Pension

Regler om efterløn

Få overblik

Kontakt

yy Hvornår kan du gå på efterløn?
yy Vil du ophæve din efterlønsordning?

Mandag-fredag kl. 8-16
70 44 70 07

yy Hvilke modregningsregler gælder for dig?

Er du født i 1954 eller senere, steg din efterlønsalder i forbindelse med finansloven for 2012, og for nogle
blev den periode, man kan få efterløn i, samtidig forkortet.

>> privatkunde@topdanmark.dk
>> www.topdanmark.dk

Er du med i efterlønsordningen via en a-kasse, kan du få efterløn i 3-5 år. Er du født i 1956 eller senere, er
der skærpede regler for modregning i forhold til eventuelle pensionsudbetalinger:

8295-6 07.18 CVR-nr. 78416114. Priserne gælder for 2018

Nyhedsbrev
Hvornår er du født?

Efterlønsalder Efterlønsperiode

Før 1. januar 1954

60 år

Januar – juni 1954

60 ½ år

Juli – december 1954

61 år

Januar – juni 1955

61 ½ år

Juli – december 1955

62 år

Januar – juni 1956

62 ½ år

4 ½ år

Juli 1956 – december 1958

63 år

4 år

Januar – juni 1959

63 ½ år

3 ½ år

Juli 1959 – december 1962

64 år

Januar 1963 – December 1966

65 år

Januar 1967 – December 1970

66 år

Januar 1971 eller senere

66 år

5 år

Modregning pension

Gamle modregningsregler

Nye modregningsregler

3 år

Få aktuel information om pension og
forsikring — tilmeld dig vores nyhedsbrev på
>> www.topdanmark.dk/
pensionsnyt

Hvor meget kan du få udbetalt?
Hvis du kun får udbetalt efterløn i en 3-års periode, svarer din efterlønsydelse til 100 % af højeste dagpengesats (223.596 kr. i 2018).
Er du født før den 1. juli 1959, har du mulighed for at få udbetalt din efterløn i mere end 3 år. Dog får du i så
fald kun udbetalt 91 % af højeste dagpengesats (203.472 kr. i 2018).
Vælger du kun at få efterløn i 3 år, får du den høje ydelse, som svarer til den på det tidspunkt højeste aktuelle
dagpengesats.

Skattefri præmie for at arbejde længere
Hvis du har fået dit efterlønsbevis, men arbejder videre og venter med at gå på efterløn, kan du optjene en
skattefri præmie.
Du optjener en skattefri præmie, hver gang du arbejder 481 timer. Det svarer til fuld tid i tre måneder.
En præmieportion udgør pr. 1. januar 2018:
yy 13.416 kr. hvis du er fuldtidsforsikret
yy 8.944 kr. hvis du er deltidsforsikret, eller hvis du ikke har ret til efterløn som fuldtidsforsikret
yy Du kan optjene op til 12 portioners skattefri præmie 160.992 kr. (2018)
Der er en række krav, som du skal opfylde for at få den skattefri præmie. Hvor længe du skal vente, og hvor
mange timer du skal arbejde, kommer an på din fødselsdato.
Det er også en betingelse for at få den skattefri præmie, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag,
og at du ikke har modtaget delpension.
De specifikke krav for, hvornår du kan optjene skattefri præmie, kan du få oplyst hos din A-kasse.

Seniorjob
Du har ret til ansættelse i seniorjob, hvis:
yy Du er ledigt medlem af en A-kasse
yy Du har opbrugt din dagpengeret
yy Din dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen
yy Du ved fortsat medlemskab af A-kasse og indbetaling af efterlønsbidrag opfylder anciennitetskravet for
efterløn, når du når til efterlønsalderen.
Du skal selv søge seniorjobbet i kommunen, og det kan søges tre måneder før og senest to måneder efter, at
du har mistet retten til dagpenge.
Du kan finde yderligere oplysninger omkring reglerne for seniorjob hos din A-kasse.

Pensionen modregnes i din efterløn
Hvordan a-kassen modregner din pension, afhænger bl.a. af, hvornår du er født, hvor meget du har opsparet,
og hvilken pensionstype du har valgt.
Du skal blot være opmærksom på, at modregningsreglerne er blevet skærpet for alle, der er født i 1956 eller
senere. I skemaet på forrige side kan du se, om der gælder nye modregningsregler for dig.

Få overblik over reglerne om
efterløn og udbetaling af pension.

