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Likviditetsmæssige konsekvenser af den nye ferielov
Den 1. september 2020 vil en ny ferielov træde i kraft. For virksomheder med ansatte er det værd allerede
nu at have fokus på lovændringerne, da de får likviditetsmæssige konsekvenser.
De væsentligste ændringer
Med den nye ferielov omlægges ferieåret, så det fremover løber fra 1. september – 31. august. Desuden
sker der en ændring af princippet om forskudt optjening og afholdelse af ferie til fordel for
samtidighedsferie, hvilket betyder, at medarbejdere kan afholde betalt ferie allerede i takt med, at de
optjener ferien. Herved får eksempelvis nyuddannede mulighed for at kunne holde ferie med løn allerede i
deres første år på arbejdsmarkedet.
Eksempel på samtidighedsferie
Samtidighedsferie betyder, at den ret til ferie, som optjenes fra 1. september 2020 til 31. august 2021, kan
afholdes i samme periode fra 1. september 2020 til 31. december 2021, hvorved optjening og afvikling sker
i samme periode. Dog er ferieafholdelsesperioden, som det også ses af eksemplet, 16 måneder.
Overgangsreglen og likviditeten
For alle de lønmodtagere, der allerede er på arbejdsmarkedet, giver ændringen af ferieloven behov for en
overgangsregel, da de med de nye regler vil have 10 ugers ferie i år 1.
Overgangsreglen indebærer, at ferie optjent i de sidste 12 måneder før 1. september 2020 skal indefryses i
en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pengene vil herefter skulle udbetales, når en medarbejder
forlader det danske arbejdsmarked.
Som alternativ til indbetaling til fonden, er der åbnet op for, at det skal være muligt, at indberette de
skyldige saldi til fonden og først foretage indbetaling ved fondens udbetaling – hvilket svarer til, at der
indgås et langfristet lån – der dermed selvfølgelig også vil blive underlagt en årlig forrentning. Niveauet for
forrentning kendes ikke endnu.
Ovenstående giver anledning til, at virksomheder skal overveje, hvad der bedst kan svare sig for dem i
forhold til, om der er likviditet til at indbetale saldi til fonden, eller om der skal oprettes lån.

