Information
Forøg din opsparing
og nedbring samtidig din skat!
Ønsker du ekstra fradrag og pensionsopsparing i år, så er det inden årsskiftet, du
skal tage beslutning om det.
Det er nemt og enkelt at indskyde et ekstra beløb på
din pensionsordning via din arbejdsgiver.
Her får du også de bedste betingelser både med hensyn til omkostninger og forrentning.
Vær opmærksom på følgende:
■

At indskuddet maksimalt må være på størrelse
med din månedlige løn inklusive eventuelle tillæg
herunder overtidsbetaling. (Du kan derfor fordele
dit indskud over flere måneder, hvis du ønsker at
indbetale et større beløb).

■

At indskuddet anvendes til forøgelse af din eksisterende opsparing.

■

At du maksimalt må indbetale 54.700 kr. til ratepension. Hvis du indbetaler mere til din firmapensionsordning, vil det overskydende beløb automatisk
blive anvendt til en livrente.

Du skal være opmærksom på, at grænsen på de
54.700 kr. (2018) både gælder indbetalinger via arbejdsgiver samt private ordninger. Det er derfor vigtigt,
at du kontakter os, hvis du indbetaler til en pensionsordning ved siden af din firmapensionsordning, så vi
kan hjælpe med at sikre, at dine oplysninger til SKAT
er korrekte.
Indskuddet placeres på din pensionsordning på samme vilkår som normalt.
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Sådan gør du
Ønsker du at indbetale et ekstraordinært indskud til din
firmapensionsordning, bedes du benytte den vedlagte
blanket.
Blanketten skal du udfylde og underskrive og derefter
sende den til din virksomheds lønansvarlige senest
den 10. i den måned, hvor du ønsker at indbetale et
ekstra beløb.

Vi er klar til at hjælpe
Hvis du har spørgsmål til indbetaling af ekstraordinært
indskud eller din pensionsordning i øvrigt, er du meget
velkommen til at kontakte vores rådgiverteam på
88 13 92 82.

Ekstraordinært indskud til pensionsordningen

Navn: ____________________________________

CPR-nr.: __________________________________

Evt. medarbejdernummer: ______________________

Undertegnede ønsker at indbetale et ekstraordinært indskud
på min obligatoriske pensionsordning via

_________________________________________(Firmanavn).

Indskuddet placeres på min opsparing på samme måde som mine øvrige indbetalinger.
Det/de angivne beløb ønskes indskudt i forbindelse med lønkørslen (sæt kryds):

■

Oktober måned med kr. ____________________

■

November måned med kr. ____________________

■

December måned med kr. ____________________

Jeg er klar over, at indbetalingen placeres på min ordning på samme vilkår som mine øvrige indbetalinger, og at der
bliver trukket indskudsomkostninger af beløbet, samt at beløbet først forrentes, når selskabet har modtaget og behandlet indbetalingen.

Dato:____________________ Underskrift:___________________________

Blanketten indsendes af dit lønbogholderi pr. mail til ak-dk@willistowerswatson.com
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