Forklaring til pensionsmeddelelsen 2018 - folkepensionist
Sådan beregner vi pensionen
Her finder du en forklaring på, hvordan din folkepension og eventuelle tillæg er beregnet. Din pension består af
et grundbeløb og et pensionstillæg. Derudover kan du have ret til forskellige tillæg ved siden af pensionen. Alle
nedenstående beløb er før skat.
Din pension er som udgangspunkt beregnet med baggrund i din forskudsopgørelse. For at få den mest præcise
beregning af din pension i løbet af året, skal du derfor opdatere din forskudsopgørelse, hvis der sker ændringer
i din indkomst.
Følgende forhold har også betydning for beregningen af din pension:
. samlivsstatus, dvs. om du er gift, har en samlever eller er enlig
. om du har boet og/eller arbejdet i udlandet.
Hvis samlivsforholdet er indgået før 1/3 1999 og en af jer modtog folke- eller førtidspension før denne dato,
gælder der andre regler for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent.
Pensionen udbetales ikke, hvis den udgør mindre end 156 kr. pr. måned.

1. Sådan beregner vi grundbeløbet
Det fulde grundbeløb er pr. måned:

6.237 kr.

Hvis du har arbejdsindkomst, påvirker det størrelsen af dit grundbeløb. Din arbejdsindkomst er fx lønindkomst
og indkomst fra selvstændig virksomhed, som du deltager aktivt i driften af.
Grundbeløbet nedsættes med 30 % af det beløb, arbejdsindkomsten årligt er over 322.500 kr.
Grundbeløbet udbetales ikke, når den årlige arbejdsindkomst er 565.800 kr. eller derover.

2. Sådan beregner vi pensionstillægget
Det fulde pensionstillæg er pr. måned:
. Enlige:
6.728 kr.
. Gifte/samlevende:
3.333 kr.
Pensionstillæggets størrelse er afhængig af din og din ægtefælles/samlevers samlede indkomster udover folke- og
førtidspension. Hvis din ægtefælle/samlever ikke får folke- eller førtidspension, ser vi ved beregningen bort fra
halvdelen af visse af din ægtefælles/samlevers indkomster op til 222.800 kr. Indkomster ud over dette beløb
medregnes fuldt ud.
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Hvert kalenderår har du som folkepensionist et fradrag på 60.000 kr. Det betyder, at du kan have en arbejdsindkomst på op til 60.000 kr., uden at det påvirker størrelsen af pensionstillæg og den personlige tillægsprocent.
Pensionstillægget nedsættes med en procentsats af den del af indkomsten, der årligt er over:
. Enlige:
71.200 kr. med 30,9 %

.

Gifte/samlevende, hvor ægtefælle/samlever ikke modtager folke- eller førtidspension:
142.800 kr. med 32 %

.

Gifte/samlevende, hvor begge modtager folke- eller førtidspension:
142.800 kr. med 16 %
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2.1 Hvornår får du ikke udbetalt pensionstillægget?
Pensionstillæg udbetales ikke, når den årlige indkomst ud over folke- og førtidspension er:
Enlige:
332.500 kr. eller derover
196.200 kr. eller derover
Samlevende (før 1/3 1999):
Gifte/samlevende (ægtefælle/samlever er ikke pensionist):
267.800 kr. eller derover
392.900 kr. eller derover
Gifte/samlevende (begge er pensionister):

.
.
.
.

3. Hvad bruges din personlige tillægsprocent til?
Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne, hvor meget du eventuelt kan få i varmetillæg, ældrecheck og
helbredstillæg. Størrelsen på din personlige tillægsprocent bliver, ligesom grundbeløbet og pensionstillægget,
beregnet på baggrund af din og din ægtefælles/samlevers indkomster.

3.1 Hvordan påvirker indkomst- og samlivsforhold størrelsen af din personlige tillægsprocent?
Tillægsprocenten er 100, når den årlige indkomst ud over pensionen ikke er over:
Enlige:
20.500 kr.
Gifte/samlevende:
40.600 kr.

.
.

For enlige bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 507 kr., indkomsten er over 20.500 kr. om året.
Tillægsprocenten er 0, når indkomsten er 71.200 kr. om året.
For gifte/samlevende bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 1.022 kr., indkomsten er over 40.600 kr.
om året. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten er 142.800 kr. om året.

3.2 Ældrecheck (supplerende pensionsydelse)
Ældrechecken udbetales til folkepensionister sammen med pensionen i slutningen af januar, hvis du opfylder
betingelserne, og vi kender formuen. Ældrechecken kan ikke udbetales, hvis din og din ægtefælles/samlevers
likvide formue er større end formuegrænsen på 86.000 kr. (pr. 1. januar 2018).

Øvrige oplysninger
Læs om oplysningspligt, meddelelsespligt og klagevejledning på din pensionsmeddelelse.
På www.borger.dk/folkepension, kan du læse mere om folkepension og tillæg til folkepensionister. Her finder
du også eksempler på, hvordan en folkepension bliver beregnet.
Venlig hilsen
Udbetaling Danmark.
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