Kontanthiælpsloft

Kontanthiælps_
. loftet har kun
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Når du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du
samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
Grænsen for, hvad du samlet set kan få, afhænger
blandt andet af din alder, om du er forsørger, gifV
samlevende eller enlig (se næste side).

Større fordel ved arbejde
Kontanthjælpsloftet betyder, at du har en større
fordel ved at arbejde - selv få timer om ugen. Når du
arbejder, er det kun en del af lønnen, der fratrækkes
i din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Samtidig får du lov til at beholde mere
af din særlige støtte eller boligstøtte.

Hvis dine samlede ydelser er over grænsen, vil du få
mindre isædig støtte eller boligstøtte. Din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil
forblive den samme.

Det vil sige, at jo mere du arbejder, jo mere kan du
også få udbetalt i boligstøtte eller særlig støtte,
inden du når grænsen (se illustration). Det giver dig
en højere samlet indtægt.
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Det kan du maksimalt få
Det kan du maksimalt samlet få i særlig støtte,

boligstøtte, kontanthiælp, uddannelseshjælp
eller integrationsydelse,
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Modtagere af
kontanthjælp
under 30 år

voOtagere
over 30 år eller kontanthjælp/
uddannelseshjælp med tillæg
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Modtagere af
uddannelseshjælp og
integrationsydelse
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9,91,0 k1,

10.316 kr.

13,477 k'.,

14,399 k1;
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15,439 kr.

15,498 kL

15,803 k1
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Enlige forsørgere med 2 børn eller flere

14.762

kr..,
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Samlevende/gifte uden børn

' f, Samlevende/gifte
f, Samlevende/gifte
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9,702
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9,603_ ky,

med 1 barn

12,0'57

ky::

12.pf3-ky,.

14,8_08 kr.

med 2 børn eller flere

I t.694

Kr.

12.5.18 kr.

14.808 kr.

Den ægtefælle, der I Den ægtefælle, der
ikke får hjaelpen ,
ikke får hjælpen
nedsat, og som har i nedsat, og som har
et barn r to eller flere børn

Ægtefællel hvor en eller

9.232 kr.

9.300

kr,

1],143

kr.
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Den ægtefælle, der , Den ægtefælle, der r Den ægtefeelle, der
Den ægtef€elle, der
ikke får hjælpen ; får hjælpen nedsat, : får hjælpen nedsat, får hjælpen nedsat,
nedsat, og som , og som har et barn , og som har to
og som ikke har
ikke har børn
flere
børn

6.216 kr.

eller
børn

:
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6.975 kr.

7.043 kr.

begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder
225-timerskravet

5.158 kr.
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Klik her for mere inspiration - jobjobnet.dk
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Beresninsseksemplerkontanthjælpsloft
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kan maksimalt få 15.803 kr: pr. måned i samlet støtte

Kontanthjælp*

'14.808 kr.

Såt$år g6ider for 2o17

Kontanthjælp"
14.808 kr.

Kontanthjælp*
12.620 kr. (heraf 682 kr:
timefradrag-..')
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Forklaring
En enlig med 2 børn'får kontanthjælp på 14.808 kr.,
særlig støtte på 452 kr. og boligstøtte på 3.532 kr.
Samlet set en støtte på 18.792 kr. pr. måned.*.
Med kontanthjælpsloftet kan hun maksimalt få
15.803 kr. pr. måned i samlet støtte. Derfor sættes
hendes boligstøtte ned til 995 kr. pr. måned, og hendes særlige støtte bortfalder helt. Kontanthjælpsloftet betyder alt i alt, at hun får 2.989 kr. (18.792 kr.
- 15.803 kr.) mindre i samlet støtte.
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Økonomisk fordel ved arbejde
Finder hun et deltidsjob til 120 kr. i timen i 6 timer
om ugen, giver det en lønindkomst* på 3.120 kr.
pr. måned, og kontanthjælpen nedsættes med
2.188 kr. Når kontanthjælpen bliver sat ned, betyder
det, at hun kan få 0 kr. i særlig støtte og 3.532 kr.
i boligstøtte***.
Samlet set vil indtægten stige med 3.469 kr. og
blive 19.272 kr. pr. måned.
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Kontanthjælp og lønindkomst er skattepligtig indkomst.
Det er i ovenstående beregninger forudsat, at personen har haft lønindtægt forud
for sit kontanthjælpsforløb og derfor er berettiget til særlig støtte.
.-t Boligstøtte/særlig støtte bliver beregnet på ny, når den samlede skattepligiige
indkomst ændrer sig.
...Timefradraget tæller ikke med i, hvor meget man kan få i samlet støtte.
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Beregningseksempler kontanthjæl psloft

En gift/samlevende
fyldt 30 år med 2 børn
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kan maksimalt få 14.808 kn pr. måned i samlet støtte
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Satsar gælds for2017

Kontanthjælp*
14.808 kr.

Kontanthjælp*
12.620 kr. (heraf 682
timefradrag-'".)
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Forklaring
En kvinde iet par med 2 børnfår kontanthjælp.
på 14.808 kr. pr. måned og halvdelen af parrets
boligstøtte på 1 .195 kr. pr. måned svarende til
598 kr. pr. måned. Samlet set får hun 15.406 kr.
i støtte pr. måned.

Med kontanthjælpsloftet kan hun maksimalt få
14.808 kr. pr. måned i samlet støtte. Derfor bortfalder
hendes boligstøtte på 598 kr. (15.406kr. - '14.808 kr.).

Økonomisk fordel ved arbejde
Finder hun et deltidsjob til 120 kr. itimen i 6 timer om
ugen, giver det en lønindkomst på 3.120 kr. pr. måned, og kontanthjælpen nedsættes med 2.188 kr.
Når kontanthjælpen bliver sat ned, betyder det,
at hun kan få 528 kr. i boligstøtte***.

Samlet set vil hendes indtægt stige med 1.460
og blive 16.268 kr. pr. måned.

kr.
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Kontanthjeelp og lønindkomst er skattepligtig indkomst.
Givet at den ene finder arbejde og den aden fortsat er på kontanthjælp og
loftramt.
--- Boligstøtie/særlig støtte bliver beregnet på ny, når den samlede skattepligtige
indkomst ændrer sig.
...Timefradraget tæller ikke med i, hvor meget man kan få isamlet
støtte.
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