengeprocenten (funktionær) 
Feriepengeprocenten er den samme, som bruges for timelønnede. Den sættes op i hovedmenuen 
under Satser. Satsen gælder for alle virksomheder i EkspresLøn. 
Hvis man vil sætte satsen op pr. medarbejder, gøres det under Løn – fanebladet Skattekort – sæt 
fluebenet Egen feriepenge pct og udfyld feltet. 
 
Ferieberettiget løn (funktionær) 
EkspresLøn understøtter ikke beløbet ferieberettiget løn, så det må indføres for indefrysningsåret. 
Den ferieberettigede løn er alle løndele. Derfra fratrækkes løn under ferie samt udbetalt ferietillæg. 
 
Betalte feriedage (funktionær) 
For at kunne beregne løn under ferie, er der under Løn – fanebladet eIndkomst tilføjet et nyt felt: 
Betalte feriedage. Feltet kan først ses når slutdatoen i perioden er mindst 1. september. Feltet 
udfyldes med antal feriedage, når der afholdes ferie i perioden. 
 
Løndele i ferieberettiget løn (funktionær) 
Som udgangspunkt indgår alle løndele i ferieberettiget løn. Under Løn – fanebladet Tillæg og 
fradrag findes et nyt flueben: Indgår i ferieberettiget løn (kun effekt i 2019/20). Feltet er kun 
tilgængeligt i indefrysningsåret, og kun for funktionærer, og kun for tillæg og fradrag før skat. 
Næsten alle tillæg skal have dette flueben sat. Men ferietillæg skal f.eks. ikke. Det bliver det heller 
ikke, hvis man bruger Løn – fanebladet Løn – knappen Beregn ferietillæg til at indsætte tillægget 
på lønafregningen. 
 
Ny udskrift: Funktionær 2019/20 (funktionær) 
For at få en idé om hvad EkspresLøn indberetter som bruttoferiepenge, findes en ny udskrift. I 
hovedmenuen vælges knappen Funktionær 2019/20. Herefter vælges en måned mellem september 
2019 og august 2020. Derefter Udskriv / Vis udskrift for at få en opgørelse af bruttoferiepenge pr. 
funktionær. En kolonne indeholder bruttoferiepenge for den valgte måned. En anden kolonne 
indeholder summen af bruttoferiepenge for hele indefrysningsåret. 
 
Afstemning af bruttoferiepenge (funktionær) 
For funktionærer indberettes der i indefrysningsåret to nye felter til Skat: 
Felt 210, Bruttoferiepenge – fortsættende funktionær. 
Felt 211, Feriedage – fortsættende funktionær. 
Man kan i løbet af indefrysningsåret logge på Skat og se hvilke beløb EkspresLøn har indberettet i 
de to felter. F.eks. via eIndkomst-menupunkterne Forespørg/Kopier/Tilbagefør indberetninger og 
Afstemning af indberetninger. 
Efter 1. september 2020 kan man foretage den endelige afstemning på Skats eIndkomst/LetLøn-
hjemmeside, så de bruttoferiepenge, virksomheden senere opkræves, er korrekte. 
 



Indberetninger til Skat 
Når man indberetter til Skat efter 1. september, er det en god idé at holde ekstra øje med 
indberetningsstatus på den indsendte fil, da der er en del ændringer i Skats indberetningsformat. 
Status er M for modtaget uden fejl, D for delvist modtaget og A for afvist. Hvis I modtager D eller 
A, må I meget gerne kontakte mig med en fejlbeskrivelse. 
 
Ophør af funktionær 
Hvis en funktionær ophører i indefrysningsåret, så skal de indberettede bruttoferiepenge trækkes 
tilbage fra Skat. Dvs. man skal ikke indbetale bruttoferiepenge for den ophørte funktionær efter 
2020. 
Indberetningsfilen fra EkspresLøn til Skat, som indeholder den ophørte funktionær, tilbageruller de 
værdier, der er indberettet i felt 210 og 211. Det kan være en god idé efterfølgende at logge på Skat 
og sikre sig, at felt 210 og 211 er nulstillet (se afsnittet Afstemning af bruttoferiepenge). Er de ikke 
det, skal man selv lave en supplerende indberetning, der nulstiller værdierne. 
Hvis man får afvist sin indberetning eller bare selv vil nulstille felt 210 og 211, så er 
fremgangsmåden: 
I EkspresLøn vælges Opsætning øverst i rullegardin-menuen. 
Vælg menupunktet Generel. 
Fjern fluebenet Inkluder tilbagetrækning af bruttoferie (felterne 210 og 211) i eIndkomst-fil. 
Lav og indsend filen til Skat. 
Log på Skat og nulstil selv felterne 210 og 211 for den ophørte funktionær. 
 
Direktør eller lignende (uden ferie) 
EkspresLøn understøtter ikke medarbejdere uden ferie-ordning. Hvis man har en sådan 
medarbejder, så må man logge på Skat efter 1. september 2020 og nulstille felterne 210 og 211. Se 
afsnittet Afstemning af bruttoferiepenge. 
 
Virksomheden har egen feriekort-ordning 
Hvis virksomheden har egen feriekort-ordning, så gælder der specielle forhold. 
Timelønnedes feriepenge beskattes ikke længere. På lønafregningen er der derfor ikke længere en 
rubrik med beskatning af feriepenge. Der står blot en linje med brutto-feriepenge. 
Når en funktionær ophører i indefrysningsåret skal felt 210 og 211 ikke nulstilles. 


