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Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om skattefri seniorpræmie
Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslaget om
skattefri seniorpræmie.
Ældre Sagen vil gerne udtrykke sin tilfredshed med, at partierne bag finanslovsaftalen har
besluttet at give en skattefri præmie til alle seniorer, der fortsætter med at arbejde i det første år,
efter de har nået folkepensionsalderen. Seniorpræmien er et fint supplement til
finanslovsaftalens øvrige initiativer, som kan understøtte seniorers lyst til og muligheder for at
arbejde lidt længere.
Den berettigede personkreds
Det er positivt, at alle, som har nået folkepensionsalderen, har mulighed for at få seniorpræmien,
hvis de har arbejdet i 1.560 timer, efter de nåede folkepensionsalderen. Det er positivt, at retten
til seniorpræmie ikke forudsætter, at man udskyder sin folkepension.
Ældre Sagen finder det dog beklageligt, at det kun er personer, der er født den 1. januar 1954 eller
senere, som har mulighed for at få seniorpræmien. Retten til seniorpræmie bør efter Ældre
Sagens vurdering også gælde personer født i 1953.
Årgang 1953 har ikke haft mulighed for at få skattenedslag for seniorer, hvis de fravalgte
efterlønnen og blev på arbejdsmarkedet, eftersom ordningen kun gjaldt personer født i 19461952. Årgang 1953 kan heller ikke få skattefri seniorpræmie, eftersom det foreslås, at den skal
gælde personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1953 har dermed hverken haft mulighed
for at få skattenedslag eller seniorpræmie, selvom de har fulgt eller følger de politiske intentioner
om at arbejde længere.
Årgangen bliver således forbigået, når senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ellers er blevet
belønnet. Det skal også ses i lyset af, at der stadigvæk er personer fra årgang 1953, som vil kunne
opfylde betingelserne for at få ret til seniorpræmie ved at arbejde i det første år, efter de nåede
alderen for folkepension. Personer fra årgang 1953 vil således også stadig kunne tilskyndes til at
arbejde mere, hvis de får mulighed for at få den skattefri seniorpræmie.
Opgørelse af beskæftigelseskravet
Det fremgår af lovforslaget, at løntimer og timer fra selvstændig virksomhed optjent i et andet
EU/EØS-land eller Schweiz også tæller med i opgørelsen af beskæftigelseskravet. Det fremgår
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imidlertid ikke klart, om danske statsborgere, som er skattepligtige i Danmark, men arbejder i et
land uden for EU/EØS eller Schweiz, også kan optjene ret til den skattefri seniorpræmie. Efter
Ældre Sagens opfattelse bør sådan beskæftigelse også tælle med.
Seniorpræmiens størrelse mv.
Ældre Sagen finder det yderst positivt, at seniorpræmien er skattefri og ikke medfører fradrag i
nogen ydelser efter anden lovgivning.
Ældre Sagen skal dog bemærke, at der er lagt op til, at seniorpræmien kun skal satsreguleres. Det
undrer Ældre Sagen, at seniorpræmiens størrelse dermed ikke skal følge lønudviklingen fuldt.
Det fremgår ikke, hvad der ligger bag først at indføre en skattefri seniorpræmie for at forøge
tilskyndelsen til beskæftigelse og derefter reducere incitamentet fremover ved ikke at regulere
seniorpræmiens størrelse med lønudviklingen. Efter Ældre Sagens opfattelse bør seniorpræmien
reguleres fuldt ud med lønudviklingen, så man undgår en udhuling af incitamentet over tid.
Administration
Det fremgår af lovforslaget, at administrationen af seniorpræmien i videst muligt omfang skal ske
på grundlag af relevante registeroplysninger fra blandt andre indkomstregistret. Det fremgår
yderligere, at Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser om retten til seniorpræmie uden
partshøring. Udbetaling Danmark kan dermed træffe afgørelse, om en person er omfattet af
målgruppen for seniorpræmie og vurdere retten til og udbetale seniorpræmie uden at partshøre
den person, som afgørelsen angår.
Ældre Sagen gør opmærksom på, at der i andre situationer har været oplevelser med, at
registreringerne i blandt andre indkomstregistret har været mangelfulde eller forkerte, hvilket
har ført til forkerte afgørelser. Ældre Sagen er bekymret for, at berettigede til seniorpræmie
risikerer at gå glip af seniorpræmien på grund af blandt andet fejl i registreringerne, hvis de ikke
bliver partshørt. Ældre Sagen mener derfor også, at det er en svækkelse af personernes
retssikkerhed, når afgørelser om retten til seniorpræmie kan ske uden partshøring. Ældre Sagen
anbefaler på den baggrund, at personer i målgruppen for seniorpræmie informeres om
Udbetaling Danmarks forventede afgørelse forud for den endelige afgørelse, samt hvilke
oplysninger der ligger til grund for den forventede afgørelse. Det vil give personerne mulighed for
at komme med indsigelser forud for den endelige afgørelse og styrke deres retssikkerhed.
Klageadgang
Det fremgår ikke klart af lovforslaget, i hvilket omfang personer i målgruppen for seniorpræmie
bliver informeret om tilkendelse eller afslag på seniorpræmie. Ud fra bemærkningerne til § 9 om,
at en klage til Ankestyrelsen skal inden for fire uger efter, at klageren har fået meddelelse om
afgørelsen, antager Ældre Sagen, at alle relevante personer i målgruppen for seniorpræmie får
besked om, hvorvidt de har ret til seniorpræmie eller ej i forbindelse med Udbetaling Danmarks
afgørelse. I forlængelse heraf bemærker Ældre Sagen, at fire uger er kort tid til at indgive klage
om en afgørelse. Særligt når de ikke er blevet partshørt.
Information og incitamenter
Ældre Sagen finder det overordnet godt, at seniorer får en ekstra gevinst ved at fortsætte med at
arbejde, eftersom mange både kan og vil fortsætte med at arbejde. Formålet med den skattefri
seniorpræmie er også at styrke incitamentet til beskæftigelse for seniorer, der har nået
folkepensionsalderen.
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Hvis seniorers incitament skal styrkes, er det helt essentielt, at der er kendskab til ordningen. Det
fremgår ikke særlig klart af lovforslaget, i hvilket omfang det påtænkes at informere om
seniorpræmieordningen.
Det er Ældre Sagens vurdering, at personer i målgruppen for seniorpræmie bør informeres om
muligheden for skattefri seniorpræmie, når de når folkepensionsalderen eller tidligere.
Derudover bør personer i målgruppen for seniorpræmie løbende kunne følge med i, hvor mange
løntimer de er fra at opfylde beskæftigelseskravet. Det kunne for eksempel være på samme vis,
som dagpengemodtagere kan følge med i deres løntimer på deres beskæftigelseskonto.
Et overblik over løntimer vil medvirke til, at personer i målgruppen for seniorpræmien rent
faktisk reagerer på det økonomisk incitament, der ligger deri. Fx vil en person, der har arbejdet
1.400 løntimer kunne se dette, og dermed også at vedkommende kun er 160 timer fra at få ret til
den skattefri seniorpræmie. Dette kan være motiverende for at lægge 160 timer mere på
arbejdsmarkedet. Samtidig vil det give personerne bedre mulighed for at opdage og reagere på
eventuelle fejlregistreringer, og potentielle fejlafgørelser fra Udbetaling Danmarks side vil bedre
kunne hindres i opløbet.
Venlig hilsen

Bjarne Hastrup
Adm. direktør
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