Ekstra indbetaling til pension
- Vejledning til lønningskontoret

Når jeres medarbejdere indbetaler et ekstra beløb til
pensionsopsparingen, bliver beløbet trukket af bruttolønnen. Derfor indgår det ikke i beregningen af skat.
Medarbejderen betaler først skat af beløbet, når vi udbetaler pensionen.
Det er ofte billigere at betale skat af pensionen end af
lønindkomsten. De fleste betaler mere i skat, mens de
er erhvervsaktive, end når de bliver pensioneret. Det
er denne forskel, medarbejderen kan drage fordel af
ved at lave et ekstra indbetaling.
Vejledning for firmaets lønningskontor
Ønsker jeres medarbejdere at betale ekstra til pensionen, skal I oplyse os om deres indbetaling senest ved
årets sidste lønkørsel. Indbetalingen skal kunne indeholdes i den årsløn, der endnu ikke er udbetalt til medarbejderen.
Samtidig vil vi bede jer om at få medarbejderen til at
sende jeres rådgiver en mail om deres ekstra indbetaling. Er jeres pensionsordning frivillig (det vil sige, hvis
medarbejderen selv bestemmer, om han/hun vil være
med i ordningen), vil vi sende en blanket til medarbejderen, som han/hun kan skrive under på.
Hvis medarbejderen vælger efterløn, tæller indbetalingen med i den samlede modregning i efterlønnen.
Har I spørgsmål til ekstra indbetaling til pension, så
kontakt endelig jeres rådgiver, eller ring til os på
70 11 25 25.
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Privat indbetaling via vores hjemmeside
Hvis jeres medarbejdere ikke når at indbetale ekstra
til pensionen via lønningskontoret inden årets sidste
lønkørsel, eller hvis den ønskede indbetaling ikke kan
indeholdes i lønnen, kan de stadig nå at gennemføre
den ekstra indbetaling via vores hjemmeside.
Ved denne form for indbetaling skal medarbejderen
være opmærksom på, at vi opretter en ny privat pension med en selvstændig forsikringsdækning og med
selvstændige omkostninger. Den private pension kan
med andre ord ikke lægges sammen med firmaordningen.
Ved en privat indbetaling kan medarbejderen opnå et
skattemæssigt fradrag. Læs mere om fradragsmulighederne på www.danicapension.dk. Vær opmærksom
på, at hvis der bliver udbetalt efterløn, tæller indbetalingen med i den samlede modregning i efterlønnen.
Minimumsbeløbet for indbetaling via vores hjemmeside er 11.500 kroner for en privat oprettet Danica
Traditionel og 25.000 kroner, hvis medarbejderen har
en Danica Link eller Danica Balance, der er oprettet
privat.
Har medarbejderne spørgsmål om indbetalinger via
hjemmesiden, er de velkommen til at kontakte os på
70 11 25 25.
Læs mere om ekstra indbetaling via nettet på
www.danicapension.dk
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