Forbundsmeddelelse nr. 129 – af 14. december 2020
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
23. september 2020. Aflysning af generalforsamling.
16. oktober 2020. Corona løsning af DOBL´s generalforsamling.
******************************************

Årsmøde og generalforsamling 2020
I år var det ikke muligt at afvikle vores årsmøde og generalforsamling med et fysisk fremmøde pga.
covid-19.
Vores alternative afvikling med udsendelse af beretning, regnskab for 2019 og budget 2012, samt et
forslag om, at alle som havde en tillidspost skulle forsætte til næste ordinære generalforsamling i 2.
kvartal 2021 blev positivt modtaget af medlemmerne.

Medlemmerne havde lidt over 3 uger til at komme med indsigelser.
Der kom ingen indsigelser og dermed kunne bestyrelsen betragte generalforsamlingen for 2020 for
”corona-afviklet”.
******************************************

Ekstra mange kan i år have fordel af at booste pensionen inden nytår
Af Rune Lindberg, PFA

I år har mange danskere særlig god grund til at overveje at udnytte fradragsmulighederne og indbetale
ekstra på pensionsopsparingen inden nytår. Sådan lyder det fra PFA, som her giver gode råd til, hvad
man skal være opmærksom på i den forbindelse.
Hvert år på denne tid er det som pensionsopsparer en god idé at overveje, om man skal udnytte
fradragsmulighederne og indbetale ekstra til pensionsopsparingen inden nytår. Og der er særlig god
grund til at gøre sig disse overvejelser i år. For her kan ekstraordinært mange nemlig få en fordel ved
at lave et ekstra indskud på pensionsopsparingen inden nytår, hvis der er luft i økonomien, og
opsparingen kunne trænge til det. Sådan lyder det fra PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum.
”Når året lakker mod enden, er det altid en god idé at få styr på, hvordan det står til med
pensionsopsparingen og i den forbindelse overveje ekstra indbetalinger med fradrag inden nytår. Et
skattefradrag giver ikke i sig selv en økonomisk fordel, men hvis man betaler topskat i dag og
bundskat i pensionstiden, så kan de ekstra indbetalinger betale sig. Og i år er der ekstraordinært
mange, som kommer til at betale topskat som følge af udbetalingen af de indefrosne feriepenge - og
som derved kan få en fordel ved at indbetale ekstra på pensionen inden nytår,” siger Carsten Holdum.
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Han tilføjer, at det for alle, som betaler topskat, er fordelagtigt at udnytte det ekstra ligningsmæssige
skattefradrag for indbetalinger til pension, der blev indført med pensionsreformen i 2018. Fradraget
gælder i 2020 på indbetalinger op til 73.100 kr.

Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 32 pct., hvilket vil sige, at fradraget
i år kan være op til 23.392 kr. Har man mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12 pct.,
hvilket kan give et fradrag på 8772 kr. i 2020.
Beregninger fra PFA viser, at det for topskatteydere vil give en årlig gevinst efter skat på hhv. knap
6.000 kr. og godt 2.000 kr. at udnytte fradraget fuldt ud, afhængig af om man har mindre eller mere
end 15 år til pension.
Overvej at få en del af pengene i banken investeret
Carsten Holdum peger desuden på, at det - udover fordelen, hvis man betaler topskat - også af andre
årsager i år giver særlig god mening at overveje et ekstra indskud på pensionen inden nytår.
”Under corona-krisen er danskerne blevet mere forsigtige rent økonomisk. Vi er blevet mindre
tilbøjelige til at bruge penge og mere tilbøjelige til at spare op, hvilket bl.a. viser sig ved, at vi har
rekordmange penge stående i banken. At spare op i frie midler er altid en god idé, så man har noget at
stå imod med, hvis man f.eks. bliver ledig. Det gælder ikke mindst i en økonomisk svær periode som
nu. Men der er samtidig grund til at være opmærksom på, at mange nu bliver ramt af minusrenter på
deres indeståender i banken. Her kan det være en idé at overveje at få en del af pengene investeret med
et forventet afkast, hvilket f.eks. kan være via pensionsopsparingen,” siger Carsten Holdum.
Større opsparing giver større frihed
Han tilføjer, at ekstra indbetalinger på pensionen inden nytår desuden kan bidrage til, at man får større
frihed til selv at vælge, hvor længe man vil arbejde, og hvornår man vil trække sig tilbage.
”Danskerne ønsker i stigende grad en såkaldt fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvor de
f.eks. går ned i tid frem mod pensionsalderen, men så til gengæld bliver flere år i arbejde. Det kræver
ekstra opsparing at gøre ønskerne til virkelighed, og jo tidligere man kommer i gang med at spare
ekstra op, jo mindre betyder det om måneden. Går man med de planer, kan man overveje at indbetale
ekstra på pensionsordningen, men det kan også være med afdrag på gæld eller opsparing i frie midler,”
siger Carsten Holdum.
Hvis man vil udnytte fradragsmulighederne og indbetale ekstra på pensionen inden nytår, skal det ske
med den faste pensionsindbetaling for december, hvis man indbetaler via sin arbejdsgiver. Indbetaler
man over netbank eller ved indbetaling i banken, skal der indbetales den næstsidste bankdag i
december.
******************************************

Husk at indstille dine kollegaer, hvis de har gjort en særlig indsats - http://redningsberedskabspris.dk/

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand *
* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk *

Side 3

Forbundsmeddelelse nr. 129 – af 14. december 2020

******************************************

Husk at melde adresseændring
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter.
Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer.
Send blot en mail til dobl@dobl.dk.
Med venlig hilsen og med et ønske om en glæde jul og et godt nytår til dig og din familie.
Michael Petersen
Formand

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand *
* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk *

