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Udbetaling Danmark, Ankestyrelsen og kommuner 

Orientering om lov om ændring af lov om social 
pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov 
om en skattefri seniorpræmie  
(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og 

forøgelse af skattefri seniorpræmie) 

Folketinget vedtog den 5. november 2019 lovforslag L 19, om forhøjelse af 
fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forøgelse af den skattefrie 
seniorpræmie.  
 
Loven som vedtaget og lovforarbejderne kan findes via dette link på Folketingets 
hjemmeside:  
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L19/index.htm  
 
Lovændringerne medfører: 
1. En forhøjelse af fradragsbeløbet for arbejdsindkomst før fastsættelse af den 

personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension. 
2. En forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles og samlevers 

indkomst. 
3. En forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie. 
4. Indførsel af en ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede det andet år efter 

folkepensionsalderen. 
 
Med loven forhøjes bundfradraget fra 100.008 kr. til 122.004 kr. for 
folkepensionisters indtægt ved personligt arbejde. 
 
Loven lemper aftrapningen for folkepensionister og førtidspensionister på gammel 
ordning (med tilkendelse før 2003), der er gift eller samlevende med en ikke-
pensionist, fra 50 procent af indtægten op til 307.700 kr. til 54 procent af hele 
indtægten uden loft. 
 
For førtidspensionister på ny ordning (efter lov om social pension) øges det 
maksimale fradrag på 236.728 kr. i pensionistens indtægtsgrundlag for ikke-
pensioneret ægtefælle og samlevers indtægter med 13.000 kr. til 249.728 kr. (2019-
niveau). 
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Med loven bliver den skattefri seniorpræmie desuden forhøjet fra 30.000 kr. til 
42.000 kr. Der indføres endvidere en ny skattefri seniorpræmie på 25.000 kr. Den 
nye skattefrie seniorpræmie udbetales til personer, som har haft beskæftigelse af et 
vist omfang i det andet år, efter at folkepensionsalderen er nået. 
 
Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser 
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og finder anvendelse 
fra 1. januar 2019.  
 
Loven finder dog anvendelse fra 1. december 2019 for så vidt angår retten til 
helbredstillæg. Helbredstillæg skal fastsættes på ny med virkning fra 1. december 
2019, og de hidtil gældende regler finder anvendelse indtil 30. november 2019. 
 
Når den nye fastsættelse af pensionen fører til en forhøjelse af pensionen, skal 
forhøjelsen udbetales med pensionen ved udgangen af november 2019. Tilsvarende 
gælder for ret til mediecheck og en supplerende pensionsydelse eller en forhøjelse 
af den supplerende pensionsydelse.  
 
Viser den nye fastsættelse af pensionen, at der er udbetalt for meget pension, skal 
pensionen omregnes i november 2019 efter de gældende regler. Det gælder dog 
ikke, hvis der er udbetalt for meget mediecheck og supplerende pensionsydelse. 
Her indgår ændringerne i den årlige endelige efterregulering i 2020 for 
kalenderåret 2019.  
 
Endelig bemærkes, at reglerne om høreapparater i sundhedslovens kapitel 15 med 
virkning fra 1. juli 2019 er flyttet til et nyt kapitel 15 a i sundhedsloven, jf. lov nr. 
507 af 1. januar 2019. Med L 19 er der med virkning fra 1. juli 2019 foretaget en 
lovteknisk ændring i § 14 a, stk. 1, i lov om social pension og § 18, stk. 1, i lov om 
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, således at der 
formelt henvises til både sundhedslovens kapitel 15 og kapitel 15 a.   
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Peter Truels Nielsen 
Kontorchef 
Sociale Ydelser 
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