
Nyhedsbrev til vejledere for 4. kvartal 2020 
 
 

Satser på folkepension og førtidspension 2021 
De nye satser for folkepension og førtidspension for 2021 er kommet og kan ses på nedenstående 
links. 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/foertidspension 
 
 
Ældrecheck med de nye satser for 2021 
Ældrechecken er et supplement til folkepensionen, som folkepensionister kan være berettiget til. 
Læs mere om ældrechecken og de nye satser for 2021 på nedenstående link 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/aeldrecheck 
 
 

Mulighed for at få Ældre Sagens medlemsblad læst op 
Synshandicappede kan modtage Ældre Sagens medlemsblad gratis på CD. Hver gang bladet 
udkommer, modtager man en CD med bladet indtalt på lyd – i stedet for den trykte udgave. Ældre 
Sagen har en professionel indlæser til at indtale bladet. Man henvender sig til medlemsservice på 
tlf. 33 96 86 89 og beder om at modtage medlemsbladet på CD. 
Redaktionen arbejder på at teste en løsning, hvor bladet også kan lægges ud på en lydfil på 
hjemmesiden, så man ikke behøver at høre hele bladet, hvis man kun er interesseret i bestemte 
artikler. 
Interesserede henvises til bladredaktionen, som kan ringe til medlemmet, og forklare 
mulighederne. 
 
Satser for afgiftsfri gavebeløb 2021 
Når man modtager en gave, skal man som hovedregel betale indkomstskat af gavens værdi, 
medmindre der er tale om en almindelig lejlighedsgave. Undtaget fra hovedreglen er den 
personkreds, der kun skal betale gaveafgift og kun, hvis gavens værdi overstiger et bundfradrag, 
som reguleres hvert år pr. 1. januar. Ægtefæller er helt fritaget for gaveafgift uanset gavens værdi.  
 
Satserne for afgiftsfri gavebeløb er fra og med 1. januar 2021: 
 

 Afgiftsfrit gavebeløb  
(bundfradrag) 

 

Personkredsen omfattet af 
gaveafgift, bl.a. børn, 
stedbørn, børnebørn, 
forældre, personer med fælles 
bopæl de seneste to år 
 

 
 

68.700 kr. 

 

Svigerbørn 24.000 kr.  

 
Læs mere om personkredsen omfattet af gaveafgift, bundfradrag, beregning af gaveafgift mm. her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-
gaver/gaver 
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Nyt rådgivningstilbud 
På grund af Covid-19 er videosamtaler blevet populære. De er et godt alternativ, når det fysiske 
møde ikke er muligt. Derfor er der fra den 16. november et nyt rådgivningstilbud, hvor man kan få 
råd og vejledning til installationen og brugen af de mest benyttede videotjenester som f.eks. 
FaceTime, Skype, WhatsApp og Messenger. 
Det er muligt at få rådgivning hver mandag mellem kl. 10 og 14 på telefon 8030 1500. 

 
 


