Sendes til
Lønmodtagernes Feriemidler
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Bestil feriemidler
Du skal bruge denne blanket til at bestille feriemidler, hvis du ikke har NemID.
Du kan bestille feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, hvis du har optjent ferie under
dansk ferielov i hele eller dele af perioden. Vi beregner din udbetaling på baggrund af oplysninger fra din(e)
arbejdsgiver(e).
Sådan bestiller du
• Udfyld og underskriv blanketten
• Send blanketten til Lønmodtagernes Feriemidler, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.
Vær opmærksom på, at du bestiller udbetaling af hele din opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler, du har
optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Ansøgningen kan ikke fortrydes, når fonden har
beregnet udbetalingen. Har du tidligere fået udbetalt en del af dine feriemidler, er de fratrukket din opsparing.
Dine oplysninger
Navn

CPR-nr.
-

Adresse

Skatteforhold
(sæt kryds)

Telefonnummer

Almindelig lønmodtager
Særlige skatteforhold (vælges denne skal du udfylde side 2)

Underskrift
Dato

Ansøgers underskrift

Lønmodtagernes Feriemidler indhenter oplysninger, der er relevante for behandling af ansøgningen, og videregiver
oplysninger til fx a-kasser og kommuner. Udbetalingen af feriemidlerne har ikke betydning for, hvor meget du kan få i
offentlige ydelser, fx kontanthjælp, pension og boligstøtte.

Ansøgningen skal være modtaget af Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. maj 2021.
Vi behandler din bestilling inden for 6 uger. Når vi har behandlet din bestilling, får du et brev med de
detaljerede oplysninger om din udbetaling. Bemærk, at du får besked, hvis din bestilling bliver afvist.
Har du spørgsmål til din sag, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler ved at ringe på tlf. 70 11 41 00.

5 800 015 lfm 0321
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Send dokumentation for dine særlige skatteforhold
Hvis du har angivet at have særlige skatteforhold, skal du følge nedenstående vejledning. Hvis du er almindelig
lønmodtager, skal du blot se bort fra denne side.

Det skal du gøre:
• Vælg årsagen til dine særlige skatteforhold
• Afkryds hvilken dokumentation du medsender
• Indsend det udfyldte skema og den nødvendige dokumentation sammen med din ansøgning

Har du søgt tidligere?
Hvis du søgte om udbetaling i 2020, og i den forbindelse sendte lønsedler for perioden den 1. september 2019 til
den 31. marts 2020, skal du kun sende lønsedler for resten af overgangsåret, dvs. for perioden den 1. april 2020
til den 31. august 2020.
Har du tidligere sendt dokumentation, som vi skal bruge igen, må du gerne skrive det i en besked, når du sender
dokumenterne.

Vælg årsag
Statsansat
på Færøerne

✓

Du skal indsende
Lønsedler for perioden
1/9 2019 – 31/8 2020, så vi kan se, hvordan
lønnen blev beskattet.

Beskatning
Beskatning af feriemidlerne vil ske på samme måde som lønnen i perioden,
som feriemidlerne er beregnet af.
Blev du beskattet på Færøerne, skal dine feriemidler også beskattes på
Færøerne.
Vi kan ikke fratrække færøsk skat, så vi udbetaler feriemidlerne uden at
trække skat. Vi indberetter udbetalingen til TAKS (Færøsk skat) og du skal
senere betale skatten til dem.

Registrerings- og kontonummer for din
færøske lønkonto, vi kan overføre
betalingen til.

Blev du beskattet i Danmark, fratrækker vi dansk skat inden udbetaling.
Blev kun en del af lønnen beskattet på Færøerne i optjeningsperioden, skal
kun den del af feriemidlerne, der svarer til denne del af lønnen, beskattes på
Færøerne.

Ansat i
Grønland

Lønsedler for perioden 1/9 2019 – 31/8 2020,
så vi kan se, hvordan lønnen blev beskattet.
Eventuel skattefritagelsesattest fra Skattestyrelsen.
Eventuel dokumentation for din
kommunekode.

DISsøfarende

Lønmodtager
på
forskerskatteordning

Lønsedler for overgangsåret 1/9 2019 –
31/8 2020, så vi kan se, hvordan lønnen
blev beskattet.

Lønsedler for perioden 1/9 2019 – 31/8 2020,
så vi kan se, hvordan lønnen blev beskattet.
Dokumentation fra Skattestyrelsen for, at du
var under forskerskatteordningen på optjeningstidspunktet.
Dokumentation fra Skattestyrelsen for, at
du er under forskerskatteordningen på
udbetalingstidspunktet.

Lønmodtager med
skattefritagelse efter Ligningsloven
§ 33 A

Lønmodtager
under dobbeltbeskatningsoverenskomst

Beskatning af feriemidlerne vil ske på samme måde som lønnen i perioden,
som feriemidlerne er beregnet af.
Blev du beskattet i Grønland, fratrækker vi grønlandsk skat inden udbetaling.
Blev du beskattet i Danmark, fratrækker vi dansk skat inden udbetaling
Blev kun en del af lønnen beskattet i Grønland i optjeningsperioden, skal
kun den del af feriemidlerne, der svarer til denne del af lønnen, beskattes i
Grønland.
Beskatning af feriemidlerne vil ske på samme måde som lønnen i perioden,
som feriemidlerne er beregnet af.
Blev kun en del af lønnen udbetalt som DIS-løn, kan kun den del af feriemidlerne, der svarer til denne del af lønnen, udbetales, uden at der fratrækkes skat.
For at få udbetalt feriemidlerne med forskerbeskatning, skal du have været
under forskerskatteordningen både på optjeningstidspunktet og på udbetalingstidspunktet.

Er du kun under forskerreglerne på ét af disse tidspunkter, skal vi fratrække
almindelig skat ved udbetaling, dvs. med dit gældende skattekort på
udbetalingstidspunktet.
Er skattefritagelsesattesten gældende på udbetalingstidspunktet, sættes skatten til 0 % ved udbetaling af dine feriemidler, og der betales ikke AM-bidrag.

Skattefritagelsesattest som du har
modtaget fra Skattestyrelsen.

Er skattefritagelsesattesten ikke længere gældende på udbetalingstidspunktet,
skal dine feriemidler beskattes med det aktuelle skattekort ved udbetaling.
Foreligger der ikke en skattefritagelsesattest, skal feriemidlerne også beskattes
med det aktuelle skattekort ved udbetaling.

Skattefritagelsesattest, som du har modtaget
fra Skattestyrelsen, gældende i perioden 1/9
2019 – 31/8 2020.

Lønsedler for perioden 1/9 2019 – 31/8 2020,
så vi kan se, hvordan lønnen blev beskattet.

Beskatning af feriemidlerne vil ske på samme måde som lønnen i den periode,
som feriemidlerne er beregnet af.
Blev kun en del af lønnen i perioden udbetalt skattefrit, kan kun den del af
feriemidlerne, der svarer til denne del af lønnen, udbetales, uden at der indeholdes skat.
Foreligger der ikke en skattefritagelsesattest, skal feriemidlerne beskattes med
det aktuelle skattekort ved udbetaling.
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Sådan behandler Lønmodtagernes Feriemidler dine personoplysninger
Når du er i kontakt med Lønmodtagernes Feriemidler,
behandler vi en række oplysninger om dig som led i
sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.
Dataansvarlig for Lønmodtagernes Feriemidler er LD
Fonde, cvr-nr. 61552812
Lønmodtagernes Feriemidler behandler sager, der
omfatter:
• Registrering af tilgodehavende feriemidler
• Kontoopgørelse og tilskrivning af regulering
• Udbetaling af feriemidler
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du
har i den forbindelse.

Hvilke oplysninger behandler Lønmodtagernes
Feriemidler?
Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. Formålet er at sikre,
at du får de feriemidler, du har ret til.
Lønmodtagernes Feriemidler behandler de personoplysninger, der indgår i beregningen af din udbetaling.
Det kan fx være oplysninger om:
•
•
•
•
•
•

din egen identitet
din arbejdsgivers identitet
ansættelsesforhold
indkomstforhold
skatteforhold
kontonummer.

Oplysningerne kan komme fra din arbejdsgiver, offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret.
Lønmodtagernes Feriemidler behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med senere
ændringer.
Lønmodtagernes Feriemidler kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger
mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling
Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for
sletning af data.
Lønmodtagernes Feriemidler kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen og Udbetaling Danmark, der ifølge loven
har krav på at få oplysningerne, eller som Lønmodtagernes Feriemidler samarbejder med, fx pengeinstitutter.
Lønmodtagernes Feriemidler gemmer dine oplysninger
under behandlingen af din sag og sletter dem, tidligst
3 år efter feriemidlerne er udbetalt, og feriemidlerne af
din arbejdsgiver er fuldt indbetalt til fonden. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af
dokumentationskrav i fx Bogføringsloven og Offentlighedsloven.

Hvilke rettigheder har du?
Du kan gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler har personoplysninger om dig. Du kan få kopi af
de oplysninger, som Lønmodtagernes Feriemidler har
om dig.
Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Lønmodtagernes Feriemidler træffer automatiserede afgørelser.
Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger,
er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger
indgår i en sag om udbetaling til en tredje part, eller et
lovkrav.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til Lønmodtagernes Feriemidlers
behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte
Lønmodtagernes Feriemidler på borger.dk/feriemidler-kontakt eller ved at ringe på tlf. 70 11 41 00. Skriver
du om behandling af dine personoplysninger, så skriv
venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.
Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar
på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller
at Lønmodtagernes Feriemidler ikke har overholdt dine
rettigheder, kan du kontakte LD Fondes databeskyttelsesrådgiver, DPO Team ApS, der kan kontaktes via
mail til ld@dpoteam.dk eller kontaktformular på
www.dpoteam.dk.
Er du uenig i den måde, Lønmodtagernes Feriemidler
behandler dine personoplysninger, kan du også klage
til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet
kun er klageinstans over Lønmodtagernes Feriemidlers
behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til
håndteringen af din sag. Hvis du er uenig i Lønmodtagernes Feriemidlers håndtering af din sag, skal du
kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesloven
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler nr. 58 af 30. januar 2018 med senere
ændringer
Bekendtgørelse om forvaltning og administration af
tilgodehavende feriemidler
Bekendtgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler i
2021
Bekendtgørelse om førtidig udbetaling af feriemidler i
2020
Bekendtgørelse om fondsferiedage
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.
Databeskyttelsesforordningen kan du finde på www.
eur-lex.europa.eu – søg på 32016R0679.
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