
SAMPENSION 

Program  

 

1. Din årgang? -  hvilken pensionsalder? 

2. Gruppelivsforsikringen – og arv. 

3. Skatteregler  

4. Pensionsforhold for rådighedslønnere 

5. Din egen pensionsplanlægning 

 

Rådighedsløn og pensionsforhold 
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SAMPENSION 

 Overblik over pensionen: 

pensionsinfo.dk – hvis du skal kende din tjenestemandspension 

da skal du kontakte HR i DSB eller Moderniseringstyrelsen 

modst.dk, tjenestemandspension.dk 

 

 Har du sum fra lønmodtagernes dyrtidsfond, LD, så skal du 

kontakte ld.dk 

 

 Gruppelivsforsikringen er forsikret i forende gruppeliv, FG.dk 

her kan du spørge om evt. forsættelsesforsikring – når du 

stopper på rådighedsløn.  

 

 På borger.dk kan du også beregne efterløn. 
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SAMPENSION 

Hvor gamle bliver vi? 

Alder i dag Mænd bliver… Kvinder bliver… 

60 80,4  (78,5) 83,4  (81,9) 

61 80,6  (78,7) 83,6  (82,1) 

62 80,8  (79,0) 83,7  (82,3) 

63 81,1  (79,3) 83,9  (82,6) 

64 81,3  (79,6) 84,1  (82,8) 

65 81,6  (79,9) 84,3  (83,1) 
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Restlevetiden er på 10 år steget 1,4 – 6,5 % 



SAMPENSION 

Hvorfor pensionsordning? – risikoforløb til det 67. år 
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71 aktive 74 aktive 

12 døde 14 invalide 10 invalide 19 døde 



SAMPENSION 

År Født: 
Alder 

i 2015 
Efterløn Folkepension 

Efterløns-

periode 

*Pension 

kan tidligst 

udbetales 

fra: 

2013 Før 1954 62 60 65 5 60 

2014 1. halvår 1954 61 60½ 65½ 5 60 

2014 2. halvår 1954 61 61 66 5 60 

2015 1. halvår 1955 60 61½ 66½ 5 60 

2015 2. halvår 1955 60 62 67 5 60 

2016 **1. halvår 1956 59 62½ 67 4½ 60 

2016 2. halvår 1956 59 63 67 4 60 

2017 1. halvår 1957 58 63 67 4 60 

2017 2. halvår 1957 58 63 67 4 60 

2018 1. halvår 1958 57 63 67 4 60 

2018 2. halvår 1958 57 63 67 4 60 

2019 1. halvår 1959 56 63½ 67 3½ 60½ 

2019 2. halvår 1959 56 64 67 3 61 

2020 1. halvår 1960 55 64 67 3 61½ 

2020 2. halvår 1960 55 64 67 3 62 

2021 1. halvår 1961 54 64 67 3 62 

2021 2. halvår 1961 54 64 67 3 62 

2022 1. halvår 1962 53 64 67 3 62 

2022 2. halvår 1962 53 64 67 3 62 

2023 ***1963 52 65 68 3 63 



SAMPENSION 

Gruppelivsdækningen i Forenede gruppeliv 
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Fællesstatslige for 

tjenestemænd 
Udløb Beløb 

Dødsfaldssum 70. år 370.000 kr. 

Børnesum til børn under 21 år 70. år 30.000 kr. 

Visse kritiske sygdomme 

engangsbeløb 

70. år 100.000 kr. 

Kritisk sygdom hos børn under 

18 år. 70. år 50.000 kr. 



SAMPENSION 

Forsikringsudbetaling ved død 

Du kan selv vælge, hvem der skal modtage udbetaling 

ved din død ellers udbetales til nærmeste pårørende: 

 

• Ægtefælle 

• Samlever – ved indtrædelse i ordningen fra 1. 

januar 2008 

• Livsarvinger 

• Testamente 

• Arveloven 
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SAMPENSION 

Når du vil sikre andre. 

Gruppelivsforsikringen: 

Ingen begrænsning 

 

Andre dækninger ved død: 

En eller flere navngivne – fra kredsen af nærmeste pårørende 

 

Samlever - forskellige regler ved indtrædelse før og efter 1.januar 

2008 

 

Dødsboet – husk at oprette testamente 

 

 

Hvordan? 

Du skal oplyse det skriftligt 
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SAMPENSION 

Boafgift 0 % 
Boafgift 15%  

”Nærmeste familie” fx: 
Boafgift 36,25 % 

Ægtefælle 

Registreret partner 

Livsarvinger 

Forældre 

Børns ægtefælle 

Separeret, skilt, ægtefælle 

Samlever i over 2 år 

Andre 

Modtager betaler boafgift udbetaling af beløbet. 
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Samlever med fælles børn 



SAMPENSION 

 

Gruppeliv:   Skattefri for afgiver. 

 

 

Løbende ydelser: Alm. skattepligtig indkomst, og ikke  

   arbejdsmarkedsbidrag 

 

 

Kapitalpension:  40 % afgift  

 

 

Aldersforsikring: Skattefri 

 

Skatteregler – ved udbetaling af pensioner 
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SAMPENSION 

Arv – hvis der er ægtefælle og børn 

 

Ægtefælles boslod

Børns arv

Ægtefælle arv
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SAMPENSION 

Arv – hvis der er testamente 

 

Ægtefælles boslod

Tvangsarv

Friarv
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SAMPENSION 

Aldersforsikring erstatter kapitalpension 

Ikke fradrag, 

men fortsat 

attraktiv 

 

Modregnes i 

efterløn hvis 

kapitalpension 

skal indgå i 

beregningen. 

 Indbetalingen reducerer ikke din personlige 

indkomst. Du må højst indbetale 28.600 kr. 

årligt (2015). 

Tilpas forskudsregistreringen og undgå restskat! 

 

 Du kan først få udbetalt pengene, når du har 

nået din pensionsudbetalingsalder. 

 

 Udbetalingen fritaget for skatter og afgifter. 

 

 Afkast beskattes med 15,3% PAL, hvilket er 

lavere end ved de fleste andre kontante-

opsparingsformer.  
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SAMPENSION 

Pensionsalder tjenestemænd 

 Optjenes fra det 25 år.  

 

 Maksimalt 37 pensionsalder år =  Ved 62 år. 

 

 1 års fuldtidsbeskæftigelse = 1 års pensionsalder 

 

 

 Pensionen svarer til maksimalt 57% af den pensionsgivende løn. 

 

 www.tjenestemandspension.dk 
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SAMPENSION 

Svagelighedspension 

Kvalificeret: 

• Under 60 år 

• Fratrådt med varigt erhvervsevnetab på mindst 2/3 

• Beregnes som om fortsat med at arbejde til 70 år 

• Hvis på deltid = "resttid" regnes som fuldtid 

• Børnepensionstillæg til børn under 21 år 

 

Almindelig: 

 Afskedigelse på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed 

• Kræver mindst 10 års ansættelse 

• Beregnes ud fra optjent pensionsalder 

• Børnepensionstillæg til børn under 21 år 

• Opsat pension, hvis mindst 3 års pensionsalder 
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SAMPENSION 

Ægtefælle og børnepension 

 Bestemmelser for ægteskabets indgåelse 

 Beregnes ud fra mindst 15  års pensionsalder 

 Ved dødsfald i tjenesten regnes ud fra 37 års pensionsalder. 

 Udgør 71 % af egenpension 

 

 Betingelsen om, at ægteskabet skal være indgået, før 

tjenestemanden var afskediget med ret til egenpension, 

…betyder:, at der ikke er ret til ægtefællepension i tilfælde, 

hvor ægteskabet er indgået efter en tjenestemands overgang til 

rådighedsløn. 

 

 Derudover gælder, at ægteskabet blev indgået: 

 

 Før tjenestemanden var fyldt 65 år   

 Mindst 3 måneder før dødsfaldet.  

 

 

 

 Børnepension: 

 Til børn under 21 år 
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SAMPENSION 

Alderspension/ førtidspension 

 Max. 57 % af pensionsgivende løn  

  = 37 års pensionsalderår 

 60-70 år 

 Børnepensionstillæg til børn under 21 år 

 

 Førtidstillæg/ under folkepensionstillæg 

 Udgør ca. 1.100 kr. for hvert pensionsalderår. 

 Bortfalder helt ved opnået folkepensionsalder 

 OBS: Rådighedslønnerne har ikke reduktion i tillægget. 
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SAMPENSION 
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SAMPENSION 

LD Opsparingen 

1. LD opsparingen omlægges  

til en LD – aldersopsparing. 

2. Får LD opsparingen udbetalt 

inden for visse tidsfrister. 

 

3. Regler for hvis man: 

• Fylder 60 år i 2015,  

• Er fyldt 60 år   

• Ikke er 60 år endnu. 
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Tidligere afgift ca.  40 %   

Nu er afgiften ca.  37 % 

 

Udregnet efter: 

25% af saldo ved udgangen af 

1979 + 40 % af resten  

 

NU: 

22,5 % af saldo ved udgangen 

af 1979 og 37,5 % af resten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1. april 2015 kan du få skatterabat  på ca. 3 % hvis: 



SAMPENSION 

LD Opsparingen 
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Fra 1. april 2015 kan skatterabat en udløses hvis man:  

• Er fyldt 60 år inden 

udgangen af marts 2015: 

Får brev i efteråret 2015 om, 

at de er omfattet,  og 

udbetaling med skatterabat 

kan ske frem til udgangen af 

2015. Får mulighed for at  

omlægge summen til 

aldersopsparing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fylder 60 år 1 april 2015 og 

12 mdr. frem: 

Får brev om at de er omfattet 

af skatterabat i et åbent 

vindue på 12 mdr. på 

omlægning til alders -

opsparing. Summen skal ikke 

udbetales – kan blive 

stående. 

 

 

 

 

 

 



SAMPENSION 

LD Opsparingen 
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Fra 1. april 2015 kan du få skatterabat   

• Er ikke fyldt 60 år endnu: 

Får tilbudt skattefordelen 

når de fylder 60 år – enten 

når summen udbetales eller  

hvis summen laves om til en 

aldersopsparing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reglerne ift. efterløn 

 

Indberetning af værdien af 

LD aldersopsparing skal ske 

til bruttoværdi. Den fulde 

værdi indgår altså i 

beregningsgrundlaget for 

efterløn. 
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Efterløn lav sats - med tjenestemandspension født før 

1956  
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5 % af privat kapitalpension 325.000 kr. 

5 % af LD depot  110.000 kr. 

 

Bundfradrag 

Beregningsgrundlag 

Reduktion i efterløn: 

60 % af beregningsgrundlag på 6.850 kr. 

50 % af årlig egenpension på 168.016 kr. 

                         

Efterløn pr. år: 195.780 kr. – 88.118 kr. 

 

Indtægt pr. år: 107.662 kr. + 168.016 kr. 

 

  =  16.250 kr. 

 =    5.500 kr. 

21.750 kr. 

14.900 kr. 

6.850 kr. 

 

=     4.110 kr. 

=   84.008 kr. 

 

= 107.662 kr. 

 

= 275.678 kr. 
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Efterløn lav sats - med tjenestemandspension NYE regler 

for dig der er født 1956 eller senere: 
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5 % af privat kapitalpension 325.000 kr. 

5 % af LD depot  110.000 kr. 

 

 

 

Reduktion i efterløn: 

80 % af beregningsgrundlag på 21.750 kr. 

64 % af årlig egenpension på 168.016 kr. 

                         

Efterløn pr. år: 195.780 kr. – 122.755 kr. 

 

Indtægt pr. år: 73.025 kr. + 168.016 kr. 

 

  =  16.250 kr. 

 =    5.500 kr. 

21.750 kr. 

 

 

 

=     15.225 kr. 

=   107.530 kr.  

 

=     73.025 kr. 

 

=   241.041 kr. 
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Efterløn høj sats - med tjenestemandspension født før 

1956 
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55 % af årlig egenpension 213.084 kr.  

 

Efterløn pr. år: 215.020 kr. – 117.196 kr. 

 

Indtægt i alt pr. år: 97.824 kr. + 213.084 kr. 

     

 

 

 = 117.196 kr. 

 

=   97.824 kr. 

 

= 310.908 kr. 



SAMPENSION 

Efterløn høj sats - med tjenestemandspension NYE regler 

for dig der er født 1956 eller senere: 
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64 % af årlig egenpension  213.084 kr.  

 

Efterløn pr. år: 215.020 kr. – 136.374 kr. 

 

Indtægt i alt pr. år: 78.646 kr. + 213.084 kr. 

     

 

 

 = 136.374 kr. 

 

=   78.646 kr. 

 

= 291.730 kr. 
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Folkepension 

1. Grundbeløbet 

71.964 kr. årligt 

 

 

 

Reduceres kun ved lønindtægt 

Ens uanset civilstand 
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2. Pensionstillægget 

75.132 kr. årligt / enlig 

36.516 kr. årligt / gift, samlev. 

 

 

Reduceres ved alle typer af 

indkomster. 

Fradragsgrænse: 

Enlig: 67.500 kr. 

Gift, samlev 135.400 kr. årligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Består af to ydelser  
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Folkepension 

+ tillægsydelser 

1. Beregningsregler. 

 

• Engangsbeløb modregnes 

ikke 

 

• Kan opsættes 

 

• Fradrag for de første 60.000 

kr. indtægt. 
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2. ATP 

Maksimalt 24.000 kr. årligt. 

Kan opsættes 

Udb af engangsbeløb ved død 

indtil 67 år. 

 

3. Ældrecheck 

16.400 kr. 

Formueafhængig 81.500 kr.  

Indtægtsafhængig. 


