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Skattefri indtægt for pensionister  

Folkepensionister kan tjene op til 11.200 kr. om året skattefrit ved arbejde i private hjem. Du kan 
læse mere på nedenstående links. 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-
foertidspension/folkepension/beregning-af-folkepension 
 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234807 
 

Den nye ferielov 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men ændringerne i loven kan have 
betydning allerede fra i år. Ferieåret vil fremover løbe fra 1. september til 31. august året efter - 
første gang i 2020. Der optjenes uændret ret til 25 feriedage pr. år, men måden der optjenes og kan 
afholdes ferie på ændres til samtidighedsferie. Det betyder, at man kan holde ferie i takt med, at 
den optjenes - i modsætning til tidligere, hvor ferie blev optjent i kalenderåret 1. januar-31. 
december, til afholdelse året efter fra 1. maj.  

Den 1. januar i år er der begyndt en overgangsordning til det nye system, som bl.a. indebærer at 
feriedage optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 opspares i en ny fond, 
Lønmodtagernes Feriemidler. De opsparede feriemidler kan først udbetales, når man går på 
pension/forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst fra 1. oktober 2021. 

Læs mere om den nye ferielov her: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arbejdsliv/gode-raad/det-
kommer-den-nye-ferielov-til-at-betyde-for-dig 
 

Undgå modregning af feriepenge som ny folkepensionist 

Husk at få udbetalt hele dit tilgodehavende af feriepenge inden du går på folkepenison. Udbetales 

feriepengene efter du er gået på pension, bliver de regnet som ekstraindtægter og kan påvirke 

størrelsen af pensionstillægget. Har man en ægtefælle eller samlevende på pension, vil 

udbetalingen af feriepenge også kunne påvirke beregningen af dennes pensionstillæg. 

Vær opmærksom på at feriepenge optjent fra den 1. september 2019 ikke kan udbetales, da de 

bliver indefrosset i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. De tilgodehavende feriepenge 

kan tidligst udbetales fra den 1. oktober 2021. 

Når de opsparede feriemidler udbetales, vil de ikke påvirke folkepensionen, da det opsparede beløb 

ikke skal indgå i indtægtsgrundlaget i udbetalingsåret. 

Læs mere her: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-

raad/undgaa-modregning-som-ny-folkepensionist 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/folkepension/beregning-af-folkepension
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/folkepension/beregning-af-folkepension
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234807
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arbejdsliv/gode-raad/det-kommer-den-nye-ferielov-til-at-betyde-for-dig
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arbejdsliv/gode-raad/det-kommer-den-nye-ferielov-til-at-betyde-for-dig
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-raad/undgaa-modregning-som-ny-folkepensionist
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-raad/undgaa-modregning-som-ny-folkepensionist


https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arbejdsliv/gode-raad/det-
kommer-den-nye-ferielov-til-at-betyde-for-dig 
 
 
Nyttige links: 
 

- Det nationale sorgcenter. Sorglinjen er for pårørende og efterladte i alle aldersgruppe 
www.sorglinjen.dk 

 

- Oversigt over advokatvagtskontorer og åbningstider: 

http://www.advokatvagterne.dk/content/listen-over-advokatvagter 

 

- Gældsrådgivning: https://gaeld.taenk.dk/ 

 

- Den nye ferielov: https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov 

 

- Vejledning til forbrugerklager: https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder/saadan-

klager-du-til-forbrugerklagenaevnet 
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