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Fremsendt til den private feriefonds e-boks 
 
Att.: Formanden for den private feriefond 
 
 
 

Fællesbrev til feriefonde – oktober 2020 

 
 

Præsentation af Arbejdsmarkedets Feriefond 
 
Som i allerede er opmærksomme på, har Arbejdsmarkedets Feriefond pr. 1. september 2020 fået 
overdraget opgaven med at føre tilsyn med private feriefonde. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende offentlig institution under Beskæftigelsesministeriet, 
og varetager opgaven som landsdækkende feriefond for de virksomheder, der ikke har etableret 
en privat feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefonds økonomiske grundlag er uhævede feriepenge, 
som i overensstemmelse med ferieformålet uddeles til civilsamfundsorganisationer, der arrangerer 
ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.  
 
Uddelingsniveauet har de senere år andraget ca. 40 mio. kr. I kan se hvilke organisationer der 
støttes, samt redegørelse for aktiviteterne på www.aff.dk/aarsrapporter/arkiv. 
 
Derudover varetager Arbejdsmarkedets Feriefond en række myndighedsopgaver i medfør af ferie-
loven.  
 
Arbejdsmarkedets Feriefond kommunikerer via hjemmesiden og digital post. I er selvfølgelig også 
velkomne til at ringe til os på 33 48 70 00 man-ons-fre kl. 9:00-11:30.  
 
Arbejdsmarkedets Feriefonds rolle som tilsynsmyndighed er at yde service og vejledning til under-
støtning af jeres integritet som private feriefonde, herunder at tilse at ferieformålet er opfyldt samt 
at øvrige betingelser og krav overholdes. 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lilian Bojesen Mortensen   Nina Löwe Krarup 
Sagsbehandler   Direktør 
 
 

Registrering af persondata 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond registrerer primære kontaktpersoner til private feriefonde. Formanden 
for den private feriefond anses som primær kontaktperson. 
 

https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
http://www.aff.dk/aarsrapporter/arkiv
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Se venligst ”” under ”om fonden” på www.aff.dk/omfonden/Oplysning-om-persondata-til-registre-
rede. Brev med oplysninger til registrerede er tillige vedlagt som fil, sammen med nærværende 
fællesbrev.   
 
 

Information på www.aff.dk  
 
På Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside finder i et samlet overblik over de rammer, private 
feriefonde er underlagt. I kan anvende overblikket til at sikre, at (nye) bestyrelsesmedlemmer, bog-
holderi og revisorer er ajour med rammerne. 
 
Under ”om fonden” finder i  

• Ferieloven (ny og gammel) samt  

• Bekendtgørelse om feriefonde m.v. (feriefondsbekendtgørelsen) 
 
Under ”tilsyn/private feriefonde” finder i:  
 
Fire bilag der udgør en del af feriefondsbekendtgørelsen 

• Standardvedtægt (bilag 1) 

• Standardårsrapport (bilag 2)  

• Regnskabsinstruks (bilag 3) og  

• Revisionsinstruks (bilag 4)  
 
Fire blanketter til brug for yderligere indrapportering til Arbejdsmarkedets Feriefond  

• Feriefondsbestyrelsens sammensætning (blanket A) 

• Revisortjekliste til feriefonde (blanket B) 

• Erklæring for feriefonde vedr. afregning af uhævede feriepenge (blanket C) 

• Udpegning af revisor til feriefond (blanket D) 
 
Tre tjeklister 

• Tjekliste Digital Post – Sådan modtager i digital post fra Arbejdsmarkedets Feriefond 

• Tjekliste ved køb af ferieboliger (herunder i sameje) 

• Ansøgningsskema til STAR om tilbagebetaling af uhævede feriepenge 
 
Fællesbreve 

• historiske og aktuelle fællesbreve. 
 
 

Virksomhedens udbetaling af uhævede feriepenge vedr. op-
tjeningsåret 2018 

 
I perioden fra den 1. maj 2020 til overførslen til feriefonden er sket, skal virksomheden ekspe-
dere de attesterede feriekort, der modtages. 
 
Virksomheden skal desuden udbetale uhævede feriepenge efter ferieårets udløb, jf. kapitel 5a 
i lovbekendtgørelsen nr. 1177 af 9. oktober 2015 om ferie (ferieloven). Udbetaling efter disse 
regler kan ikke ske, hvis lønmodtageren har søgt efter den 30. september 2020. 
 

https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
http://www.aff.dk/omfonden/Oplysning-om-persondata-til-registrerede
http://www.aff.dk/omfonden/Oplysning-om-persondata-til-registrerede
http://www.aff.dk/
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De resterende uhævede feriepenge, inkl. ikke hævet løn under ferie og ferietillæg for funktio-
nærer, skal overføres til feriefonden senest den 15. november 2020. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond skal erindre om, at virksomheden, som afregner uhævede ferie-
penge for optjeningsåret til private feriefonde skal indsende revisorerklæring til feriefonden, jf. 
§ 43b, stk .3 i bekendtgørelse nr. 549 af 24. april 2015 om ferie, som gælder for optjeningsåret 
2018. 
 
Ved forsinket indbetaling af uhævede feriepenge til feriefonden, skal arbejdsgiveren eller den, 
der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, betale renter med 1,5 % pr. påbegyndt 
måned regnet fra forfaldsdagen, jf. § 36, stk. 4. Det betyder, at hvis feriefonden ikke modtager 
de uhævede feriepenge senest den 15. november 2020, skal de opkræve renter i henhold til 
ovenstående. 
 
 

Eksempel 
 
Hvis renterne den første måned udgør 2.000 kr., og virksomheden betaler 4 måneder for sent, 
så skal fonden modtage 8.000 kr. i renter. 
 
 

Feriefondens udbetaling af uhævede feriepenge 
 
Når de uhævede feriepenge er overført til feriefonden, kan feriefonden udbetale uhævede fe-
riepenge, hvis lønmodtageren har holdt ferien, jf. § 44, stk. 8, 2. pkt. 
 
Vi går opmærksom på, at feriefondene kun må udbetale uhævede feriepenge, hvis: 
 

• FerieKonto har givet tilladelse til det fsva. feriehindringer og tilbagebetaling til arbejds-
giver 

• Der er attestation fra en arbejdsgiver eller a-kasse på, hvornår ferien helt konkret er 
holdt i ferieåret, eller 

• Der er dokumentation på, at der er tale om en fejloverførsel fra arbejdsgiveren. Det 
skal være tale om, at beløbet allerede er udbetalt, eller at feriedagene skriftligt er aftalt 
overført til næste år 

 
Hvis der sker udbetaling af feriepenge for optjeningsåret 2018 i perioden fra 15. november 
2020, og indtil statens andel er afregnet, skal proceduren under pkt. 3 iagttages. 
 
Bemærk, at spørgsmål vedr. refusion fortsat stiles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring. 
 
Feriefondens indbetaling til statskassen 

 
Senest den 10. december 2020 skal feriefonden indbetale statens andel på 26 pct. af de uhævede 
feriepenge til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konti i Danske Bank på reg. Nr. 0216 
kontonr. 4069066232.  
 
Andelen på 26 pct. er fastsat i Bekendtgørelse om uhævede feriepenge for optjeningsåret 2018, 
BEK nr. 1233 af 24/08/2020. 

https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
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Samtidig med indbetalingen skal feriefonden, i særskilt brev, sende følgende oplysninger: 
 

1. Det overførte beløbs størrelse og dokumentation i form af bilag på personniveau for det 
overført beløb. 

2. Erklæring om at der er udbetalt, eller at der ikke er udbetalt, uhævede feriepenge fra den 
15. november og indtil dato for indbetalingen. 

3. Hvis udbetalingen har fundet sted mellem den 15. november og indbetalingstidspunktet, 
skal brevet også indeholde en liste med navne, personnummer og beløb, der modregnes. 

 
Statens andel skal afregnes senest den 10. december 2020. Modtager fonden først de uhævede 
feriepenge på et senere tidspunkt end den 15. november 2020, skal fonden afregne de uhævede 
feriepenge til staten inden den 10. i den efterfølgende måned. 
 
Ved forsinket indbetaling af statens andel af de uhævede feriepenge, skal feriefonden betalt renter 
heraf på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned, jf. § 27, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 549 af 24. april 2015 om 
ferie. 
 

Eksempel 
 
Hvis renterne den første måned udgør 2.000 kr., og der indbetales 4 måneder for sent, så skal der 
tillægges 8.000 kr. i renter. 
 
Der skal ikke betales renter af de renter, som virksomheden har betalt ved forsinket overførsel til 
fonden. 
 
Det betyder, at hvis feriefonden ikke indbetaler statens andel senest den 10. december 2020, skal 
feriefonden beregne og tillægge renter af det overførte beløb. 
 

Fondens refusion af udbetalte feriepenge 
 
Efter den 10. december 2020, når statskassens andel er indbetalt til Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, Økonomi & Ressourcestyring, kan feriefonden ikke længere modregne de udbe-
talte beløb. 
 
Hvis fonden herefter udbetaler uhævede feriepenge i medfør at ferielovens § 44, stk. 8, eller tilba-
gebetaler fejloverførte feriepenge til virksomheden, skal feriefonden anmode om at få refunderet 
statens andel heraf. Fejloverførte feriepenge kan skyldes en fejl i ferieregnskabet, f.eks. at beløbet 
omhandler overført ferie. 
 
Feriefonden kan frit vælge, om den vil indsende refusionsanmodninger løbende eller kvartalsvis. 
 
Anmodningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Økonomi & Ressourcestyr-
ring, Njalsgade 72 A, 3200 København S, hvorefter styrelsen udbetaler statens andel til feriefon-
den. 
 
Spørgsmål vedrørende ind- og tilbagebetaling af statens andel af de uhævede feriepenge kan sen-
des til regnskab@star.dk. 
 
Der findes en blanket til refusion af statens andel på www.aff.dk/tilsyn/privateferiefonde.Såfremt 
feriefonden ikke ønsker at bruge blanketten, skal tilsvarende oplysninger fremgå af anmodningen. 

https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
mailto:regnskab@star.dk
http://www.aff.dk/tilsyn/privateferiefonde
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Overholdelse af krav til årsrapporten og årsregnskabet 
 
Det fremgår af § 24, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1090 af 30. juni 2020 om feriefonde m.v., at fon-
dens bestyrelse senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal sende den underskrevne, revi-
derede årsrapport til Arbejdsmarkedets Feriefond. Bestyrelsen skal endvidere vedlægge en under-
skrevet revisionsprotokol. 
 
For at sikre en éntydig identifikation af aktiver, anmoder Arbejdsmarkedets Feriefond om, at ferie-
huse fremadrettet anføres med følgende oplysninger i årsrapport 2020: 
 

• Præcis adresse 

• Matr.nr. (hvis beliggende i Danmark) 

• Oplysning om evt. sameje og andel (kredsen af samejende anføres med andele) 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond beder jer om at sikre, at årsrapporten og årsregnskabet aflægges i 
overensstemmelse med de instrukser, der fremgår som bilag 2-4 i bekendtgørelse nr. 1090 af 30. 
juni 2020 om feriefonde. I finder bilagene på www.aff.dk/tilsyn/privateferiefonde. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond har set eksempler på, at punktopstillingen i regnskabsinstruksen ikke 
følges stringent, jf. bekendtgørelsens bilag 3. Det kan f.eks. være tilfældet når der er omtalt aktivi-
teter i instruksen, der aktuelt ikke er relevante for den feriefond der aflægger årsregnskab. 
 
Eksempel 
 
Ifølge regnskabsinstruksens pkt. 2.2.c omfatter post 2, drift af feriefaciliteter: 

a) Resultat af drift af ferieboliger 
b) Resultat af drift af brugsretter i Danmark, Norden og inden for EU 
c) Resultat af drift af autocampere og campingvogne 
d) Tilskud til leje af feriefaciliteter i ind- og udland 
e) Tilskud til rejser i ind- og udland 

 
Hvis feriefonden f.eks. har ferieboliger, jf. a), og brugsretter, jf. b) samt tilskud til leje af feriefacilite-
ter i ind- og udland, jf. d), men ikke autocampere og campongvogne, jf. c), og ikke tilskud til rejser i 
ind- og udland, jf. e) er den rigtige opstilling til pkt. 2.2. følgende: 

a) Resultat af drift af ferieboliger 
b) Resultat af drift af brugsretter i Danmark, Norden og inden for EU 
c) Resultat af drift af autocampere og camingvogne – ej aktuelt 
d) Tilskud til leje af feriefaciliteter i ind- og udland 
e) Tilskud til rejser i ind- og udland – ej aktuelt 

 
Punkterne c) og e) skal ikke springes over. Det skal blot anføres at der ikke er aktuelle aktiviteter. 
 

Kontrol af indbetaling af statens andel 
 
Der er vigtigt, at fonden sørger for at afregne det korrekte beløb til staten med klar oplysning om, 
hvilket optjeningsår indbetalingen vedrører. 
 

  

https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
http://www.aff.dk/tilsyn/privateferiefonde
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Ændring af vedtægten 
 
Ændring af feriefondens vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsmarkedets 
Feriefond. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond skal her gøre opmærksom på, at anmodning om vedtægtsændring i 
forbindelse med ændringer i antallet af virksomheder, som er tilknyttet en feriefond, altid skal sen-
des til Arbejdsmarkedets Feriefond. 
 

Tilknytning af nye virksomheder 
 
For at Arbejdsmarkedets Feriefond kan indstille til Civilstyrelsen, at den ændrede vedtægt godken-
des, skal feriefonden indsende oplysninger vedrørende de nye virksomheder. Fonden skal desu-
den begrunde ønsket om ændringerne. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond vil efter gennemgangen af sagen sende vedtægten til endelig godken-
delse i Civilstyrelsen. 
 

Virksomheden træder ud af fonden  
 
Hvis en virksomhed ikke længere afregner feriepenge til feriefonden, skal feriefonden indsende en 
revidere vedtægt til Arbejdsmarkedets Feriefond, samt en begrundelse for ændringen. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond vil efter gennemgangen af sagen orientere Civilstyrelsen om ændrin-
gen i vedtægten. 
 
 

Køb af ferieboliger (herunder i sameje) 
 
Bekendtgørelse nr. 1090 af 30. juni 2020 om feriefonde m.v. indeholder en række krav, feriefon-
dene skal opfylde, før køb af feriebolig kan finde sted. 
 
Arbejdsmarkedets Feriefond har samlet kravene i en tjekliste. I finder tjeklisten på www.aff.dk/til-
syn/privateferiefonde/Tjekliste-ved-køb-af-ferieboliger-herunder-i-sameje. 
 
 

https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
https://www.aff.dk/Om%20fonden/Persondatabeskyttelse.aspx
http://www.aff.dk/tilsyn/privateferiefonde/Tjekliste-ved-køb-af-ferieboliger-herunder-i-sameje
http://www.aff.dk/tilsyn/privateferiefonde/Tjekliste-ved-køb-af-ferieboliger-herunder-i-sameje

