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Finanslov 2019
Finansloven 2019 – bedre økonomi for pensionister
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Aftalen indeholder en række
forbedringer af vilkårene for nuværende og kommende folkepensionister. Dette er uddrag af finanslovsaftalen.
Højere folkepension
I 2019 forhøjes folkepensionsydelserne – altså både grundbeløbet, pensionstillægget og den supplerende
pensionsydelse (ældrechecken) ekstraordinært med 0,2 procent udover den almindelige regulering. Det
betyder lidt flere penge hver måned til personer, der modtager folkepension. Samtidig er det aftalt, at folkepensionsydelserne fra 2020 skal følge den generelle lønudvikling.
Mere attraktivt at arbejde ved siden af folkepensionen
Hidtil har folkepensionister kunnet tjene 60.000 kr. om året (efter AMB) uden at blive modregnet i folkepensionen. Den grænse hæves i 2019 til 100.000 kr. Det betyder, at det bedre kan svare sig at arbejde ved
siden af folkepensionen.
Skattefri seniorpræmie ved udskydelse af folkepension
Hvis man arbejder et år længere end folkepensionsalderen, kan man få en skattefri præmie på 30.000 kr.
Beskæftigelsen skal være af et omfang, der svarer til i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år
efter folkepensionsalderen (svarende til i alt 1.560 betalte arbejdstimer inkl. ferie). Senior-præmien indføres med virkning for personer født 1. januar 1954 eller senere og som dermed når folkepensionsalderen fra
2. halvår 2019. Første udbetalinger sker dermed i 2. halvår 2020.
Mindre modregning i pensionstillægget
Grænserne for, hvornår udbetalinger fra egne og eventuelle ægtefælle/samlevers indkomster giver modregning i henholdsvis pensionstillægget og den personlige tillægsprocent (der ligger til grund for udbetaling
af ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck), bliver forhøjet med 15.000 kr. for enlige og
med 30.000 kr. for par i 2019.
Begge dele betyder, at man får lidt mere udbetalt, hvis man i dag bliver modregnet i nogen af de nævnte
ydelser. Forhøjelsen af fradragsgrænserne udfases gradvist over 15 år og er således bortfaldet i 2034.
Nye grænser for start på modregning:

Den personlige tillægsprocent
2018
2019

Enlige
21.000
36.000

Par
41.500
71.500

Pensionstillægget
2018
2019

Enlige
72.800
87.800

Par
145.900
175.900
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Mindre modregning af ægtefælle/samlevers indkomst
Ved beregning af folkepension og førtidspension indgår en vis del af ægtefælleindkomst (ikke pensionister)
kun med 50 % i beregningsgrundlaget. Dette beløb forhøjes ligeledes i 2019.
For folkepensionister hæves grænsen fra kr. 222.800,- til kr. 307.300. Samme grænser er gældende for
førtidspension med tilkendt før 2003.
For førtidspensionister med tilkendt pension fra 2003 er grænsen hævet fra kr. 196.876,- til kr. 236.876,-

Førtidspension
Tilkendt før 2003

Folkepension

Tilkendt fra 2003

2018 kr.

222.800

kr.

192.876

kr.

222.800

2019 kr.

307.300

kr.

236.728

kr.

307.300

Du får automatisk forbedringerne
Du behøver ikke selv foretage dig noget for at få glæde af de nævnte forbedringer. Du vil automatisk få
reguleret dine udbetalinger, når de nødvendige lovændringer er implementeret.
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