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På Virk.dk/feriepenge finder du selvbetjeningsløsningen ”Se indberetninger 

med dig som udbetaler”. I denne selvbetjening kan du som 

feriepengeudbetaler få et overblik over de indberetninger, som er foretaget 

med dig som udbetaler.  

Du logger ind på selvbetjeningsløsningen med NemID medarbejdersignatur. 

Skærmbillederne i denne vejledning viser, hvordan løsningen ser ud. Data er 

fiktive. 



  
Sørg for at stå på fanen ”Indberetninger” 

Bemærk, at selvbetjeningsløsningen til feriepengeudbetalere indeholder 

flere funktioner. Når du ønsker at se de indberetninger, som er foretaget 

med dig som udbetaler via eIndkomst, så skal du sørge for at være på 

fanebladet ”Indberetninger”. 

 

Ønsker du vejledning til, hvordan du ser anmodninger fra lønmodtagere 

eller feriepengesaldi på lønmodtagere, så kan du finde øvrige vejledninger 

på www.virk.dk/vejledning/feriepenge/selvbetjening. 

Funktionalitet i løsningen 

Fremsøg indberetninger 

For at fremsøge indberetninger skal du udfylde ”Lønperiode fra” og 

”Lønperiode til” i søgefeltet ”Søg efter indberetninger”. Tryk derefter på 

”Søg”. Lønperiode svarer til den optjeningsperiode, som er angivet i 

indberetningen i eIndkomst. 

 

Når du har valgt lønperiode, vil du nederst i skærmbilledet kunne se en liste 

over alle de arbejdsgivere, som har indberettet feriepenge med dig som 

feriepengeudbetaler for den valgte lønperiode. 

 

Udvidet søgning 

Du har mulighed for at afgrænse din søgning yderligere ved at trykke på 

”Udvidet søgning”. Her kan du afgrænse ved hjælp af følgende: 

 

• Indberetningsdato fra 

• Indberetningsdato til 

• Arbejdsgiver SE-nummer 

• Medarbejder CPR-nummer 

• Optjeningsperiode (ferieåret) 

http://www.virk.dk/vejledning/feriepenge/selvbetjening


 
Feriepengeinfo udstiller det, der er blevet indberettet 

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren har indberettet korrekt i eIndkomst hos 

Skattestyrelsen, da Feriepengeinfo udstiller nøjagtig det, der er blevet 

indberettet for lønmodtageren på selvbetjeningsløsningen på borger.dk.  

Det er kun arbejdsgiveren, der kan rette i indberetningerne. Det skal også 

ske via eIndkomst hos Skattestyrelsen. 

 

Se indberetninger pr. ansættelsesforhold 

Når du har fremsøgt listen over arbejdsgivere, kan du vælge at folde den/de 

enkelte arbejdsgivere ud, så du kan se, hvor meget der er indberettet på de 

enkelte medarbejdere pr. ansættelsesforhold. Du kan også vælge at folde 

alle arbejdsgivere ud, ved at klikke på plus-ikonet ud for ”Arbejdsgiver” i 

tabellen. 

 

Du har desuden mulighed for at folde de enkelte ansættelsesforhold ud, så du 

kan se de enkelte indberetninger, der er foretaget i eIndkomst. 

 

Få indberetningsdata tilsendt  

Hvis du ønsker at hente data til dine egne systemer, kan du vælge at bestille 

dem og få dem tilsendt til virksomhedens digitale postkasse. 

 

Vær opmærksom på, at filen sendes som digital post til den digitale post- 

kasse, der er tilknyttet virksomhedens CVR-nr. 

 

Hvis du ikke afgrænser din søgning, sender vi indberetningsdata for 1 år 

tilbage i tiden. Alternativt kan du vælge at afgrænse din bestilling ud fra de 

kriterier, der fremgår. Lønperiode svarer som nævnt til den 

optjeningsperiode, der er angivet i indberetningen i eIndkomst hos 

Skattestyrelsen. 


