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Fakta om opsparede feriemidler 

Herunder beskrives vilkår og fakta for feriemidler, som bliver stående som en opsparing i Lønmodtager-

nes Feriemidler med henblik på udbetaling som en pensionssum ved udtræden af arbejdsmarkedet.  

 

Afkast 

 Alle får samme afkast i procent. Det er ikke muligt at vælge investeringspuljer eller risikoprofil. 

 Man kan for første gang se sit afkast, når der i slutningen af marts åbnes for førtidig udbetaling.  

 Det man ser er netto-afkastet = afkast efter pensionsafkastskat og omkostninger.  

 Når der åbnes i slutningen af marts vil man se feriemidlerne forhøjet med 1,0 %. For hver 10.000 

kr. giver det ekstra 100 kr. i tilgodehavende feriemidler.   

 Afkastet opdateres og tilskrives en gang om måneden – den 8. bankdag. 

 

Udbetaling 

 Feriemidler, der bliver stående, kan udbetales ved folkepensionsalderen og tidligere, hvis man 

varigt forlader arbejdsmarkedet pga. førtidspension, efterløn, tidlig pension, udrejse.  

 Det er frivilligt om man vil have sine feriemidler udbetalt ved folkepensionsalderen.  

 Der er tale om men sumudbetaling, som indkomstbeskattes. For en lille gruppe er midlerne alle-

rede beskattet i forbindelse med optjeningen, og så sker udbetaling uden beskatning.  

 

Folkepension og efterløn 

 Ved udbetaling ved folkepensionsalderen eller ved tidligere udtræden af arbejdsmarkedet sker 

uden fradrag i folkepensionstillæg.  

 Vælger man udbetaling, mens man er på efterløn, vil udbetalingen give fradrag i efterlønnen., 

Hvis man lader pengene stå, er de opsparede feriemidler uden betydning for efterlønnen.  

 

Investeringer 

 Arbejdsgiverne har opgjort de tilgodehavende feriemidler til 108 mia. kr. Knap 80 % af midlerne 

står stadig i virksomhederne. Arbejdsgiverne bestemmer selv, hvor længe de vil beholde feriemid-

lerne som likviditet, dog skal pengene senest betales, når lønmodtageren når folkepensionsalde-

ren.  

 Arbejdsgiverne betaler for at beholde feriemidlerne. Det sker ved en indeksering af midlerne sva-

rende til den generelle lønudvikling.  

 LD Fonde investerer midler, der er indbetalt af arbejdsgiverne, Feriekonto og feriekasser.  

 Investeringsafkastet og indekseringen af midler, der står i virksomhederne, giver det afkast, som 

lønmodtagerne får.  
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 Inden afkastet lægges til lønmodtagernes opsparede feriemidler, trækker LD Fonde pensionsaf-

kastskat og omkostninger. 

 Der betales kun pensionsafkastskat af investeringsafkastet, mens indekseringen er skattefri.  

 Omkostningerne er meget lave, bl.a. fordi en del af administrationsomkostningerne bæres af ar-

bejdsgiverne.  

 

 

Ny opsparing med feriemidler eller et indskud på pensionsordning 

Hvis man ikke vil forbruge feriemidlerne, kan opsparingsmulighederne overvejes. Man kan vælge at få fe-

riemidlerne udbetalt og dernæst indskyde dem på en pensionsordning. Det kan være et alternativ til at 

lade feriemidlerne blive stående som en supplerende pensionsopsparing.  

 

Om at indskyde midlerne på en pensionsordning 

 Ved udbetaling beskattes feriemidlerne, men til gengæld får man skattefradrag på indskud på 

rate- og livsvarige pensionsordninger. Der er ikke fradrag ved indbetaling på en aldersopsparing. 

 Der er loft over, hvor meget du årligt må indbetale på en ratepension eller en aldersopsparing.  

 Du kan selv bestemme investeringsstrategi, hvis du vælger en ratepension eller en aldersopspa-

ring med eget depot. 

 Udbetaling fra pensionsordning kan give fradrag i folkepensionstillæg. 

 Størrelsen på pensionsopsparingen kan give fradrag i efterlønnen.  

 Årlig pensionsafkastskat trækkes fra afkastet.  

 

Om at lade feriemidlerne stå som en opsparing i fonden 

 Beskatning sker, når du får midlerne udbetalt, og måske er din skat til den tid lavere? 

 Midlerne bliver udbetalt som en sum. 

 LD Fonde står for investeringerne. Der er ikke mulighed for individuelle investeringsvalg.  

 Udbetalingen er uden betydning for folkepensionstillæg. 

 Opsparingen er uden betydning for efterløn, medmindre du vælger at få den udbetalt mens du er 

på efterløn. 

 Årlig pensionsafkastskal trækkes fra en del af afkastet.  

 

 


