Opsat folkepension
Når man når folkepensionsalderen, men ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet i væsentligt
omfang, kan man søge om, at pensionen "opsættes" = udsættes. Det betyder, at udbetalingen
af pensionen udskydes, og at man på et senere tidspunkt til gengæld får en højere
folkepension resten af livet.
Folkepensionen kan opsættes i op til 10 år.
Vil man opsætte sin folkepension er det afgørende, at man indgiver ansøgning om
folkepension, da opsat folkepension først kan tilkendes med virkning fra den første i måneden
efter at man har søgt om folkepension.
Mange har blot fortsat med at arbejde, da de fejlagtigt er gået ud fra, at de så til sin tid ville få
forhøjet folkepensionen. De har ikke været klar over, at den forhøjede folkepension
forudsætter, at man først søger pensionen - og derefter udsætter/'opsætter den'.
Betingelsen for at opnå højere folkepension, er at man i opsætningsperioden har indtægt ved
personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår. (I 2013 var det 1000 timer).
Personer, der allerede får folkepension, kan også frasige sig folkepension i en periode med
væsentligt arbejde og få pensionen opsat.
Mens pensionen er opsat, optjenes en venteprocent, der senere forhøjer folkepensionen.
Når man efterfølgende ønsker at få pension, udregnes venteprocenten. Den løbende
folkepension forhøjes med denne procentdel i resten af pensionistens levetid efterlevelsespension forhøjes også.
Man har mulighed for at opsætte sin folkepension, selv om pensionen har været opsat én gang
tidligere. Man kan opsætte sin folkepension i to perioder.
Udbetaling af tillæg for opsat pension er livsvarigt og ophører ved pensionistens død.
Engangsbeløb, der træder i stedet for opsat pension, hvis beskæftigelseskravet ikke er opfyldt,
kommer ikke til udbetaling efter dødsfald.

Ventetillæg
Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal måneder pensionen har været opsat,
og den gennemsnitlige middel-levetid for mænd og kvinder i den pågældende
tilbagetrækningsalder.
Middel-levetiden bekendtgøres af Socialministeriet i den årlige regulering af satserne.
Ventetillægget er den livsvarige forhøjelse af folkepensionen, der beregnes ved at gange den
beregnede folkepension med venteprocenten.

Hvis man er 65 år og udskyder sin pension 1 år = 12 måneder, bliver den udbetalte folkepension
forhøjet med et tillæg på 6% i resten af levetiden.
Beregning: 12 mdr. divideret med 215 (middel-levetid for 66-årige) ganget med 100 = 5,58%,
som afrundes til 6%

Udskydes folkepensionen i 2, 3, 4 eller 5 år bliver den udbetalte folkepension forhøjet med et
tillæg på henholdsvis 12, 18, 26 og 34%.
Eksempel:

Hvis man går på folkepension som 70-årig, får man et tillæg på 34% af folkepensionen. Det vil i
2014 svare til et tillæg på 2.009 kr. om måneden på grundbeløbet, således at folkepensionens
grundbeløb bliver 7.917 kr. mdl. før skat. Også pensionstillægget forhøjes med 34%.

Hvis pensionisten ikke havde opsat sin pension, men i stedet for havde arbejdet 30 timer om
ugen til 192 kr. i timen og samtidig havde fået udbetalt sin folkepension, her grundbeløbet,
ville han/hun have tjent 24.960 kr. pr. måned fra jobbet.
Denne arbejdsindtægt er mulig at have samtidig med, at man får udbetalt folkepensionens
grundbeløb, som er 5.908 kr.
Man skal altså op på en ret høj timeløn, eller være sikker på at blive ret gammel, før det er en
indlysende fordel at opsætte folkepensionen som i eksemplet fra 65 til 70 år.
Omvendt bør alle, der arbejder og tjener så meget, at grundbeløbet ikke udbetales,
selvfølgelig opsætte folkepensionen. D.v.s. først søge folkepension og derefter opsætte den.
Udbetaling af ventetillægget ophører ved dødsfald og den mistede "bonus" udbetales ikke til
arvingerne.

