Pension og offentlige ydelser - 2020

Når du får udbetaling fra din egen
pensionsordning ved sygdom, alders- eller
førtidspensionering, får du måske samtidig
offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive
påvirket af din pensionsudbetaling.

Du kan få flere oplysninger hos den myndighed,
der udbetaler ydelsen.
Sygedagpenge – højeste årlige beløb/kroner

Her er en kort oversigt over beregningen af de
ydelser, der typisk udbetales ved sygdom,
alders- og førtidspensionering, nemlig

Sygedagpenge påvirkes ikke af andre
indkomster eller formue.
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sygedagpenge
ressourceforløbsydelse
førtidspension
folkepension
efterløn

Men også andre offentlige ydelser kan blive
påvirket af pension, f.eks.











boligstøtte
helbredstillæg
personlige tillæg
varmetillæg
ældrecheck
børnetilskud
SU
kontanthjælp
arbejdsløshedsdagpenge
fleksydelse
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Fuld tid

229.060

Kommunen administrerer ordningen.
Ressourceforløbsydelse – højeste årlige beløb
Forsørger
Fyldt 25 år/ikke forsørger
Under 25 år/ikke
forsørger/hjemmeboende

184.260
138.648
43.128

Egne indtægter bortset fra visse lønindtægter
fratrækkes i ydelsen.
Kommunen administrerer ordningen.
Førtidspension tilkendt efter reglerne fra
2003 – højeste årlige beløb
Enlig
229.104

Førtidspension, der er tilkendt efter reglerne
fra den 1. januar 2003, påvirkes af egen og
eventuel ægtefælle/samlevers samlede
indkomst, det vil sige

Gift/samlevende
194.748





personlig indkomst ud over
førtidspensionen
positiv nettokapitalindkomst
aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op
til 5.000 kroner for hver

I beregningerne indgår ægtefælle/samlevers
indkomst under 254.472 kroner ikke og
herefter regnes højst 261.000 kroner med,
når ægtefælle/samlever ikke selv får folkeeller førtidspension.
Hvis ægtefælle/samlever også får folke- eller
førtidspension regnes højst 394.800 kroner
med, og ægtefælle/samlevers folke- eller
førtidspension indgår ikke i indkomsten.
I det samlede indkomstgrundlag ses der
endelig bort fra indkomst op til 80.300 kroner
for enlige og 127.400 kroner for
ægtefælle/samlevende.
Førtidspensionen sættes ned med 30 procent
af indkomstgrundlaget for enlige og
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ægtefæller/samlevende, hvis kun den ene får
folke- eller førtidspension. Førtidspensionen
sættes ned med 15 procent hos hver, når
begge modtager folke- eller førtidspension.

påvirkes af pensionistens og eventuel
ægtefælles/samlevers samlede indkomster,
det vil sige


Bemærk at samlevende betragtes som enlige, hvis den
ene eller begge har modtaget social pension fra før den
1. marts 1999, medmindre de indleder et nyt
samlivsforhold efter 1. marts 1999.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension.
Folkepension – højeste årlige beløb
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Grundbeløb
Pensionstillæg

Enlig

Gift/samlevende

77.028
85.464

77.028
42.912

Grundbeløb til folkepensionister
påvirkes af den enkelte folkepensionists
arbejdsindtægt. Grundbeløbet sættes ned med
30 procent af den indtjening, som er over
336.900 kroner




personlig indkomst ud over folke- og
førtidspension bortset fra pensionistens
arbejdsindtægt under 122.004 kroner
positiv nettokapitalindkomst
aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op
til 5.000 kroner for hver

Bemærk at samlevende betragtes som enlige, hvis den
ene eller begge har modtaget social pension fra før den
1. marts 1999, medmindre de indleder et nyt
samlivsforhold efter 1. marts 1999.

Udbetaling Danmark udbetaler folkepension.

Der ses bort fra 54 procent af
ægtefælle/samlevers indkomst, når denne ikke
modtager folke- eller førtidspension.
Pensionstillægget sættes ned, med den del af
indkomstgrundlaget som overstiger et
fradragsbeløb





Enlige: 30,9 procent af indkomst over
et fradragsbeløb på 88.700 kroner
Ægtefæller/samlevende, hvor begge
modtager folke- eller førtidspension:
16 procent for hver af indkomst over
et fradragsbeløb på 177.700 kroner
Ægtefæller/samlevende, hvor kun den
ene modtager folke- eller
førtidspension: 32 procent af indkomst
over et fradragsbeløb på 177.700
kroner

Pensionstillæg til folkepensionister
Pension og offentlige ydelser
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Sådan påvirkes folke- og førtidspension af opsparing, investeringer og pensionsordninger
Førtidspension tilkendt efter
reglerne fra 2003
Positiv nettokapitalindkomst
x
Aktieindkomst, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kroner for
x
hver
Formue
Ratepension/Livrente
x
Tab af erhvervsevne-erstatning - løbende
x
Kapitalpension/Aldersopsparing

Folkepension
Grundbeløb

Pensionstillæg
x
x

x
x

Efterløn
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Efterløn – fuldtidsforsikret (højeste beløb/kroner om året)
Født 1955 eller tidligere hvor toårs-reglen* ikke er opfyldt.
Født 1955 eller tidligere hvor toårs-reglen* er opfyldt.
Født 1956 – 1959, 1. halvår, der går før 64 år, eller ikke opfylder arbejdskravet **
Født 1956 – 1959, 1. halvår, der går efter 64 år, og opfylder arbejdskravet **
Født 1959, 2. halvår
.

*
**Arbejdskrav

208.392
228.996
208.392
228.996
228.996

Toårs-reglen er opfyldt, når overgangen til efterløn er udsat i mindst to år fra efterlønsbeviset blev udstedt – og du har arbejdet mindst 3.120
timer (fuldtidsforsikret)/2.496 timer (deltidsforsikret).
Født 1956, 1. halvår 2.340 timer
Født 1956, 2. halvår – 1958 1.560 timer
Født 1959, 1. halvår 780 timer
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Modregning af pensionsordninger i efterløn
Personkreds/pensionsordning

Pensionsordninger med løbende udbetaling, som
arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales i
efterlønsperioden.

Alle andre pensionsordninger end nævnt i kolonnen til
venstre, dog undtaget

- ATP,
- Tab af erhvervsevneforsikring,
- Ægtefællepension og
- Ordninger, bortset fra aldersopsparing, som er
skattefrie ved udbetaling,
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Efterlønsmodtagere, født før 1956 hvor toårsreglen*
er opfyldt.
Efterlønsmodtagere, født før 1956 hvor toårsreglen*
ikke er opfyldt.

Efterlønsmodtagere født 1956 eller senere
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55 procent
50 procent

64 procent

Side 4 af 5

Ingen modregning
Kapitalpension/aldersopsp.****
Ratepension
Ophørende livrenter
x 5 procent**
Ophørende indeks
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
+
Livsvarige livrenter
x 80 procent***
Livsvarig indeks
Bundfradrag 16.300 kroner
I alt x 60 procent
Kapitalpension/aldersopsp.****
Ratepension
Ophørende livrenter
Ophørende indeks
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
+
Livsvarige livrenter
Livsvarig indeks

x 4 procent**

x 64 procent ***
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.

*
**

***
****

Toårs-reglen er opfyldt, når overgangen til efterløn er udsat i mindst to år fra efterlønsbeviset blev udstedt – og du har arbejdet mindst 3.120 timer
(fuldtidsforsikret)/2.496 timer (deltidsforsikret).
Af opgjort værdi ved tidligste efterlønsalder
Af pensionstilsagn ved tidligste efterlønsalder
Aldersopsparing bruttoficeres – værdi af ordning fra før 1980 bruttoficeres med faktor 0,767, værdi af ordning fra 1980 og senere med faktor
0,627
Efterlønsalderen stiger for personer født den 1. januar 1954 eller senere. Samtidig hæves alderen for tidspunktet for indberetning af
pensionsordningers værdi svarende til tidligste efterlønsalder efter loven. Pensionsordninger, som hæves mellem 60 år og tidligste efterlønsalder,
vil dog indgå i modregningsgrundlaget.
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A-kassen administrerer ordningen.
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