Pension

Seniorpræmie
Seniorpræmien er et skattefrit engangsbeløb på 44.221 kroner til
dig, der arbejder et vist antal timer de første 12 måneder, efter
du når folkepensionsalderen.
Mangler du blot nogle få timer i at opfylde arbejdstidskravet,
får du ikke noget udbetalt.
Præmien er ikke et tillæg til folkepensionen og vil ikke blive
modregnet i eksempelvis pensionstillæg, boligydelse, ældrecheck
og ægtefælles ydelser.

Betingelser
•

•

•

Seniorpræmien optjenes i 12 måneder, fra du når folke
pensionsalderen. I disse måneder skal du skal arbejde mindst
1.560 løntimer. Det svarer til en gennemsnitlig ugentlig
arbejdstid på 30 timer (inklusive ferie). Præmien udbetales,
når de 12 måneder er gået.
På grund af Corona-situationen er der indført en lempelse af
arbejdstimekravet for personer født i første halvår af 1954. Er
du født i dette halvår, skal du kun opfylde et beskæftigelseskrav på 1.040 løntimer svarende til 20 timer pr. uge i de 12
måneder, du optjener din seniorpræmie.
Mens lønmodtagere automatisk får præmien udbetalt, når
betingelserne er opfyldt, skal selvstændige selv ansøge om
præmien. Selvstændige skal i den forbindelse fremlægge
forskellige regnskabsoplysninger. Har du B-indkomst eller
ingen timeindberetning med din løn, skal du også selv søge.

Kort om seniorpræmie
Hvem kan få seniorpræmie?
Hvis du er født 1. januar 1954 eller
derefter og opfylder kravet om
arbejdstimer, kan du få senior
præmie. Er du født tidligere, bliver
du ikke berettiget, selvom du
stadig arbejder.

Hvornår får jeg en seniorpræmie
udbetalt?
12 måneder efter opnået folke
pensionsalder.

Hvordan foregår udbetalingen?
Udbetaling Danmark står for ud
betalingen, som sker automatisk.

Er der modregning i offentlige ydelser for den skattefrie
præmie?
Nej.

2. års seniorpræmie
Du kan optjene et skattefrit beløb på 26.322 kroner i 13.-24. måned
efter, at du har nået folkepensionsalderen. Det gælder uafhængigt
af, om du har modtaget seniorpræmie det første år – og om du har
arbejdet det første år.
Du skal blot have arbejdet mindst 1.560 løntimer i perioden
13.-24. måned og leve op til de øvrige krav, der gælder for 1. år.
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