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På Virk.dk/feriepengeinfo kan du logge ind på selvbetjeningsløsningen ”Se 
saldi i Feriepengeinfo som udbetaler”. 

Du logger ind på selvbetjeningsløsningen med NemID medarbejdersignatur. 



 

 

 

Sørg for at stå i fanen ”Feriepengesaldi” 
Denne selvbetjeningsløsning har flere funktioner. Når du ønsker at se saldi 
på arbejdsgiver- og medarbejderniveau, så skal du sørge for at være i fane-
bladet ”Feriepengesaldi”. 

Ønsker du vejledning til, hvordan du ser ansøgninger fra lønmodtagere eller 
indberetninger med dig som udbetaler, så kan du finde øvrige vejledninger 
på Virk.dk/feriepengeinfo. 

 

Se feriepengesaldi på arbejdsgiverniveau 
Du kan se feriepengesaldi for et ferieår ad gangen. Når du logger ind, så vil 
du automatisk se feriepengesaldi for indeværende ferieår. Hvis du ønsker et 
andet ferieår, så skal du ændre ferieår i drop-down-listen øverst på skær-
men. 

Når du har valgt ferieår, vil du nederst i skærmbilledet kunne se en liste over 
alle de arbejdsgivere, som har registreret feriepenge via eIndkomst med dig 
som udbetaler. 

Visningen er delt op, så du kan se både de optjente feriedage og de optjente 
feriepenge på den enkelte arbejdsgiver. Herudover kan du se rest feriedage 
og rest feriepenge for den enkelte arbejdsgiver.  

- Vær opmærksom på, at saldi er opgjort pr. den dato, der står angi-
vet over tabellen. Du kan ikke vælge en anden dato. 

- Hvis du har behov for at afstemme i forhold til en anden dato, kan 
du benytte de andre to faneblade ”Indberetninger” eller ”Ansøgnin-
ger” til at foretage din egen periodisering. Disse faneblade ligger 
øverst i skærmbilledet til venstre. På Virk.dk/feriepengeinfo kan du 
finde vejledninger til disse løsninger. 

 

  

https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/selvbetjening


 

 

 

Se feriepengesaldi pr. ansættelsesforhold 
Du kan vælge at folde den/de enkelte arbejdsgivere ud, så du kan se, hvor 
mange feriedage og feriepenge, der er optjent i alt og hvor mange feriepen-
ge der er resterende på de enkelte medarbejdere pr. ansættelsesforhold. Du 
kan også vælge at folde alle arbejdsgivere ud ved at markere feltet ”Fold 
alle Arbejdsgivere ind/ud”, der ligger over tabellen. 

 

Filtrer i listen over feriepengesaldi 
Du har mulighed for at filtrere i den fremsøgte liste over indberetninger. Fil-
trering kan ske med: 

• Fritekst – eksempelvis kan du skrive et fornavn eller et efternavn på en 
lønmodtager 

• Medarbejder CPR-nr. 

• Medarbejdernr. – det er ikke alle arbejdsgivere, der benytter medarbej-
dernummer i indberetningen i eIndkomst. Hvis det er brugt af arbejdsgi-
ver, kan du filtrere på det. 

• Arbejdsgiver – hvis du kun ønsker at se indberetninger for en enkelt 
arbejdsgiver, kan du vælge denne arbejdsgiver i drop-down-listen. 

 

  
Saldo bliver nedskrevet når lønmodtageren foretager en ansøgning 
Vær opmærksom på, at Feriepengeinfo nedskriver saldoen når en løn-
modtager søger om feriepenge. Derfor afspejler den restsaldo, du kan se, 
nedskrivninger af saldo på baggrund af ansøgninger foretaget af lønmod-
tageren. Det betyder altså, at restsaldo ikke er afhængig af din udbeta-
ling, men udelukkende af lønmodtagerens ansøgning. 

Det er dit ansvar at udbetale de feriepenge, som lønmodtageren søger 
om. Ellers skal ansøgningen afvises, så saldo opskrives igen. 



 

Download data 
Hvis du ønsker at hente data til dine egne systemer, kan du vælge at down-
loade dem i en csv-fil. 

Du får data ned inden for det ferieår, der er valgt i drop-down menuen under 
Ferieår.  

Du har desuden mulighed for at foretage afgrænsning af data under ”Avan-
ceret søgning inden for det valgte ferieår”. Afgrænsning kan ske på: 

• Medarbejder CPR-nr. 

• Medarbejdernr. – det er ikke alle arbejdsgivere der benytter medarbej-
dernummer i indberetningen i eIndkomst. Hvis det er benyttet, kan der 
afgrænses på dette. 

• Arbejdsgiver SE-nr. – hvis du kun ønsker at se indberetninger for en 
enkelt arbejdsgiver, så kan du angive arbejdsgiverens SE-nr. 
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