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Cirkulære om betalinger til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet

(Til samtlige ministerier mv.)

Kapitel 1

Løbende månedlige pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet

§ 1. Betaling af bidrag
Ministerier og styrelser mv betaler bidrag til finansiering af statens udgifter til tjenestemandspension i 

form af løbende månedlige bidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

§ 2. Personkredsen
Bidraget betales for statstjenestemænd, herunder statens tjenestemænd i Grønland. Tilsvarende gælder 

for gejstlige tjenestemænd i folkekirken, som skal have tjenestemandspension fra staten samt for ansatte 
med ret til pension efter lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven) samt 
for medlemmer af Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kongelige Teater.

§ 3. Beregning af bidraget
Bidraget beregnes som en procentsats af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvor tjenestemanden 

pensionsmæssigt er indplaceret, og som ville gælde ved pensionering i den konkrete måned.
Stk. 2. Der skal betales 15 pct. af den pensionsgivende skalatrinsløn (jf. tabel 1.1.2. i Medarbejder- 

og Kompetencestyrelsens lønoversigt), med mindre der på andet grundlag måtte være fastsat en anden 
procentsats.

Stk. 3. Bidragene betales til finanslovens § 36 af ansættelsesmyndighederne via lønanvisningssystemer-
ne med mindre andet måtte være fastlagt.

§ 4. Ansvar for korrekt bidragsbetaling
Som ansættelsesmyndighed er ministeriet/styrelsen mv. pensionsalderansvarlig virksomhed, jf. § 3, stk. 

1, i bekendtgørelse nr. 1754 af 27. december 2018 om PENSAB, og har som sådan ansvaret for, at der 
betales korrekt pensionsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet i takt med tjenestemandens optjening af 
pensionsalder.
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Stk. 2. Hvis der opstår fejl i de betalte bidrag, træffer Finansministeriet efter drøftelse med Skattemini-
steriet afgørelse om efterbetaling eller tilbagebetaling af pensionsbidrag.

Kapitel 2

Betaling til FL § 36 ved frivillig fratræden

§ 5. Betaling og satser for tilkøb af pensionsalder ved frivillig fratræden
I Skatteministeriets cirkulære om aftale om frivillig fratræden, er fastlagt rammer for, at der som led i 

en personalereduktion, hvor uansøgte afskedigelser kan komme på tale, kan aftales frivillig fratræden med 
tjenestemænd m.fl., der kan gå på alderspension, og i den forbindelse kan ansættelsesmyndigheden med 
hjemmel i tekstanmærkning nr. 101, stk. 3, ad FL § 36, give op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensions-
alder mod, at ansættelsesmyndigheden til FL § 36. Pensionsvæsenet indbetaler de af finansministeren 
fastsatte beløb.

Stk. 2. Finansministeren skal således fastsætte de beløb, som ansættelsesmyndigheden skal betale til 
FL § 36 for de ekstraordinært tillagte pensionsalderår, og på grundlag heraf er det bestemt, at der 
for aftaler om frivillig fratræden, der indgås den 1. januar 2023 eller senere, til FL § 36 skal betales 
de kapitalbeløb, der fremgår af bilag 1. Satserne i bilag 1 er fastsat i grundbeløb pr. 31-3-2012 og 
skal reguleres med den lønreguleringsprocent, som gælder på det tidspunkt, hvor indbetaling af beløbet 
sker. Lønreguleringsprocenten fremgår af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigter. De aktu-
elle satser vil fremgå som et bilag i pensionstabellerne over statslige tjenestemandspensioner, som kan 
hentes på www.medst.dk.

Stk. 3. Der skal betales for den pensionsalder i fulde år, som den enkelte tjenestemand får tillagt. Har 
tjenestemanden f.eks. nået en pensionsalder på 32 år, 8 måneder 10 dage på fratrædelsestidspunktet, skal 
der tilkøbes 3 fulde år, hvis den pågældende skal have pension efter 35 års pensionsalder.

Betaling af kapitalbeløbet kan for tjenestemænd m.fl., som aflønnes via Statens Lønløsning, ske via 
ansættelsesmyndighedens indberetning i SLS, og for andre skal Udbetaling Danmark, Tjenestemandspen-
sion, efter anmodning fra ansættelsesmyndigheden beregne kapitalbeløbet og sende en opkrævning til 
ansættelsesmyndigheden.

Ansættelsesmyndigheden skal opdatere PENSAB i overensstemmelse med aftalen om frivillig fratræ-
den, når Udbetaling Danmark har fremsendt kvittering for modtagelsen af beløbet.

Af hensyn til rettidig beregning og anvisning af pensionen skal ansættelsesmyndigheden iværksætte 
betalingsforløbet senest 2 måneder før tjenestemandens fratræden til pension.

Kapitel 3

Ikrafttræden mv.

§ 6. Ikrafttræden mv.
Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2023.
Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 6 af 9. januar 1992 om rammereduktion ved bortfald af AMBI og 

effektivisering af statens indkøb, samt om bidrag til tjenestemandspensioner, cirkulære nr. 6980 af 21. de-
cember 1992 om ændring af Budgetvejledning 1992 (afskaffelse af pris- og lønregulering af opsparings-, 
genbevillings- og øvrige overførselsbeløb), samt om omlægning af bidrag til tjenestemandspensioner og 
cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 om forhøjelse af bidrag til finanslovens § 36 for visse tjenestemænd i 
staten.
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Stk. 3. For tjenestemænd, for hvem der før den 1. januar 2023 er indbetalt et pensionsbidrag på 20,3 
pct. i henhold til cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 om forhøjelse af bidrag til finanslovens § 36 for visse 
tjenestemænd i staten, indbetales fra den 1. januar 2023 et pensionsbidrag på 15 pct.

Stk. 4. For aftaler om frivillig fratræden, der er indgået før den 1. januar 2023, finder de hidtidige satser 
anvendelse.

Finansministeriet , den 4. juli 2022

Nicolai Wammen

/ Maria Schack Vindum

CIR1H nr 9789 af 04/07/2022 3



Belø
b p

r. 
31

/3-
20

12

Bilag 1
Grundbeløbssatser pr. 31-3-2012 for tilkøb af pensionsalder ved frivillig fratræden

Betaling pr. tilkøbt pensionsalderår
skalatrin Tilkøbt pensionsalderår

1-16 17-32 33-37
7 73.013 62.733 42.171
8 74.205 63.754 42.852
9 75.429 64.803 43.552
10 76.687 65.882 44.271
11 77.980 66.989 45.009
12 79.308 68.128 45.768
13 80.672 69.297 46.548
14 82.074 70.499 47.349
15 83.515 71.734 48.172
16 84.995 73.003 49.018
17 86.516 74.306 49.887
18 88.079 75.646 50.780
19 89.684 77.022 51.698
20 91.334 78.436 52.641
21 93.030 79.890 53.610
22 94.724 81.342 54.578
23 96.415 82.791 55.544
24 98.153 84.281 56.537
25 99.936 85.809 57.556
26 101.766 87.378 58.602
27 103.643 88.987 59.674
28 105.571 90.640 60.776
29 107.548 92.334 61.906
30 109.578 94.074 63.065
31 111.660 95.858 64.255
32 113.797 97.690 65.476
33 115.988 99.568 66.729
34 118.238 101.497 68.014
35 120.547 103.476 69.333
36 122.915 105.506 70.687
37 125.345 107.589 72.075
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38 127.885 109.766 73.527
39 130.498 112.005 75.020
40 133.177 114.302 76.551
41 135.927 116.659 78.122
42 138.748 119.077 79.734
43 141.805 121.697 81.481
44 144.946 124.389 83.276
45 148.174 127.156 85.120
46 151.490 129.998 87.015
47 158.398 135.920 90.963
48 168.966 144.978 97.002
49 180.676 155.015 103.693
50 199.452 171.109 114.422
51 223.582 191.791 128.211
52 248.910 213.502 142.684
53 278.386 238.766 159.527
54 313.786 269.109 179.756
55 353.485 303.137 202.441

55+ 376.720 323.053 215.718
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