
Den nye ferielov

Sužinokite daugiau apie naująjį Danijos atostogų 
įstatymą, kuris įsigalios 2020 m. rugsėjo 1 d.



2020 m. rugsėjo 1 d. Danijoje įsigalios naujas atostogų įstatymas. Pagal naująsias 
taisykles Danijos darbuotojai gali eiti atostogų praėjus mėnesiui nuo jų 

sukaupimo. Tai reiškia, kad jeigu Danijos darbo rinkoje esate naujokas, galite išeiti 
mokamų atostogų nuo įdarbinimo pradžios.



Fakta
▪ Pagal naująjį atostogų įstatymą atostogos skaičiuojamos nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. 

Galite išnaudoti atostogas nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų gruodžio 31 d.

▪ Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. jūs sukaupiate po 2,08 atostogų dienos už kiekvieną išdirbtą mėnesį. Atostogas 
galite išnaudoti jau kitą mėnesį po to, kai jas sukaupėte.

▪ Turite teisę į 5 savaites atostogų per metus, tai atitinka 2,08 dienos per mėnesį.



Pagal naująjį įstatymą galėsite dalį atostogų išnaudoti 
avansu, jeigu darbdavys jums leis. Tokiu atveju tai 
reiškia, kad galite susitarti su savo darbdaviu ir išeiti 
mokamų atostogų jų dar nesukaupę. Pavyzdžiui, 
galėsite pasiimti kelias papildomas atostogų dienas 
spalio mėnesį, nors tas dienas sukaupsite tik lapkritį.

Jeigu gaunate valandinį darbo užmokestį arba 
išeinate iš darbo, galite užsisakyti atostoginius pinigus 
per NemID savitarnos svetainėje Life in Denmark.

Kitame puslapyje galite plačiau pasiskaityti, kaip teikti 
paraišką dėl atostoginių pinigų, jeigu, pavyzdžiui, 
neturite NemID arba nustojate dirbę Danijoje.

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




Gyvenu užsienyje ir dirbu Danijoje. Turiu NemID. Kaip teikti paraišką 
dėl atostoginių pinigų?

Jeigu esate įdarbintas ir jums priklauso išmoka per atostogas, prašymo dėl atostoginių pinigų 
teikti nereikia. Jūs gausite atostoginius pinigus, kai atostogausite. Jeigu jums mokamas 
valandinis darbo užmokestis arba nutraukiate darbą, galite teikti paraišką dėl atostoginių 
pinigų Life in Denmark prisijungus naudojant NemID ir pateikus informaciją. 

Jeigu nutraukiate darbą Danijoje ir persikraustote į užsienį, atostoginiai pinigai bus išmokėti 
automatiškai praėjus trims savaitėms nuo laiško iš Feriepengeinfo gavimo dienos. FerieKonto 
išmokės atostoginius pinigus į jūsų NemKonto sąskaitą.

Neturite NemKonto sąskaitos?
Galite užsiregistruoti www.nemkonto.dk. Galite nuspręsti užregistruoti užsienio banko 
sąskaitą kaip savo NemKonto sąskaitą. Tuomet atostoginiai pinigai bus pervesti į šią sąskaitą. 
Užregistravę NemKonto sąskaitą, galite informuoti FerieKonto per šį kontaktinį puslapį.

NemID yra banko sąskaita, kurią valstybės 
institucijos naudoja pinigams pervesti.

NemKonto saugaus prisijungimo sistema 
prie viešų savitarnos paslaugų Danijoje.

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


Gyvenu užsienyje ir dirbu Danijoje. Neturiu NemID. Kaip teikti 
paraišką dėl atostoginių pinigų?

Jeigu esate įdarbintas ir jums priklauso išmoka per atostogas, prašymo dėl atostoginių 
pinigų teikti nereikia. Jūs gausite atostoginius pinigus, kai atostogausite. Jeigu gaunate 
valandinį darbo užmokestį arba nutraukiate darbą, galite prašyti išmokėti atostoginius 
pinigus užpildydami blanką.

Jeigu neturite NemID  arba jums atostogas išmoka ne FerieKonto, turite užpildyti blanką 
ir išsiųsti Feriepengeinfo. Blanką galite rasti čia. 

Jeigu atostoginius pinigus jums išmoka FerieKonto ir jūs turite aktyvią NemKonto 
sąskaitą, galite teikti paraišką pasitelkdami toliau pateiktą blanką.

Neturite NemKonto sąskaitos? 
Galite užsiregistruoti www.nemkonto.dk. Galite nuspręsti užregistruoti užsienio banko 
sąskaitą kaip savo NemKonto sąskaitą. Tuomet atostoginiai pinigai bus pervesti į šią 
sąskaitą. Tą padarę galite užpildyti ir atsiųsti šį blanką.NemID yra banko sąskaita, kurią valstybės 

institucijos naudoja pinigams pervesti.

NemKonto saugaus prisijungimo sistema 
prie viešų savitarnos paslaugų Danijoje.

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


Aš nebedirbu Danijos darbo rinkoje ir nebegyvu Danijoje. Turiu
NemID. Kaip teikti paraišką?

Jeigu nebesate registruoti Danijos CPR registre, nedirbate Danijos darbdaviui ir 
negaunate viešų Danijos paslaugų, visi jūsų atostoginiai pinigai gali būti išmokėti.

Feriepengeinfo prašo jūsų atostoginių pinigų mokėtojo išmokėti pinigus. Todėl turite 
užtikrinti, kad mokėtojas turėtų jūsų naujausius banko duomenis. Jeigu atostoginius 
pinigus išmokaFerieKonto, jie bus pervesti į jūsų NemKonto.

Neturite NemKonto sąskaitos?
Galite užsiregistruoti www.nemkonto.dk. Galite nuspręsti užregistruoti užsienio banko 
sąskaitą kaip savo NemKonto. Tuomet atostoginiai pinigai bus pervesti į šią sąskaitą. Tą 
padarę galite užpildyti ir atsiųsti šį blanką.

NemID yra banko sąskaita, kurią valstybės 
institucijos naudoja pinigams pervesti.

NemKonto saugaus prisijungimo sistema 
prie viešų savitarnos paslaugų Danijoje.

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


Aš nebedirbu Danijos darbo rinkoje ir nebegyvu Danijoje. Neturiu 
NemID. Kaip teikti paraišką dėl atostoginių pinigų?

Jeigu nebesate registruoti Danijos CPR registre, nedirbate Danijos darbdaviui ir 
negaunate viešų Danijos paslaugų, visi jūsų atostoginiai pinigai gali būti išmokėti.

Jeigu neturite NemID  arba jums atostogas išmoka ne FerieKonto, turite užpildyti blanką 
ir išsiųsti Feriepengeinfo. Blanką galite rasti čia.

Jeigu nutraukiate darbą Danijoje ir esate registruoti užsienio adresu, atostoginiai pinigai 
bus išmokėti automatiškai praėjus trims savaitėms nuo laiško iš Feriepengeinfo gavimo 
dienos. FerieKonto išmokės atostoginius pinigus į jūsų NemKonto sąskaitą.

Neturite NemKonto sąskaitos?
Galite užsiregistruoti www.nemkonto.dk. Galite nuspręsti užregistruoti užsienio banko 
sąskaitą kaip savo NemKonto sąskaitą. Tuomet atostoginiai pinigai bus pervesti į šią
sąskaitą. Užregistravę NemKonto, sąskaitą, galite informuoti FerieKonto per šį kontaktinį
puslapį.NemID yra banko sąskaita, kurią valstybės 

institucijos naudoja pinigams pervesti.

NemKonto saugaus prisijungimo sistema 
prie viešų savitarnos paslaugų Danijoje.

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


Galite plačiau pasiskaityti apie Danijos atostogų taisykles ir jūsų situaciją

www.lifeindenmark.dk/Living-in-Denmark

http://www.lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark

