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ORIENTERING OM FOLKEPENSION FOR 2013
Ved beregning af folkepension, anvendes som hovedregel den seneste selvangivelse.
GRUNDBELØB
Folkepensionens fulde grundbeløb er på 5.804 kr. pr. måned. Grundbeløbet er
udelukkende afhængigt af indtægten fra personligt arbejde.
Grundbeløbet nedsættes med 30 % af det beløb indkomsten årligt overstiger 295.900 kr.
(resultatet divideres med 12 mdr.). Grundbeløbet bortfalder hvis arbejdsindtægten overstiger
522.200 kr. årligt.
Hvert kalenderår kan en folkepensionist tjene op til 30.000 kr. ekstra, uden at det påvirker
størrelsen af pensionstillægget og den personlige tillægsprocent
PENSIONSTILLÆG
Det fulde pensionstillæg til reelt enlige udgør 6.028 kr. pr. måned. Til gifte eller samlevende
udgør pensionstillægget 2.914 kr. pr. måned. Pensionstillæggets størrelse afhænger af din og
din eventuelle ægtefælle/samlevers (efter 1. marts 1999) samlede indkomst, ud over
folkepensionen. Af den del af indkomsten der, udover folkepensionen, årligt overstiger:
Kr. 65.300
Kr. 131.000

for reelt enlige.
for gifte eller samlevende

nedsættes pensionstillægget årligt med 30,9 % for enlige, og 16% for ægtepar/samlevende
(resultatet divideres med 12 mdr.). Hvis ægtefælle/samlever ikke modtager social pension,
fratrækkes 32 % af ægtefælle/samlevers indtægt, op til kr. 204.300 årligt. Pensionstillægget
bortfalder når den årlige indtægt, udover folkepensionen, overstiger:
Kr. 299.300

for reelt enlige

Kr. 174.500

for samlevende (før 1. marts 1999)

Kr. 240.200

for gifte (ægtefælle er ikke pensionist)

Kr. 349.500

for gifte (hvor begge er pensionister/samlevende efter 1. marts 1999)

UDBETALINGSTIDSPUNKT
Folkepensionen udbetales månedsvis bagud, fra den 1. i måneden efter der er ansøgt om
pension, og lovens betingelser er opfyldt. Folkepensionen er til disposition den sidste bankdag
i måneden. Pension tilkendt før 1. marts 1999 udbetales fortsat månedsvis forud.
Særregel: Personer, der modtager forudbetalt løn (for arbejde, ikke efterløn) eller offentlige
forsørgelsesydelser (f.eks. kontanthjælp) på pensioneringstidspunktet, er berettiget til en
ekstra måneds folkepension.
SELVBETJENINGSLØSNING
Du kan beregne og ansøge om din folkepension via Gentofte Kommunes hjemmeside,
www.gentofte.dk.
PENSIONSMEDDELELSE
Umiddelbart før din folkepension udbetales første gang, modtager du en pensionsmeddelelse,
med oplysninger om udbetalingen, og de indtægter der er benyttet ved beregning af din
pension. Der udsendes pensionsmeddelelse en gang årligt og ved ændringer i
pensionsudbetalingen.

GRADVIS FORHØJELSE AF FOLKEPENSIONSALDEREN.
På grund af ny lovændring vil folkepensionsalderen stige for personer som er født efter 1.
januar 1954. Du kan læse mere om lovændringen på vores hjemmeside.
HELBREDSTILLÆG
Helbredstillæg kan efter ansøgning ydes til helbredsbetingede udgifter, når Sundhedsloven
giver tilskud. Helbredstillæg kan ikke udbetales hvis din eller din ægtefælles/samlevers likvide
formue overskrider 78.900 kr. Helbredstillæg ydes i form af helbredskort, der fornys hvert år.
Efter ansøgning kan der bevilges helbredstillæg til f.eks. briller og tandproteser. Se pjecen
Helbredstillæg 2013, som fås i Kommuneservice.
PERSONLIGE TILLÆG
Kommunen yder efter ansøgning personlige tillæg i forbindelse med nødvendige og rimelige
udgifter. Det sker til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Se pjecen
Personlige tillæg 2013, som fås i Kommuneservice.
VARMETILLÆG
Der kan endvidere søges om varmetillæg, som beregnes ud fra selve varmeudgiften, samt
den personlige tillægsprocent, som skal være mellem 1-100 %. Der er ingen formuegrænse i
forbindelse med udbetaling af varmetillæg. Se pjecen Varmetillæg 2013, som fås i
Kommuneservice.
Alle vores pjecer kan hentes på vores hjemmeside www.gentofte.dk
PERSONLIG TILLÆGSPROCENT
Ved beregning af varmetillæg anvendes den personlige tillægsprocent (PTP). For enlige er
PTP = 100 %, hvis den årlige indtægt, udover social pension, ikke overstiger kr. 18.800 PTP
nedsættes med 1 % pr. 465 kr. indtægten overstiger kr. 18.800 årligt. PTP udgør 0 %, hvis
den årlige indtægt overstiger kr. 65.300
For ægtepar/samlevende er PTP = 100 %, hvis den årlige indtægt, udover social pension, ikke
overstiger kr. 37.200. PTP nedsættes med 1 % pr. 938 kr. indtægten overstiger kr. 37.200
årligt. PTP udgør 0 %, hvis den årlige indtægt overstiger kr. 131.00
TV-LICENS
Hvis din personlige tillægsprocent er på 100 %, er du fra Danmarks Radio berettiget til en
nedsættelse af tv-licensen på 50 %. Ansøgningsskema fås ved henvendelse i
Kommuneservice
UDBETALING AF FOLKEPENSION OVERGÅR TIL UDBETALING DANMARK
Pr. 1. marts 2013 overgår udbetaling af folkepension til Udbetaling Danmark, som er en enhed
der fremover skal stå for udregning og udbetaling af folkepension for hele landet. Pr. 1. marts
2013 er det derfor ikke længere kommunen du skal henvende dig til vedrørende folkepension,
men Udbetaling Danmark. Udbetaling af helbredstillæg og eventuelt personligt tillæg vil fortsat
administreres i kommunen.

