
Nye, mere enkle regler for folke- og førtidspensionister 

Fra 2015 gælder nye regler for beregning af folke- og førtidspension. Socialminister, Manu Sareen, 

glæder sig på pensionisternes vegne: ”Med de nye regler bliver det ikke bare lettere for dem på 

folkepension og førtidspension, men også mere retfærdigt, så alle får det, de har krav på, uden at 

skulle kæmpe med indviklede regler.” 

Pensionsmeddelelsen for 2015 er på vej 

Er du folke- eller førtidspensionist får du i december eller januar din årlige pensionsmeddelelse fra 

Udbetaling Danmark. Det er her, du kan se, hvad du får i pension i 2015. 

Hvad kan du fremover nøjes med at oplyse til Udbetaling Danmark? 

De nye regler betyder, at du som folke- og førtidspensionist ikke længere har pligt til at give 

Udbetaling Danmark besked, hvis din indkomst ændrer sig. Fra den 1. januar 2015 bliver 

pensionen automatisk beregnet bl.a. ud fra forskudsopgørelsen fra SKAT. 

Du har dog stadig pligt til at give Udbetaling Danmark besked, når det gælder flytning, 

samlivsændring, formue samt indkomster ved selvstændig virksomhed og indkomster, der ikke skal 

betales skat af i Danmark. 

Omregning af pensionen i løbet af året 

Udbetaling Danmark omregner folke- og førtidspensionen (tilpasser udbetalingen) i løbet af året, 

hvis du ændrer din forskudsopgørelse hos SKAT. Udbetaling Danmark omregner også løbende, 

hvis SKATs indkomstregister viser, at din indkomst er højere, end det indkomstgrundlag, 

Udbetaling Danmark hidtil har beregnet din pension ud fra. 

Årlig efterregulering 

De nye regler sikrer også, at du får en efterregulering af din pension, når året er omme, og 

årsopgørelsen fra SKAT er klar. Det betyder, at Udbetaling Danmark har beregnet om du har fået 

det i pension, du har ret til. Har du fået for lidt, får du penge udbetalt. Har du fået for meget, 

skal du betale penge tilbage. Den automatiske efterregulering sker første gang i 2016. 

Bemærk! 

De nye regler ændrer ikke på vilkårene for, hvornår man er berettiget til at få folke- og 

førtidspension og heller ikke på de udbetalingssatser, der gælder. 

 


