REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1366 af 3/4 2019
Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet
Folketinget ønsker at præmiere folk, der bliver på arbejdsmarkedet, efter at de har nået folkepensionsalderen. Der
er tale om en skattefri præmie på 30.000 kr. Men ikke til alle!

Skattefri præmie til folkepensionister på arbejdsmarkedet (L 144)
For at få den skattefri seniorpræmie, skal personen:
•

Være født den 1. januar 1954 eller senere

•

Inden for de første 12 måneder efter opnåelse af folkepensionsalderen have haft mindst 1.560
timer som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller B-indkomstmodtager, der skal
betale AM-bidrag.

For selvstændigt erhvervsdrivende og B-indkomstmodtagere vil der blive fastsat regler for omregning til
arbejdstimer.

De 1.560 løntimer (svarende til minimum 30 timer ugentligt) kan optjenes over hele optjeningsåret eller
i en del af året.

Beskæftigelse udført i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz medregnes også i det krævede timeantal,
hvis personen enten er fuld skattepligtig til Danmark ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet
af perioden på 12 måneder, eller personen er omfattet af den særlige grænsegængerregler i
kildeskattelovens afsnit I A i det indkomstår, der udløber i løbet af den nævnte periode.
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Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om ret til seniorpræmien dels på baggrund af
registeroplysninger (oplysninger i indkomstregisteret mv.), dels på baggrund af ansøgning i de tilfælde,
hvor der ikke foreligger registeroplysninger, eksempelvis for selvstændigt erhvervsdrivende.

Der udsendes senere en bekendtgørelse eller flere, hvor der vil blive fastsat administrative regler om
blandt andet opgørelse af beskæftigelseskravet, ansøgning, dokumentation osv.

Seniorpræmien træder i kraft fra den 1. juli 2019. Er man født i første halvår 1954 er
folkepensionsalderen 65 ½ år. Disse personer skal derfor allerede i 2019 tage stilling til, om det er
attraktivt at blive på arbejdsmarkedet i minimum 1.560 timer efter opnåelse af pensionsalderen og
dermed få en skattefri præmie på 30.000 kr.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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