
Nyhedsbrev 2. kvartal 2019 

 

Årsopgørelse 
I maj/juni udsender Skat årsopgørelsen for 2018. Udbetaling Danmark beregner efterfølgende om 

pensionisten har fået udbetalt den korrekte pension. Har pensionisten fået for lidt, bliver 

pensionen efterbetalt. Har pensionisten fået for meget, skal for meget udbetalt pension betales 

tilbage. 

 

Vil du vide mere: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/gode-

raad/tjek-din-aarsopgoerelse-for-din-pension  

 

Ansøgning om folkepension 
Man skal søge om folkepension, når man nærmer sig folkepensionsalderen, læs mere om hvordan 
man gør her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-
foertidspension/folkepension/betingelser 

 

Kørekort  
I 2017 blev der vedtaget nye regler for varigheden af nyudstedte eller fornyede kørekort til 
almindelige personbiler, så gyldighedsperioden nu typisk er 15 år. Det betyder dog ikke, at kørekort 
udstedt eller fornyet før den nye lov automatisk har fået en længere gyldighedsperiode, det er altid 
den dato, der står på kørekortet, der angiver, hvornår kortet skal fornyes. Husk, at hvis der går 
mere end 3 år fra kortets udløbsdato, før man søger om fornyelse, skal man bestå en ny køreprøve. 
 
Læs mere her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hverdagsliv/koerekort 

 

NemId 
Vær opmærksom på, at NemId er en personlig digital signatur og ”nøgle” til at kommunikere med 

offentlige myndigheder via digital selvbetjening og e-Boks.  NemId er personligt, og må ikke 

overdrages eller benyttes af andre – heller ikke ægtefælle, familie eller venner.  Der er indført 

digitale fuldmagtsløsninger, så man kan give en anden person fuldmagt til at handle på ens vegne 

ved brug af personens eget NemId. Det er også muligt at give en anden person læseadgang til den 

digitale post i e-Boks. 

Læs mere her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/d/digitalisering/nemid 
 

Og her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/d/digitalisering/digital-post 
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Fremtidsfuldmagt 
Siden muligheden for at oprette fremtidsfuldmagter blev indført i september 2017, er det 

overordnet set blevet relevant at skelne mellem på den ene side almindelige aftaleretlige 

fuldmagter, fx Ældre Sagens pårørendefuldmagter, og på den anden side fremtidsfuldmagter. 

Der er en række forskelle på de to fuldmagtstyper:  

Bl.a. er der en række lovfastsatte krav til oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, mens der ikke gælder 

særlige formkrav til oprettelsen af andre fuldmagter. 

Og hvor fremtidsfuldmagten er ment til at skulle træde i kraft en gang i fremtiden, når man ikke 

længere selv er i stand til at varetage sine interesser, kan en aftaleretlig fuldmagt træde i kraft 

straks ved underskrivelsen. 

 

Få overblik over de væsentligste forskelle her:  

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-

vaergemaal/fakta/fakta-om-typer-af-fuldmagter  

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-

vaergemaal/gode-raad/vejledning-til-fremtidsfuldmagter#start. 

Generelt er det Ældre Sagens anbefaling, at der bør søges advokatbistand til oprettelsen af en 

fremtidsfuldmagt.  
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