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Satser pr. 1. januar 2023  

  

 
Skattesatser og satser i henhold til PBL m.v. 

 

Personfradrag (fyldt 18 år)  48.000 kr. 

Personfradrag (under 18 år) 38.400 kr. 

  

Gennemsnitlig kommuneskat 25 % 

Gennemsnitlig kirkeskat 0,70 % 

Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 

Bundskat  12,09 % 

Topskat 15 % 

Bundfradrag for topskat (efter AMB er fratrukket) 568.900kr. 

Skatteloft (ekskl. evt. kirkeskat) 52,07 % 

Ekstra fradrag – mere/mindre end 15 år til folkepensionsalderen 12%/32% 

Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag 77.900 kr. 

Beskæftigelsesfradrag - procent 10,65 % 

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlig forsørger (udover det alm. beskæfti- 

gelsesfradrag) – procent 

6,25 % 

Maksimalt. beskæftigelsesfradrag 45.600 kr. 

Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag for enlig forsørger 24.400 kr. 

Jobfradrag – procent 4,50% 

Maksimalt Jobfradrag 2.700 kr. 

Bundgrænse – Jobfradrag 208.700 kr. 

Skattefri bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr. 

Maksimalt fradrag for indbetaling til fagforening 6.000 kr. 

Maksimalt fradrag for indbetaling til velgørende forening (uden bindingsperiode) 17.200 kr. 

Kompensation/nedslag for negativ nettokapitalindkomst 8 % 

Maksimalt grundlag for negativ nettokapitalindkomst pr. person 50.000 kr. 

Bundgrænse for positiv nettokapitalindkomst i topskat pr. person 48.800 kr. 

Maks. beskatning af positiv nettokapitalindkomstskat 42 % 

  

Progressionsgrænse for aktieindkomst pr. person 58.900 kr. 

Aktieindkomstskat, indkomst under grænsen 27 % 

Aktieindkomstskat, indkomst over grænsen 42 % 

Aktieopsparingskonto aktieskat 17 % 

Aktieopsparingskonto max indskud 106.600 kr. 

Aldersopsparingsordning (uden fradrag og bortseelsesret) maks. årligt ind- 

skud indtil 7 år fra folkepensionsalderen 

8.800 kr. 

Aldersopsparingsordning (uden fradrag og bortseelsesret) – maks. årligt 

indskud fra og med det 7. år før folkepensionsalderen 

56.900 kr. 
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§ 16, stk. 2 - maksimumfradrag for indbetaling på ratepensioner og ophø- 

rende livrenter 

60.900kr. 

§ 18, stk. 5 - opfyldningsfradrag (skattekode 1, livsvarige livrenter) 56.100 kr. 

§ Konvertering af små livrenter jf. PBL § 29, stk. 3) 11.900 kr. 

§ 5 A, stk. 2, maksimumydelse på kort livrente 146.100 kr. 

§ 15 A, ophørspension, maksimalt indskud af kapital fra virksomhedssalg 3.054.700 kr. 

Pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % 

Bruttoficeringsfaktor (aldersforsikring ved efterløn) 0,627 

  

 
Sociale ydelser 

 

Sygedagpenge:  

Sygedagpenge uge max. (gælder efter arbejdsgiverperiode) max. 22 uger 4.550 kr. 

Sygedagpenge, maksimum årligt 236.600 kr. 

  

Ressourceforløbsydelse – svarende til kontanthjælpssatsen:  

Person, med forsørger pligt, pr. måned 15.874 kr. 

Person, uden forsørger pligt, pr. måned 11.944 kr. 

  

Førtidspension:  

Førtidspension, enlige 236.856 kr. 

Førtidspension, gifte/samlevende 201.336 kr. 

Fradragsbeløb, enlige 84.200 kr. 

Fradragsbeløb, gifte/samlevende 133.700 kr. 

Ægtefælle/samlevers indtægt som ikke skal medregnes 267.012 kr. 

Max. for ægtefælle/samlever indtægt som medregnes, kun én pensionist 273.800 kr. 

Max. for ægtefælle/samlever indtægt som medregnes, begge pensionister 414.200 kr. 

Bortfaldsgrænse ved indtægt udover FØP enlig 854.000 kr. 

Bortfaldsgrænse ved indtægt udover FØP ægtefælle/samlever 788.100 kr.  

Minimumsbeløb for udbetalt FØP, enlige 5.916 kr. 

Minimumsbeløb for udbetalt FØP, gifte/samlevende 4.932 kr. 

  

Børnetilskud ved enlig forsørger og dødsfald: opgjort årligt  

Ordinært børnetilskud, enlig forsørger 6.232 kr. 

Ekstra børnetilskud, enlig forsørger 6.352 kr. 

Særligt børnetilskud, en forælder er død 15.936 kr. 

Tillæg til særligt tilskud, en forælder er død 2.064 kr. 

  

Efterløn:  

Efterlønsperiode mere end tre år (fuldtidsforsikrede) 215.424 kr. 

Efterlønsperiode tre eller mindre (fuldtidsforsikrede) 236.736 kr. 

Skattefri præmie, heltidsforsikret, pr. kvartal 14.204 kr. 

Skattefri præmie, heltidsforsikret, max. 170.448 kr. 

Bundfradrag (gamle efterløn) 17.300 kr. 
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Sociale pensioner 

 

Folkepension:  

Grundbeløb 80.328 kr. 

Grundbeløbets reduktionsgrænse 359.200 kr. 

Grundbeløbets bortfaldsgrænse 620.300 kr. 

Pensionstillæg, gifte/samlevende og samgifte 47.556 kr. 

Pensionstillæg, reelt enlige 92.940 kr. 

Pensionstillæg, reduktionsgrænse gifte/samlevende og samgifte 182.900 kr. 

Pensionstillæg, reduktionsgrænse reelt enlige 91.300 kr.   

Fradrag for folkepensionistens egen arbejdsindtægt ekskl. AMB 122.004 kr. 

Pensionstillæg, bortfaldsgrænse gifte/samlevende (med ikke-pensionist) 331.600 kr. 

Pensionstillæg, bortfaldsgrænse samgifte (gift med en anden pensionist) 480.200 kr. 

Pensionstillæg, bortfaldsgrænse reelt enlige 392.100 kr.  

Minimumsbeløb for udbetalt pension 2.004 kr. 

  

  Tidlig pension:  

  Månedlig                             14.008 kr. 

  Årlig                           168.096 kr. 

  Bundfradrag for arbejdsindkomst inkl. AMB                                      25.400 kr. 

  Bundfradrag for pensionsformue                           105.700 kr. 

  

ATP:  

Årlig livsvarig udbetaling ved 66 ½ år (2022 sats) 26.200 kr. 

Årlig livsvarig udbetaling ved 67 år (2022 sats)  28.700 kr. 

  Børnesum ved dødsfald 50.000 kr. 

Ægtefællesum ved dødsfald 75.000 kr. 

 
Bo- og gaveafgiftsloven 

 

Bundfradrag 321.700 kr. 

Grænse for afgiftsfri gave til børn / svigerbørn 71.500 kr./ 25.000 kr. 

 
Værgemålbekendtgørelsen 

 

Beløb til forvaltningsafdelingen (§ 35) 75.000 kr. 

Regnskabspligt for værge af umyndiges indtægter (§ 16,2) 60.000 kr. 

 
Arveloven 

 

§ 11, stk. 2: Ægtefælle kan udtage af fællesbo (ægtefælleudlæg)   850.000 kr. 

§ 5, stk. 2: Begrænsning af arv til børn 1.410.000 kr. 

 
Attestgrænser (nedenstående er generelle satser, men tjek i eget selskab)  

 

Forsikrede under 51 år - risikosum over 1.600.000 kr.* 

Forsikrede 51 - 60 år - risikosum over 800.000 kr.* 

Forsikrede over 60 år - risikosum over 400.000 kr.* 

HIV-attest - risikosum over 2.000.000 kr.* 
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Attestgrænser (nedenstående er generelle satser, men tjek i eget selskab)  

 

Forsikrede under 51 år - risikosum over 1.600.000 kr.* 

Forsikrede 51 - 60 år - risikosum over 800.000 kr.* 

Forsikrede over 60 år - risikosum over 400.000 kr.* 

HIV-attest - risikosum over 2.000.000 kr.* 

 

Styk-/stykratetillæg (nedenstående er generelle satser, men tjek i eget selskab) 

 

Styktillæg - årligt forfald 513 kr.* 

Månedligt forfald 60 kr.* 

Stykindskudstillæg 1.771 kr.* 

*De tal der er markeret med gult, er ikke opdateret endnu. Disse opdateres, så snart vi har de nye tal.  

 


