Satserne for folkepension i 2016. Alle beløb er før skat.

Folkepension pr. måned– beløb før skat
Reelt
Gift / samlevende
enlig
Grundbeløb
6.063 kr.
6.063 kr.
Pensionstillæg
6.399 kr.
3.136 kr.
Folkepensionen i alt

12.462 kr.

9.199 kr.

Ældrecheck

16.600 kr.

16.600 (til hver)

Ældrecheck
Formuegrænsen for
Ældrecheck

Årligt beløb
16.600 kr.
82.600 kr.

Størrelsen af dit pensionstillæg
Når pensionstillægget beregnes, indgår al skattepligtig indtægt (bortset fra den sociale
pension), også ægtefælles eller samlevers indtægt.
Du/I kan have følgende indtægt uden dit pensionstillæg nedsættes.
Gift/samlevende: 11.442 kr. pr. måned/ 137.300 kr. pr. år
Reelt enlig: 5.700 kr. pr. måned/ 68.400 kr. pr. år.
For hver 100 kr. din indtægt overstiger fradragsbeløbet, nedsættes dit pensionstillæg med:
 For gifte/samlevende, hvor den ene er pensionist: 32 kr.
 For gifte/samlevende, hvor begge er pensionister: 16 kr. for hver.
 For reelt enlige: 30,90 kr.

Pensionssatser for 'gammel' førtidspension i 2016
Gammel førtidspension – beløb pr. måned før skat
Almindelig
Forhøjet
Mellemste
Førtidspension Almindelig
Førtidspension
Førtidspension
Grundbeløb
6.063 kr.
6.063kr.
6.063kr.
Pensionstillæg
Gift/samboende 3.043 kr.
3.043 kr.
3.043 kr.
Reelt enlige
6.298 kr.
6.298 kr.
6.298 kr.
Førtidsbeløb
1.547 kr.
x)*)
Invaliditets2.957 kr.
beløb
x)*)
Tillægsydelse
2.957 kr. x)*)¤) 1.410 kr.
¤)
x)*)¤)
Erhvervsudygtighedsbeløb
Pension i alt:
Gift/samboende 12.063 kr.
12.063 kr.
12.063 kr.
Reelt enlige
15.318 kr.
15.318 kr.
15.318 kr.

Højeste
Førtidspension
6.063 kr.
3.043 kr.
6.298 kr.

2.957 kr.
x)*)

4.068 kr.
*)
16.131
kr.
19.386
kr.

x) skattefrit
*) Uafhængig af anden indtægt
¤) Bortfalder v. 65 år

Førtidspensionens størrelse - ny førtidspension
Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte.
Beløbene er fuldt skattepligtige.
Per 01.01.2016 udgør beløbene:
Enlige:

18.122 kr. månedligt/217.464 kr. årligt

Gifte/samlevende:

15.404 kr. månedligt/184.848 kr. årligt.

Førtidspensionen nedsættes på grund af indtægter ud over den sociale pension.
Pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter lægges til grund for,
hvordan pensionen beregnes. Når pensionen fastsættes bliver gifte og samlevende vurderet
som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.
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