NOTAT
Beregningseksempler vedr. lovforslag om
forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for
ægtefælles eller samlevers indkomst (L135)
om ægtefælleafhængighed

Baggrund
Lovforslag L135 udmønter pensionsinitiativer til forbedret rådighedsbeløb for pensionister og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, der følger af en Aftale
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Lovforslaget
indeholder en forhøjelse af følgende satser og beløbsgrænser:








Folkepensionsydelserne – grundbeløb, pensionstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck) – løftes i 2019 med ekstra 0,2 pct. point ift. 2018. Fradragsgrænserne for folkepension (som også gælder for førtidspension med tilkendelser efter reglerne før 2003) løftes tilsvarende.
Fradragsgrænserne for pensionstillæg og personlig tillægsprocent forhøjes
begge med 15.000 kr. for enlige og med 30.000 kr. for par i 2019. Forhøjelsen
af fradragsgrænserne udfases gradvist over 15 år og er således bortfaldet i
2034.
Det eksisterende fradrag i indtægtsgrundlaget for den sociale pension for folkepensionister og førtidspensionister tilkendt efter reglerne før 2003 som følge
af en ikke-pensioneret ægtefælle eller samlevers indkomst hæves med 40.000
kr. I praksis implementeres forhøjelsen ved at øge satsen med 80.000 kr. For
førtidspensionister tilkendt efter reglerne efter 2003 øges fradraget for en ikkepensioneret ægtefælle eller samlevers indkomst ligeledes med 40.000 kr.
Bundfradraget for folkepensionisters arbejdsindkomst for beregning af pensionstillægget og den personlige tillægsprocent forhøjes fra 60.000 kr. til
100.008 kr.

Beregningseksempler med ægtefælleafhængighed
Af nedenstående tabeller fremgår udvalgte beregningseksempler, der viser størrelsen af den udbetalte pensionsydelse (før skat) for en pensionist, der er gift med en
ikke-pensionist med varierende arbejdsindkomster. Beregningseksemplerne er
opgjort med og uden pensionsinitiativerne i Aftalen om finansloven for 2019 og
viser dermed forskellen i den udbetalte pensionsydelse som følge af lovforslag
L135.

28. januar 2019
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ØR
VIS

Tabel 1
Folkepensionist uden arbejdsindkomst gift med en ikke-pensionist med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Ægtefælles arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

50.000

Pensionistens arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹
Pensionistens øvrige indtægter²

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

0

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

134.644

134.644

134.644

134.644

134.644

134.644

0

-3.850

-12.250

-35.296

-58.864

-58.864

134.644

130.794

122.394

99.348

75.780

75.780

134.960

134.960

134.960

134.960

134.960

134.960

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

0

0

-7.216

-15.664

-44.864

-59.036

134.960

134.960

127.744

119.296

90.096

75.924

316

4.166

5.350

19.948

14.316

144

Forskel (2) - (1)

Anm.: Opgørelsen er ekskl. eventuelle tillægsydelser til pensionister såsom boligydelse mv. I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen
for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af
den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
² Pensionistens øvrige indtægter svarer omtrent til udbetaling af ATP.

Tabel 2
Folkepensionist med arbejdsindkomst gift med en ikke-pensionist med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Ægtefælles arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

50.000

100.000

200.000

300.000

400.000

400.000

Pensionistens arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

25.000

50.000

100.000

150.000

200.000

400.000

Pensionistens øvrige indtægter²

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

134.644

134.644

134.644

134.644

134.644

134.644

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

0

-3.850

-20.476

-58.864

-58.864

-80.164

134.644

130.794

114.168

75.780

75.780

54.480

134.960

134.960

134.960

134.960

134.960

134.960

0

0

-7.216

-30.080

-59.036

-80.156

134.960

134.960

127.744

104.880*

75.924

54.804

316

4.166

13.576

29.100

144

324

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

Anm.: Opgørelsen er ekskl. eventuelle tillægsydelser til pensionister såsom boligydelse mv. I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen
for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af
den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. * Beløb er korrigeret med 24 kr.
grundet en afrundingskorrektion.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
² Pensionistens øvrige indtægter svarer omtrent til udbetaling af ATP.
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For folkepensionister med ægtefæller og samlevende er det parrets samlede indkomst (dog eksklusiv social pension) efter fastsatte fradragsbeløb, der udgør indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Herudover ligger et krav til størrelsen af den
likvide formue til grund for den supplerende pensionsydelse. Derimod er folkepensionens grundbeløb fastsat uafhængigt af ægtefælles eller samlevers indkomst og
indtægtsreguleres alene på baggrund af pensionistens egne indtægter ved arbejde.
I opgørelsen af parrets samlede indkomst foretages der forskellige fradrag. Disse
fradrag indebærer, at der med lovforslaget ses bort fra 100.008 kr. (før 60.000 kr.)
af folkepensionistens arbejdsindkomst, og at der ses bort fra halvdelen af den ikkepensionerede ægtefællens indkomst op til 307.700 kr. (før 227.300 kr.), når indtægtsgrundlaget opgøres. Indtægt derover indgår fuldt ud i beregningsgrundlaget.
Herefter har pensionisten med lovforslaget et fradrag på 175.900 kr. (før 145.700
kr.) i det samlede indkomstgrundlag.
I bilag 1 fremgår yderligere supplerende beregningseksempler med ægtefælleafhængighed, der viser størrelsen af den udbetalte pensionsydelse (før skat) for udvalgte par, herunder førtidspensionister på hhv. ny og gammel ordning.
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Bilag 1
Folkepension:
Tabel 3
Folkepensionist med arbejdsindkomst gift med en ikke-pensionist med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

G

H

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Ægtefælles arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

Pensionistens arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Pensionistens øvrige indtægter²

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse

134.644 134.644 134.644 134.644 134.644 134.644 134.644 134.644

Indtægtsregulering af pensionsydelse

-14.700

-32.092

-48.088

-58.864

-58.864

-58.864

-58.864

(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

119.944 114.168 102.552

86.556

75.780

75.780

75.780

75.780

-20.476

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

134.960 134.960 134.960 134.960 134.960 134.960 134.960 134.960
-28.868

-44.864

-59.036

-59.036

131.968 127.744 123.520 119.296 106.092

-2.992

90.096

75.924

75.924

14.316

144

144

12.024

-7.216

13.576

-11.440

20.968

-15.664

32.740

30.312

Anm.: Opgørelsen er ekskl. eventuelle tillægsydelser til pensionister såsom boligydelse mv. I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling
af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
² Pensionistens øvrige indtægter svarer omtrent til udbetaling af ATP.

4

Tabel 4
Folkepensionistpar med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

G

H

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Pensionist A’s arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Pensionist A’s øvrige indtægter²

15.000

Pensionist B’s arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Pensionist B’s øvrige indtægter²

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse (i alt for begge)
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

269.288 269.288 269.288 269.288 269.288 269.288 269.288 269.288
0

-22.750

-55.568

-87.584 -117.728 -117.728 -130.328 -160.328

269.288 246.538 213.720 181.704 151.560 151.560 138.960 108.960

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse (i alt for begge)
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

269.920 269.920 269.920 269.920 269.920 269.920 269.920 269.920
0

0

-19.360

-52.480

-84.472 -116.488 -130.312 -160.312

269.920 269.920 250.560 217.440 185.448 153.432 139.608 109.608
632

23.382

36.840

35.736

33.888

1.872

648

648

Anm.: Opgørelsen er ekskl. eventuelle tillægsydelser til pensionister såsom boligydelse mv. I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling
af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
² Pensionistens øvrige indtægter svarer omtrent til udbetaling af ATP.

5

Førtidspension tilkendt efter reglerne gældende efter 2003 (ny ordning):
Tabel 5
Førtidspensionist efter ny ordning gift med en ikke-pensionist med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

G

H

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Ægtefælles arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹
Førtidspensionistens øvrige indtægter

150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
0

0

0

0

0

0

0

0

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 192.528
0

0

0

0

-8.460

-23.460

-38.460

-39.324

192.528 192.528 192.528 192.528 184.068 169.068 154.068 153.204

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 192.528
0

0

0

0

0

-11.460

-26.460

-39.324

192.528 192.528 192.528 192.528 192.528 181.068 166.068 153.204
0

0

0

0

8.460

12.000

12.000

Anm.: Opgørelsen er ekskl. boligstøtte mv.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
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Tabel 6
Førtidspensionist efter ny ordning gift med en folkepensionist med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

G

H

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Folkepensionistens arbejdsindkomst (efter AMbidrag)¹
Folkepensionistens øvrige indtægter²
Førtidspensionistens øvrige indtægter

150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse (i alt for begge)

327.172 327.172 327.172 327.172 327.172 327.172 327.172 327.172

Indtægtsregulering af pensionsydelse

-12.000

(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

315.172 299.184 283.680 268.188 246.384 215.880 192.648 177.648

-27.988

-43.492

-58.984

-80.788 -111.292 -134.524 -149.524

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse (i alt for begge)
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

327.488 327.488 327.488 327.488 327.488 327.488 327.488 327.488
-1.500

-16.216

-32.164

-47.840

-69.464

-99.956 -123.320 -146.324

325.988 311.272 295.324 279.648 258.024 227.532 204.168 181.164
10.816

12.088

11.644

11.460

11.640

11.652

11.520

3.516

Anm.: Opgørelsen er ekskl. boligstøtte mv. I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide
formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre
lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget
medføre ikke isoleret set en ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
² Pensionistens øvrige indtægter svarer omtrent til udbetaling af ATP.
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Førtidspension tilkendt efter reglerne gældende før 2003 (gammel ordning):
Tabel 7
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en ikke-pensionist med varierende arbejdsindkomster
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

G

H

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Ægtefælles arbejdsindkomst (efter AM-bidrag)¹
Førtidspensionistens øvrige indtægter

150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
0

0

0

0

0

0

0

0

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

202.320 202.320 202.320 202.320 202.320 202.320 202.320 202.320
0

0

0

-12.996

-28.992

-38.040

-38.040

-38.040

202.320 202.320 202.320 189.324 173.328 164.280 164.280 164.280

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

202.320 202.320 202.320 202.320 202.320 202.320 202.320 202.320
0

0

0

0

-6.468

-22.464

-38.040

-38.040

202.320 202.320 202.320 202.320 195.852 179.856 164.280 164.280
0

0

0

12.996

22.524

15.576

0

0

Anm.: Opgørelsen er ekskl. eventuelle tillægsydelser til pensionister såsom boligydelse mv. I pensionsydelsen indgår førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
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Tabel 8
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist med varierende arbejdsindtægter
Beregningseksempel

A

B

C

D

E

F

G

H

Årlig beløb i kr., 2019-niv.
Folkepensionistens arbejdsindkomst (efter AMbidrag)¹
Folkepensionistens øvrige indtægter²
Førtidspensionistens øvrige indtægter

150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Uden Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse (i alt for begge)

336.964 336.964 336.964 336.964 336.964 336.964 336.964 336.964

Indtægtsregulering af pensionsydelse

-10.500

(1) Udbetalt pensionsydelse (før skat)

326.464 316.488 300.480 284.496 262.188 231.180 203.760 188.760

-20.476

-36.484

-52.468

-74.776 -105.784 -133.204 -148.204

Med Aftale om finansloven for 2019:
Maksimal pensionsydelse (i alt for begge)
Indtægtsregulering af pensionsydelse
(2) Udbetalt pensionsydelse (før skat)
Forskel (2) - (1)

337.280 337.280 337.280 337.280 337.280 337.280 337.280 337.280
0

-7.216

-15.664

-30.080

-52.208

-83.192 -114.200 -145.004

337.280 330.064 321.616 307.200 285.072 254.088 223.080 192.276
10.816

13.576

21.136

22.704

22.884

22.908

19.320

3.516

Anm.: Opgørelsen er ekskl. eventuelle tillægsydelser til pensionister såsom boligydelse mv. I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer som er tilkendt højeste førtidspension efter
gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige
arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.
¹ Skattepligtig indkomst efter AM-biddrag og fradragsberettigede pensionsindbetalinger.
² Pensionistens øvrige indtægter svarer omtrent til udbetaling af ATP.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist gift med en person som arbejder (A)

Poul

FØR FL19
• Folkepensionist
• Ingen
arbejdsindkomst
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Ulla
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 50.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Poul og Ulla er gift
Poul kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Ullas indtægt modregnes
ikke i Pouls
pensionsydelse
Pouls udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

134.644 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Pouls pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Poul modregnes
fortsat ikke af Ullas
indtægt.

Pouls udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

134.960 kr.
(før skat)

Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
316 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
1

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist gift med en person som arbejder (B)

Poul

FØR FL19
• Folkepensionist
• Ingen
arbejdsindkomst
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Ulla
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Poul og Ulla er gift
Poul kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Ullas indtægt
modregnes Poul 3.850
kr.

Pouls udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

130.794 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Pouls pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Poul nu
ikke modregnes pga.
Ullas indtægt.

Pouls udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

134.960 kr.
(før skat)

Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
4.166 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
2

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist gift med en person som arbejder (C)

Poul

FØR FL19
• Folkepensionist
• Ingen
arbejdsindkomst
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Ulla
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Poul og Ulla er gift
Poul kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Ullas indtægt
modregnes Poul 12.250
kr.

Pouls udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

122.394 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Pouls pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Poul nu
”kun” modregnes 7.216
kr. pga. Ullas indtægt.

Pouls udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

127.744 kr.
(før skat)

Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
5.350 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
3

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist gift med en person som arbejder (D)

Poul

FØR FL19
• Folkepensionist
• Ingen
arbejdsindkomst
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Ulla
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Poul og Ulla er gift
Poul kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Ullas indtægt
modregnes Poul 35.296
kr.

Pouls udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

99.348 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Pouls pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Poul nu
”kun” modregnes 15.664
kr. pga. Ullas indtægt.

Pouls udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

119.296 kr.
(før skat)

Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
19.948 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
4

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist gift med en person som arbejder (E)

Poul

FØR FL19
• Folkepensionist
• Ingen
arbejdsindkomst
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Ulla
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Poul og Ulla er gift
Poul kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Ullas indtægt
modregnes Poul 58.864
kr.

Pouls udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

75.780 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Pouls pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Poul nu
”kun” modregnes 44.864
kr. pga. Ullas indtægt

Pouls udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

90.096 kr.
(før skat)

Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
14.316 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
5

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist gift med en person som arbejder (F)

Poul

FØR FL19
• Folkepensionist
• Ingen
arbejdsindkomst
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Ulla
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 500.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Poul og Ulla er gift
Poul kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Ullas indtægt
modregnes Poul 58.864
kr.

Pouls udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

75.780 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning

EFTER FL19
Pouls pensionsydelse
efter FL19 (L 135)

2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Poul nu
modregnes 59.036 kr.
pga. Ullas indtægt.

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

Pouls udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

75.924 kr.
(før skat)

Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
144 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
6

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist som arbejder, og som er gift med en person som arbejder (A)

Kim

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 25.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kim og Susanne er gift

FL19-Initiativer (L 135)

EFTER FL19

Kim kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

• Beskæftiget

Hverken Kims egen eller
Susannes indtægt
modregnes i Kims
pensionsydelse

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Kim modregnes
fortsat ikke

• Har arbejdsindkomst
på 50.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kims udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

Kims udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Susanne

134.644 kr.
(før skat)

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

Kims pensionsydelse
efter FL19 (L 135)

134.960 kr.
(før skat)

Kims udbetalte
pensionsydelse øges med
316 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning som fremgår den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
1

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist som arbejder, og som er gift med en person som arbejder (B)

Kim

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 50.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Susanne

• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kim og Susanne er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Kim kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning

Pga. Susannes indtægt
modregnes Kim 3.850 kr.

2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

Kims udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

130.794 kr.
(før skat)

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19

Kims pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Kim nu
ikke modregnes i hans
pensionsydelse
Kims udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

134.960 kr.
(før skat)

Kims udbetalte
pensionsydelse øges med
4.166 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning som fremgår den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
2

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist som arbejder, og som er gift med en person som arbejder (C)

Kim

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kim og Susanne er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Kim kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

• Beskæftiget

Pga. både sin egen og
Susannes indtægt
modregnes Kim 20.476
kr.

• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kims udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Susanne

114.168 kr.
(før skat)

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19

Kims pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Kim nu
”kun” modregnes 7.216
kr.
Kims udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

127.744 kr.
(før skat)

Kims udbetalte
pensionsydelse øges med
13.576 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning som fremgår den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
3

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist som arbejder, og som er gift med en person som arbejder (D)

Kim

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 150.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kim og Susanne er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Kim kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

• Beskæftiget

Pga. både sin egen og
Susannes indtægt
modregnes Kim 58.864
kr.

• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kims udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Susanne

75.780 kr.
(før skat)

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19

Kims pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Kim nu
”kun” modregnes 30.080
kr.
Kims udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

104.880 kr.
(før skat)

Kims udbetalte
pensionsydelse øges med
29.100 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning som fremgår den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
4

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist som arbejder, og som er gift med en person som arbejder (E)

Kim

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kim og Susanne er gift

FL19-Initiativer (L 135)

EFTER FL19

Kim kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

• Beskæftiget

Pga. både sin egen og
Susannes indtægt
modregnes Kim 58.864
kr.

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Kim nu
modregnes 59.036 kr.

• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kims udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

Kims udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Susanne

75.780 kr.
(før skat)

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

Kims pensionsydelse
efter FL19 (L 135)

75.924 kr.
(før skat)

Kims udbetalte
pensionsydelse øges med
144 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning som fremgår den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
5

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist som arbejder, og som er gift med en person som arbejder (F)

Kim

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kim og Susanne er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Kim kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

• Beskæftiget

Pga. både sin egen og
Susannes indtægt
modregnes Kim 80.164
kr.

• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Kims udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Susanne

54.480 kr.
(før skat)

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19

Kims pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Kim nu
”kun” modregnes 80.156
kr.
Kims udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

54.804 kr.
(før skat)

Kims udbetalte
pensionsydelse øges med
324 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning som fremgår den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
6

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (A)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 150.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 14.700
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

119.944 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
”kun” modregnes 2.992
kr. pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

131.968 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
12.024 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
1

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (B)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 20.476
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

114.168 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
”kun” modregnes 7.216
kr. pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

127.744 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
13.576 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
2

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (C)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 250.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 32.092
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

102.552 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
”kun” modregnes 11.440
kr. pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

123.520 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
20.968 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
3

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (D)

Jens
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

FL19-Initiativer (L 135)

FØR FL19

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 48.088
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

86.556 kr.
skat)

(før

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
”kun” modregnes 15.664
kr. pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

119.296 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
32.740 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
4

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (E)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 58.864
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

75.780 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
”kun” modregnes 28.868
kr. pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

106.092 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
30.312 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
5

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (F)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 58.864
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

75.780 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
”kun” modregnes 44.864
kr. pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

90.096 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
14.316 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
6

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (G)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 450.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 58.864
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

75.780 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
modregnes 59.036 kr.
pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

75.924 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
144 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
7

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionist med arbejdsindkomst, gift med en ikke-pensionist som arbejder (H)

Jens

FØR FL19
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Lise

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 500.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Jens og Lise er gift
Jens kan maksimalt
modtage 134.644 kr. i
pensionsydelse (inkl.
ældrecheck)
Pga. Lises indtægt
modregnes Jens’ 58.864
kr.
Jens’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

75.780 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

4. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Jens’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Jens nu
modregnes 59.036 kr.
pga. Lises indtægt.

Jens’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

75.924 kr.
(før skat)

Jens’ udbetalte
pensionsydelse øges med
144 kr. (før skat) pga.
FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
8

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (A)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 50.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 50.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Der sker ingen
modregning i den
pensionsydelse som Lars
og Pia tilsammen kan
modtage.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

269.288 kr.

FL19-Initiativer (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Lars og Pia
modregnes fortsat ikke i
den pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

269.920 kr.
(før skat)

(før skat)
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 632 kr. (før
skat) pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
1

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (B)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 22.750 kr. på
grund af arbejdsindtægt.

• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 100.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

246.538 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
ikke modregnes i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage
sfa. arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

269.920 kr.
(før skat)

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 23.382 kr.
(før skat) pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
2

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (C)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 150.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 55.568 kr. på
grund af arbejdsindtægt.

• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 150.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

213.720 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
nu ”kun” modregnes
19.360 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

250.560 kr.
(før skat)

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 36.840 kr.
(før skat) pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
3

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (D)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 87.584 kr. på
grund af arbejdsindtægt.

• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

181.704 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
nu ”kun” modregnes
52.480 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

217.440 kr.
(før skat)

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 35.736 kr.
(før skat) pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
4

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (E)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 250.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 250.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 117.728 kr.
på grund af
arbejdsindtægt.

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

151.560 kr.

FL19-Initiativer (L 135)

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
nu ”kun” modregnes
84.472 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

185.448 kr.
(før skat)

(før skat)
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 33.888 kr.
(før skat) pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
5

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (F)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 117.728 kr.
på grund af
arbejdsindtægt.

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

151.560 kr.

FL19-Initiativer (L 135)

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
nu ”kun” modregnes
116.488 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

153.432 kr.
(før skat)

(før skat)
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 1.872 kr. (før
skat) pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
6

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (G)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 130.328 kr.
på grund af
arbejdsindtægt.

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

138.960 kr.

FL19-Initiativer (L 135)

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
nu ”kun” modregnes
130.312 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

139.608 kr.
(før skat)

(før skat)
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 648 kr. (før
skat) pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
7

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Folkepensionistpar, hvor begge har arbejdsindkomst (H)

Lars

Pia

FØR FL19
• Folkepensionist

Lars og Pia er gift

• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)

Lars og Pia kan
tilsammen maksimalt
modtage 269.288 kr. i
pensionsydelse.

• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årigt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Lars og Pia modregnes
tilsammen 160.328 kr.
på grund af
arbejdsindtægt.

Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

108.960 kr.

FL19-Initiativer (L 135)

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Lars og Pias
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Lars og Pia
nu ”kun” modregnes
160.312 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

109.608 kr.
(før skat)

(før skat)
Lars og Pias udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 648 kr. (før
skat) pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er
under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medfører lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Præsentationstitel
8

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med ikke-pensionist som arbejder (E)

Henning

FØR FL19
• Førtidspensionist
• Ingen
arbejdsindkomst

Birgitte
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

FL19-Initiativer (L 135)

Henning og Birgitte er
gift.

Hennings pensionsydelse
efter FL19 (L 135)

Henning kan maksimalt
modtage 192.528 kr. i
pensionsydelse.
Birgittes indtægt
modregnes i Hennings
pensionsydelse med
8.460 kr.
Hennings udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

EFTER FL19

1. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

FL19 betyder, at Henning
ikke længere modregnes
som følge af Birgittes
indtægt.
Hennings udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

192.528 kr.
(før skat)

184.068 kr.
(før skat)
Pouls udbetalte
pensionsydelse øges med
8.460 kr. (før skat) pga.
FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.

Præsentationstitel
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med ikke-pensionist som arbejder (F)

Henning

FØR FL19
• Førtidspensionist
• Ingen
arbejdsindkomst

Birgitte
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

FL19-Initiativer (L 135)

Henning og Birgitte er
gift.

Hennings pensionsydelse
efter FL19 (L 135)

Henning kan maksimalt
modtage 192.528 kr. i
pensionsydelse.
Birgittes indtægt
modregnes i Hennings
pensionsydelse med
23.460 kr.
Hennings udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

EFTER FL19

1. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

FL19 betyder, at Henning
”kun” modregnes med
11.460 kr. som følge af
Birgittes indtægt.
Hennings udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

181.068 kr.
(før skat)

169.068 kr.
(før skat)
Hennings udbetalte
pensionsydelse øges med
12.000 kr. (før skat)
pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.

Præsentationstitel
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med ikke-pensionist som arbejder (G)

Henning

FØR FL19
• Førtidspensionist
• Ingen
arbejdsindkomst

Birgitte
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 450.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

FL19-Initiativer (L 135)

Henning og Birgitte er
gift.

Hennings pensionsydelse
efter FL19 (L 135)

Henning kan maksimalt
modtage 192.528 kr. i
pensionsydelse.
Birgittes indtægt
modregnes i Hennings
pensionsydelse med
38.460 kr.
Hennings udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

EFTER FL19

1. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

FL19 betyder, at Henning
”kun” modregnes med
26.460 kr. som følge af
Birgittes indtægt.
Hennings udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

166.068 kr.
(før skat)

154.068 kr.
(før skat)
Hennings udbetalte
pensionsydelse øges med
12.000 kr. (før skat)
pga. FL19

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.

Præsentationstitel
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (A)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 150.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 12.000
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

315.172 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 1.500 kr. sfa.
arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

325.988 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
10.816 kr. (før skat)
pga. FL19

Præsentationstitel
1

Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (B)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 27.988
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

299.184 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 16.216 kr.
sfa. arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

311.272 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
12.088 kr. (før skat)
pga. FL19

Præsentationstitel
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (C)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 250.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 43.492
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

283.680 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Hans og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 32.164 kr.
sfa. arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

295.324 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
11.644 kr. (før skat)
pga. FL19

Præsentationstitel
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (D)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 58.984
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

268.188 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 47.840 kr.
sfa. arbejdsindtægt.

Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

279.648 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
11.460 kr. (før skat)
pga. FL19

Præsentationstitel
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (E)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 80.788
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

246.384 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 69.464 kr.
sfa. arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

258.024 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
11.640 kr. (før skat)
pga. FL19
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (F)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 111.292
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

215.880 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 99.956 kr.
sfa. arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

227.532 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
11.652 kr. (før skat)
pga. FL19
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (G)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 450.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 134.524
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 123.320 kr.
sfa. arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

192.648 kr.

204.168 kr.

(før skat)

(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte
virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en
ændring i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
11.520 kr. (før skat)
pga. FL19
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter ny ordning gift med folkepensionist som arbejder (H)

Ole

FØR FL19
• Førtidspensionist

Ole og Kirsten er gift.

• Ingen
arbejdsindkomst

Ole og Kirsten kan
tilsammen maksimalt
modtage 327.172 kr. i
pensionsydelse

Kirsten
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 500.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrig indtægt på
15.000 kr. årligt

Den samlede
pensionsydelse
modregnes med 149.524
kr. sfa. Kirstens indtægt
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

177.648 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck
3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

EFTER FL19
Oles og Kirstens
pensionsydelse efter
FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. og at Ole og
Kirsten nu ”kun”
modregnes 146.324 kr.
sfa. arbejdsindtægt.
Ole og Kirstens
udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

181.164 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning,
som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens basisydelse efter ny ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb,
pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for
udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den
udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019. Lovforslaget medføre ikke isoleret set en ændring
i den udbetalte førtidspension for pensionisttypen, men alene for den udbetalte folkepension.

Ole og Kirstens udbetalte
pensionsydelse øges med
3.516 kr. (før skat) pga.
FL19
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en ikke-pensionist med arbejdsindkomst (D)

Søren

FØR FL19
• Førtidspensionist
• Har ingen øvrig
indkomst.

Rikke
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Søren og Rikke er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Søren kan maksimalt
modtage 202.320 kr. i
pensionsydelse.

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning

Søren modregnes 12.996
kr. sfa. Rikke indtægt.

2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

Sørens udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

189.324 kr.
(før skat)

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Sørens pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19 betyder at Søren
ikke længere modregnes
sfa. Rikkes indtægt.

Sørens udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

202.320 kr.
(før skat)

Sørens udbetalte
pensionsydelse øges med
12.996 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer som er tilkendt højeste førtidspension
efter gammel ordning.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en ikke-pensionist med arbejdsindkomst (E)

Søren

FØR FL19
• Førtidspensionist
• Har ingen øvrig
indkomst.

Rikke
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Søren og Rikke er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Søren kan maksimalt
modtage 202.320 kr. i
pensionsydelse.

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning

Søren modregnes 28.992
kr. sfa. Rikke indtægt.

2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

Sørens udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

173.328 kr.
(før skat)

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Sørens pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19 betyder at Søren nu
”kun” modregnes 6.468
kr. sfa. Rikkes indtægt.

Sørens udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

195.852 kr.
(før skat)

Sørens udbetalte
pensionsydelse øges med
22.524 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer som er tilkendt højeste førtidspension
efter gammel ordning.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en ikke-pensionist med arbejdsindkomst (F)

Søren

FØR FL19
• Førtidspensionist
• Har ingen øvrig
indkomst.

Rikke
• Beskæftiget
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)

Søren og Rikke er gift

FL19-Initiativer (L 135)

Søren kan maksimalt
modtage 202.320 kr. i
pensionsydelse.

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning

Søren modregnes 38.040
kr. sfa. Rikke indtægt.

2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

Sørens udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

164.280 kr.
(før skat)

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Sørens pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19 betyder at Søren nu
”kun” modregnes 22.464
kr. sfa. Rikkes indtægt.

Sørens udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

179.856 kr.
(før skat)

Sørens udbetalte
pensionsydelse øges med
15.576 kr. (før skat)
pga. FL19
Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige tillægsydelser som fx
boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i
eksemplet.
I pensionsydelsen indgår førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer som er tilkendt højeste førtidspension
efter gammel ordning.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (A)

Bo

FØR FL19

FL19-Initiativer (L 135)

• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning

Bo og Lis modregnes
10.500 kr. i deres
pensionsydelse.

2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

3. Forhøjelse af bundfradraget for
folkepensionisters
arbejdsindkomst

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 150.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

326.464 kr.
(før skat)

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes ikke i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

337.280 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden
øvrige tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning,
som fremgår af den udbetalte pensionsydelse i eksemplet.
I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes
til personer som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den
supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den
supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse,
som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af folkepensionsydelserne i 2019.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 10.816 kr.
(før skat) pga. FL19
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (B)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
20.476 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 200.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

316.488 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
7.216 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

330.064 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 13.576 kr.
(før skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (C)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
36.484 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 250.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

300.480 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
15.664 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

321.616 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 21.136 kr.
(før skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (D)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
52.468 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 300.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

284.496 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
30.080 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

307.200 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 22.704 kr.
(før skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (E)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
74.776 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 350.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

262.188 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
52.208 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

285.072 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 22.884 kr.
(før skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (F)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
105.784 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 400.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

231.180 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
83.192 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

254.088 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 22.908 kr.
(før skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (G)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
133.204 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 450.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

203.760 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
114.200 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

223.080 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 19.320 kr.
(før skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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Eksempel på ydelsesmæssig ændring i pensionsydelserne sfa. L 135
Førtidspensionist efter gammel ordning (højeste) gift med en folkepensionist som arbejder (H)

Bo

FØR FL19
• Førtidspensionist

Bo og Lis er gift

• Ingen øvrige
indtægter

Bo og Lis kan tilsammen
maksimalt modtage
336.964 kr. i
pensionsydelse.

Bo og Lis modregnes
148.204 kr. i deres
pensionsydelse.

Lis
• Folkepensionist
• Har arbejdsindkomst
på 500.000 kr. årligt
(efter AM-bidrag)
• Øvrige indtægter på
15.000 kr. årligt
(svarer omtrent til
ATP)

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse før
FL19 er derfor

188.760 kr.
(før skat)

FL19-Initiativer (L 135)
1. Et direkte løft af folkepension og
løft af fradragsbeløb for folke- og
førtidspension efter gammel
ordning
2. Midlertidig forhøjelse af
fradragsgrænser for
pensionstillæg og ældrecheck

3. Lempet aftrapning som følge af
ægtefællers eller samlevers
indkomst

EFTER FL19
Bo og Lis’ pensionsydelse
efter FL19 (L 135)
FL19-initiativer betyder
løft i folkepensionen på
0,2 pct. Bo og Lis
modregnes nu ”kun”
145.004 kr. i den
pensionsydelse de
tilsammen kan modtage.
Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse efter
FL19 er derfor

192.276 kr.
(før skat)

Det skal bemærkes, at regneeksemplet alene viser den ydelsesmæssige ændring i pensionsydelserne. Beregningerne er dermed opgjort før skat og uden øvrige
tillægsydelser som fx boligydelse samt faste udgifter. Initiativernes virkning på borgernes rådighedsbeløb er derfor mindre end den direkte virkning, som fremgår af den
udbetalte pensionsydelse i eksemplet.

Bo og Lis’ udbetalte
pensionsydelse tilsammen
øges med 3.516 kr. (før
skat) pga. FL19

I pensionsydelsen indgår for førtidspensionisten førtidspensionens grundbeløb, pensionstillæg samt erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsbeløb, der ydes til personer
som er tilkendt højeste førtidspension efter gammel ordning og for folkepensionisten folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og den supplerende pensionsydelse
(ældrechecken). Det er i eksemplerne forudsat at parrets likvide formue er under formuegrænsen for udbetaling af den supplerende pensionsydelse. Det bemærkes, at også
uden betydelige arbejdsindkomster medføre lovforslaget en forbedring af den udbetalte pensionsydelse, som følge af det ekstra løft på 0,2 pct. point af
folkepensionsydelserne i 2019.
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