Forbundsmeddelelse nr. 126 – af 1. juli 2020
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
7. april 2020. Udsættelse af generalforsamling.
17. april 2020. Ny lov om udskydelse af ferie pga. covid-19.
******************************************

Årsmøde og generalforsamling
DOBL´s planlagte årsmøde og generalforsamling den 14. maj 2020, blev ligesom mange andre
arrangementer udskudt pga. coronakrisen.
Vi har i bestyrelsen haft mange overvejelser om tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen,
efter vi måtte udskyde generalforsamlingen.
Det har også været med i vores overvejelser, at det er beredskabspersonale fra hele landet som samles.
Derfor vil vi være helt sikke på, at generalforsamlingen kan foregå på betryggende vis.
Vi planlægger på nuværende tidspunkt, at afholde årsmøde og generalforsamling onsdag den 30.
september 2020, kl. 10:00 på brandstationen i Middelfart.
Efterfølgende kan vi kun håbe på, at smittekontakten ikke når et niveau, som medfører en opstramning
af, hvor mange vi må forsamles.
Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt primo august 2020.

Arbejdsmiljørådet har lanceret to nye hjemmesider
De nye sider har fået et nyt og mere moderne visuelt udtryk og er blevet mere overskueligt.
Du finder de nye hjemmesider her.

https://www.amr.dk/

https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/
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Pension og skat – en orientering fra PFA

Ekstra pensionsfradrag
I 2020 er det muligt at få et ekstra pensionsfradrag for indbetalinger på op til 73.100 kr. (inkl. ATP).
Fradraget udgør 12 procent for dem, der har mere end 15 år til folkepension. Fradraget udgør 32
procent for dem, der har mindre end 15 år til folkepension. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag på
linje med befordringsfradrag.

Samlet ekstra fradrag for folk med over 15 år til
folkepension:
73.100 x 12 % x 26 % = ca. 2.280 kr.
Samlet ekstra fradrag for folk med under 15 år til
folkepension:
73.100 x 32 % x 26 % = ca. 6.082 kr.
Skattefri seniorpræmie
Er man født 1. januar 1954 eller senere, er det muligt at få en skattefri seniorpræmie, hvis man
arbejder det første år efter, man er berettiget til folkepension. Der er tale om en skattefri seniorpræmie
på 42.840 kroner, som man vil få udbetalt, hvis man arbejder mindst 1.560 timer i løbet af året.
Det svarer til et gennemsnit på 30 timer om ugen over året, og det er vigtigt at vide, at der ikke er
mulighed for dispensation, hvis man arbejder mindre end det nævnte timeantal. Præmien udbetales
som udgangspunkt automatisk, når de 12 måneder er gået. Hvis man efter det første år, hvor man har
nået
folkepensionsalderen, arbejder i endnu 12 måneder, har man mulighed for at få en seniorpræmie på
25.500 kr., hvis man også i de 12 måneder arbejder mindst 1.560 timer.
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Pensionsalderen stiger
Fra 1. januar 2020 er folkepensionsalderen 66 år. Fra 1. juli 2020 er folkepensionsalderen 66½ år.
Tjen 122.004 kr. uden modregning
Som folkepensionist kan man have en arbejdsindkomst på 122.004 kr. pr. år (efter AM-bidrag er
trukket), uden det får betydning for pensionstillæg, ældrecheck eller andre tillæg.
Grænsen på de 122.004 kr. nedsættes forholdsmæssigt, så hvis man fx bliver folkepensionist fra den 1.
juli, vil grænsen for arbejdsindkomst være på 61.002 kr. resten af året.
Opsat folkepension
Man kan vælge at udsætte sin folkepension til et senere tidspunkt. Det kaldes opsat folkepension. Hvis
man opsætter sin folkepension, vil folkepensionen blive højere, når man går på pension.
Betingelsen for opsat folkepension er, at man skal have indtægt for arbejde i mindst 750 timer pr.
kalenderår. Som altså således ikke vil udløse den skattefri seniorpræmie.

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

Husk dine medlemsfordele – Arbejdermuseet, ny forbedret ordning.
Ordningen med gratis adgang til Arbejdermuseet i København er blevet forbedret. Nu kan du også tage
venner og bekendte med – dog kun 1 person.
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For at få gratis adgang, skal du fremvise kvittering for betalt medlemskab (kontoudtog,
betalingsservice m.v.). Du kan også sende en mail til dobl@dobl.dk og få en bekræftelse på dit
medlemskab.
Sidstnævnte gælder navligt for studiemedlemmer.
Arbejdermuseet er virkelig et besøg værd og det ligger i gåafstand fra Nørreport Station.
Adressen er:
Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K https://www.arbejdermuseet.dk/
******************************************

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 god sommer.
Michael Petersen
formand
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