Medlemsbidrag 2021
Medlemsgruppe

Bidrag i 2020

Bidrag i 2021

(medlemmer, der ikke er alment praktiserede læger, praktiserende
øjenlæger eller praktiserende øre-, næse- og halslæger)

66.996 kr. indtil 29 år

67.152 kr. indtil 29 år

74.268 kr. fra 30 til 33 år

74.448 kr. fra 30 til 33 år

Hvis det er arbejdsgiveren, der indbetaler pensionsbidrag, fratrækker
Lægernes Pension arbejdsmarkedsbidraget og indbetaler det til Skat.

84.108 kr. fra 34 til 40 år

84.300 kr. fra 34 til 40 år

95.400 kr. fra 41 år og til
pensioneringen

95.616 kr. fra 41 år og til
pensioneringen

61.636 kr. indtil 29 år

61.780 kr. indtil 29 år

68.327 kr. fra 30 til 33 år

68.492 kr. fra 30 til 33 år

77.379 kr. fra 34 til 40 år

77.556 kr. fra 34 til 40 år

87.768 kr. fra 41 til 46 år

87.967 kr. fra 41 til 46 år

121.330 kr. fra 47 år og indtil
pensioneringen

121.606 kr. fra 47 år og indtil
pensioneringen

61.636 kr. indtil 29 år

61.780 kr. indtil 29 år

68.327 kr. fra 30 til 33 år

68.492 kr. fra 30 til 33 år

77.379 kr. fra 34 til 40 år

77.556 kr. fra 34 til 40 år

87.768 kr. fra 41 år og indtil
pensioneringen

87.967 kr. fra 41 år og indtil
pensioneringen

Sygehuslæger

Alment praktiserede læger, praktiserende øjenlæger og
praktiserende øre-, næse- og halslæger
Disse medlemmer skal selv indbetale arbejdsmarkedsbidrag af
medlemsbidraget. Medlemsbidraget er derfor nedsat svarende til
arbejdsmarkedsbidraget, som udgør 8 pct.
En række af disse medlemmer har tidligere valgt at bibeholde
medlemsbidraget for medlemmer, der ikke er i praksis. For denne gruppe
udgør medlemsbidraget derfor 87.768 kr. i 2020 og 87.967 kr. i 2021.

Selvbetalere og individuelt optagne selvstændige
erhvervsdrivende
Disse medlemmer skal selv indbetale arbejdsmarkedsbidrag af
medlemsbidraget. Medlemsbidraget er derfor nedsat svarende til
arbejdsmarkedsbidraget, som udgør 8 pct.
Disse medlemmer kan aftale et lavere medlemsbidrag. Hvis bidraget
nedsættes, bliver pensionsdækningen tilsvarende nedsat.

