
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delpension

§ 1

I bekendtgørelse nr. 452 af 28. april 2010 om delpension
foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, indsættes efter »stk. 7«: »eller stk. 9«.

2. § 17 affattes således:

»§ 17. Alle pensioner, der medfører nedsættelse af del-
pensionen efter lovens § 4 a opgøres på årsbasis.

Stk. 2. For personer, der er født før den 1. januar 1956,
beregnes nedsættelsen af delpensionen for pensioner efter
lovens § 4a, stk. 4 og 5.

Stk. 3. For personer, der er født den 1. januar 1956 eller
senere, beregnes nedsættelsen af delpensionen for pensioner
efter lovens § 4a, stk. 8.«

3. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pen-
sionskasser m.v., samt offentlige myndigheder, der forvalter

pensionsordninger, jf. lovens § 4 a, stk. 1, indberetter ½ år
før delpensionsalderen eventuelle udbetalinger fra pensions-
ordninger i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensi-
onsordningen i perioden fra personens 60-års-dag til perso-
nen når delpensionsalderen.

Stk. 2. Pensionsudbetalinger, jf. lovens § 4 d indgår i be-
regningen af nedsættelsen af delpensionen. Udbetalinger
omfattet af lovens § 4 a, stk. 4, 1. og 2. pkt. og stk. 7, divi-
deres med det maksimale antal år i delpensionsperioden.
Udbetalinger omfattet af lovens § 4 a, stk. 4, 3. pkt. indgår i
beregningen med det udbetalte beløb før skat og afgifter.

§ 17 b. Klage over oplysning om værdien af pensioner
m.v. fra pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensi-
onskasser m.v., samt offentlige myndigheder, der forvalter
pensionsordninger, jf. lovens § 4 a, stk. 1, indgives til den
enhed, som har givet oplysningen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. december 2011

METTE FREDERIKSEN

/ Thomas Mølsted Jørgensen
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