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Husk ansøgninger til C. V. Bramsnæs’ Legat

I lighed med tidligere år uddeles der legatportioner i december 2018 til folkepensionister og
førtidspensionister, der har vanskeligheder ved at betale den sædvanlige boligafgift. Legat-
portionerne udloddes alt efter hvor mange ansøgninger, der modtages. 

En legatportion er på kr. 2.000. Legatportionen er skattepligtig for modtageren.

Bramsnæs Legat skal indregnes i den indkomst, som modtageren har ved siden af sin pension. I
2018 gælder følgende beløbsgrænser for, hvornår indkomsten modregnes i pensionen:

Maks. indkomst uden
modregning

Enlige

Maks. indkomst uden
modregning

Samlevende/gift

Folkepension, grundbeløb Kr. 322.500 Kr. 322.500

Folkepension, pensionstillæg Kr. 71.200 Samlet kr. 142.800

Førtidspension Kr. 77.300 Samlet kr. 122.500

Folkepensionister
Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Indkomst ved siden af folkepen-
sionen kan blive modregnet i begge ydelser.

Grundbeløb
I 2018 må indkomsten være op til kr. 322.500, før grundbeløbet bliver sat ned.

Pensionstillæg
For enlige begynder modregningen allerede ved en indkomst på kr. 71.200, mens det for
pensionister i parforhold starter ved kr. 142.800 samlet.

Førtidspensionister
Indkomst ved siden af førtidspensionen kan blive modregnet ydelsen.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/45465F477542405E4577404459/434059427645425E477742425E4771


I 2018 må indkomsten for en enlig være op til kr. 77.300, før førtidspensionen bliver sat ned,
mens den for en gift/samlevende må være kr. 122.500 samlet.

Da afdelingsbestyrelserne kender ansøgerne bedre end legatudvalget, beder vi jer om at anføre
de særlige forhold på de enkelte skemaer, der efter jeres mening taler for tildeling af en
legatportion. I tilfælde af flere ansøgere beder vi jer om at give ansøgerne numre i den
rækkefølge, I synes, at ansøgerne bør imødekommes. Numrene anføres i skemaet under
”Afdelingsbestyrelsens indstilling”.

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen omhyggeligt kontrollerer, at ansøgningsskemaet er korrekt
udfyldt, herunder navn, adresse, det fulde CPR-nr. og bankoplysninger.

Ansøgningsskemaet er vedhæftet dette nyhedsbrev og bedes indsendt til direktionssekretær
Inge Vilhof på ivi@aab.dk senest mandag den 26. november 2018. 

Bemærk: I skal være logget på aabnet.aab.dk i InternetExplorer, før links i dette nyhedsbrev
virker.

Yderligere oplysninger om C. V. Bramsnæs´ Legat fås hos Inge Vilhof
e-mail ivi@aab.dk eller på telefon 33 76 01 02
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