Uzzini vairāk par jauno atvaļinājuma likumu
Dānijā, kas stājas spēkā 2020.gada 1. septembrī.

Den nye ferielov

2020.gada 1. septembrī Dānijā tiks ieviests jauns likums par atvaļinājumu. Jaunie
noteikumi sniedz iespēju darba ņēmējiem Dānijā doties atvaļinājumā jau vienu
mēnesi pēc atvaļinājuma uzkrāšanas. Ja esat nesen kļuvuši par darba ņēmējiem
Dānijā, tas nozīmē, ka apmaksātā atvaļinājumā varēsiet doties jau darba attiecību
sākumā.

Fakta
▪

Jaunais atvaļinājuma likums nosaka, ka atvaļinājuma gads ilgs no 1.septembra līdz nākamā gada
31.augustam. Tev ir iespēja doties apmaksātā atvaļinājumā no 1.septembra līdz nākamā gada
31.decembrim.

▪

Sākot ar 2020.gada 1. septembra jūs uzkrāsiet 2,08 atvaļinājuma dienas par katru darba attiecību
mēnesi, kuras iespējams izmantot jau vienu mēnesi pēc to uzkrāšanas.

▪

Jums ir tiesības uz 5 nedēļu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kas atbilst uzkrātajām 2,08 dienām
mēnesī.

Jaunais atvaļinājuma likums jums sniedz iespēju, ja
darba devējs piekrīt, doties atvaļinājumā jau pirms
atvaļinājuma dienu uzkrāšanas. Tas nozīmē, ka jūs
varat vienoties ar savu darba devēju, ka jūs varat
doties apmaksātā atvaļinājumā pirms jūs esat to
uzkrājis. Piemēram, jūs varat izmantot dažas
papildus atvaļinājuma dienas oktobrī, kuras jūs
uzkrāsiet tikai novembrī.
Ja jūs strādājat darbu, kas tiek atalgots par stundām,
vai jūs izbeidzat darba attiecības, jums ir iespēja
pieteikties atvaļinājuma naudai ar NemID tiešsaistes
pašapkalpošanās risinājumu vietnē Life in Denmark.
Turpmākās sadaļās jūs varat atrast informāciju par to
kā pieteikties atvaļinājuma naudai, ja, piemēram,
jums nav NemID vai jūs pārtraucat darba attiecības
Dānijā.

Es dzīvoju ārvalstīs, bet strādāju Dānijā. Man ir NemID. Kā es varu
saņemt atvaļinājuma naudu?
Ja jūs veicat algotu darbu atvaļinājuma laikā, jums nav jāpiesaka atvaļinājuma nauda. Jūs
saņemsiet algu, kad būsiet atvaļinājumā. Ja jūs strādājat darbu, kas tiek atalgots par
stundām, vai jūs izbeidzat darba attiecības, jūs varat pieteikties atvaļinājuma naudas
saņemšanai vietnē Life in Denmark, piereģistrējoties ar savu NemID un aizpildot
nepieciešamo informāciju.
Ja pārtraucat darba attiecības Dānijā un pārceļaties uz ārvalstīm, atvaļinājuma nauda jums
tiks automātiski izmaksāta 3 nedēļas pēc vēstules saņemšanas no Feriepengeinfo
(Informācijas birojs par atvaļinājumu Dānijā). FerieKonto (Atvaļinājuma naudas fonds)
izmaksās jūsu atvaļinājuma naudu uz jūsu NemKonto.

NemID ir bankas konts, kuru Dānijas valsts
iestādes izmanto naudas pārskaitīšanai.
NemKonto ir drošs risinājums jūsu piekļuvei
valsts pašapkalpošanās risinājumiem Dānijā.

Gadījumā, ja jums nav NemKonto?
Jūs varat reģistrēties vietnē www.nemkonto.dk. Jūs varat reģistrēt savu ārvalstu kontu kā
jūsu NemKonto. Atvaļinājuma nauda tad tiks pārskaitīta uz šo kontu. Pēc tam, kad esat
reģistrējuši savu NemKonto, jūs par to varat informēt FerieKonto šajā saziņas vietnē.

Es dzīvoju ārvalstīs, bet strādāju Dānijā. Man nav NemID. Kā es varu
saņemt atvaļinājuma naudu?
Ja jūs veicat algotu darbu atvaļinājuma laikā, jums nav jāpiesaka atvaļinājuma nauda.
Jūs saņemsiet algu, kad būsiet atvaļinājumā. Ja jūs strādājat darbu, kas tiek atalgots par
stundām, vai jūs izbeidzat darba attiecības, jūs varat pieteikties atvaļinājuma naudai
aizpildot veidlapu.
Ja jums nav NemID , un ja atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta citur nevis no FerieKonto,
jums jāaizpilda veidlapa un jānosūta uz Feriepengeinfo. Veidlapu atradīsiet šeit.
Ja atvaļinājuma naudu izmaksā FerieKonto, un jums ir aktīvs NemKonto, tad jūs varat
pieteikties atvaļinājuma naudai aizpildot zemāk norādīto veidlapu.

NemID ir bankas konts, kuru Dānijas valsts
iestādes izmanto naudas pārskaitīšanai.
NemKonto ir drošs risinājums jūsu piekļuvei
valsts pašapkalpošanās risinājumiem Dānijā.

Gadījumā, ja jums nav NemKonto?
Jūs varat reģistrēties vietnē www.nemkonto.dk. Jūs varat reģistrēt savu ārvalstu kontu
kā jūsu NemKonto. Atvaļinājuma nauda tad tiks pārskaitīta uz šo kontu. Pēc
reģistrācijas, jums jāaizpilda un jānosūta šī veidlapa.

Esmu pametis/usi Dānijas darba tirgu un nedzīvoju Dānijā. Man ir
NemID. Kā es varu saņemt atvaļinājuma naudu?
Ja jūs vairs neesat reģistrēti Dānijas iedzīvotāju reģistrā (CPR-registeret) un neesat darba
ņēmējs pie darba devēja Dānijā, kā arī nesaņemat sociālos pabalstus no Dānijas, jums ir
tiesības saņemt visu uzkrāto atvaļinājuma naudu.
Feriepengeinfo pieprasīs izmaksāt jūsu atvaļinājuma naudu attiecīgajai iestādei. Tādēļ,
jums jāpārliecinās, ka atvaļinājuma naudas izmaksātājam ir jūsu aktuālie bankas
rekvizīti. Ja FerieKonto izmaksās jūsu atvaļinājuma naudu, tā tiks pārskaitīta uz
NemKonto.
Gadījumā, ja jums nav NemKonto?
Jūs varat reģistrēties vietnē www.nemkonto.dk. Jūs varat reģistrēt savu ārvalstu kontu
kā jūsu NemKonto. Atvaļinājuma nauda tad tiks pārskaitīta uz šo kontu. Pēc
reģistrācijas, jums jāaizpilda un jānosūta šī veidlapa.
NemID ir bankas konts, kuru Dānijas valsts
iestādes izmanto naudas pārskaitīšanai.
NemKonto ir drošs risinājums jūsu piekļuvei
valsts pašapkalpošanās risinājumiem Dānijā.

Esmu pametis/usi Dānijas darba tirgu un nedzīvoju Dānijā. Man nav
NemID. Kā es varu saņemt atvaļinājuma naudu?
Ja jūs vairs neesat reģistrēti Dānijas iedzīvotāju reģistrā (CPR-registeret) un neesat darba
ņēmējs pie darba devēja Dānijā, kā arī nesaņemat sociālos pabalstus no Dānijas, jums ir
tiesības saņemt visu uzkrāto atvaļinājuma naudu.
Ja jums nav NemID, un ja atvaļinājuma nauda tiek izmaksāta citur nevis no FerieKonto,
jums jāaizpilda veidlapa un jānosūta uz Feriepengeinfo. Veidlapu atradīsiet šeit.
Ja pārtraucat darba attiecības Dānijā un jūsu dzīvesvieta ir reģistrēta ārvalstīs,
atvaļinājuma nauda jums tiks automātiski izmaksāta 3 nedēļas pēc vēstules saņemšanas
no Feriepengeinfo (Informācijas birojs par atvaļinājumu Dānijā). FerieKonto
(Atvaļinājuma naudas fonds) izmaksās jūsu atvaļinājuma naudu uz jūsu NemKonto.

NemID ir bankas konts, kuru Dānijas valsts
iestādes izmanto naudas pārskaitīšanai.
NemKonto ir drošs risinājums jūsu piekļuvei
valsts pašapkalpošanās risinājumiem Dānijā.

Gadījumā, ja jums nav NemKonto?
Jūs varat reģistrēties vietnē www.nemkonto.dk. Jūs varat reģistrēt savu ārvalstu kontu
kā jūsu NemKonto. Atvaļinājuma nauda tad tiks pārskaitīta uz šo kontu. Pēc tam, kad
esat reģistrējuši savu NemKonto, jūs par to varat informēt FerieKonto šajā saziņas
vietnē.

Jūs atradīsiet papildus informāciju par atvaļinājuma noteikumiem
Dānijā un nepieciešamo informāciju par jūsu situāciju vietnē
www.lifeindenmark.dk/Living-in-Denmark

