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Hvad har du udsigt til?
Mange omtaler tiden som noget, der går, og ofte alt for
hurtigt. Men tiden er i lige så høj grad noget, der kommer. Noget du har til gode. Ingen af os ved dog hvor
meget. Og derfor giver det god mening at forsøge at
give nuet lidt mere opmærksomhed og nyde udsigten
fra, hvor vi er. Ingen ved, hvad morgendagen bringer,
men heldigvis lever vi i en tid, hvor den enkelte selv har
stor indflydelse på både den nærmeste udsigt og på
den, vi ønsker os for fremtiden.
Vi håber, du vil nyde den tid, du har at se frem til, og
ønsker dig god fornøjelse med bogen.
PFA Pension
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Vær god ved søvnen,
så er den god ved dig
Til spørgsmålet om, hvorfor vi skal sove, findes der

Men det er også vigtigt at have en realistisk forståelse af

endnu ikke et afgørende fysiologisk bevis. Måske

vores søvn, og at søvnrytmen ændres med alderen. Det

bortset fra at grunden til at, vi skal sove er, at vi

er et vilkår, at evnen til at sove bliver mindre, jo ældre

skal være friske og veludhvilede, når vi er vågne.

man er. Mængden af den tid, vi bruger i den dybe søvn,
er halveret til omkring 10% i 60 års alderen. Opvågnings-

Af Mikael Rasmussen, søvnvejleder

perioderne vil typisk også blive lidt længere og måske
skal man lige op og tisse et par gange. Koglekirtlens pro-

Når det er sagt, så kommer der næsten dagligt ny viden

duktion af hormonet melatonin bliver også mindre med

omkring den fysiologiske forståelse af søvnen. Vi ved, at

alderen. De fleste har sikkert også lagt mærke til, at jo

der skal være en passende fordeling mellem de to be-

ældre man bliver, jo mere tenderer man til at bevæge sig

vidsthedsformer; søvn og vågenhed i størrelsesforholdet

imod en A-rytme; altså gerne vil lidt tidligere i seng og

ca. 1 til 3. Forstyrres denne fordeling i væsentligt grad,

lidt tidligere ud af sengen.

går det ud over hjernens funktion. Ved forstyrret søvn
vil hjernen blive dårligere til at regulere vores sindsstem-

Søvn er stadig den mest veldokumenterede måde at re-

ninger, indlæring og hukommelse. Helt ny forskning har

stituere effektivt på, hvis vi vil af med stress. Men stress

endvidere vist, at der sker en grundig hovedrengøring af

og søvnbesvær hænger sammen som ærtehalm. 9 ud af

hjernen under søvn. Når man sover, skrumper hjernecel-

10 stressramte har også dårlig søvn.

lerne og giver plads til den væske, der skyller de giftige
proteiner ud, som er skabt i løbet af dagen. Der skal fak-

Den markante stigning i søvnrelaterede problemer siden

tisk vaskes 7 gram proteiner ud hver nat. Samtidig bliver

slut 90’erne og start 00’erne skyldes blandt andet frem-

der smidt en masse ubrugelig viden ud af hjernen, så der

komsten af sociale medier og den stort set universelle

bliver plads til næste dags påfyldning.

brug af mobiltelefoner, tablets og utallige tilbud på nettet.

Det er en rigtig god ide at få sine 7-9 timers søvn hver
nat, for mindre søvn betyder dårligere fungerende im-

Til sammen har de nye vaner, forbundet med sociale

munforsvar, og et hjerte/kar system, der belastes mere,

medier og netadgang 24/7, grundlæggende haft den

end godt er.

konsekvens, at rigtig mange mennesker går i seng med
for højt stressniveau. Det er stærkt medvirkende til, at
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Så der findes ikke et eneste godt argument for ikke

søvnkvaliteten bliver forringet og søvnlængden generelt

at prioritere og rammesætte den gode genopfriskende

bliver kortere. Vi sover simpelthen for lidt, og det gælder

søvn. Det er faktisk den største individuelle trivselsfaktor

især de unge, hvor behovet for søvn kan være oppe på

man kan arbejde med!

8-9 timer i døgnet.

Vi lever længere

Metoden til den gode søvn
Søvn er en mekanisme, hvor en række processer skal
indgå i en skøn harmoni.
Der er 3 processer, man skal være opmærksom på, for at
få den gode søvn.
Det første er søvnpresset eller søvn-homeostasen, som

Mikael Rasmussen (f. 1957) er specialiseret i stress,
trivsel, psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst søvn og
dens betydning for sundhed og trivsel. Hans mission
er at få danskerne til at sove bedre. Mikael er en
efterspurgt foredragsholder og underviser inden for
psykisk arbejdsmiljø og søvn. Han er medforfatter til
bogen “Sov godt hele natten” (Gyldendal, 2010).

det også kaldes. Det, som mange faktisk ikke er opmærksomme på, er, at jo større søvnpresset er, jo mere
intensiv bliver søvnen. Søvnpres handler i virkeligheden
om at være søvnig nok. Det vil sådan set bare sige, at
man ikke kan sove, hvis ikke søvnpresset er stort nok.
Mange gør det forkerte, hvis ikke de kan sove. De er
måske lidt småtrætte, napper en lur, går tidligt i seng og
står måske sent op. Men det er ikke vejen, for det spiser ens søvnpres op. Hvis du skal gøre noget, der virker,
så hold dig vågen og hold dig vågen længe. Det vil øge
søvnpresset og dermed skabe en god forudsætning for
at kunne sove.
Men det er ikke nok. Vi skal også have styr på den anden
proces, som hedder døgnrytmen. Den er vi slave af, og
den er uafhængig af processen omkring søvnpresset:
Døgnrytmen hjælper os til at holde os vågne i løbet af
dagen og til at blive fastholdt i søvnen i løbet af natten.
Den styres af lys og mørke. Når det er lyst, producerer
vi hormoner, der holder os vågne, og omvendt, når det
er mørkt, producerer vi hormoner, der gør os døsige og
trætte.
Det er altså vigtigt at få masser af lys om dagen og mas-

Selvom døgnrytmen og søvnpresset er optimalt, kan

ser af mørke om natten. Men for at gøre en meget lang

nervesystemet komme og ødelægge det hele, hvis det

historie kort, udfolder søvn sig naturligt, når søvnpresset

er i det højeste gear. Bedst er det at undgå stress og be-

og døgnrytmen er synkroniseret. Kort fortalt handler det

kymringer og have gode faste rutiner omkring sengetid.

altså om at være fysisk og psykisk aktiv i 15-17 timer, at

De fleste af os kan med fordel blive bedre til at skabe en

gå i seng og stå op på nogenlunde samme tid, ugens 7

god overgangsfase mellem vågenhed og søvn. Sluk for

dage.

skærme gerne en time inden sengetid, og brug noget tid
til at ”lægge an” og slappe af. Der er ingen facitliste på,

Den tredje proces er vores nervesystem. Det kan for

hvad søvnfremmende adfærd er, men det kunne være at

mange godt være noget af en udfordring at få styr på

læse en bog, kryds og tværs, puslespil, praktiske ting,

den proces, der handler om at få ”nedjusteret” sit ner-

afspænding eller åndedrætsteknikker. Masser af under-

vesystem ved sengetid. Det er noget, der sker automa-

søgelser har vist, at hvis du bruger lidt tid på det, man

tisk under normale omstændigheder, men er man meget

kan kalde søvnfremmende adfærd, så forbedres søvn-

stresset, bekymret eller slås med angst, kan det være

kvaliteten radikalt. �

svært, ja, for nogen næsten umuligt i perioder.

Vi lever længere
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Få mest ud af
dine penge, når
du går på pension
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Hvad? Hvor meget? Hvornår? Og hvor længe…

Der er mange spørgsmål, når du skal planlægge din økonomi som
pensionist, og det handler først og fremmest om at skabe overblik, så
du ved, hvad du har af midler, og hvornår de skal i spil.

Dine ønsker?

• Hvor længe vil du fortsætte med at arbejde?
• Skal du arbejde fuldtid eller deltid?
• Vil du på efterløn eller supplere nedsat tid med efterløn?
• Går du og din ægtefælle eller samlever på pension samtidig?
• Hvordan vil du gerne bo?
• Hvilke drømme og planer har du for dit liv som pensionist?

Hvorfor egentlig spare op i pension?

Det danske pensionssystem er flere gange blevet kåret som verdens bedste. Arbejdsmarkedets parter har spillet en afgørende rolle i udviklingen af systemet, som
er godt både for samfundet og for dig.
Regler og love om pensionsopsparinger giver incitamenter til at spare op til pensionstilværelsen, mens du er i arbejde. Disse regler sikrer også, at der stadig er penge
på kontoen, når du når pensionsalderen – ved at de gør det vanskeligt og/ eller dyrt
at komme til pengene i perioden før pensionering.
Incitamenterne til opsparing ligger i, at afkast af opsparingen beskattes til en lavere
sats end i de fleste andre typer opsparing. Desuden giver det danske system mulighed for at indbetale til pensionsopsparingen med skattefradrag for indbetaling
på de fleste pensionstyper. Beskatningen af opsparingen sker i stedet på baggrund
af den indtægt, du har på pensionstidspunktet. Det betyder, at du, hvis du betaler
topskat i opsparingsperioden og bundskat som pensionist, får en skattebesparelse
på op til 15 %.
Men allervigtigst er måske, at din egen pensionsopsparing giver dig frihed til selv at
kunne bestemme, hvornår og hvordan din pensionstilværelse tilrettelægges.

Pension og økonomi

5

Hvordan skal du spare op?

PFA anbefaler generelt, at opsparingsniveauet øges i takt med alderen. Når du (som
læser af dette hæfte) nok (så småt) nærmer dig pensionstidspunktet, børnene måske er flyttet, behovet for flere nye sofaer sikkert er dalende og du måske har fået
lidt ekstra luft i økonomien, bør du sikre dig, at du får sparet det op, du har brug
for på pension. Det er også nu, du eventuelt for alvor skal få sat spurten ind på din
opsparing. PFA har udviklet værktøjet ”Pensionstallet” (se side 28) til at give dig et
fingerpeg om, hvordan det går med din samlede opsparing til pension.
Udover at det er en god ide at være opmærksom på, hvor meget du får sparet op,
har det også betydning, hvordan du sparer op.
I al almindelighed skal du sikre dig, at din opsparing er placeret fornuftigt. Generelt gælder det, at det er vigtigt, at du finder balancen mellem dit ønske om afkast, hvor let du
skal kunne komme til pengene (fleksibiliteten) og din villighed til at løbe en risiko.
PFA anbefaler, at du sparer op i mindst tre (og gerne flere) opsparingsformer,
altså fx dels pension, dels fast ejendom og dels værdipapirer. Det vil give dig størst
mulig fleksibilitet i både opsparingsfasen og pensionstilværelsen. Samtidig giver
den slags spredning den bedst mulige robusthed mod både fremtidige ændringer
ift. lovgivning (herunder beskatning), og mod større markedsmæssige udsving.
Når det gælder fast ejendom, anbefaler PFA, at du betaler afdrag på dine lån, indtil din friværdi er omkring 60 %. Hvad du gør herefter i forhold til dine realkreditlån
er i høj grad et spørgsmål om dine ønsker og planer for fremtiden: Hvis din plan
er at få afdraget gælden og blive boende i boligen, skal du gå den vej. Hvis du vil
optimere din opsparing, kan det være, at det – i det nuværende lavrentemiljø –
herefter bedre kan svare sig at spare op på andre måder.
Herefter skal du forholde dig til nedenstående valgmuligheder:
Vigtige fordele

Vigtige ulemper

Indbetal på
aldersopsparing

Lav beskatning på afkast
God opsparingsform, hvis du betaler bundskat
Giver ikke modregning i folkepension
Meget fleksibel efter pensionering

Ikke fradrag på indbetalinger
Meget lavt loft for indbetaling indtil 5 år før
folkepensionsalderen
Pengene er ikke tilgængelige før pensionering
Sværere at styre forbruget over tid

Indbetal yderligere
på løbende pension
(livs- eller ratepension)

Fradrag i topskat ved indbetaling, ofte lavere
beskatning ved udbetaling
Giver løbende indkomster og et solidt
fundament i mange år/ resten af livet

Pengene er ikke tilgængelige før pensionering
Begrænset fleksibilitet ved udbetaling
Kan give modregning i folkepension og efterløn

Opsparing i frie midler

Fleksible: Kan realiseres nu og her
Giver ikke (bortset fra afkastet) modregning i
folkepension

Hårdere beskatning på afkast end ved pensioner
Ingen fradragsmuligheder ved opsparing
Sværere at styre forbruget over tid

Hvad der bedst kan betale sig for dig, afhænger af flere forhold. Søg rådgivning.
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Oversigt over indtægtskilder i pensionsalderen
Pengene kommer fra mange forskellige kilder. Få skabt dit eget overblik.

Pensionsopsparing

Det offentlige

Anden opsparing

Pensionsopsparing
gennem arbejdsgiver
eller privat

Efterløn

Friværdi

Folkepension

Kontanter
Obligationer og aktier

LD
ATP

Tre pensionstyper med forskellige muligheder
Der findes grundlæggende tre typer af pensioner:
1. E
 n pension, der udgøres af en sum penge, der kan blive udbetalt på en gang
eller i større portioner (kapitalpension – og siden 2013 aldersopsparing)
2. En pension, der udbetales månedligt i et fast antal år (ratepension)
3. E
 n pension, der udbetales månedligt, så længe du lever (fx livspension eller

livspension, ratepension
og kapitalpension
livrente).

De har hver især forskellige fordele og ulemper. Både alene og i samspil med
hinanden og med offentlige ydelser og efterløn.

Pensionstype (satser 2018)
Maksimal årlig indbetaling
Årlig fradragsværdi***
Beskatning af afkast (PAL-skat)
Udbetalingsform
Beskatning ved udbetaling

Kan ændres til

Aldersopsparing

Kapitalpension

Ratepension

Livspension

5.100 kr /
46.000 kr.*

Ikke mulig

54.700 kr.

Ubegrænset**

Ingen

-

Op til 52,02 %

Op til 52,02 %

15,3 %

15,3 %

15,3 %

15,3 %

Engangsbeløb
eller i portioner

Engangsbeløb
eller i portioner

Månedligt, min. 10 år

Månedligt, livsvarigt

Ingen

40 %

Indkomstskat – uden
arbejdsmarkedsbidrag

Indkomstskat – uden
arbejdsmarkedsbidrag

–

Ratepension og
livspension

Livspension

–

* Størrelsen afhænger
afhængeraf,
af,hvor
hvorlang
langtidtidman
man
har
folkepensionsalderen
har
til til
folkepensionsalderen
(se (se
sideside
8). 8).
** Ubegrænsede
Ubegrænsedeindbetalinger
indbetalingergælder
gælderkun
kun
livsvarig
livspension
arbejdsgiver.
private
livspensioner
er særlige
der særlige
regler.
forfor
livsvarig
livspension
viavia
arbejdsgiver.
For For
private
livspensioner
er der
regler.
*** Satsen
Satsen svarer
svarertil
tilskatteloftet
skatteloftetfor
for2018.
2018.Kilde:
Kilde:skm.dk.
skm.dk.
(Se i øvrigt side 14 om et ekstra skattefradrag ved pensionsopsparing op til 70.000 kr).
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Aldersopsparing og kapitalpension
Aldersopsparing: Der er nye regler fra 1. januar 2018.
Hvis du har mere end 5 år, til du når folkepensionsalderen
• Den maksimale indbetaling på aldersopsparing for yngre aldersgrupper er i 2018
5.100 kr. Vær opmærksom dette, hvis du har aftalt indbetaling flere steder efter
tidligere regler, hvor beløbsgrænsen var højere!
Hvis du har 5 år eller mindre, til du når folkepensionsalderen
• I de sidste 5 år før folkepensionsalderen kan du indbetale et forhøjet beløb på
aldersopsparing. Det forhøjede beløb udgør 46.000 kr. i alt i 2018. Loftet for
indbetaling løftes med 1.000 kr. årligt i de kommende år. Fra 2023 nås det maksimale niveau på 51.100 kr. årligt.
Reglerne lægger op til, at du 5 år før din folkepensionsalder overvejer (jf. side 6):
1. Skal du eventuelt nu ændre på, hvilken pensionstype du indbetaler til: Fx fra
livspension til aldersopsparing? Det vil ofte særligt være interessant, hvis du ikke
betaler topskat.
2. Skal du generelt indbetale mere på aldersopsparing og udnytte det højere loft de
sidste 5 år?
Generelt gælder:
• Der er ikke fradragsret for indbetalingen.
• Du kan se på side 12, hvornår udbetalingen tidligst kan ske.
• Mildere beskatning på afkast end ved frie midler, PAL-skat på 15,3 %.
• Udbetalingen er skattefri.
• Modregnes ikke i folkepensionen.
Der er åbnet mulighed for, at udbetalingen kan komme som en engangssum eller
i portioner.
Du skal være opmærksom på, at du som hovedregel ikke kan indbetale det høje beløb på ordningen, hvis du allerede har gjort brug af eller er startet udbetaling fra en
pensionsordning. Hvis du uberettiget indbetaler til en aldersopsparing, får du pålagt
en strafafgift på 40 pct. af det indbetalte beløb i foreløbig skat.
Kapitalpension
• Udbetales som et engangsbeløb, når du går på pension. Du kan se på side 12,
hvornår udbetalingen tidligst kan ske. Udbetalingen skal senest være sket 15 år
efter din folkepensionsalder.
• Modregnes ikke i folkepensionen.
• Mildere beskatning på afkast end ved frie midler, PAL-skat på 15,3 %.
• I PFA kan kapitalpension deles op og udbetales i flere portioner.
• Fratrækkes 40 % i afgift til staten inden udbetaling. (Hvis pensionen er
oprettet før 1980, er afgiften lavere).
• Siden 2013 har der ikke været mulighed for indbetaling til kapitalpension.
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Ratepension

• Udbetales som et månedligt beløb i en nærmere aftalt årrække (mindst 10, max 30
år).
• Mildere beskatning på afkast end ved frie midler, PAL-skat på 15,3 %.
• Du kan se på side 12, hvornår udbetalingen tidligst kan begynde. Udbetalingen
skal senest begynde 15 år senere.
• Når udbetalingen er startet, kan udbetalingslængden årligt forlænges med
virkning fra 1. januar det efterfølgende år. Aftalen om forlængelse af udbetalings
perioden skal derfor indgås med pensionsselskabet eller banken i året inden, ændringen skal træde i kraft. Forlængelsen medfører en ny beregning af din månedlige udbetaling ud fra den nye udbetalingsperiode på forlængelsestidspunktet.
• Udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden udbetalingsperioden er slut.
• Udbetalinger er skattepligtige, men du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Livspension (også kaldet livrente)

• Er en månedlig udbetaling, så længe du lever. Kan også være aftalt ophørende,
fx 10 år.
• Mildere beskatning på afkast end ved frie midler, PAL-skat på 15,3 %.
• Du kan se på side 12, hvornår udbetalingen tidligst kan begynde.
• Har ingen øvre aldersgrænse for oprettelse eller udbetaling.
• Kan sikres til efterladte i form af en ægtefælle/samleverpension og
med en garanteret udbetalingsperiode ved dødsfald.
• Udbetalinger er skattepligtige, men du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag.
• Ubegrænsede indbetalinger gælder kun for livsvarig livspension via arbejdsgiver.
For private livspensioner er der særlige regler. Søg derfor rådgivning.

Pensionsplanen

Hvis du er kunde i PFA kan du i mitpfa.dk finde Pensionsplanen, der gør det nemt
for dig at få overblik over dine tal og lægge en plan for fremtiden. Du kan benytte
Pensionsplanen på egen hånd, og du vil også møde den i dialogen med din pensionsrådgiver.
Fordi Pensionsplanen er en del af mitpfa.dk, er de tal, som PFA kender, allerede
medregnet i din plan. Det gør det nemt at komme i gang – desuden kan du tilføje
andre økonomiske forhold, der spiller en rolle i din pensionsøkonomi.
Pensionstallet giver dig et fingerpeg om, om du sparer nok op
Det kan være svært at vide, om du sparer nok op til din pension, for det afhænger

75

naturligvis af den pensionstilværelse, du gerne vil have. Men du kan få en fornemmelse af, hvordan din opsparing ser ud ved at beregne dit Pensionstal i Pensionsplanen eller på pensionstallet.dk

Pension og økonomi
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Pensionstallet giver et fingerpeg om, hvilken procentdel af din nuværende indkomst,
du kan forvente at have til rådighed som pensionist over en periode på 20 år. Èt
tal, som er nemt at forholde sig til og som følger dig over tid. Fx kan effekten af
en meropsparing aflæses direkte i Pensionstallet. Pensionstallet kan give dig et fingerpeg om, hvor godt din opsparing svarer til den levestandard, du ønsker dig som
pensionist.
Hvis du har brug for at øge dit pensionstal, anbefaler vi, at du øger din opsparing ud
fra de principper, som er beskrevet på side 6.
PFA anbefaler et Pensionstal mellem 70 og 80. Pensionstallet skal bruges med forbehold, da tallet beregnes ud fra en række standardforudsætninger. Særligt når du er
tæt på pensionsalderen har du brug for en mere præcis beregning ud fra netop dine
forhold dine behov – typisk i forbindelse med en rådgivningssamtale.
Udbetalingsplanen
Du kan prøve at planlægge din pensionsøkonomi ved at fordele de forskellige opsparinger i en udbetalingsplan. Du kan også ”lege” med tallene og se, hvad det fx
betyder at spare mere op eller ændre på din pensionsalder.
Udbetalingsplanen giver dig et detaljeret overblik over dine forventede indtægter
som pensionist efter skat, så du kan se, om din opsparing matcher dine forventede
behov, eller om der er noget, som skal justeres.
Bemærk, at tallene i udbetalingsplanen er prognosetal, som er forbundet med
usikkerhed.

Udbetalingsplan på mitpfa.dk
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Hvis du gerne vil give din pensionsøkonomi et løft

Når du for alvor nærmer dig det tidspunkt, hvor du vil gå på pension, anbefaler PFA, at
du lægger et budget for dit forventede forbrug som pensionist. Hvis du allerede har et
budget, kan du jo trække fra og lægge til alt efter, hvad du forventer, at der vil ændre
sig i din økonomi, når du holder op med at arbejde. Hvis du ikke lige nu har et budget,
kan første skridt være, at du får dannet dig et overblik over dit nuværende forbrug.
Hvis det viser sig, at du har brug for at øge dit rådighedsbeløb for at matche dit
budget, kan du gå to veje: Enten kan du spare mere op, så du øger dine indtægter
og frie midler som pensionist. Eller du kan nedbringe dine løbende udgifter på pensionstidspunktet, fx ved at nedbringe gæld.
Øget opsparing kan som tidligere nævnt foregå på både pensionsordninger, i banken
og i investeringer, fx i PFA Bank. Der kan også være mange slags gæld og mange
måder at nedbringe den på.
Fælles for dem alle er, at de umiddelbart vil give dig et større rådighedsbeløb som
pensionist, men der er selvfølgelig både fordele og ulemper forbundet med dine valg.
Hvad du konkret skal vælge, afhænger en helhedsvurdering af din situation og dine
ønsker i forhold til mange faktorer:
• Afkastpotentiale på din opsparing i forhold til renteudgifter på dine lån
• Dit behov for fleksibilitet i forhold til at kunne komme til pengene
• Din risikovillighed i forhold til investeringer
• Dit behov for psykologisk tryghed og handlefrihed
• Samspil med offentlige ydelser og med skattesystemet
• Hvilke slags opsparinger du i øvrigt har
• Hvor meget du er i stand til at lægge til side i dag.
Der er således mange faktorer på spil og hvad du/I skal gøre i din situation er en konkret vurdering, både af din situation og af, hvordan du tror, at fremtiden vil forme sig.

Hvis du ikke kan nå at spare mere op

Hvis du er helt tæt på pensionstidspunktet og ikke har mulighed for at lægge mere
til side – men du kan se, at du har brug for et højere rådighedsbeløb, når du holder
op med at arbejde, er der yderligere et par håndtag, du kan dreje på:
• Du kan arbejde længere. På den måde vokser din opsparing i den periode, du arbejder, og samtidigt gør du (formentlig) ikke brug af din opsparing i det samme tidsrum.
• Du kan forlænge løbetiden på realkreditlån og/eller vælg afdragsfrie lån. Begge
dele reducerer den månedlige ydelse her og nu.
• Du kan indefryse ejendomsskatter og spare/udsætte den udgift – hvis du har friværdi i huset (se side 21).
Endelig er der jo den sidste udvej: Nedsæt dit budget (og forbrug) som pensionist.
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Saml dine pensionsdepoter, hvor det giver mening

Har du hvilende pensionsopsparinger i pensionsselskaber eller pengeinstitutter, betaler du løbende gebyrer for administrationen. Det er ofte en god ide at få samlet
dine pensionsopsparinger. Specielt for mindre, hvilende pensionsopsparinger vil det
ofte være en fordel. Det giver samtidig mulighed for et bedre overblik.
Der er dog undtagelser, hvor det ikke er en fordel at samle sine depoter. Eksempelvis hvis pensionsordningen indeholder ydelsesgarantier eller forsikringsdækninger,
der bortfalder ved flytningen, eller hvis flytningen er forbundet med høje omkostninger. Desuden skal det naturligvis overvejes, hvor du får det bedste afkast af dine
penge.
På pensionsinfo.dk kan du få et overblik over dine pensionsdepoter. Kontakt PFA’s
Rådgivningscenter på telefon 70 12 50 00, hvis du ønsker en vurdering af, om det
kan betale sig at samle dine pensionsdepoter hos PFA.

Planlægning af udbetaling af dine pensioner
Der er nogle vigtige spørgsmål, som bør indgå i din planlægning:
• Hvor gammel forventer du at blive, og hvor længe skal pengene holde?
• Skal du bruge flere penge i en periode og færre i en anden?
• Skal der være noget til arvingerne?
• Hvor stor fleksibilitet har du brug for?

Hvornår kan du få udbetalt dine pensioner?

Hovedreglen er, at pensioner oprettet før 1. maj 2007 tidligst kan udbetales fra du
er 60 år. Ordninger oprettet mellem 1. maj 2007 og 31. december 2017 kan tidligst
udbetales 5 år før din folkepensionsalder. Pensioner oprettet efter 1. januar 2018
kan tidligst udbetales 3 år før din folkepensionsalder. Du kan se din tidligst mulige
udbetalingsalder på mitpfa.dk eller få tidspunktet oplyst hos dit pensionsselskab
/ pengeinstitut.

I hvilken rækkefølge skal du bruge dine opsparinger?

Rækkefølgen for forbrug af din samlede opsparing, afhænger af en konkret vurdering af dine behov, dine midlers afkastpotentiale, dine skatteforhold samt effekten
på offentlige ydelser. Formålet er at optimere den samlede opsparing.
PFA anbefaler som tidligere nævnt, at du som udgangspunkt også stykker din pensionsøkonomi sammen af mindst 3 opsparingsformer (jf. side 6):
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Opsparingsformer

Eksempler

Fordele

Ulemper

Livsvarige, løbende
udbetalinger

Folkepension
Tjenestemandspension
ATP
Livspension

Giver sikkerhed for indkomst
hele vejen.

Kan ikke realiseres nu og her
Kan påvirke tillægget til folkepensionen

Løbende udbetalinger i en
afgrænset tidsperiode

Ratepension

God til at give indkomsten et
løft i en begrænset periode
på 10-30 år, afhængigt af dit
behov.

Kan påvirke tillægget til
folkepensionen
Vær opmærksom på om
indkomst evt. kommer op i
topskat
Risiko for at løbe tør

Penge du kan få udbetalt
(realisere) på én gang

1. Kontanter
2. Værdipapirer
3. Aldersopsparing/
kapitalpension/LD
4. Friværdi i bolig

Kan realiseres nu-og-her
Vigtigt altid at have en sum
som buffer
Giver ikke modregning i
offentlige ydelser

Sværere at styre forbruget
over tid
Risiko for at løbe tør
Friværdi: Se side 21

De livsvarige pensioner bør du som udgangspunkt tage hul på, så snart du kan. Du
ved ikke, hvor længe du lever. Livspensionen er god til at sikre, at du har til dagen
og vejen – så længe du lever. Sammen med folkepensionen og ATP kan den give et
trygt økonomisk fundament, så du med ro i sindet kan tage af dine andre pensioner
og opsparede midler, uden at være bange for at løbe tør for penge. Det kan være,
at du skal konvertere nogle af dine øvrige pensionsopsparinger til livspension, så du
på den måde sikrer dig at have en minimumsindtægt, så længe du lever.
Ratepensioner kan forlænges eller udsættes til senere afhængigt af dine ønsker til
levestandard, optimering i forhold til pensionstillæg til folkepension, samt i forhold
til grænsen for topskat.
Den realiserbare kapital giver både frihed og fleksibilitet. Kontanter eller penge på
en budgetkonto er oftest meget lavt forrentede og bør bruges først. Værdipapirer
har højere afkastbeskatning end pension og bør derfor tages før kapitalpension/
aldersopsparing og LD-midler. De kan fylde ”huller” ud i budgettet – men husk at
sørge for, at du altid har nogle frie midler til rådighed livet igennem.
Hvis friværdien i huset er en del af din pension, bør du overveje, om du skal få lavet
en prioritetskonto, mens tid er, dvs. typisk mens du stadig er i arbejde (se også side
21). Til gengæld skal du nok vente med at tage af friværdien, til du har brugt af de
andre ”friere” midler, da brugen af friværdien også vil give dig en løbende udgift til
renter og evt. afdrag.
Der kan være konkrete forhold, som betyder, at rækkefølgen bør være på en særlig
vis, men betragt ovenstående som en god tommelfingerregel. Det er en god ide
løbende at få rådgivning hos din pensionsrådgiver, så du hele tiden optimerer din
ordning og dine udbetalinger.
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Husk at du kan få udbetalt dine pensioner på mange måder. Fx kan du få kapitalpensionen udbetalt, når du bliver 62 år og vente med at tage hul på din ratepension, til du bliver 65 år. Hvordan du sammensætter dine udbetalinger, kan have
betydning for dine offentlige ydelser og pensioner som fx efterløn og folkepension.
Derfor anbefaler vi, at du spørger din pensionsrådgiver, hvad der bedst kan betale
sig for dig.

Skat

Tag hånd om skatten og hvilke penge du skal bruge først. Hvis du fx forlænger din
10-årige ratepension til en 15- eller 20-årig, så kan du måske helt undgå at betale
topskat som pensionist. Er din indkomstskat under 40 % som pensionist, eller har du
ikke brug for et stort e
 ngangsbeløb, når du går på pension, kan du med fordel ændre
din kapitalpension til en livspension eller ratepension og fordele pensionen over fx ti
år eller livsvarigt og betale en lavere skat. Vær dog opmærksom på, at der er forskellige modregningsregler i fx folkepensionen og efterlønnen for henholdsvis løbende
udbetalinger og engangsudbetalinger.
I februar 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti et forlig om en skattepakke, der
skal øge incitamentet til at spare op til pension. Pensionsreformen skal udmøntes i
et lovforslag, inden den kan vedtages og træde i kraft. Hvornår det sker, vides ikke i
skrivende stund (15. marts 2018).
Hovedelementerne i skattepakken i relation til pensionsopsparing er:
• Du får et ekstra skattefradrag, når du sparer op til pension. Det indbetalte beløb,
der giver ekstra fradrag, er max 70.000 kr. pr. år, inkl. ATP.
•

Fradragssatsen er hhv. 12 % eller 32 % afhængigt af, om du har mere eller mindre end 15 år til din folkepensionsalder

•

Fradragene er ligningsmæssige (ligesom fx renteudgifter), og udgør ca. 25,7 %.

		• Hvis du har mere end 15 år til pension, kan du max få ca. 2.200 kr. ekstra i
hånden årligt med ovenstående fradrag
		• Hvis du har mindre end 15 år til pension, kan du max få ca. 5.800 kr. ekstra
i hånden årligt med ovenstående fradrag.
Du skal ikke gøre noget for at få fradragene. De kommer automatisk på din forskudsregistrering.
Skattenedslag til 65-årige i arbejde
Hvis du er født i 1952, har du ved ligningen i 2018 mulighed for at få tilbagebetalt
en del af din indbetalte skat i form af et skattenedslag. Det beregnede ”skattenedslag til seniorer” udbetales automatisk af SKAT. Se din skattemappe på skat.dk.
Ordningen udløber fra og med 2018.
Udligningsskat
Udligningsskatten er afskaffet pr. 1. januar 2018.
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Efterløn

Efterlønsordningen er en mulighed for at trække sig helt eller delvist fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Du får automatisk et brev fra a-kassen, når du nærmer dig
efterlønsalderen. Opfylder du betingelserne for at modtage efterløn, vil a-kassen udste-

m
ere o
m
s
Læ
øn på
efterl
k

r.d

borge

de et efterlønsbevis, så det er vigtigt, at du indsender de oplysninger, du bliver bedt om.
Ordningen i hovedtræk:
• Efterlønsbeviset giver dig ret til at gå på efterløn, også selvom du eventuelt bliver syg
og derfor ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet.
• Beviset giver dig garanti for at få et såkaldt ”seniorjob”, hvis du skulle falde ud af dagpengesystemet senest 5 år, før du kan få efterløn.
• Den maksimale udbetalingsstørrelse afhænger af, om du er heltids- eller deltidsforsikret – og kan max udgøre 90 % af din tidligere indtægt.
• Hvis du modtager efterløn i en periode på mere end 3 år – ”lav” efterløn – er satsen
højest 91 % af den maksimale i hele perioden.
• Pensionsselskaberne indberetter værdien af dine pensioner til a-kassen et halvt år
før din tidligste efterlønsalder.
• Efterlønnens størrelse påvirkes bl.a. af størrelsen af din pensionsopsparing og af
hvornår du tager hul på dine pensionsudbetalinger (modregning). Størrelsen af modregningen varierer alt efter, hvornår du er født (se næste side).

Søg rådgivning om det kan
betale sig for dig at træde ud
af ordningen.

• Fra 1. januar til 30. juni 2018 er det muligt at træde ud af ordningen og få udbetalt
det indbetalte efterlønsbidrag skattefrit. Beløbet udgør 1. januar 2018 knap 108.000
kr., hvis du er fuldtidsforsikret og har været med i ordningen siden 1. april 1999.
Læs mere på borger.dk eller spørg din a-kasse.
Oversigt over officiel tilbagetrækningsalder og overgangsregler

* Se næste side om krav til
høj efterlønssats

Født

Efterlønsalder

Efterlønsperiode

Max sats
lav efterløn

1953 1. halvår

60 år

5 år

65 år

1953 2. halvår

60

5

65

1954 1. halvår

60½

5

1954 2. halvår

61

5

66

1955 1. halvår

61½

5

66½

1955 2. halvår

62

5

67

1956 1. halvår

62½

4½

67

1956 2. halvår

63

4

67

1957 1. halvår

63

4

203.472 kr.

Max sats
høj efterløn*

223.596 kr.*

Folkepension

65½

67
203.472 kr.

223.596 kr.*

1957 2. halvår

63

4

1958 1. halvår

63

4

67
67

1958 2. halvår

63

4

67

1959 1. halvår

63½

3½

67

1959 2. halvår

64

3

1960 1. halvår

64

3

67

1960 2. halvår

64

3

67

1961 1. halvår

64

3

67

67
67
67
Max sats
223.596 kr.

67

1961 2. halvår

64

3

67

NB:

1962 1. halvår

64

3

67

67

Alle satser og beløbsgrænser er

1962 2. halvår

64

3

67

67

1963 1. halvår

65

3

68

68

ifølge gældende regler i 2018
3
og kan evt. blive reguleret.

67

Pension og økonomi

15

Efterløn – krav til arbejdstimer for høj sats og skattefri præmie
For at opnå ret til dels den høje efterlønssats, dels til at kunne optjene skattefri præmie (se side 17), skal du opfylde to krav:
1. Have arbejdet et bestemt timetal siden du modtog efterlønsbeviset. Hvor mange
timer det er, fremgår af skemaet nedenfor.
2. I et defineret tidsrum siden du modtog efterlønsbeviset have udskudt tidspunktet
for, hvornår du tager hul på efterlønnen. Hvor lang tid det er, fremgår af skemaet
nedenfor.
Født

Krav til arbejdstimer

Krav til udskydelse af efterlønnen

Før 1/1-1956

3120

2 år

1/1-1956 til 30/6-1956

2340

1½ år

1/7-1956 til 31/12-1958

1560

1 år

1/1-1959 til 30/6-1959

780

½ år

Kravene til arbejdstimer svarer til 30 timers arbejde pr. uge i udskydelsesperioden.
Kravene gælder for fuldtidsforsikrede. Opfylder du ikke ovenstående krav, men har
modtaget efterlønsbeviset, er du berettiget til den ”lave” efterlønsssats.
Modregning og efterløn
Som hovedregel vil størrelsen på din pensionsopsparing påvirke, hvor meget du kan få udbetalt i efterløn. De værdier, der benyttes til at udregne modregning, er pensioner før skat.
De to følgende skemaer illustrerer, hvordan modregningen virker og udregnes – det

Modregning i Efterløn 2017
– personer Født 1955 eller tidligere

første er for dig, der er født i 1955 eller tidligere. Det næste for dig, der er født i 1956
eller senere. Modregningen er hårdest, hvis du er født i 1956 eller senere. Skemaerne
er hver især delt i to – øverst er udgangspunktet den lave sats. Nederst er udgangspunktet den høje sats.

Modregning hvis du er født 1955 eller tidligere
Lav efterløn, max sats: 203.472 kr.
Pension

Modregningssats

Årlig nedsættelse af efterløn

Efterløn efter modregning

Engangsbeløb / rateopsparing
1.000.000 kr.

Knap 3 % af depotet
Bundfradrag 15.700 kr.

20.580 kr.

182.892 kr.

Løbende udbetaling fra
arbejdsgiverordning 100.000 kr./år

50 % af mulig udbetaling

50.000 kr.

153.472 kr.

Pension

Modregningssats

Årlig nedsættelse af efterløn

Efterløn efter modregning

Engangsbeløb / rateopsparing
1.000.000 kr.

0%

0 kr.

223.596 kr.

Løbende udbetaling fra
arbejdsgiverordning 100.000 kr./år

55 % af reel udbetaling

55.000 kr.

168.596 kr.

Høj efterløn, max sats: 223.596 kr.
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– personer Født 1956 eller senere
Modregning hvis du er født 1956 eller senere
Lav efterløn, max sats: 203.472 kr.
Pension

Modregningssats

Årlig nedsættelse af efterløn

Efterløn efter modregning

Engangsbeløb / rateopsparing
1.000.000 kr.

4 % af depotet

40.000 kr.

163.472 kr.

Løbende udbetaling fra
arbejdsgiverordning 100.000 kr./år

64 % af mulig udbetaling

64.000 kr.

139.472 kr.

Pension

Modregningssats

Årlig nedsættelse af efterløn

Efterløn efter modregning

Engangsbeløb / rateopsparing
1.000.000 kr.

4 % af depotet

40.000 kr.

183.596 kr.

Løbende udbetaling fra
arbejdsgiverordning 100.000 kr./år

64 % af mulig udbetaling

64.000 kr.

159.596 kr.

Høj efterløn, max sats: 223.596 kr.

Eksempler på, hvordan skemaerne skal læses:
1. Hvis du er født i 1955, vil gå på ”lav” efterløn og får (eller kan få) udbetalt
100.000 kr. årligt på en løbende udbetaling, vil du blive modregnet med 50 % af
beløbet, således at din maksimale efterløn vil være 153.472 kr.
2. Hvis du er født i 1958, vil gå på ”høj” efterløn og har 1.000.000 kr. stående i et
engangsbeløb/ en rateopsparing, vil dette påvirke din efterløn med 40.000 kr. pr.
år, således at din maksimale efterløn er 183.596 kr.
Vær opmærksom på, at du kan blive påvirket af modregning af både engangsbeløb/
rateopsparinger og af løbende pensionsudbetalinger – hvis du har opsparing i begge
pensionstyper.
Betragt ovenstående skemaer og regneeksempler som vejledende. Det er din
a-kasse, som foretager den endelige udregning. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du søger rådgivning hos både din a-kasse og dit pensionsselskab,
før du søger om efterløn.

Skattefri præmie, hvis du vælger
at blive på arbejdsmarkedet

Hvis du udskyder overgangen til efterløn og arbejder undervejs frem til folkepensionsalderen, kan du opspare en skattefri præmie. Præmien er i 2018 på 13.416 kr.
pr. portion, hvis du er fuldtidsforsikret, dvs. maximalt 160.992 kr. for 12 portioner.
Er du født før 1. juli 1959, er det en betingelse, at du udskyder din efterløn for at
være berettiget til at kunne optjene den skattefri præmie (se side 19). Hvis du er
født 1. juli 1959 eller senere, har du mulighed for at optjene skattefri præmie fra
første dag i den 3-årige efterlønsperiode, hvis du fortsætter med at arbejde.
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Så meget skal du arbejde for at få den skattefri præmie
481 løntimer udløser en skattefri præmieportion, og du kan få op til 12 portioner.
Hvis du får efterløn eller dagpenge i perioden, falder antallet af dine mulige præmietimer. Der udbetales kun hele portioner, så du får ikke nogen præmieportion,
hvis du har arbejdet mindre end 481 timer. 481 timer svarer til et fuldtidsjob på 37
timer om ugen i et kvartal. Det betyder, at du skal arbejde i en længere periode, hvis
du går på nedsat tid. Går du fx ned på en 30 timers arbejdsuge, skal du arbejde 16
uger og en time i stedet for 13 uger på fuld tid.
Læs mere om den skattefri præmie på borger.dk.

Ole OG EFTERLØN

Fleksibel efterløn

Du har mulighed for at kombinere arbejde og efterløn. Her får du et fradrag i din
efterløn for det arbejde, du udfører. Fradraget bliver beregnet time for time. Hvis
arbejdsgiveren ikke har mulighed for at kontrollere arbejdstiden, skal man omregne
indtægten ved arbejdet til timer med satsen 235,60 kroner (2018).
Ole overvejer at gå på efterløn som 64-årig og arbejde på nedsat tid – Ole påvirkes ikke af modregning

400.000 kr. (253.326 kr.)

Årsløn ved fuld tid (efter skat)
Timeløn

207,90 kr.

Nedsat tid

Løn
Efterløn (2018)

29 timer/uge

20 timer/uge

29/37 af 400.000 kr. = 313.513 kr.

20/37 af 400.000 kr. = 217.216 kr.

8/37 af 223.596 kr. = 48.348 kr.

17/37 af 223.596 kr. = 102.738 kr.

Samlet indtægt (efter skat)

361.861 kr. (231.917 kr.)

Difference pr. måned (efter skat)

1.676 kr.

319.954 kr. (208.036 kr.)
3.590 kr.

Eksempler
• Du arbejder 20 timer om ugen fordelt på tre arbejdsdage og får samtidig udbetalt
efterløn for 17 timer om ugen.
• Du arbejder fuldtid otte måneder om året og får efterløn fire måneder om året.
Du kan fx sammensætte dit år, så du holder fri i januar, arbejder fuldtid i februar,
marts, april og juni, er på efterløn juli, august, arbejder fuldtid september, oktober,
november og så på efterløn i december.
Hvis du i nogle uger arbejder mere end 37 timer, vil fradraget for de ekstra timer
blive afviklet i uger, hvor du helt eller delvis er uden beskæftigelse eller holder fri
for egen regning.

Tip!

Tal med din a-kasse om regler og muligheder i forhold til fleksibel efterløn. Så er du
godt forberedt, når du skal tale med din arbejdsgiver om dine konkrete muligheder
for at sammensætte en fleksibel efterlønsordning.
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Modtagelse af efterløn og samtidig optjening af timer til skattefri præmie
Du er født i 1955 eller før

s på
Følg o com/
ook.
faceb ension
pfap

Hvis du er født før 1956, kan du optjene timer til skattefri præmie samtidig med,
at du arbejder og eventuelt modtager efterløn fra den allerførste dag, hvor du har
mulighed for at optjene præmie.
Eksempel: Du er født i oktober 1955. Du kan få dit efterlønsbevis, når du er 62 år
og du kan begynde at optjene skattefri præmie, fra du er 64 år for alle dine arbejdstimer – selv hvis du begynder at modtage efterløn, fx 8 timer om ugen, fra du er 64
år. Du vil optjene timer til skattefri præmieportioner for alle dine arbejdstimer, indtil
du holder op med at arbejde eller til du når pensionsalderen.
Du er født i 1956 eller senere.
Hvis du er født i 1956 eller senere, skal du – hvis du både vil modtage efterløn og
optjene til skattefri præmie for din arbejdstid – vente med at modtage efterløn til
du har haft dit bevis i 2 år.
Eksempel: Du er født i 1957. Du kan få dit efterlønsbevis, når du er 63 år. Du kan
optjene skattefri præmie fra du er 64 år. Hvis du både vil modtage efterløn fx 10
timer om ugen og optjene timer til den skattefri præmie for de timer, du arbejder, fx
27 timer om ugen – skal du vente til du er 65 år (og altså har haft dit efterlønsbevis
i 2 år) med at modtage efterløn. Gør du det, vil dine arbejdstimer, fra du er 65, til
du enten holder op med at arbejde eller når folkepensionsalderen, tælle med i optjening af skattefri præmieportioner.
Vælger du (født i 1957) i stedet at modtage efterløn som 64 ½-årig, vil de arbejdstimer, du har haft fra du fyldte 64 år (til du nu er 64 ½ år), tælle med i optjening
af skattefri præmieportioner, men dine efterfølgende arbejdstimer vil – da du er
overgået til efterløn, inden du har haft efterlønsbeviset i 2 år – ikke tælle med i
optjening af skattefri præmie.
Selvstændig virksomhed eller frivilligt arbejde
Hvis du vil drive selvstændig virksomhed, når du er på efterløn, skal du være opmærksom på, at der er mange begrænsninger på, hvad du kan få lov til af din akasse. Kontakt altid din a-kasse i god tid, inden du går på efterløn, så du kan få
godkendt, at du er berettiget til både at modtage efterløn og drive din virksomhed.
Frivilligt arbejde medfører ikke fradrag i efterlønnen, hvis ”arbejdet” ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Kontakt din a-kasse, inden du begynder at arbejde
frivilligt – så du sikrer dig mod at blive modregnet i din efterløn.

Tip!

På mitpfa.dk kan du selv se forskellige udbetalingsforløb på dine pensionsopsparinger. Få en kvalificeret anbefaling i vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.
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Folkepension

Du skal selv sørge for at søge om folkepension gennem Udbetaling Danmark. Du får
ikke længere en påmindelse om, at det er ved at være tid. Du kan tidligst søge et
halvt år, før du når folkepensionsalderen.
Udbetaling Danmark udbetaler folkepensionen, der er sammensat af et grundbeløb og pensions
tillæg. Grundbeløbet bliver udbetalt uanset størrelsen på
pensionsopsparinger og øvrig formue. Grundbeløbet kan til gengæld blive nedsat,
hvis du har en arbejdsindtægt over et vist beløb. I 2018 er grundbeløbet maksimalt
74.844 kr. årligt, dvs. 6.237 kr. pr. måned – før skatten er trukket.
NB:

Hvis du arbejder længere end folkepensionsalderen, så kan det være en god idé at

Regeringen fremsætter i

søge om opsat (udsat) folkepension, hvis grundbeløbet bliver reduceret på grund

løbet af 2018 et forslag
om at tillægget ved opsat

af din lønindkomst. For hvert år du opsætter din folkepension, vokser den med ca.

folkepension valgfrit kan

6 % om året. Du skal arbejde mindst 750 timer om året, for at du kan opsætte fol-

blive udbetalt på én gang

kepensionen.

eller over 10 år. Få resultatet
af forhandlingerne på pfa.dk
eller tilmeld dig PFA’s Kunde-

Hvis du arbejder udover folkepensionsalderen, modregnes du med 30 %, hvis du tje-

program på mitpfa.dk.

ner mere end 322.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Du kan ændre i modregningsgrundlaget ved at arbejde mindre eller øge indbetaling til pension via din arbejdsgiver.
Pensionstillægget nedsættes, hvis du har årlige indtægter over en vis størrelse ved
siden af folkepensionen, herunder indtægter fra pensionsopsparinger og positiv
aktie- eller kapitalindkomst. Tillæggets størrelse kan desuden påvirkes af din ægtefælles eller samlevers indtægt. Se tillæggets størrelse i skemaet nedenfor.

NB:

Du kan muligvis opnå et højere pensionstillæg, hvis du indbetaler til rate- eller
FOLKEPENSION
livspension, forlænger din rateudbetaling, eller vælger senere udbetallingsalder på
Alle satser og beløbsgrænser
er ifølge gældende regler
i 2018 og kan evt. blive
reguleret.

din rate- eller livspension. Du kan med fordel regne på dine egne tal på mitpfa.dk,
borger.dk eller spørge din pensionsrådgiver.

Folkepension 2018
Gælder for
Årlig maksimal sats
Indtægt før modregning
Indtægter der indgår i
modregning
Modregningssats
Ydelse bortfalder ved

Alle

Gifte (begge
med folkepension)

Enlige

74.844 kr.

39.996 kr.

80.736 kr.

322.500 kr.

142.800 kr.

71.200 kr.

Kun personlige
arbejdsindtægter

Begges ekskl.
folkepension

Alle ekskl.
folkepension

30 %

16 %

30,9 %

565.800 kr.

392.900 kr.

332.500 kr.

* Bundfradrag på 60.000 kr. ved personligt arbejde.
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Pensionstillæg*

Grundbeløb

ATP

Udbetalingen af ATP følger din folkepension og udbetales som en årlig livsvarig
pension, som du betaler indkomstskat af. Udbetalingen afhænger af, hvor meget
du har indbetalt, og den kan nå op på ca. 20.000 kr. om året. Du har mulighed for
at udsætte udbetalingen af din ATP, til du bliver 75 år og opnå en større udbetaling.
Få mere information om ATP på atp.dk.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

Har du LD-opsparing tilbage fra de indefrosne dyrtidsportioner i 1977 – 1979, så
får du pengene udbetalt som et engangsbeløb. Du kan få udbetalt beløbet, når
du fylder 60 år, eller gemme det, så længe du har lyst. Siden 2015 har det været muligt at få rabat på afgiften til LD, så man betaler ca. 37,5 % i stedet for
ca. 40 %. Rabatten tilbydes alle når de fylder 60 år. Efter at afgiften er betalt,
kan man hæve opsparingen – der nu hedder LD aldersopsparing – eller lade
den stå hos LD. LD afgiftsberigtiger med rabatsatsen, medmindre du selv fravælger dette. Ved dødsfald tilfalder din LD-opsparing dit bo. Læs mere på ld.dk.

Friværdi i boligen
Aktivering af friværdien med en prioritetskonto
Friværdien i en eventuel ejerbolig kan nemt udgøre en stor del af din samlede formue. Med en prioritetskonto kan du skabe mulighed for, at du kan begynde at bruge
af denne friværdi – ”spise mursten” – i stedet for at vente til huset engang skal
sælges. Et prioritetslån er et lån, hvor banken har sikkerhed i fast ejendom med et
ejerpantebrev. Prioritetslånet har den fordel, at det knyttes sammen med en anden
konto, fx en indlånskonto. Dermed bliver det indestående modregnet i det udestående, før renterne beregnes.
PFA’s erfaring er, at det er en god ide at etablere sådan en konto, mens du stadig
er i arbejde, da du kreditvurderes mere positivt, når du har en lønindtægt: Vi har de

PRIORITETSKONTO

senere år hørt en række eksempler på, at vores kunder har fået afslag på at oprette
en prioritetskonto, når de ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Der er fordele og ulemper ved en prioritetskonto:

Lån:

Fordele

Ulemper

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mulighed for at bruge af friværdien
Lav renteudgift
Betaler kun rente af det, du hæver
Afdragsfrihed
Intet kurstab
Få højere rente af løn og budgetkonto
Først indfries ved hussalg

Pensionstillæg*

Omkostning til etablering
Friværdien bliver mindre
Variabel rente (p.t. 0,5-3%)
Banken får pant i dit hus
Mindre til arv

Pension og økonomi
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Indefrysning af ejendomsskatter

Du har mulighed for at indefryse ejendomsskatter, hvis en af jer i husstanden har
nået folkepensionsalderen eller modtager efterløn, social pension eller delpension.
For at kommunen vil godkende indefrysningen kræver det, at du har tilstrækkelig
friværdi i boligen og at kommunen får et pantebrev i boligen. De indefrosne beløb
forrentes med en variabel årlig sats, der i 2018 er på 1,0 %. Ejendomsskatterne
forfalder ved dødsfald (skifte) eller salg af boligen – på det tidspunkt er renterne
fradragsberettigede. Hvis længstlevende sidder i uskiftet bo skal ejendomsskatten
ikke betales, før længstlevende dør eller sælger boligen.

Få overblik over dine pensioner i PFA
På mitpfa.dk har vi samlet viden om pensioner i PFA.

• Log på med NemID og se personlige oplysninger, forsikringer og opsparing
• Tjek selv, hvordan din økonomi kommer til at se ud med PFA’s Pensionsplan
• Træk oplysninger om dine øvrige pensionsopsparinger ind fra Pensionsinfo – og få
automatisk beregnet dit pensionstal.

os,
Hør fra vante
e
har rel
når vi er til dig
nyhed
dig
Tilmeld ogram
ndepr
PFA Ku itpfa.dk
på m

Få overblik over dine pensionsordninger

• På pensionsinfo.dk kan du se alle dine pensionsordninger, offentlige ydelser og
nogle tjenestemandspensioner
• Tjek også tjenestemandspension.dk.

Få pensionsrådgivning hos PFA

PFA’s rådgivning tager udgangspunkt i din livssituation nu og dine ønsker og planer.
Du kan få anbefalinger om tilpasning og optimering af
• din pensionsopsparing og anden opsparing
• dine forsikringsdækninger.
Kontakt en af PFA’s pensionsrådgivere på 70 12 50 00.
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Din pensionsplanlægning

Hvad skal du gøre hvornår?
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✓ Op

SNART PÅ EFTERLØN/PENSION

2

Senest et halvt år før
du vil gå på pension

✓ Fastlæg din pensionsplan med din
rådgiver:
– Hvornår skal raten begynde og hvor
længe skal den vare?
– Skal livrenten sikres til andre?
– Hvad skal du gøre med din kapitalpension?

✓ Orienter PFA senest 2 måneder før,

✓

du vil pensioneres – hvis du gerne vil
have pengene til rådighed på
pensioneringstidspunktet
Du skal sende en udbetalingsblanket
til PFA for at påbegynde udbetalingen.

PÅ EFTERLØN/P
EN

SION

3

Når du bruger a
f din
pensionsopspa
ring

✓ Penge fra livspensio
n og

ratepension
udbetales måned
ligt forud. PFA træ
kker
indkomstskat på
rate- og livspensio
ne
r, før de
udbetales

✓ Kapitalpension/alder
sops

paring kan udbe
tales
på én gang eller
i større portioner
✓ Du kan fortsat få rådg
ivning hos PFA –
fx om i
hvilken rækkefølge
du skal bruge dine
penge
✓ Forsikringer ved sygd
om, helbred og ta
b af
erhvervsevne forsv
inder.
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Får du fuldt udbytte
af din formue?
Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt a
 ndet. I PFA Bank
arbejder vi udelukkende for at få din formue til at vokse, så du får mest muligt ud af den.
Derfor er vi særligt interessante for dig, der har brug for professionel rådgivning til din
langsigtede opsparing.
PFA Bank er fortrinsvis et tilbud til dig, som allerede er kunde i PFA Pension eller erhvervsdrivende.
I PFA Bank får du adgang til Investeringsforeningen PFA Invest og de populære
investeringsafdelinger, der bliver forvaltet af de samme d
 ygtige eksperter, som de
seneste mange år har skabt nogle af b
 ranchens bedste pensionsafkast i PFA Pension*.
Det giver dig fordele og gode muligheder for at forøge din formue..
Læs mere på pfabank.dk

* I perioden 2012-2017 iflg. Fakta om Pension. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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Det gode seniorliv
er mere end god
økonomi
Uanset hvor du er i livet, så bliver du ældre og ældre. Det
skal du nu ikke være ked af, for med alderen følger vigtige
erfaringer, større fokus på livskvalitet og en god portion
sund fornuft. Med alderen følger der også ændringer i
dine behov og ønsker til den måde, du lever dit liv på. Så
det er i princippet ikke afgørende, om du er 45, 55 eller
65 år. Det handler mere om, hvilket liv du vil leve.
For at give dig et så godt seniorliv som muligt har PFA
en række tilbud, der fokuserer på de behov, der følger
med dit nye liv som senior. Med et depot i PFA Pension
kan du derfor forlænge nogle af de ordninger, du havde
i dit arbejdsliv, så de også gælder, når du en dag går
på pension. Vi tilbyder også nye produkter, som kan
give dig større tryghed i hverdagen og sikre en mere
gnidningsløs overgang mellem arbejdsliv og pension. Så
du kan fokusere på det, du vil - og leve livet hele livet.
På næste side kan du se, hvordan PFA kan være med
til at forøge din livskvalitet. Det handler bl.a. om, at
du løbende kan få råd og vejledning om din sundhed
og livskvalitet – også i svære situationer. Du har også
mulighed for hurtigere at komme til undersøgelse og
behandling, hvis helbredet driller. Samtidig skal de mindre
ting i livet, som fx mobiler og PC, virke upåklageligt, og
det er ikke altid lige let selv at stå for den del. Hvis du
tænker i nye boligrammer, kan vi også hjælpe der. Kort
sagt kan PFA tilbyde en bred pallette af muligheder, der
gør dit seniorliv mere trygt og lidt lettere.
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PFA Helbredssikring til seniorer
PFA Helbredsforsikring til seniorer er for dig, der er
mellem 60-79 år. Du får en sundhedsforsikring,
som giver dig mulighed for at komme hurtigt til
undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker
og hos speciallæger. Pris: 330 – 495 kr. pr./måned.

PFA Senior Sundhed
Sundhed og livskvalitet er naturligt forbundet. Med
PFA Seniorsundhed får du et årligt sundhedstjek,
telefonisk rådgivning om sundhed og helbred samt
personlig vejledning, hvis du bliver syg og skal i
behandling. Derudover kan du få telefonisk hjælp,
støtte og sparring i svære situationer (maks. 10 timer
pr. behandling). Pris: 149 kr./måned.

IT Hjælp & Sikkerhed
Teknikken spiller en vigtig rolle i hverdagen, så det skal
bare fungere. Som kunde i PFA kan du få hjælp med
PC problemløsning, ubegrænset teknisk support og
en sikkerhedspakke til hele husstanden. Det er Chili
Security, der leverer servicen. Priser fra 99 kr./måned.

PFA Omsorg
Et effektivt energiboost, genoptræning, rekreation,
aflastning eller bare et ophold lidt væk fra hverdagen.
PFA Omsorg giver mulighed for, at du og dine nærmeste
kan få en lille pause eller hjælp til at komme videre, når
livet i en periode er lidt svært. Du kan vælge mellem
forskellige behandlingssteder afhængigt af ønsker og
behov. Prisen afhænger af sted og dagstakst.

®

Seniorboligstandard
Senior
boligstandard

®

PFA Seniorboligstandard®
En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke
mindst tilfældet, når man bliver ældre, og ens behov
måske ændrer sig med tiden. Derfor har PFA udviklet
PFA Seniorboligstandard® som opstiller kriterier for,
hvad der kræves af en god bolig til den tredje alder.
PFA opfører flere steder i landet lejeboliger efter
PFA Seniorboligstandard®. Som kunde hos os har du
fortrinsret til PFAs boliger.

Læs mere på pfa.dk
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Hvem skal have
dine penge, når
døden jer skiller?

28

Arv og testamente

Arv og testamente
Hvordan opgør man den arv, der skal fordeles?

Arv reguleres via arveloven. Når man skal gøre op, hvor meget der falder i arv,
afhænger svaret af, om I har fælleseje eller særeje – og hvilken type særeje det er.
Når man gifter sig uden at oprette ægtepagt, har man fælleseje.

Her er det forudsat, at begge parter

Fælleseje

har en positiv nettoformue, ellers

Når man har fælleseje, betyder det ikke, at man ejer noget i fællesskab. Det

gælder der lidt andre regler.

betyder blot, at man skal dele, det man ejer, med sin ægtefælle, hvis man skal
skilles, eller når man dør. Ved skilsmisse afgiver hver ægtefælle halvdelen af sit
fælleseje til den anden ægtefælle, således at hver ægtefælle herefter tager en lige
stor del af parternes samlede formue med ud af ægteskabet.

Også her er det forudsat, at begge
parter har en positiv nettoformue,

Når den ene ægtefælle dør, deles fællesejet på samme måde. Her falder der

ellers gælder der lidt andre regler.

således et beløb i arv efter den afdøde, der svarer til halvdelen af parternes
samlede formue.

Særeje

Man kan som ægtepar oprette en aftale om, hvad man skal dele – og dermed
hvad man ikke skal dele – hvis man en dag skal skilles. En sådan aftale kaldes en
særejeægtepagt, og skal tinglyses for at være gyldig. Et særeje kan omfatte hele
formuen, en brøkdel heraf eller eventuelt blot enkelte udvalgte ejendele.
Man kan vælge mellem to grundformer af særeje: fuldstændigt særeje og
skilsmissesæreje. Ved skilsmisse virker de to særejeformer ens: der skal ikke ske
deling af særejet. Men når en af ægtefællerne dør, virker særejerne forskelligt. Har
man valgt skilsmissesæreje, bliver særejet til fælleseje ved den ene ægtefælles
død. Har man derimod valgt fuldstændigt særeje, fortsætter særejet med at
være særeje, med den virkning at den efterlevende ægtefælle får en mindre andel
af den afdødes værdier, og ikke kan sidde i uskiftet bo (med afdødes særeje).
Man har også mulighed for at lave en kombination af de to særejeformer – nemlig
et ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Dette har den betydning, at
man ikke skal dele særejet i tilfælde af skilsmisse, og at når den ene dør, fortsætter den efterlevendes særeje med at være særeje, hvorimod den afdødes særeje
bliver fælleseje. Dette indebærer en økonomisk fordel for den efterlevende enke
eller enkemand, der også stadig vil have mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Arv og testamente
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Hvem arver dig?

Har du ikke skrevet testamente, er der helt faste regler for, hvem der arver hvad og hvor meget, når du dør.
Hvis du er gift, når du dør og ikke har livsarvinger (børn, børnebørn osv.), arver
din ægtefælle alt, hvad du efterlader dig, dvs. halvdelen af fællesejet og hele dit
eventuelle (fuldstændige) særeje. Har du livsarvinger, deles arven 50/50 mellem
dem og din ægtefælle.

Arveklasserne

Hvis du ikke er gift, når du dør, viser nedenstående figur, hvem der arver dig
– opdelt efter arvelovens tre arveklasser.
NB: Som samlevende arver I kun hinanden, hvis der er oprettet testamente.

3. arveklasse

Mormor/morfar

Farmor/farfar

Morbror eller
moster

Mor

2. arveklasse

Far

Farbror eller
faster

Fætter eller
kusine

Bror eller
søster

Ugift
arvelader

Bror eller
søster

Fætter eller
kusine

Nevøer/niecer

Barn

Nevøer/niecer

Osv.

Barnebarn

Osv.

Arver ikke

Arver ikke

Osv.

1. arveklasse

Arveklasser

1. arveklasse (børn, børnebørn osv.):
Børnene arver alt. Skulle et barn ikke være i live, når du dør, tilfalder det, som dit
barn skulle have arvet, barnets egne børn (altså dine børnebørn). Efterlader barnet
ikke egne børn, deles hele arven efter dig ligeligt mellem dine øvrige børn. Dit afdøde barns evt. ægtefælle (altså din svigersøn eller svigerdatter) arver ikke det, som
dit afdøde barn skulle have arvet.
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2. arveklasse (forældre, søskende, nevøer/niecer osv.):
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Er der ingen efterladte i 1. arveklasse, arver dine forældre det hele - med halvdelen
til hver. Er en af dine forældre eller begge døde, går det, som de skulle have arvet,
videre ned i arveklassen til dine hel- og halvsøskende, nevøer, niecer osv.
3. arveklasse (bedsteforældre, morbrødre, mostre, farbrødre og fastre):
Er der ingen efterladte i de første to arveklasser, arver dine bedsteforældre det hele
– fordelt med halvdelen til henholdsvis den mødrene og den fædrene side. Lever
dine bedsteforældre ikke ved din død, går arven videre til deres respektive børn, dvs.
dine morbrødre, mostre, farbrødre og fastre.
Dine fætre og kusiner arver dig kun, hvis du har oprettet testamente. Arven efter
dig ender i statskassen, hvis du er ugift, og du ikke har oprettet testamente og ikke
efterlader dig nogen af de nævnte slægtninge, der kan arve. Opretter du et testamente,
kan du frit vælge, hvem der skal arve dig, fx en ven eller et velgørende formål.

Ægtepar: Sådan sikrer I den længstlevende

Udskyd ikke beslutningen om at sikre den længstlevende økonomisk.
Når en person afgår ved døden, skal hans efterladenskaber gøres op, kreditorerne
betales og resten fordeles til arvingerne. Denne proces kaldes et skifte.
Loven giver i flere former nogle skiftefordele for den længstlevende ægtefælle, så
ægtefællen hurtigere og lettere kan komme videre med sit liv:
Uskiftet bo
Hvis afdøde har fælleseje (eller skilsmissesæreje/ kombinationssæreje, der bliver
til fælleseje ved død, jf. side 29), og hvis I har fællesbørn eller længstlevende kan
opnå samtykke fra afdødes særbørn, og hvis I begge er solvente (ejer mere, end I
skylder væk), kan den længstlevende vælge at sidde i uskiftet bo. Det er en enkel,
hurtig og billig behandling af boet, og længstlevende får rådighed over begge
ægtefællers midler - også de konti, som pengeinstituttet måtte have spærret på
grund af dødsfaldet.
Ulemper ved uskiftet bo
• Der kan i et uskiftet bo opstå konflikter i forhold til afdødes børn, som let kan
få indtryk af, at længstlevende misbruger sin rådighed over det uskiftede bo, og
derfor kræver skifte på et uheldigt tidspunkt
• Længstlevende kan få et ønske om at indgå ægteskab på ny og må derfor skifte
det uskiftede bo for at kunne gifte sig
• Det kan også være at afdødes særbørn ikke vil give samtykke, så det uskiftede
bo slet ikke kan etableres.
Boudlæg uden skiftebehandling: Hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af
rimelige udgifter til begravelsen, boets behandling og gæld, som er sikret ved
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pant, ikke overstiger 44.000 kr. (2018). Den længstlevende overtager ikke i øvrigt
ansvaret for afdødes gæld.
Ægtefælleudlæg: Boet kan udlægges uden skiftebehandling til den længstlevende ægtefælle, hvis der intet bliver at udlodde til andre arvinger. Den længstlevende påtager sig ansvaret for afdødes gæld. Ægtefælleudlæg kan ske, hvis boet
sammen med den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje, boslod samt
eventuelle forsørgertabserstatninger og forsikrings- og pensionsudbetalinger mv.
ikke udgør over 760.000 kr. (2018).
Tilgodese længstlevende i testamente
I stedet for at overveje uskiftet bo, kan I oprette et testamente, hvori det bestemmes, at længstlevende skal arve mest muligt ifølge den til enhver tid værende
arvelov. Med en sådan bestemmelse skal børnene arve 1/8 af det, der falder i arv
efter førstafdøde (eller 1/16 af fællesboet, hvis I har fælleseje). Herefter er boet
skiftet. (Husk, at en eventuel livsforsikringssum tilfalder den længstlevende uden
om boet).

Et testamente sikrer, at dine ønsker bliver opfyldt

Et testamente er et juridisk dokument, der bestemmer, hvordan og på hvilke
vilkår arven efter dig skal fordeles. Hvis du ønsker en anden f ordeling end
den, der følger af arveloven, bør du oprette et testamente.
Hvis du har tvangsarvinger (ægtefælle eller livsarvinger), kan du dog kun via testamente bestemme over 3/4 af det, du efterlader dig (friarv). De resterende 1/4 er
tvangsarv.
Overvej at oprette testamente hvis:
• Du ikke er gift, men har en samlever, du ønsker at sikre.
• Du har børn fra tidligere forhold, som skal arve anderledes end, hvad arveloven
foreskriver.
• Du hverken efterlader dig børn, ægtefælle eller samlever, eller hvis du ø
 nsker at
betænke svigerbørn, fraskilt ægtefælle, fætre/kusiner eller en bestemt forening
eller organisation.
• Du vil sikre din ægtefælle økonomisk mulighed for selv at vælge, om hun eller
han vil skifte ved din død.
Overvej også testamente, hvis du ønsker at:
• Båndlægge arven til dine arvinger (aktuelt, hvis du har mindreårige børn eller en
stor formue). Tvangsarv kan kun båndlægges indtil det fyldte 25. år, mens friarv
principielt kan båndlægges, så længe man ønsker.
• Arven skal tilhøre modtageren som særeje. Fx så dine børn ikke skal dele a
 rven
fra dig med en evt. ægtefælle i tilfælde af separation/skilsmisse eller ved død.
Du kan selv vælge, hvilken type særeje arven skal være.
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Sådan opretter du et testamente

Der findes to typer testamenter, og det kan være en god ide at tage en
juridisk rådgiver med på råd, når du vil oprette testamente.
Notartestamente
• Testamentet skal underskrives foran en notar (medarbejder i retten). Notaren
bekræfter, at du er den, du udgiver dig for at være, og at du er ved din fornufts
fulde brug. Det er derfor vanskeligt at anfægte et notartestamente.
• Testamentet registreres i centralregisteret for testamenter, og derved er man
sikker på, at det automatisk kommer frem, når man dør.
• Det koster 300 kr. i retsafgift at oprette et notartestamente.
• Kontakt en byret efter eget valg. Se nærmere på: domstol.dk.
Vidnetestamente
Testamentet skal underskrives af to vitterlighedsvidner. Vidnerne skal være uvildige
(dvs. uden økonomisk interesse i testamentet).
Risiko: Vidnetestamentet registreres ikke i centralregisteret for testamenter, og
det er lettere at anfægte et vidnetestamente.
Ændring eller ophævelse af et testamente skal ske på samme måde som oprettelse. Du behøver ikke at oprette et testamente for at bestemme, hvem der skal
arve almindeligt indbo. Du skal blot skrive det på et stykke papir, som du daterer
og underskriver.
Hvor meget kan du råde over ved et testamente?

Med eller uden testamente

Du kan her se, hvem der arver, hvis der ikke er et testamente, og hvor stor en del
af formuen, man kan bestemme over i et testamente:

Ugift, ingen børn

Ugift, med 3 børn

Gift, ingen børn

Gift, med 3 børn

Uden
testamente

Med
testamente

*
Familien

Børn

Ægtefælle

Fri testationsret

*Med udvidet samlevertestamente kan arv til samlever forøges til 7/8, dvs. ”arv som en ægtefælle”.
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Samlevende: Sådan sikrer I den længstlevende

Når man lever papirløst sammen, har man ikke fælleseje. Man arver ikke
hinanden, og den, der lever længst, har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo, når samleveren dør. Det kan derfor være svært at blive siddende
i den fælles bolig og opretholde levestandarden, når den ene indtægt og
formue forsvinder.
I har mulighed for at oprette et testamente, hvor I tilgodeser hinanden med hele
jeres friarv. Denne er 3/4, hvis I har livsarvinger – og uden begrænsninger (dvs.
100 %), hvis I ikke har livsarvinger.
I har dog mulighed for at oprette et særligt testamente, hvor I tilgodeser hinanden med 7/8 af jeres personlige formue, selvom I har livsarvinger. Dette testamente kaldes et udvidet samlevertestamente og det gælder kun, hvis samtlige
nedenstående betingelser er opfyldt:
• Testamentet skal være gensidigt – dvs. både du og din samlever skal
tilgodese hinanden i testamentet.
• Når testamentet bliver oprettet, skal I kunne gifte jer, hvis I ville. Det betyder, at
I bl.a. ikke må være gift, separeret, sidde i uskiftet bo efter tidligere ægtefælle
eller være søskende.
• I skal have fælles bopæl, når den første dør, og enten have haft ægteskabslignende samliv de sidste to år eller have fælles barn. Efterfølgende ophold på
institution sidestilles med fælles bopæl.
Samejeoverenskomst
Hvis I lever papirløst sammen, er det i øvrigt en god ide at oprette en samejeoverenskomst, som afklarer, hvem af jer, der ejer hvad. Dette er hensigtsmæssigt, hvis
den ene af jer dør, og medvirker til, at der ikke opstår konflikter med arvinger om
ejerforholdene og omfanget af deres arv.
Tip!

Gift jer, og opret evt. testamente hvis den, der lever længst, skal kunne sidde i
uskiftet bo, eller hvis I vil undgå at betale boafgift af arven efter hinanden.

Dine, mine og vores børn – hvordan skal de sikres?

Hvis I vælger at sikre hinanden mest muligt økonomisk i tilfælde af den
enes død, skal I måske samtidig også tage højde for, hvordan jeres børn
skal tilgodeses - især hvis I har børn fra tidligere forhold (stedbørn).
Det kan gøres på mange forskellige måder, og det skal tilpasses jeres individuelle
behov og ønsker. Det kan være en god ide at tage en juridisk rådgiver med på råd.
Børn fra tidligere forhold kan give anledning til overvejelser, der kræver beslutninger, fx hvis I vil:
• Sidde i uskiftet bo - det kræver samtykke fra børn fra tidligere forhold
• Beskære arven til et barn fra et tidligere forhold, som der fx ikke er kontakt til
• Ligestille børn fra tidligere forhold arvemæssigt med fællesbørn.
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Pensionsordninger
Hvem får din pensionsopsparing?

Pensionsopsparinger og udbetalinger fra livsforsikringer indgår som
udgangspunkt ikke i bodelingen efter den afdøde, men tilfalder den

begunstigede direkte og uden om dødsboet. Det betyder også, at udbetalingerne som hovedregel er beskyttet imod den afdødes kreditorer.
Hvad der skal ske med udbetalingen fra din pension, bestemmer du via en b
 egunstigelse.
Begunstigelse og ”nærmeste pårørende”
Dine pensionsordninger og livsforsikringer er født med en standardbegunstigelse, som
hedder ”nærmeste pårørende”. Denne standard skal sikre, at der vil ske udbetaling til
dine efterladte, hvis du ikke selv har taget aktiv stilling til det. Hvem der er ”nærmeste
pårørende” afhænger af, hvornår standardbegunstigelsen er oprettet eller evt. ændret:

Begunstigelse oprettet
eller ændret før den
1. januar 2008

Hvis begunstigelsen ”nærmeste pårørende” er oprettet før 2008,
gælder følgende rangorden:
1. Ægtefælle/registreret partner
2. Livsarvinger, det vil sige børn eller børnebørn,
hvis et barn er afgået ved døden
3. Arvinger ved testamente
4. Øvrige arvinger i henhold til arveloven.

Begunstigelse oprettet
eller ændret efter den
1. januar 2008

Hvis begunstigelse ”nærmeste pårørende” er oprettet i 2008
eller senere, gælder følgende rangorden:
1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever. Når den første dør, skal parterne have fælles
bopæl, eller de skal være flyttet på institution, og:
a: have ægteskabslignende samliv de sidste to år, eller
b: have fælles barn
3. Livsarvinger, det vil sige børn eller børnebørn, hvis et
barn er afgået ved døden
4. Arvinger ved testamente
5. Øvrige arvinger i henhold til arveloven.
Samlevere kan således opnå status som ”nærmeste pårørende” og dermed få
pensionsordninger udbetalt.
I stedet for standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende” kan du selv vælge at
indsætte en eller flere begunstigede, som får udbetalinger fra dine pensionsordninger og livsforsikringer, hvis du dør. Du kan ikke bruge et testamente til at bestemme, hvem der skal begunstiges på dine pensionsordninger og livsforsikringer. Det
skal du gøre via dit pensions-/forsikringsselskab.
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Hvem kan du begunstige?
Når du skal vælge begunstigelse, har det betydning, om der er skattefradrag for
indbetalingen til din pensionsordning eller livsforsikring.
Pensionsordninger og livsforsikringer med skattefradrag for indbetalinger
samt aldersopsparing
Du kan vælge at begunstige følgende til at få udbetalinger:
•

Ægtefælle/registreret partner

•

Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner

•

Børn/stedbørn og deres livsarvinger

•

Samlever (en person, som du har fælles bopæl med ved indsættelsen)

•

Samlevers børn og deres livsarvinger

•

Begrebet ”nærmeste pårørende”

•

Ingen begunstigelse, dvs. udbetalingen sker til dødsboet.

Pensionsordninger og livsforsikringer uden skattefradrag for indbetalinger
– gælder ikke aldersopsparing
Du kan frit vælge, hvem du vil indsætte som begunstiget, fx dine forældre eller en
velgørende forening.
Er du i tvivl om, hvem der er begunstiget på dine pensionsordninger og livsforsikringer, kan du få hjælp hos PFA’s rådgivningscenter på 70 12 50 00.
Ønsker du at ændre din begunstigelse, kan du selv printe og udfylde en begunstigelseserklæring på mitpfa.dk og sende den til os. Samme sted kan du finde en
blanket, hvorved du kan gøre udbetalingen fra din pensionsordning eller forsikring
til særeje for den eller de personer, du har begunstiget.

Hvis du skal skilles

En skilsmisse kan have mange konsekvenser, og for mange ændrer det også markant på den økonomiske situation.
Ved skilsmisse er det godt at huske på:
• Hvis I har indsat hinanden som modtagere af udbetalinger fra pensionsordninger og livsforsikringer, skal dette evt. ændres. Nye begunstigelseserklæringer
skal udfyldes.
• Hvis I har skrevet testamente, skal det evt. ændres. Kontakt en advokat.
• Hvis I har oprettet en krydslivsforsikring, skal den eventuelt opsiges eller ændres.
Din pensionsordning skal som udgangspunkt ikke deles med din ægtefælle, hvis I
bliver skilt.
Tip!

Hav tjek på jeres bankkonti!
Pengeinstituttet spærrer de konti, der har tilhørt den afdøde - også eventuelle
fælleskonti. Kontiene frigives normalt først, når det er besluttet, hvordan boet skal
behandles, og pengeinstituttet får en skifteattest, der viser det. Det er derfor en
god ide at have separate konti.
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Fremtidsfuldmagter

En ny type fuldmagt, en ”fremtidsfuldmagt”, giver dig mulighed for at vælge en
anden (eller andre) til at repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt i fremtiden bliver syg eller svækket. Du kan selv bestemme, hvad den anden skal kunne foretage
sig på dine vegne, fx hvis du bliver dement. En fremtidsfuldmagt er et selvvalgt og
”mildt” alternativ til et værgemål.
Fremtidsfuldmagten kan give fuldmagt til i at handle på dine vegne i forhold til
såvel dine personlige forhold (fx søge hjemmehjælp) som om dine økonomiske
forhold (fx at lave betalingsaftaler med din bank eller omlægge lån i fast ejendom).
Det kan være den samme person, der tager sig af alle forhold. Eller der kan udpeges én fremtidsfuldmægtig til at tage sig af dine personlige forhold og en anden til
at tage sig af din økonomi, hvis det passer bedre.
Du skal selv udpege dine såkaldte ”fremtidsfuldmægtige” og du kan udpege en eller flere personer til i fremtiden at handle på dine vegne.
Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af tre trin:
1. P
 å tinglysning.dk, under digital tinglysning, skal du indtaste fuldmagten og
underskrive den digitalt med dit NemID.
2. Derefter skal din(e) fremtidsfuldmægtig(e) underskrive sig samme sted med NemId.
3. S
 lutteligt skal du personligt vedkende dig fremtidsfuldmagten ved at møde op
hos en notar i en lokal byret. Det koster 300 kr.
Udover nogle standardoplysninger om dig selv og din(e) fremtidsfuldmægtig(e),
kan du skrive fuldmagten, så den passer til lige din situation og dine ønsker.
Justitsministeriet har til inspiration lavet nogle standardkoncepter, som ligger på
Tinglysningsrettens hjemmesider.
På den måde får både du og dine pårørende/ din(e) fremtidsfuldmægtig(e) også
afklaret dine ønsker til, hvordan tingene skal være, hvis du på et tidspunkt ikke
længere selv bliver i stand til at træffe fornuftige beslutninger.
Hvis du vil ændre i fuldmagten skal du igennem samme procedure som ved
oprettelsen.
Det er dig selv eller din(e) fremtidsfuldmægtig(e), der skal bede om at få fuldmagten sat i kraft.
Hvis det er din(e) fremtidsfuldmægtig(e), der beder om at få sat fuldmagten i
kraft, skal han/ hun/de:
• Fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Statsforvaltningen
• Erklære at de har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af
anmodningen. Denne anmodning koster 900 kr.
På baggrund af ovenstående tager Statsforvaltningen stilling til, om fuldmagten
kan sættes i kraft. Afgørelsen tinglyses i Personbogen. Dermed bliver den offentlig
tilgængelig, så den kan bruges af fuldmægtigen.
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Når først fuldmagten er sat i kraft, kan du kun ændre den, hvis du er i stand til at
forstå, hvad det indebærer. Det er Statsforvaltningen, der afgør den slags.
Statsforvaltningen kontrollerer ikke fuldmægtigen(e)s dispositioner, medmindre
der kommer klager.
Som fremtidsfuldmægtig skal man som udgangspunkt handle, som du selv ville
have gjort. Du skal i videst muligt omfang inddrages i vigtigere forhold. Din(e)
fremtidsfuldmægtige skal gemme dokumentation for hans/ hendes dispositioner.
Læs mere om fremtidsfuldmagter på borger.dk

Boafgift

Arv og udbetaling fra en pensionsordning eller livsforsikring til den æ
 gtefælle, der
lever længst, er afgiftsfri. Andre end ægtefæller og visse velgørende institutioner
skal betale 15 % i boafgift af de efterladte værdier og udbetalinger fra pensionsordninger og livsforsikringer.
Den afgiftsfri bundgrænse for boafgift er på 289.000 kr. i 2018. B
 undfradraget
er i dødsboet, og der er derfor kun ét bundfradrag for en afdød person u
 anset
antallet af arvinger. Bundgrænsen kan ikke anvendes for udbetalinger fra pensions
ordninger og livsforsikringer.
Hvis den, der får arven eller udbetalingen, er en fjernere slægtning eller slet ikke i
familie med den afdøde, skal der, ud over de 15 %, betales yderligere 25 % i tillægsboafgift. Særlige beregningsregler betyder dog, at bo- og tillægsboafgift tilsammen
max kan blive 36,25 %. Ved udbetalinger fra pensionsordninger og livsforsikringer,
hvor der har været skattefradrag for indbetalingerne, kan der også være en anden
type afgift på 40 % til staten. Spørg din pensionsrådgiver om, hvilke skatter eller
afgifter der er gældende i forbindelse med udbetaling af dine pensionsordninger
og livsforsikringer.
Følgende skal kun betale boafgift på 15 %:
•

Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner

•

Børn/stedbørn og deres livsarvinger

•

Barns/stedbarns ægtefælle

•

Person med fælles bopæl med den afdøde (eller på institution) de sidste to år

•

Person med fælles bopæl med den afdøde (eller på institution) og
med fælles barn
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•

Forældre

•

Plejebørn.

Tjekliste
Overvej, om arv og udbetaling fra pensionsordning og
forsikring skal være særeje.
Overvej, om uskiftet bo er hensigtsmæssigt.
Undersøg, hvem du har begunstiget.
Overvej at give gaver i tide, så boafgift forminskes.

Det betaler sig at give gaver, mens du er i live

Herunder kan du se beløbsgrænser og afgifter i 2018, hvis du ønsker at
give gaver, mens du er i live
• Som forældre kan I hver især årligt give hvert barn, barnebarn, oldebarn og stedbarn en gave på op til 64.300 kr., uden at der skal betales gaveafgift.
• I kan hver især årligt give hvert svigerbarn op til 22.500 kroner.
• Jeres børn kan give hver af sine forældre og bedsteforældre op til 64.300 kr.,
uden at der skal betales gaveafgift.
• Gaver til en papirløs samlever er skattepligtig, hvis I har levet sammen i
mindre end to år. Har I levet sammen i mindst to år, kan du årligt give op
til 64.300 kr., uden at der skal betales gaveafgift.
• Hvis gaven overstiger beløbsgrænsen, skal modtageren betale 15 % i gaveafgift
NB:

af det overskydende beløb – bedsteforældre skal dog betale 36,25 %.

Satser og beløbsgrænser

• Hvis du giver gaver til andre, skal de betale skat af gaverne. Det gælder fx gaver

er ifølge gældende regler

til en samlevers børn, svigerforældre, søskende, svoger/svigerinde og nevøer/

i 2018 og kan evt. blive
reguleret.

Ordforklaring

niecer.

Bo: Den formue, som udgør arven

Stedbarn: Den anden ægtefælles

efter afdøde.

barn fra et andet forhold. Det er
fortsat et stedbarn efter eventuel

Friarv: i et testamente kan man

separation/skilsmisse.

bestemme, hvem der skal have
friarven (modsat tvangsarven).

Særbarn: Et barn, som kun den ene i
parforholdet er forælder til.

Livsarving: En afdød persons barn,
barnebarn, oldebarn osv.

Tvangsarv: Den del af arven, som
man ikke kan fratage ægtefæller

Skifte: Deling af afdødes bo mellem

og livsarvinger ved at oprette et

arvingerne eller deling af ægtefællers

testamente.

fælleseje ved separation/skilsmisse.
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55+ kurser

– rundt om liv og senkarriere

Hvad har du udsigt til? Spørgsmålene kan være

Vi har gjort os stor umage med at vælge kursussteder

mange, når du er i gang med 2. halvleg af dit

i smukke omgivelser, som skaber rum til fordybelse og

arbejdsliv. Både de fornuftige, de følsomme, de


refleksioner i løbet af kurset.

hemmelige - og alle de andre spørgsmål, der endnu
ikke har været grund til at stille.

Mange virksomheder tilbyder deltagelse i et af PFA’s
55+ kurser som en del af deres seniorpolitik. Tjek even-

På vores 55+ kurser sætter vi ord på de udfordringer og

tuelt, hvad din virksomhed tilbyder.

muligheder, der melder sig. Både før og efter du lukker
døren til din arbejdsplads for sidste gang.

Find mere information om vores kurser på
pfa.dk/55plus.

Vi stiller skarpt på de ting, der har betydning for dine
muligheder for at udfolde dig jobmæssigt og socialt.

Kontakt kursuslederne:

55+ kurserne er unikke, fordi de kommer hele vejen
rundt om livet. Samtidig giver kurset dig nogle værktøjer
og indspark, som du kan bruge i den videre afklaring og
planlægning.
Du bliver motiveret til aktivt at planlægge din fremtid
og formulere, hvad du ønsker, både i dit privatliv og dit
arbejdsliv. Ud over PFA’s egne pensionseksperter inddrager vi både jurister, psykologer, læger og andre op-

VEST
Søren Vester
Kursusleder
Tlf.: 75 52 21 50
sve@pfa.dk
pfakurser@pfa.dk

lægsholdere i arbejdet.
Vi har rigtig god erfaring med, at din ægtefælle eller

ØST

samlever deltager på kurset, da det giver jer et godt
fælles grundlag for de beslutninger, I skal træffe.

Thomas Augsburg
Chefkonsulent

Vores 55+ kurser varer en eller to dage, så vi kan nå

Tlf.: 24 88 41 70

godt omkring. På enkelte af vores kurser sætter vi sær-

tau@pfa.dk

ligt fokus på de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du

pfakurser@pfa.dk

bor alene.
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