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EFTERLØNSALDER

Fødselsdato Efterløns-

alder

Efterløns-

periode

Folkepensions-

alder

Senest 31. dec. 1953 60 år 5 år 65 år

1. jan. 1954 – 30. juni 1954 60½ år 5 år 65½ år

1. juli 1954 – 31. dec. 1954 61 år 5 år 66 år

1. jan. 1955 – 30. juni 1955 61½ år 5 år 66½ år

1. juli 1955 – 31. dec. 1955 62 år 5 år 67 år



SIDE:

For dem, der er født senest 31. december 1955, gælder: 

/ Mulighed for efterløn i 5 år

/ Gået på efterløn før 2 årskravet er opfyldt:  

91 % af max sats og modregning af alle pensioner.

/ Gået på efterløn når 2 årskravet er opfyldt (2 år + 2496/3120 timer): 

100 % af max sats og kun modregning af løbende udbetalt arbejdsmarkedspension.

Mulighed for optjening af skattefri præmie.
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FØDT SENEST 31. DECEMBER 1955
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FØDT 1. JAN.1956 – 30. JUNI 1959

Fødselsdato Efterløns-

alder

Efterløns-

periode

Folkepensions-

alder

1. jan. 1956 – 30. juni 1956 62½ år 4½ år 67 år

1. juli 1956 – 31. dec. 1958 63 år 4 år 67 år

1. jan. 1959 – 30. juni 1959 63½ år 3½ år 67 år



SIDE:

FØDT 1. JAN.1956 – 30. JUNI 1959

Født 1. januar 1956 – 30. juni 1959, så afhænger rettighederne af fødselsdatoen 

/ Efterlønsalderen varierer efter fødselsår. 

/ Efterlønsperioden bliver kortere, da folkepensionsalder er 67 år for alle.

/ Modregning for pension er ændret (større modregning og intet bundfradrag). 

Løbende udbetalt pension modregnes med en højere %-sats. 

/ Varierende regler for udskydelsesreglen

/ Fortsat mulighed for 12 præmieportioner. 
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SIDE:

EFTERLØN - BETINGELSER

Du har ret til efterløn/efterlønsbevis, hvis disse betingelser er opfyldt:  

/ Du har nået din efterlønsalder – men ikke din folkepensionsalder. 

/ Du har været medlem af en a-kasse i 20 år inden for de sidste 25 år og indbetalt 

efterlønsbidrag fra 1999.

/ Du opfylder kravet om 

• Indkomst på 228.348/152.232 kr. inden for de sidste 3 år, eller

• 1924/1258 timers arbejde inden for de sidste 3 år 

/ Du har fast bopæl i Danmark, EØS-land, Færøerne, Grønland eller Schweiz. 

/ Du er rask og fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet (37/30 timer pr. uge).

/ Du får ikke / har ikke søgt offentlig førtidspension. 
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SENIORJOB

Hovedregler

/ Du har ret til et seniorjob:

/ hvis der er mindre end 5 år til din efterlønsalder, når din ret til dagpenge (inkl. 

forlængelse) er opbrugt.  

/ Du skal søge om et seniorjob hos din kommune, som skal tilbyde dig et seniorjob på 

almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

/ Fuldtidsforsikrede skal have tilbudt et seniorjob på 37 timer om ugen, deltidsforsikrede skal 

have tilbudt et seniorjob på 30 timer om ugen. 
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SIDE:

SENIORJOB

/ Seniorjob kan ikke bruges til at genoptjene retten til dagpenge. 

/ Seniorjobbet ophører automatisk den dag, du når din efterlønsalder. 



VIGTIGT:

/ Du skal søge om at gå på efterløn på datoen for din efterlønsalder!

/ ellers mister du retten til efterløn.
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EFTERLØNSBEVIS

Vi kan tidligst udstede et efterlønsbevis med virkning fra det tidspunkt, 

hvor du opfylder kravene i loven (på efterlønsdatoen). 

/ Du får et brev fra os 6 uger før din efterlønsalder 

/ Tidligst på din efterlønsdato, kan du udfylde blanketten ”Oplysninger til efterlønsbevis”

/ Efterlønsbeviset udstedes, når alt er i orden.

/ Selv om du får dit bevis senere, så gælder det med tilbagevirkende kraft fra bevisdatoen. 

Brevet kan du se på MIT HK
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SIDE:

EFTERLØNSBEVIS 

Hvad betyder efterlønsbeviset?

/ Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag.

/ Du starter på optjening til 2 årskrav/udskydelsesreglen.

/ Du har en garanti for, at du kan gå på efterløn, selv om du skulle blive syg.

/ Du får en garanti for satsberegning.
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SIDE:

EFTERLØNSBEVIS

Sammen med dit efterlønsbevis sender vi en pensionsoversigt 

Dine pensioner er blevet opgjort fra 60 år - ca. ½ år før din efterlønsalder.

Derfor skal du selv tjekke oplysningerne om dine pensioner.  

/ Er der oplyst om udbetalte pensioner i perioden fra 60 år og frem?

/ Er alle pensioner med på oversigten? 

/ Er beløbene korrekte? – hvis ikke, skal du kontakte pensionsselskabet.

/ Er pensionsoplysningerne ikke korrekte, skal du kontakte os inden 3 måneder efter,

at du har fået dit efterlønsbevis. 

Brevet kan du se på MIT HK 
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RET TIL FULDTIDSEFTERLØN

Kravene for ret til efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er:

/ At du har været fuldtidsforsikret i 10 år inden for 15 år. 

/ At du har været fuldtidsforsikret i mindst 52 uger umiddelbart før overgangen til efterløn. 

Kan du ikke opfylde disse 2 krav, så har du ret til efterløn med satsen for deltidsforsikrede.

30. APRIL 2018

HK PRÆSENTATION

13



SIDE:

HVAD KAN JEG FÅ I EFTERLØN
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Efterløn før 2 årskravet/udskydelsesreglen er opfyldt OBS. Beløbene er før modregning for 

pensioner
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MODREGNING FOR PENSIONER 

På efterløn før 2 års-kravet/udskydelsesreglen er opfyldt  - gælder for alle årgange

/ Alle dine pensionsordninger skal modregnes i din efterløn - uanset om du får dem udbetalt eller ej. 

/ Vi modregner forskelligt - afhængig af, om 

din arbejdsgiver har betalt til pensionen. 

/ Vi modregner forskelligt - afhængig af, 

hvordan din pension udbetales. 
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EKSEMPEL PÅ MODREGNING AF PENSION
PÅ EFTERLØN INDEN UDSKYDELSESREGLEN ER OPFYLDT  
FÅR IKKE UDBETALT LØBENDE PENSION FRA ARBEJDSGIVER 
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EKSEMPEL PÅ MODREGNING AF PENSION
PÅ EFTERLØN FØR UDSKYDELSESREGLEN ER OPFYLDT  
FÅR UDBETALT LØBENDE PENSION FRA ARBEJDSGIVER 
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SIDE:

MERE OM PENSIONER 

Konverteret kapitalpensioner:

Har du benyttet dig af at få konverteret din kapitalpension til en alderspension? 

Vi skal anvende beløbet før skat, når vi skal modregne for denne pension (bruttoficering). 

Eksempel: 100.000 kr. som depotværdi svarer til:

100.000 kr. / 0,627 = 159.490 kr. brutto, som indgår i pensionsberegningen

Bruttobeløbet bliver indberettet af pensionsselskaberne

Se flere regneeksempler i vores pjecer.
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SIDE:

MERE OM PENSIONER

Født 1/1-1954 eller senere:

Mange pensioner er tegnet med et aldersvilkår; for eksempel at du tidligst kan få pensionen 

udbetalt fra dit fyldte 60 år.

Får du udbetalt en pension i perioden mellem 60 år – din efterlønsalder, så skal vi modregne 

for dette beløb.

/ Er det en depotværdi (for eksempel LD), så lægger vi beløbet (brutto) til og beregner. 

/ Er det en arbejdsgiverbetalt alderspension, så tager vi det udbetalte beløb (brutto) for 

perioden og fordeler det over 5 år. Beløbet er det samme i hele efterlønsperioden.

/ Er det en tjenestemandspension, så tager vi det udbetalte beløb (brutto) og fordeler det over 

5 år. Beløbet er det samme i hele efterlønsperioden.  
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UDSKYDELSESREGLEN

FØDT FRA DEN 1. JANUAR 1956

/ Reglen går ud på, at

1. du skal have et efterlønsbevis

2. du skal udskyde overgang til efterløn i en periode efter 

bevisdatoen

3. du skal have et vist antal arbejdstimer i perioden fra 

bevisdato og til overgang til efterløn
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2 års kravBevisdato Udskydelsesregel Folkepensionsalder

Hvis overgang til efterløn Hvis overgang til efterløn Hvis overgang til efterløn

• 91%

• Modregning for pensioner

• Ingen mulighed for skattefri 

præmie

• 100%

• Modregning for pensioner

• Timer til skattefri præmie fra 

udskydelsesregel opfyldt til 

efterløn overgangsdato

• 100%

• Modregning for pensioner

• Timer til skattefri præmie fra 

udskydelsesregel opfyldt til 

folkepensionsalder
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HVAD KAN JEG FÅ I EFTERLØN 
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Efterløn når 2 årskravet/udskydelsesreglen er opfyldt  OBS. Beløbene er før modregning for 

pensioner
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EFTERLØN – FØDT FRA 1956
Modregning af pension, når udskydelsesreglen er opfyldt: 

/ Modregning for løbende udbetalt arbejdsgiverordning eller tjenestemandspension.

/ Modregningen er 64 % af det faktiske årlige bruttobeløb.

/ Modregningen er 64 % af det beregnede beløb for pension udbetalt før efterlønsalder.

/ Plus modregning for alle andre pensioner. 
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EFTERLØN – FØDT FRA 1956
INGEN UDBETALING AF PENSION 
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EFTERLØN – FØDT FRA 1956 
UDBETALING AF LØBENDE PENSION
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NU VIL JEG PÅ EFTERLØN
Hvad skal du gøre?

/ Vi kan tidligst udbetale efterløn fra den dag, vi har fået din skriftlige ansøgning.

/ Udfyld en ansøgning om efterløn på MIT HK – tidligst 6 uger før.

/ Send andre papirer ind sammen med ansøgningen.

/ Er du i tvivl om noget, så ring til a-kassen – 7010 6789.
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FRATRÆDELSESBELØB – HVIS DU SELV SIGER OP

Indgår du en aftale om frivillig fratrædelse og får et fratrædelsesbeløb, så skal 

du være opmærksom på:

/ Aftalen skal indgås med det varsel, du har krav på 

fra din arbejdsgiver, hvis du blev sagt op.

/ For tjenestemænd er varslet på 3 år.

/ Hvis du selv siger op, gælder det samme.

Også her skal du sige op med din arbejdsgivers varsel.

/ Er opsigelsesvarslet ikke overholdt, så modregner vi for beløbet i din efterløn.
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UDBETALING AF EFTERLØN
Efterlønnen indsættes på din NemKonto:

Du skal indsende udbetalingskort via MIT HK en gang om måneden, hvis du

/ Har arbejde – både lønnet, ulønnet og frivillig ulønnet arbejde.

/ Har offentlige eller private hverv (fx. skatteankenævn eller bestyrelser).

/ Opholder dig i lande inden for EØS-området.  

Vi udbetaler for en 1 måned ad gangen .

Efterlønnen er normalt på kontoen sidste bankdag i måneden. 

Har du intet arbejde og bor i Danmark, kan du indsende en erklæring hvert halve år via MIT HK. 
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ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN

Du kan arbejde, mens du er på efterløn – her i riget, inden for EØS eller i Schweiz.

/ Udgangspunktet er, at vi modregner time for time i efterlønnen.

/ Der er mulighed for et lempet fradrag for de først tjente 38.329 kr. pr. kalenderår (2018), hvis 

din timeløn er under 235,60 kr. 

/ Særlig timegrænse gælder indtil du har tjent 38.329 kr.:

Arbejder du i en måned mere end 128/104 timer, udbetaler vi ikke efterløn for 

den måned. 

/ Når beløbsgrænsen er nået – alm. mindsteudbetaling 14,8/12 timer – altså du kan arbejde op 

til 145,53/118 timer
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FERIELOVENS BESTEMMELSER

Optjeningsår:

/ 1. januar 2017 - 31. december 2017.

/ Feriepenge = 12,5 % af lønnen i 2017.

/ Der betales skat af pengene i 2017.

/ 2,08 dag pr. måneds ansættelse, uanset timetal.

Ferieår (ferieafholdelsesår):

/ 1. maj 2018 – 30. april 2019.

/ Feriepenge udbetales som nettobeløb i ferieåret fra FerieKonto. 

Optjeningsår 2017                                              Ferieår 2018/2019

l____________________l___________l____________________l__________l

1/1                                31/12 1/5 31/12             30/4
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EFTERLØN OG FERIE

A-lovens regler om ferie: 

/ Ferie med løn i et arbejdsforhold giver fradrag med antallet af 

løntimer i ferieperioden. 

/ Ferie med feriepenge giver fradrag med antallet af 

feriedage i ferieperioden. 

/ Er feriepengene (brutto) mindre pr. dag end efterlønnen (brutto) pr. dag, så kan vi 

supplere op med efterløn. 

/ Fradraget skal ske på det tidspunkt, ferien holdes/feriepengene bliver udbetalt. 
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IKKE FRADRAG I EFTERLØNNEN

Nedenstående giver ikke fradrag i efterlønnen:

/ ATP.

/ Pension efter ægtefælle eller samlever.

/ Erstatning i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.

/ Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a og 2b.

/ Svagelighedspension § 2 (kun helbredsbetinget utjenstdygtighed). 
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SIDE:

IKKE FRADRAG I EFTERLØNNEN

Nedenstående giver ikke fradrag i efterløn:

/ Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed.

/ Forpagtningsafgift. 

/ Indtægt ved udlejning via udlejningsbureau (kun via udlejningsbureau).

/ Renter, aktieudbytte, arv, gaver, og gevinster.

/ Underholdsbidrag.
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SKATTEFRI PRÆMIE 
/ Når udskydelsesreglen er opfyldt, kan du optjene en skattefri 

præmie på 13.416 / 8.944 kr. (2018) for hver 481 arbejdstimer. 

/ Du kan optjene timer til og med dagen før, du overgår til efterløn.

/ Er 2-årskravet opfyldt, før du går på efterløn, kan du optjene timer indtil dagen før din

folkepensionsalder.

/ Timerne nedsættes med udbetalte efterlønstimer, hvis summen af arbejdstimer og udbetalte 

efterlønstimer er større end 5.772. 

/ Du skal søge om præmien inden 3 år efter din folkepensionsdato. 

Vi udbetaler præmien 1–2 måneder efter din folkepensionsalder, dog tidligst efter den sidste 

udbetaling af efterløn. Ved dødsfald udbetales præmien til boet. 
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Du kan højst få 12 

portioner

13.416 x 12 = 160.992 kr.

8.944 x 12 = 107.328 kr.
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SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED
FØR EFTERLØNSALDEREN 

Der gælder særlige regler, når du driver selvstændig virksomhed:

/ Er du gift?
Der kan være tale om selvstændig virksomhed, hvis du 
arbejder i din ægtefælles virksomhed. 
Kontakt a-kassen og hør nærmere.

/ Din sats beregnes ud fra din daglige arbejdsfortjeneste i virksomheden.

/ Du skal huske at få dit efterlønsbevis, når du når din efterlønsalder, 
hvis du ikke går på efterløn den dag. 
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NYTTIGE LINKS - WWW.PENSIONSINFO.DK
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NYTTIGE LINKS

www.hk.dk Indgang til MIT HK, HK og a-kassens side, 

a-kassens blanketter, dine breve fra os, en vejledende beregning 

af din efterløn samt a-kassens pjecer. 

www.borger.dk Din indgang til det offentlige og 

FerieKonto.
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ADRESSE OG TELEFONNUMRE

A-kassens hovednummer 7010  6789

A-kassens mailadresse a-kassen@hk.dk

Telefonnummer til Job/Vejledning: 7011  4545

Telefonnummer til HK Faglig: 7011  4545 
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