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Vï har opgjort din beskæftigetse
Som vi tidilgere har oplyst, er du omfattet af loven om skattenedslag
til seniorer. For at få
skattenedslag, skal du bl.a. have arbejdet på fuld tid i mindst 90
pct. af perioden fra 2009
til og med det indkomstår, du fylder 64. Hvor stort et skattenedslag,
du evt, kan få, vil
fremgå af den årsopgørelse, du modtager fra SKAT.
Sadan bliver din beskæftigelse gjort op
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3400 Hillerød
Tlf.: 70 11 2500

Vi har hvert år opgjort, hvor stor en del af året du har arbejdet
på fuld tid. Det er sket ud
fra de oplysninger om ATP-bidrag, vi har fået fra din arbejdsgiver.
Det er kun perioder,
hvor der er betalt fuldt bidrag, der er medregnet.
Vores beregning ser sådan ud:
Årstal
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Kongens Vænge 8

www.borger.dk
CVR-nr.: 43405810
Telefontid:
Man-tors: 8.00-16.00

Beskæftigelsesgrad
100%
100%
100%
100%
50%
90 %

Vi har sendt oplysninger om din beskæftigelsesgrad for alle årene
til SKAT. Det er SKAT
som beregner dit skaftenedslag’.
Er din beskæftigelsesgrad for 2013 ikke korrekt, skal du
inden 3 måneder ringe
eller skrive tit ATP, Skattenedslag for seniorer. Herefte
r kan opgørelsen ikke
ændres.
Vi vedlægger gwndlaget for opgørelsen.
Vær opmærksom på, at du også skal arbejde det år, du fylder
65 år, for at få det fulde
udbytte af skattenedslaget. SKAT beregner nemlig også
dit skaffenedslag ud fra din
indkomst i dette år.

1ATP kan inden for de næste 3 måneder få oplysning om, at dit
ATP-bidrag for 2013 er ændret. Medfører dette,
at din beskæftigelsesgrad for 2013 ændrer sig, vil du modtag
e en ny opgørelse. Konsekvensen kan være, at din
samlede beskæftigelsesyrad ikke længere er mindst 90 pct.
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Åbent brev til skatteminister og beskæftigelsesminister.
Jeg har læst om problemet med fejlagtige ATP-bidrag, så folk mister seniornedslag.
Jeg har et andet problem: Jeg opfylder 90 % beskæftigelse ifølge ATP, men SKAT anerkender ikke ATPs
opgørelse.
SKAT har altid henvist til ATP med hensyn til beskæftigelse, men det løfte løber SKAT fra.
Jeg har tidligere spurgt ATP, om de kendte lignende tilfælde, men ATP henviste til SKAT.
Jeg har haft min sag for skatteankenævn, i skatterådet og for forbrugerombudsmanden og derefter tilbage
til fly afgørelse i SKAT.
Problemet er efter min ringe overbevisning, at SKAT ikke er opmærksom på at jeg ifølge lovens § 4, stk. 4
(se bemærkningerne til lovforslaget) efter 5 år som lønmodtager er berettiget til nedslag med 90 %
beskæftigelse.
Jeg deltager gerne i et møde med ministrene, hvis det er nødvendigt.
Med venlig hilsen

Stig Bentsen

Udskrift afSkattenedslag for seniorer

[

Page 2 of 2

tallene sammen og dele dem med tre.

Krav 2 til din løn
Samtidig skal du tjene et minimumsbeløb hvert r, fra du fylder 60 r til og med det r, du
fylder 64 r. Her er der ikke tale om et gennemsnit, men et minimumsbeløb for hvert enkelt af
de fem r:
•
•
•
•
•
•
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178.157
181.096
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Indkomsten er inklusive indskud p arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, eventuelle
udbetalte sygedagpenge i et ansættelsesforhold og visse udenlandske indkomster. ønsker du
nærmere besked, s kontakt SKAT.
Indkomst, som du har modtaget tilskud til at opn eksempelvis hvis du er i fleksjob, tæller ikke
med i opfyldelsen af indkomstkravet.

Krav til din arbejdstid
Du skal arbejde mindst 27 timer om ugen eller 117 timer om måneden i hvert r, fra du fylder
60 r til og med det indkomstr, hvor du fylder 64 r. Selvstændige og honorarmodtagere kan
også f skattenedslag.

Hvis du bliver syg
Hvis du bliver syg og stadig fr løn eller dagpenge fra din arbejdsgiver, fr du ikke huller i din
beskæftigelse. Hvis du fr sygedagpenge og ikke længere er i et ansættelsesforhold, tæller
perioden ikke med, og det kan betyde, at du mister dit skattenedslag.
Hvis du er i tvivl, om du har arbejdet nok til at f skattenedslaget, skal du kontakte ATP i stedet
for SKAT:
atp.dk (eksternt link)

Hvis du bliver arbejdsløs
Hvis du bliver arbejdsløs, tæller perioden ikke med som fuldtidsbeskæftigelse. Det betyder, at
du kan risikere at miste skattenedslaget. Din alder er afgørende.
• Hvis du er født i 1946, m du ikke have mere end 3 måneder uden fuld beskæftigelse i
perioden, hvor du er 60-64 r.
• Er du født i 1947 m du have op til 4 måneder uden fuld beskæftigelse.
. Er du født i 1948 eller senere, m du have op til 6 måneder uden fuld beskæftigelse.
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