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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 3. maj 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 9 (B 
145), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen 
(EL). 
 
Spørgsmål nr. 9: 
”Under behandlingen i Beskæftigelsesudvalget af beslutningsforslaget den 3. maj 
2017 oplyste ministeren, at der ikke er hjemmel til at ændre den gældende vejled-
ning (Version 7.3 - 2. marts 2017) således at seniorfridage, på linje med andre 
overenskomstmæssige fridage, tæller med til optjening af skattefri efterlønspræmie, 
uanset om de er finansieret af pensionsmidler. Vil ministeren oplyse, om der er 
hjemmel til at foretage en sådan ændring ved at ændre bekendtgørelsen, eller vil 
det kræve en lovændring?” 
 
Svar: 

Som jeg bemærkede under behandlingen i Beskæftigelsesudvalget af beslutnings-
forslag B 145 den 3. maj 2017, er det ikke så nemt, at jeg blot kan ændre i indbe-
retningsvejledningen til eIndkomstregistret.  
 
Skattefri præmie optjenes på grundlag af løntimer, som er indberettet til eIndkom-
stregistret, og det er defineret i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmod-
tagere og dagpengeperiode, hvad der forstås ved løntimer.  
 
Når det er defineret i den bekendtgørelse, er det fordi, løntimer bruges i en række 
andre sammenhænge, ikke mindst til beskæftigelseskrav i forbindelse med arbejds-
løshedsdagpenge.  
 
Punktet om seniorordninger i indberetningsvejledningen til eIndkomstregistret er 
netop en præcisering af, at ved seniorordninger, hvor en nedsat arbejdstid er finan-
sieret af pensionsmidler, kan de timer, som den egenfinansierede lønkompensation 
dækker, ikke anses for løntimer. 
 
Hvis der skal kunne optjenes skattefri præmie af seniordage med egenfinansieret 
lønkompensation, således som det ønskes med beslutningsforslag B 145, vil det 
kræve en ændring af reglerne. 
 
En ændring, så der kan optjenes skattefri præmie på op til 32 egenfinansierede se-
niordage om året, er så vidtgående, at det er tvivlsomt, om der er hjemmel til at fo-
retage en sådan ændring på bekendtgørelsesniveau. 
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Det er derfor min opfattelse, at en lovændring ville være nødvendig for at gennem-
føre den ønskede ændring. 
 
Men som jeg har redegjort for under behandlingen i Beskæftigelsesudvalget af be-
slutningsforslag B 145 den 3. maj 2017, kan regeringen ikke støtte beslutningsfor-
slaget og ønsker ikke at ændre reglerne således, at der optjenes skattefri præmie af 
seniordage, der betales af pensionsmidler. 
 
Regeringen vil i stedet arbejde for at gøre det mere attraktivt for de seniorer, der 
kan og vil, at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet samt sikre, at det i højere 
grad bliver rentabelt for alle at spare op til deres egen pensioniststilværelse. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
 


