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BA Nyhedsbrev - Udbetaling
af de sidste 2 ugers
indefrosne feriepenge til
medarbejderne/filialuddelerne
December 2020
Til marts kan medarbejderne/filialuddelerne få udbetalt de sidste 2 ugers indefrosne
feriepenge
Medarbejdere og filialuddelere, som har optjent retten til betalt ferie i overgangsåret til den nye ferielov i perioden fra den 1.
september 2019 til den 31. august 2020, kan få de resterende 2 ugers indefrosne feriepenge udbetalt.
Det fremgår af en bred politisk aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Aftalen er indgået for at stimulere dansk økonomi midt i Coronapandemien,
eftersom dele af erhvervslivet er hårdt ramt af Coronapandemien.
Medarbejderne kan bestille pengene fra marts 2021 på borger.dk, da det er det tidligst mulige tidspunkt, de indefrosne
feriemidler kan opgøres og udbetales.
Dem, der ikke har hævet nogen af deres feriepenge, kan hæve op til fem ugers feriepenge på én gang.
Udbetalingen af de resterende feriemidler bliver baseret på indberetningerne fra Brugsforeningerne. Det vil, som i efteråret
2020, være frivilligt, om man vil have sine feriepenge udbetalt, og de bliver beskattet som almindelig indkomst.
Udbetalingen vil ikke medføre fradrag i indkomstoverførsler mv.
Staten lægger ud for udbetalingen, så Brugsforeningerne fortsat kan vælge mellem at indbetale midlerne til
feriefonden eller beholde de indefrosne feriemidler som likviditet i virksomheden.
Hvis medarbejderen ikke hæver de indefrosne feriepenge, bliver de stående i LD Fonden, som i dag administrerer de
indefrosne feriepenge.
Uddelere og direktører får udbetalt deres 5 ugers indefrosne feriepenge med januarlønnen, medmindre de giver Coop
besked om, at feriepengene skal indbetales på pensionsordningen, jf. nyhedsbrev af 24. november 2020.
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