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Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og
førtidspension m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af
12. februar 2021, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 29 a indsættes før overskriften før § 31:
»Merindtægter relateret til covid-19
§ 30. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39
b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af
indtægtsgrundlaget, jf. § 27, stk. 1, og § 29, stk. 1, fra
covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt
og beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med
den 31. december 2021, ved beregning af grundbeløb, pen‐
sionstillæg, varmetillæg, mediecheck og den supplerende
pensionsydelse.
Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst,
hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om ar‐
bejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/
EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grøn‐
land. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller
underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.
Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og den‐
nes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mereller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder
tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts
2020 i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19,
kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette
ansættelsesforhold.
Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetnin‐
gen skal indeholde
1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og
erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansæt‐
telsesforholdet, jf. stk. 4,

2)

en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles
eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en
følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og
3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de
indsendte oplysninger er korrekte.
Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden
fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020,
kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april
2021.
Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden
fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021,
kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar
2022.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om
indberetningsordningen, herunder om indhentelse af oplys‐
ninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgivererklæ‐
ringen og tro og love-erklæringen og om krav til dokumen‐
tation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren kan end‐
videre fastsætte regler om, at der kan ske efterbetaling af
pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever, der er
pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregulering ef‐
ter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Danmark skal
bortse fra merindtægter og beregne pensionen for det pågæl‐
dende år fra kalenderårets start og frem til dødsfaldet.«
2. Efter § 32 a indsættes før overskriften før § 32 c:
»Merindtægter relateret til covid-19
§ 32 b. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 39
b, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af
indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 1, fra covid-19-relateret
merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og beskattet for
perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december
2021, ved beregning af førtidspension og seniorpension.
Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst,
hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om ar‐
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bejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/
EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grøn‐
land. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller
underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.
Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og den‐
nes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mereller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder
tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts
2020 i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19,
kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette
ansættelsesforhold.
Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetnin‐
gen skal indeholde
1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og
erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansæt‐
telsesforholdet, jf. stk. 4,
2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles
eller samlevers arbejdsgiver om, at indtægten er en
følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og
3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de
indsendte oplysninger er korrekte.
Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden
fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020,
kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april
2021.
Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden
fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021,
kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar
2022.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse
af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgi‐
vererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til
dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren
kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbeta‐
ling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever,
der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregu‐
lering efter § 39 b, herunder om, hvordan Udbetaling Dan‐
mark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for
det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfal‐
det.«
3. I § 62, stk. 1, ændres »udøver de beføjelser, som kommu‐
nerne har« til: »har myndighedsansvaret«.
§2
I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 233 af
12. februar 2021, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 27 indsættes før overskriften før § 29:
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»Merindtægt relateret til covid-19
§ 28. Ved den årlige endelige efterregulering, jf. § 38
a, stk. 1, bortser Udbetaling Danmark ved opgørelsen af
indtægtsgrundlaget, jf. § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, fra
covid-19-relateret merindtægt, jf. stk. 2-4, der er udbetalt og
beskattet for perioden fra den 1. marts 2020 til og med den
31. december 2021, ved beregning af grundbeløb, pensions‐
tillæg, varmetillæg og mediecheck.
Stk. 2. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter A- og B-indkomst,
hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om ar‐
bejdsmarkedsbidrag, samt lignende indtægt fra et andet EU-/
EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grøn‐
land. B-indkomst, som indgår i en virksomheds over- eller
underskud, er ikke omfattet af 1. pkt.
Stk. 3. Indtægt, jf. stk. 1, omfatter pensionistens og den‐
nes eventuelle ægtefælles eller samlevers indkomst fra mereller overarbejde i henhold til ansættelsesaftale, herunder
tilknyttede særlige bonusser og tillæg, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. For en pensionist, der ansættes fra den 1. marts
2020 i et ansættelsesforhold, der er relateret til covid-19,
kan der ses bort fra hele indtægten, jf. stk. 1, fra dette
ansættelsesforhold.
Stk. 5. Indtægten indberettes af pensionisten. Indberetnin‐
gen skal indeholde
1) lønsedler med oplysninger om indtægt, jf. stk. 1, og
erklæring fra arbejdsgiver om påbegyndelse af ansæt‐
telsesforholdet, jf. stk. 4,
2) en erklæring fra pensionistens eller dennes ægtefælles
eller samlevers arbejdsgiver om, at merindtægterne er
en følge af arbejde, der kan relateres til covid-19, og
3) en erklæring på tro og love fra pensionisten om, at de
indsendte oplysninger er korrekte.
Stk. 6. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden
fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020,
kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 27. april
2021.
Stk. 7. Indtægt, der er udbetalt og beskattet for perioden
fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021,
kan indberettes til Udbetaling Danmark fra den 1. januar
2022.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om indberetningsordningen, herunder om indhentelse
af oplysninger fra arbejdsgiver, om formkrav til arbejdsgi‐
vererklæringen og tro og love-erklæringen og om krav til
dokumentation i visse situationer. Beskæftigelsesministeren
kan endvidere fastsætte regler om, at der kan ske efterbeta‐
ling af pension til en efterlevende ægtefælle eller samlever,
der er pensionist, og hvor der ikke foretages en efterregu‐
lering efter § 38 a, herunder om, hvordan Udbetaling Dan‐
mark skal bortse fra merindtægter og beregne pensionen for
det pågældende år fra kalenderårets start og frem til dødsfal‐
det.«
2. I § 56, stk. 1, ændres »udøver de beføjelser, som kommu‐
nerne har« til: »har myndighedsansvaret«.
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§3
Loven træder i kraft den 27. april 2021.
Givet på Amalienborg, den 26. april 2021
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Peter Hummelgaard

