
Den nye ferielov

Selgitusi Taani uue puhkuseseaduse 
kohta, mis jõustub 1. septembril 2020



1. septembril 2020 jõustub Taanis uus puhkuseseadus. Uute reeglite järgi võite Taanis 
töötades võtta puhkuse välja juba kuu aega pärast selle väljateenimist. Kui olete Taani 

tööturul uus, tähendab see, et võite tasustatud puhkuse välja võtta alates töösuhte algusest.



Fakta
▪ Uue puhkuseseaduse järgi kestab puhkuseaasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. 

Puhkuse saate välja võtta ajavahemikus 1. septembrist kuni järgmise aasta 31. detsembrini.

▪ Alates 1. septembrist 2020 teenite iga töötatud kuu kohta 2,08 puhkusepäeva, mille saate välja 
võtta juba kuu aega pärast selle väljateenimist.

▪ Teil on õigus viienädalasele puhkusele aastas, mis vastab 2,08 päevale kuus.



Uue puhkuseseaduse alusel saate oma puhkuse ette
välja võtta, kui tööandja seda lubab. See tähendab, et 
võite tööandjaga kokku leppida, et võtate tasustatud
puhkuse välja enne, kui olete selle välja teeninud. 
Näiteks võite oktoobris kasutada ette ära paar
lisapuhkusepäeva, mille teenite välja alles novembris.

Kui teile makstakse tunnitasu või esitate
lahkumisavalduse, saate tellida puhkusehüvitise
NemID iseteeninduses Life in Denmark.

Järgmistel lehekülgedel saate lisateavet selle kohta, 
kuidas taotleda puhkusehüvitist, kui teil näiteks pole
NemID või lõpetate Taanis töötamise.

https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=9e32b536-e02c-4a1c-94e3-3bd12144c6d5&referringPageId=6534404b-238b-45a0-81d8-48f6bcb6284e




Elan välismaal ja töötan Taanis. Mul on NemID. Kuidas taotleda 
puhkusehüvitist?

Kui saate puhkuse ajal töötasu, ei pea te puhkusehüvitist taotlema. Sellisel juhul saate
puhkuse ajal töötasu. Kui teile makstakse tunnitasu või lõpetate töötamise, saate
puhkusehüvitist taotleda portaalis Life in Denmark , logides sisse oma NemID ja sisestades
seal vajaliku teabe. 

Kui te lõpetate Taanis töötamise ja kolite välismaale, makstakse puhkusehüvitis välja
automaatselt kolm nädalat pärast Feriepengeinfo kirja saamist. FerieKonto kannab
puhkusehüvitise teie NemKonto.

Kas teil pole NemKonto?
Sellisel juhul saate ennast registreerida portaalis www.nemkonto.dk. Saate registreerida oma
välisriigi pangakonto kui oma NemKonto. Seejärel saab sellele kontole kanda teie
puhkusehüvitise. Kui olete oma NemKonto registreerinud, saate sellest FerieKonto teada
anda selle lehekülje kaudu.

NemID on pangakonto, millele riigiasutused 
väljamakseid teevad.

NemKonto on teie turvaline sisselogimisviis 
Taani riiklikusse iseteenindussüsteemi.

https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=9e32b536-e02c-4a1c-94e3-3bd12144c6d5&referringPageId=6534404b-238b-45a0-81d8-48f6bcb6284e
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/contact-feriekonto


Elan välismaal ja töötan Taanis. Mul ei ole NemID. Kuidas taotleda 
puhkusehüvitist?

Kui saate puhkuse ajal töötasu, ei pea te puhkusehüvitist taotlema. Sellisel juhul saate
puhkuse ajal töötasu. Kui te saate tunnitasu või lõpetate töötamise, saate taotleda
puhkusehüvitist, täites sellekohase vormi.

Kui teil pole NemID ja kui teie puhkusehüvitist ei maksa FerieKonto, peate täitma vormi
ja saatma selle Feriepengeinfo. Vorm on kättesaadav siin. 

Kui teie puhkusehüvitist maksab FerieKonto ja teil on aktiivne NemKonto, saate
puhkusehüvitist taotleda alloleva vormi abil.

Kas teil pole NemKonto?
Sellisel juhul saate ennast registreerida portaalis www.nemkonto.dk. Saate registreerida
oma välisriigi pangakonto kui oma NemKonto. Seejärel saab sellele kontole kanda teie
puhkusehüvitise. Kui see on tehtud, tuleb teil täita ja ära saata see vorm.

NemID on pangakonto, millele riigiasutused 
väljamakseid teevad.

NemKonto on teie turvaline sisselogimisviis 
Taani riiklikusse iseteenindussüsteemi.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E04A0D9363C5494595BE7B412A31E396.ashx
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx


Olen lahkunud Taani tööturult ega ela enam Taanis. Mul on NemID. Kuidas
taotleda puhkusehüvitist?

Kui te pole enam Taani CPR-registris kirjas, te ei tööta Taani tööandja juures ega saa
Taanist riiklikke hüvitisi, makstakse teile välja kogu teie puhkusehüvitis.

Feriepengeinfo palub teie puhkusehüvitise maksjal puhkusehüvitis välja maksta. 
Seetõttu tuleb teil veenduda, et puhkusehüvitise maksjal on teada teie praegune
kontonumber. Kui teie puhkusehüvitist maksab FerieKonto, kantakse puhkusehüvitis
teie NemKonto.

Kas teil pole NemKonto?
Sellisel juhul saate ennast registreerida portaalis www.nemkonto.dk. Saate registreerida
oma välisriigi pangakonto kui oma NemKonto. Seejärel saab sellele kontole kanda teie
puhkusehüvitise. Kui see on tehtud, tuleb teil täita ja ära saata see vorm.

NemID on pangakonto, millele riigiasutused 
väljamakseid teevad.

NemKonto on teie turvaline sisselogimisviis 
Taani riiklikusse iseteenindussüsteemi.

http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx


Olen lahkunud Taani tööturult ega ela enam Taanis. Mul ei ole NemID. 
Kuidas taotleda puhkusehüvitist?

Kui te pole enam Taani CPR-registris kirjas, te ei tööta Taani tööandja juures ega saa
Taanist riiklikke hüvitisi, makstakse teile välja kogu teie puhkusehüvitis.

Kui teil pole NemID ja kui teie puhkusehüvitist ei maksa FerieKonto, peate täitma vormi
ja saatma selle Feriepengeinfo. Vorm on kättesaadav siin. 

Kui olete lõpetanud Taanis töötamise ja registreeritud välismaa aadressile, makstakse
puhkusehüvitis välja kolm nädalat pärast Feriepengeinfo kirja saamist. FerieKonto 
kannab puhkusehüvitise teie NemKonto.

Kas teil pole NemKonto?
Sellisel juhul saate ennast registreerida portaalis www.nemkonto.dk. Samuti saate
registreerida oma välisriigi pangakonto kui oma NemKonto. Seejärel saab sellele kontole
kanda teie puhkusehüvitise. Kui olete oma NemKonto registreerinud, saate sellest
FerieKonto teada anda selle lehekülje kaudu.NemID on pangakonto, millele riigiasutused 

väljamakseid teevad.

NemKonto on teie turvaline sisselogimisviis 
Taani riiklikusse iseteenindussüsteemi.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E04A0D9363C5494595BE7B412A31E396.ashx
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/contact-feriekonto


Rohkem teavet Taani puhkusereeglite ja oma võimaluste kohta 
leiate 

www.lifeindenmark.dk/Living-in-Denmark

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance.

