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EFTERLØNSHISTORIEN



”Efterlønshistorien”
- kort fortalt

 Indført 1. januar 1979 (v/Svend Auken)

 Stramninger 5. maj 1981 (medlemskrav øges fra 5 til 10 år)

 Stramninger 31. marts 1992 (medlemskrav øges fra 10 til 20 år)

 Efterlønsreform april 1999 (v/Poul Nyrup, efterlønsbidrag indføres, alder nedsættes til 65 år, 
efterlønsbevis, pensionsmodregning, 2-år reglen, skattefri præmie indføres. Medlemskrav øges til 25 
år)

 Velfærdsreform 2006 (v/beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen: efterløns- og folkepensions     
alder hæves til 62 år for årgange født fra 1959, medlemskrav øges til 30 år, fortrydelsesordning, lempet     
fradrag v/arbejde som efterlønner, seniorjob til ældre ledige der opbruger dagpengeretten)

 Tilbagetrækningsreform 2012 (vedtaget i 2011, enigt Folketing. Højere efterløns- og folke-
pensionsalder, kortere efterlønsperiode, større pensionsmodregning. Indfasning. Fra april-oktober     
2012 mulighed for skattefri udbetaling af bidragene)

 Skattefri udbetaling 1. halvår 2018 – Aftale om flere år på arbejdsmarkedet i juni 2017 mellem
regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 



Anciennitet/betalingskrav
Hovedregel: 30 års medlemskab og betaling af efterlønsbidrag 
- men mange overgangsregler

Fra 1. januar 1978

1976 og 1977

Fra 1959 - 1975

Før 1. januar 1959

Fødselsdag

Efterlønsbidrag senest fra 30 års dagen og
30 års samlet betaling (plads til pauser undervejs)

Efterlønsbidrag senest fra 32 års dagen. 30 års betaling

Efterlønsbidrag fra 1. juli 1999 og uafbrudt fra 1. januar 2008.
Medlem mindst 20 og max 25 år / ell. minimum 25 og max 30 år

Efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. april 1999 og medlem 20 år inden for 25 år

Specielle regler for udlandet



508 kr. pr. måned (fuldtid) / 6.096 pr. år – fradragsberettiget

Det er frivilligt – ved fravalg/udtræden af efterlønsordningen, 
overføres pengene til din pensionsordning

Kontant udbetaling, ved

Efterlønsbidraget

Udbetales med satsen der gælder på udbetalingstidspunktet

• Tilkendt førtidspension

• Livstruende sygdom

• Dødsfald (til boet)

• Kun betalt højst 1 år

• Udbetaling fra efterlønsalderen

(dermed ingen ret til efterløn eller skattefri præmie).
Ved udbetaling trækkes 30 pct. afgift eller A-skat

Født fra 1976: kan holde 
flere års pause undervejs

Født 02.07.60-1975: måske bidragsfri periode 
undervejs. Tjek det på Medlemsportal



Hvis ledighed rammer
Dagpenge: max 2 år (3.848 timer, fuldtid)
Betaling til efterlønsordningen giver særligt sikkerhedsnet

1) Ret til seniorjob i kommunen med almindelig løn frem til 
efterløn FORUDSAT:

 Fortsat medlemskab af a-kassen og betaler efterlønsbidrag

 Man har efterlønsret præcist på dagen for efterlønsalder

 Al dagpengeret opbruges tidligst fem år før efterlønsalder

2) Ret til efterløn ved opbrugt dagpengeret efter 50-år, 
uanset om man opnår arbejde før efterlønsalder. 
FORUDSAT man:

 Betaler efterlønsbidrag

 Har efterlønsret præcist på dagen for efterlønsalder

 Tidligst opbruger sin dagpengeret som 50-årig

Betingelsen er fortsat medlemskab og betaling af efterlønsbidrag. 



Ingen ret til seniorjob i kommunen, frem til du skal på efterløn
Ordningen sikrer dig ansættelse i kommunen på alm. lønvilkår

Derfor kan betaling af efterlønsbidrag få stor betydning
senere i livet!

Hvis du FRAVÆLGER
efterlønsbidraget

Ingen ret til fleksydelse (hvis man er blevet visiteret til fleksjob). 

Ingen ret til efterløn (eller skattefri præmie)

PAS PÅ!



Efterlønnens satser 2019
Max. 90 % af tidligere løn

Tidspunkt Månedssats Årsbeløb

Før 2-års reglen / 
Udskydelsesreglen er 
opfyldt:
91 % satsen hele 
perioden

Fuldtid: 17.168 kr. 
Deltid: 11.445 kr.

Fuldtid 206.016 kr.

Deltid 137.340 kr.

Reglen er opfyldt: 
100 % satsen

Fuldtid: 18.866 kr. 
Deltid: 12.577 kr. 

Fuldtid 226.392 kr.

Deltid 150.924 kr.

Beløb er før pensionsmodregning

Beløb før skat – der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag!

Satsen kan aldrig bliver mere end 90 % af din løn

Satser reguleres hvert år i januar 

Løn for max sats
91 % -sats

Fuldtid: 20.736 pr. md
Deltid:   13.825 pr. md

100 %-sats
Fuldtid: 22.788 pr. md
Deltid:   15.193 pr. md



Efterlønnens satser 2019
Max. 90 % af tidligere løn

Tidspunkt Månedssats Årsbeløb

Uden to-års regel
91 % satsen

Fuldtid: 17.168 kr. 
Deltid: 11.445 kr.

Fuldtid 206.016 kr.

Deltid 137.340 kr.

Med to-års regel
100 % satsen

Fuldtid: 18.866 kr. 
Deltid: 12.577 kr. 

Fuldtid 226.392 kr.

Deltid 150.924 kr.

Beløb er før pensionsmodregning

To-års reglen opfyldes ved at udskyde efterlønnen i mindst to år fra 
bevisdato og samtidig arbejde i mindst 3.120 (deltid: 2.496) 
løntimer

Beløb før skat – der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag!

Satsen kan aldrig bliver mere end 90 % af din løn

Satser reguleres hvert år i januar 

Løn for max sats
91 % -sats

Fuldtid: 20.736 pr. md
Deltid:   13.825 pr. md

100 %-sats
Fuldtid: 22.788 pr. md
Deltid:   15.193 pr. md



Betingelser for efterløn
Eller efterlønsbevis

• Alder og medlemskab
• Medlem af en dansk a-kasse
• Efterlønsbidrag
• Rask og kan arbejde 37 t/ugen (deltidsforsikrede 30 timer/uge) på bevisdato
• Tilknytning til arbejdsmarkedet 
• Dagpengeret (bl.a. opfylde indkomstkravet eller overgå fra ledighed eller 

seniorjob)
• Pensionsopgørelse
• Ikke modtage social pension



Indkomstkravet

 Kun løntimer/indtægt fra job uden løntilskud tæller med

 Skal være indberettet i SKATs indkomstregister

 A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed medregnes

 Arbejdsforhold med timeløn under 118,68 kr. kan måske ikke medregnes

 OBS! Indtægten skal være fra arbejde udført i Danmark!

Skal være opfyldt ved efterlønsbevis eller overgang til efterløn
(undtagen hvis du går på efterløn fra ledighed med dagpengeret eller fra seniorjob) 

Fuldtid 233.376 kr. i indtægt inden for de sidste 3 år 
(max 19.448 kr. pr. måned tæller med)

Deltid 155.580 kr. i indtægt inden for de sidste 3 år 
(max 12.965 kr. pr. måned tæller med)



De 12 bedste af dine seneste 24 måneders lønindtægt

A- og B-indkomst hvor der trækkes arbejdsmarkedsbidrag kan indgå

Beregning af sats - betingelser

Kommer du fra ledighed, løntilskud eller seniorjob, beregner vi ikke ny sats

Din indtægt lægges til grund for din sats :

Gennemsnitlig løn pr. måned for max sats:
91 %-sats = 20.736 kr. pr. måned (deltid: 13.825 kr. )
100 %-sats = 22.788 pr. måned (deltid:   15.193 kr.) 



Efterløn som fuldtidsforsikret

Du skal være fuldtidsforsikret ved overgang til efterløn

Hvis du tidligere har været deltidsforsikret, er efterløn med 
fuldtidssatsen betinget af, at du på efterlønsdatoen:

 Er fuldtidsforsikret

Har været fuldtidsforsikret 10 år inden for de sidste 15 år –
heraf 52 uger umiddelbart før overgang til efterløn

Er begge betingelser ikke opfyldt, udbetales med deltidssatsen.



= timer til modregning: 15 timer

 Sender info om efterlønsbevis/efterløn ca. 3 måneder før din efterlønsalder
 Dine pensionsoplysninger lægges i Medlemsportal på frie.dk  (godkendes af dig 

senest inden overgang til efterløn)

 Dit efterlønsbevis bliver udstedt automatisk – med forbehold for rådighed
 Vi udbetaler efterløn efter ansøgning (udbetalingsperioder månedsvis bagud)

 Vi kontakter dig før din folkepensionsalder, hvis du har optjent præmie

Praktiske oplysninger
Hvad gør a-kassen, når du når din efterlønsalder?

Når du vil have udbetalinger:

 Efterløn: Du skal søge om efterløn på en særlig blanket (i selvbetjening) 
 Månedlig efterløn: løbende kort eller tilmelding halvårsordning
 Skattefri præmie: Du får særlig ansøgningsblanket tilsendt



Efterlønsbevis
Hvornår?

 Udstedes, når du når efterlønsalderen
 Udstedes, hvis efterlønnen udskydes
 Vi sender brev med pensionsindberetning og 

vejledning cirka to måneder før

Efterlønsbeviset giver rettigheder:

 Overgang til efterløn uanset efterfølgende sygdom
 Sikring af din sats ud fra indtægten på bevistidspunktet
 STOP for betaling af efterlønsbidrag fra bevisdato
 Bevisdato er start på optjening af løntimer til to-års reglen

Alle andre krav skal opfyldes ved overgang til efterløn



Hvis du er født i:
1954 eller 1955

Få styr på:
Din efterløn

Pensionsmodregning
Efterlønsalderen



Efterlønnens muligheder

 Lav efterløn - 91% af dagpengesatsen i hele efterlønsperioden, hvis 
du går på efterløn før to-års reglen er opfyldt.

 Høj efterløn - 100%-satsen i hele efterlønsperioden, hvis du fra 
datoen i dit efterlønsbevis udskyder efterlønnen til to-års reglen er 
opfyldt. Alene pensionsfradrag ved løbende arbejdsgiver-pensioner

 Supplerende efterløn = suppleret op til 160,33 timer pr. måned 
(deltid: 130).

 Skattefri præmie - hvis du fortsat arbejder efter to-års reglen er opfyldt.

HUSK! Du kan altid få bidraget retur, hvis du ikke benytter efterlønsordningen

For dig, der er født i 1954 eller 1955 – kort fortalt …



Årgang 1954-55
Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Født 1. halvår 1954 Efterløn: 60½ år Folkepension: 65½ år

Født 2. halvår 1954 Efterløn: 61 år Folkepension: 66 år

Født 1. halvår 1955 Efterløn: 61½ år Folkepension: 66½ år

Født 2. halvår 1955 Efterløn: 62 år Folkepension: 67 år

Hvad kan jeg få i efterlønssats?

 91% som udgangspunkt

 100%, hvis du udskyder efterløn i min. to år, hvor du stadig arbejder mindst 3.120 
timer (deltid 2.496) og først går på efterløn, når to-års-reglen er opfyldt

 To-års reglen = du opnår højere sats og ingen pensionsmodregning (bortset fra 
fradrag med 55% ved løbende pensionsudbetaling)

Du er 63 - 65 år

 Når to -års reglen er opfyldt, kan du begynde optjening af timer til skattefri præmie

SATSER
91 % -satsen
Fuldtid: 17.168
Deltid:   11.445

100 %-
satsen

Fuldtid: 18.866 
Deltid:   12.577



En fordel at UDSKYDE 
efterlønnen

Der er økonomiske FORDELE
ved at vente med at gå på 
efterløn og i stedet arbejde 
lidt længere (hvis du er født i 
1954 eller 1955):

 Højere sats
 Lempeligere 

pensionsmodregning
 Optjene til skattefri præmie 



To-års reglen
Født 1954 og 1955

Fra datoen i dit efterlønsbevis kan du opnå flere og bedre 
rettigheder, hvis du udskyder din efterløn og arbejder i den 
samme periode.

Sådan opfyldes to-års reglen:

 Du får udstedt dit efterlønsbevis

 Efterløn udskydes. Der præsteres arbejde (uden løntilskud) i 
mindst 3.120 løntimer (deltidsforsikret 2.496 løntimer) i de 
næste to år el. over længere tid. (Bemærk, var du 

fuldtidsforsikret på bevisdatoen, skal du opfylde 3.120 timer, selvom du 
senere er blevet deltidsforsikret).

Fra den dag, hvor to-års reglen er opfyldt, kan du ved arbejde 
herefter optjene timer til skattefri præmie (hver gang du har 
481 indberettede løntimer, er der optjent en skattefri 
præmieportion á  13.584 kr. / 9.055 kr.)

Efterløn udskydes til to-års reglen er opfyldt

 Der må ikke modtages delpension fra kommunen



Hvis du er født i perioden:
Fra 1956 - 30.06.1959

Få styr på:
Din efterløn

Pensionsmodregning
Efterlønsalderen



Efterlønnens muligheder
Født fra 1956 – 30.06.1959, kort fortalt …

 Lav efterløn - 91% af dagpengesatsen i hele efterlønsperioden, hvis du går 
på efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt.

 Høj efterløn - 100%-satsen i hele efterlønsperioden, hvis du får dit 
efterlønsbevis, og udskyder efterlønnen til udskydelsesreglen er opfyldt.

 Supplerende efterløn = suppleret op til 160,33 timer pr. måned (deltid: 130).

 Skattefri præmie - hvis du fortsat arbejder efter udskydelsesreglen er opfyldt.

HUSK! Du kan altid få bidraget retur, hvis du ikke benytter efterlønsordningen

 Pensionsmodregning – kan aldrig undgås



En fordel at UDSKYDE 
efterlønnen

Der er økonomiske FORDELE
ved at vente med at gå på 
efterløn og i stedet arbejde 
lidt længere 
(hvis du er født i perioden 
01.01.1956 – 30.06.1959): 

 Højere sats
 Optjene til skattefri præmie 



Udskydelsesreglen
Født 1956 – 30.06.1959
Fra datoen i dit efterlønsbevis kan du opnå flere og bedre 
rettigheder, hvis du udskyder din efterløn og arbejder i den 
samme periode.

Sådan opfyldes udskydelsesreglen:

 Du får udstedt dit efterlønsbevis

 Efterløn udskydes. Der præsteres arbejde (uden løntilskud)

Ved at udskyde overgang til efterløn til udskydelsesreglen er opfyldt, 
kan du få efterløn med op til max-satsen (100 %). Ved overgang før 
reglen er opfyldt, udbetales efterlønnen med 91 %-satsen. 
Er udskydelsesreglen opfyldt, kan du ved arbejde herefter optjene 
timer til skattefri præmie (hver gang du har 481 indberettede 
løntimer, er der optjent en præmieportion á kr. 13.584/kr. 9.055)

 Ingen overgang til efterløn før udskydelsesreglen er opfyldt

 Der må ikke modtages delpension fra kommunen



Hvornår Udskydelsesreglen Pensionsmodregning 
– kan aldrig undgås

Efterløn 62½ år

Folkepension
67 år

Du opnår højere sats og 
kan optjene til skattefri 
præmie:

1½ år (2.340 timer)

Beregningsgrundlag: 
- 5 % af depotværdi
- 80 % af årligt tilsagn
Modregning: 80 % af beregningsgrundlag

(løbende pension modregnes med 64 %)

Fx 1 mio. i depot = 40.000 kr. i årlig modregning (3.333 kr. trækkes i efterløn pr. måned)

Ved pensionsopsparing med mere end 5 millioner kr. i depot, bortfalder efterlønnen

Årgang 1. halvår 1956

Hvad kan jeg få i efterlønssats?
• 91 % som udgangspunkt

• 100 %, hvis du udskyder efterløn i mindst 1½ år, hvor du stadig arbejder mindst 
2.340 timer (deltid 1.872) og først går på efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt

Du er 62 år

• Optjening af timer til skattefri præmie begynder, når udskydelsesreglen er opfyldt

• Hvis efterløn før 64 ½ år og ej 3.120 timer: præmieoptjening stopper

SATSER
91 % -satsen

Fuldtid: 17.168
Deltid:   11.445
100 %-satsen

Fuldtid: 18.866 
Deltid:   12.577



Hvornår Udskydelsesreglen Pensionsmodregning - kan
aldrig undgås

Efterløn 63 år

Folkepension
67 år

Du opnår højere sats og 
kan optjene til skattefri 
præmie:

1 år (1.560 timer)

Beregningsgrundlag: 
- 5 % af depotværdi
- 80 % af årligt tilsagn

Modregning: 80 % af 
beregningsgrundlag
(løbende pension modregnes med 64 
%)

Fx 1 mio. i depot = 40.000 kr. i årlig modregning (3.333 kr. fratrækkes i efterløn pr. måned)

Ved pensionsopsparing med mere end 5 millioner kr. i depot, bortfalder efterlønnen

Årgang 2. halvår 1956-1958

Hvad kan jeg få i efterlønssats?
• 91 % som udgangspunkt

• 100 %, hvis du udskyder efterløn i min. 1 år, hvor du stadig arbejder mindst 1.560 
timer (deltid 1.248) og først går på efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt

Du er 60 – 62 år

• Når udskydelsesreglen er opfyldt, kan du begynde optjening af timer til skattefri præmie

• Hvis efterløn før 65 år og ej 3.120 timer: præmieoptjening stopper

SATSER
91 % -satsen

Fuldtid: 17.168
Deltid:   11.445

100 %-satsen
Fuldtid: 18.866 
Deltid:   12.577



Årgang 1. halvår 1959

Hvad kan jeg få i efterlønssats?
• 91 % som udgangspunkt

• 100 %, hvis du udskyder efterløn i min. ½ år, hvor du stadig arbejder mindst 780 timer 
(deltid 720) og først går på efterløn, når udskydelsesreglen er opfyldt

Du er 59/60 år

Hvornår Udskydelsesreglen Pensionsmodregning

Efterløn
63½ år

Folkepension
67 år

Du opnår højere sats og 
kan optjene til skattefri 
præmie:

½ år (780 timer)

Beregningsgrundlag: 
- 5 % af depotværdi
- 80 % af årligt tilsagn
Modregning: 80 % af beregningsgrundlag

(løbende pension modregnes med 64 %)

Fx 1 mio. i depot = 40.000 kr. i årlig modregning (3.333 kr. trækkes i efterløn pr. måned)

Ved pensionsopsparing med mere end 5 millioner kr. i depot, bortfalder efterlønnen

• Når udskydelsesreglen er opfyldt, kan du begynde optjening af timer til skattefri præmie

• Hvis efterløn før 65 ½ år og ej 3.120 timer: præmieoptjening stopper

SATSER
91 % -satsen

Fuldtid: 17.168
Deltid:   11.445

100 %-satsen
Fuldtid: 18.866 
Deltid:   12.577



Hvis du er født i perioden:
Fra 01.07.1959

Få styr på:
Din efterløn

Pensionsmodregning
Efterlønsalderen



Efterlønnens muligheder
Alle årgange fra 2. halvår 1959 og senere, 
kort fortalt …

100%-satsen i hele den tre-årige efterlønsperiode

Supplerende efterløn = suppleret op til 160,33 timer pr. måned 
(deltid: 130).

Skattefri præmie – optjening straks fra efterlønsalderen. Optjening på 
arbejde i efterlønsperioden kun hvis efterløn udskydes til 66 år og 3.120 
løntimer fra bevisdato (udskydelsesreglen).

HUSK! Du kan altid få bidraget retur, hvis du ikke benytter efterlønsordningen

Pensionsmodregning kan aldrig undgås



Årgang 2. halvår 1959-1962

Hvad kan jeg få i efterlønssats?
• 100 %-satsen (fradrag løbende pension: 64 % af beløb)

Du er 56-59 år

Hvornår Pensionsmodregning – kan aldrig undgås

Efterløn
64 år

Folkepension
67 år

100 % satsen hele 
perioden

Beregningsgrundlag: 
- 5 % af depotværdi
- 80 % af årligt tilsagn
Modregning: 80 % af beregningsgrundlag

Fx 2 mio. kr. i depot = 80.000 kr. i årlig modregning 
(6.667 kr. trækkes i efterløn pr. måned).

Ved pensionsopsparing med mere end 5 millioner kr. i 
depot, bortfalder efterlønnen

(løbende pension modregnes med 64 %)

Præmieoptjening straks fra 64 år
• Hver gang du fra 64 år har 481 løntimer, optjenes én præmieportion á 13.584 

(deltid 9.055) kr. Max. 12 portioner

• Ingen præmieoptjening samtidig med efterløn

SATSEN
100 %-satsen
Fuldtid: 18.866 
Deltid:   12.577



Årgang 1963 og senere
Hvornår Pensionsmodregning

Efterløn
65 år

Folkepension
68 år

100 % satsen hele 
perioden

Beregningsgrundlag: 
- 5 % af depotværdi
- 80 % af årligt tilsagn

Modregning: 80 % af beregningsgrundlag
Fx 2 mio. i depot = 80.000 kr. i årlig modregning
Opsparet mere end 5,2 mio. kr.: ingen efterløn

Løbende pension modregnes med 64 %

Hvis levealderen fortsat stiger i Danmark, så stiger folkepensionsalderen og dermed 
også efterlønsalderen. 

• Årgang 1967 - 71: Må forberede sig på efterlønsalder fra 66 år og folkepension fra 69 år

• Årgang fra 1972: Måske endnu senere

Stillingtagen til forhøjelse i Folketinget hvert 5. år – næste gang i 2020



Årgang 1963 og senere
Fortsat

Hvad kan jeg få i efterlønssats?

• 100%-satsen (modregning for pensionsformue og evt. løbende pension)

• Hver gang du har 481 løntimer, optjenes 1 præmieportion á 
13.584 (deltid 9.055). Max 12 portioner  

Præmieoptjening straks fra 65 år/efterlønsalder

Efterlønsperiode 3 år

Ingen præmieoptjening samtidig med efterløn 
Arbejde til pensionsalder: Skattefri præmie kr. 163.008 (deltid: 108.660)
er din belønning for ikke at benytte efterlønsordningen

SATSEN
100 %-satsen
Fuldtid: 18.866 
Deltid:   12.577



Pensioner

Arbejde

Ferie

Fradrag i efterløn for:
Pension - arbejde - indtægter

Selvstændig virksomhed

I efterlønnen sker der fradrag for:

Andre indtægter



 Alderspensionsordninger med løbende udbetalinger (privattegnede og firmaordninger)

 Ratepensioner

 Tjenestemandspensioner

 Kapitalforsikringer, aldersforsikringer i pensionsøjemed

 Rateopsparing i pensionsøjemed

 Opsparing i pensionsøjemed

 Indeksordninger og indekskontrakter

 Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Årgange fra 1954: 

Pensioner udbetalt/hævet mellem 60 år og efterlønsalder bliver også modregnet 

Pensioner, der modregnes
Eksempler på pensionsordninger, der medfører fradrag i efterløn:

Alle pensioner indgår i modregningen - både private og arbejdsgiverordninger, også hvis de ikke udbetales, 
mens man er på efterløn.



Opgørelse af pensionsværdi
• Depotværdi: hvad der står på kontoen

Kapitalpension, *alderspension, ratepension, indestående hos LD

• Årlig ydelse (opsat pension): beregnet værdi for årlig udbetaling

Pensionerne deles ud til et årligt regnestykke med:
• 5 % af depotværdien (hvad der står på kontoen)
• 80 % af livsvarige tilsagn (hvad der beregnes som årlig udbetaling)

* Aldersopsparing/-pension opgøres ud fra bruttoficeret depot



Engangssum/sumudbetalinger (kapitalpension, alderspension, ratepension m.v.) beregnes 
på grundlag af 5% af depotværdien

Livsvarig pension (pensioner, som udskydes – opsat pension, tjenestemandspension) 
beregnes på grundlag af 80% af det årlige pensionstilsagn. 

Pensionsmodregning

Fradrag  for årgange 1954 og 1955: 60% af den samlede beregnede værdi, A + B, som 
overstiger et teknisk bundfradrag på 16.000 kr. 

Fradrag for årgange fra 1956: 80 % af den samlede beregnede værdi, A + B. Ingen bundfradrag

Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension (led i tidligere ansættelsesforhold):
Årgang 1954 og 1955: 55 % ved to-års regel, 50 % uden 2-års regel. 
Årgange fra 1956: 64 % af bruttopensionen.

Du finder en 
prognose for dine 

pensioner på 
www.pensionsinfo.dk

Teknisk beregning af pensionsværdierne:

A

B



Bundfradrag på pensioner
Kun hvis du er født FØR 1956
16.000 kr. om året i hele efterlønsperioden

Tommelfingerregel:

• De første op til samlet 310.000 kr. på kapitalpension (og andre 
depotværdier) bliver ikke modregnet

• Herefter modregnes med årligt ca. 3.000 kr. for hver opsparet 100.000 kr.

Fx kapitalpension og LD med samlet depotværdi på  
1 million kroner = Årlig modregning 20.580 kr.

Bundfradrag kan 
IKKE anvendes på 
løbende pensions-

udbetalinger!



Få overblik på:
www.pensionsinfo.dk
og benyt www.efterloensberegner.dk



Individuel beregning af din 
efterløn

Din individuelle beregning 
kan vi foretage, når du får 
udstedt dit efterlønsbevis 

og ved evt. overgang til 
efterløn

Timesats Pr. måned Pr. år
Efterløn før fradrag af pension: kr. 107,08 kr. 17.168 kr. 206.016
Efterløn efter fradrag af pension: kr. 85,18 kr. 13.658 kr. 163.892



Modregning for din pensionsopsparing

Årgange 1954 og 55

91 %
Efterløn uden 2-års regel

100 %
Efterløn med 2-års regel

Modregning for kapital-, rate- og 
livrentepensioner samt indefrosne 
dyrtidsportioner, uanset om de udbetales 
eller ej

Kun løbende pensioner, som er led i et 
ansættelsesforhold, og som faktisk 
udbetales samtidig med efterlønnen, 
giver modregning med 55 %

Særregel:
Udbetalte, løbende pensioner, som er led 
i et ansættelsesforhold, giver særlig 
modregning med 50 %



Eksempel:
Årgange 1954 og 55

Overgangsdato FØR to-års reglen er opfyldt
Ingen løbende udbetalinger fra firmaordninger 

Kapitalpension …………………………….
Ratepension (depotværdi)
Livsvarig livrentepension, årligt tilsagn

÷ Bundfradrag 2019 ……………………..
Beregningsgrundlag ………………….….
Årligt pensionsfradrag i efterløn …..
Den reducerede årlige efterløn

5 % af 300.000 kr. 
5 % af 500.000 kr. 
80 % af 50.000 kr.

60 % af 64.300 kr.
206.016 ÷ 38.400

= 15.000 kr.
= 25.000 kr.
= 40.000 kr.

80.000 kr.
16.000 kr.
64.000 kr.
38.400 kr.

167.616 kr.

Efterløn pr. måned (fuldtid) 13.968 kr.



Eksempel:
Årgange 1954 og 55

Overgangsdato FØR to-års reglen er opfyldt
Kapitalpension og LD + livsvarig opsat pension

5 % af 1.000.000 kr. ……………………………………………………….
80 % af 100.000 kr. ………………………………………………………..
Sum ……………………………………………………………………………….
÷ Bundfradrag (2019-beløb) …………………………………………..
Beregningsgrundlag …………………………………………………….

= 50.000 kr.
= 80.000 kr.
130.000 kr.

16.000 kr.
114.000 kr. 60 % heraf modregnes 

(68.400 kr.)

• Efterlønnen (91 %-satsen) nedsættes fra 17.168 kr. til 11.468 pr. måned kr. før skat 
Ved løbende udbetaling fra arbejdsgiverfinansieret pension er der intet bundfradrag 
men modregning med 50 % af pensionsbeløb før skat

• Efterløn udskydes, indtil to-års reglen er opfyldt – 100 % satsen, 18.866 kr. pr. md. før skat
Kun pensionsmodregning ved løbende udbetalinger fra arbejdsgiver-finansieret 
pension, som fradrages med 55 % i den månedlige efterløn (100 %-satsen) på 18.866 kr. 



Eksempel:
Årgange 1954 og 55

Overgangsdato FØR to-års reglen er opfyldt
Livrente fra arbejdsgiverordning, som bliver udbetalt samtidig 

med efterløn (løbende)

Kapitalpension + alderspension………
÷ Bundfradrag 2018-beløb………………..
Beregningsgrundlag ……………………….

Fradrag for kapitalpensionen ………….
Fradrag for løbende livrentepension
Pensionsfradrag i efterlønnen……….

Den reducerede årlige efterløn

5 % af 800.000 kr. 

60 % af 24.000 kr.
50 % af 50.000 kr.

206.016 ÷ 39.400

= 40.000 kr.
= 16.000 kr.

24.000 kr.

14.400 kr.
25.000 kr.
39.400 kr.

166.616 kr.

Efterløn pr. måned (fuldtid) 13.885 kr.

BEREGN
DIN EFTERLØN PÅ

efterloensberegner.dk



Eksempel
Årgange 1954 og 55

Overgangsdato udskydes til to-årsreglen er opfyldt
Alle pensioner og firmaordninger udbetales

Fradrag for kapitalpension og 
ratepensionsformue m.v.
Fradrag for løbende firmapension …

Den reducerede årlige efterløn

55 % af 50.000 kr.

226.392 ÷ 27.500

=          0 kr. 
= 27.500 kr.

198.892 kr.

Efterløn pr. måned (fuldtid) 16.574 kr.

Opfyldelse af to-års regel kræver af du udskyder efterlønnen mindst to år og optjener: 
3.120 ustøttede løntimer fra bevisdato og mindst to år frem

BEREGN
DIN EFTERLØN PÅ

efterloensberegner.dk



Kapitalpension: Depotværdi = 1.000.000 kr.
Livsvarig pension fra et ansættelsesforhold: Årlig ydelse = 100.000 kr.

5 % af 1.000.000 kr. ……………………………………………………….
80 % af 100.000 kr. ………………………………………………………..
Sum/beregningsgrundlag ……………………………………………
80 % heraf (104.000 kr.) modregnes. Det betyder fradrag i 
efterløn pr. måned på:

= 50.000 kr.
= 80.000 kr.
130.000 kr.

÷ 8.667 kr.

Eksempel

Pensionsmodregning – hvordan?
Årgang fra 1956 – 1. halvår 1959

• Pensionsmodregningen betyder her, at efterlønnen (91 %-satsen) nedsættes fra 
17.168 kr. til 8.501 kr. pr. måned før skat 

Hvis efterløn udskydes, til udskydelsesreglen er opfyldt:

• Efterløn pr. måned (100 %-satsen) nedsættes fra 18.866 kr. til 10.199 kr. før skat

• Når udskydelsesreglen er opfyldt, kan du begynde optjening af timer til skattefri præmie

• Løbende udbetaling fra arbejdsgiverfinancieret pension modregnes med 64 % af faktisk beløb

Forskel i grundsats ved overgang før eller efter udskydelsesreglen er opfyldt



Kapitalpension og ratepension: Depotværdi = 1.700.000 kr.
Livsvarig pension fra et ansættelsesforhold: Årlig ydelse = 100.000 kr.

5 % af 1.700.000 kr. ……………………………………………………….
80 % af 100.000 kr. ………………………………………………………..
Sum/beregningsgrundlag ……………………………………………
80 % heraf (132.000 kr.) modregnes. Det betyder fradrag 
i efterløn pr. måned på:

= 85.000 kr.
= 80.000 kr.
165.000 kr.

÷ 11.000 kr.

Eksempel

Pensionsmodregning – hvordan?
Alle årgange fra 2. halvår 1959

• Pensionsmodregningen betyder her, at den månedlige efterløn (100 %-satsen) nedsættes 
fra 18.866 kr. til 7.866 kr. før skat

• Løbende udbetaling fra arbejdsgiverfinancieret pension modregnes med 64 % af faktisk beløb



Eksempel

Pensionsmodregning – hvordan?
Alle årgange fra 2. halvår 1959

• Pensionsmodregningen betyder her, at den månedlige efterløn (100 %-satsen) nedsættes 
fra 18.866 kr. til 13.533 kr. før skat

Ingen løbende udbetalinger fra firmaordninger 

Kapitalpension …………………………….
Ratepension (depotværdi)
Livsvarig livrentepension, årligt tilsagn

Beregningsgrundlag ………………….….

Årligt pensionsfradrag i efterløn …..
Den reducerede årlige efterløn

5 % af 300.000 kr. 
5 % af 500.000 kr. 
80 % af 50.000 kr.

226.392 ÷ 64.000

= 15.000 kr.
= 25.000 kr.
= 40.000 kr.

80.000 kr.

64.000 kr.
162.392 kr.

Efterløn pr. måned (fuldtid) 13.533 kr.



Skattefri præmie

Fortsæt med at arbejde fra datoen i dit efterlønsbevis 
og til to års reglen / udskydelsesreglen er opfyldt

Når du opfylder betingelserne for præmieoptjening 
(to års reglen er opfyldt):

Nu har du op til tre år - frem til folkepensionen 
- til at optjene timer til din skattefrie præmie

Opspares i portioner

37 timer om ugen frem til folkepension 
belønnes med 12 portioner, kr. 163.008 (fuldtid)

Født fra 01.07.59: Timer til præmie optjenes straks fra efterlønsalderen. 
Optjening stopper, hvis du går på efterløn



481 løntimer - 1 præmieportion, fuldtid = 13.584 kr.

481 løntimer - 1 præmieportion, deltid  =    9.055 kr.

Skattefri præmie 481 løntimer pr. portion max. 12 portioner

Opspares i portioner

Løntimer opgøres på grundlag af indberetninger i SKATs indkomstregister

BEMÆRK: Fuldtidsforsikret nu, men kun ret til deltid på dato, hvor 2-års reglen 
/udskydelsesreglen er opfyldt = præmiebeløb med kun deltidssatsen! 

Max. 12 portioner - 163.008 kr. (deltid 108.660 kr.) - 2019-beløb, satsreguleres årligt

Udbetales af a-kassen når du når folkepensionsalderen



Ferie med feriegodtgørelse fradrages 
med 7,4 timer for hver feriedag

Fradrag for ferie
Ferie med løn fradrages med antallet 

af løntimer

Udbetaling af uhævede feriepenge 
fradrages med 7,4 timer pr. feriedag

Ferietimer tæller med til præmie-
optjening



• Fradrag for alle arbejdstimer (med din beregnede efterløns-timeløn)

• Fradrag time for time i månedens efterløn (fuldtid 160,33 timer pr. md., deltid 130 timer)

Arbejde som efterlønner
Du må arbejde som lønmodtager lige så meget, du vil

Lempeligere fradrag for kontrollabelt arbejde op til 39.096 kr. pr. år

• Mindsteudbetalingsregel på 14,8 timer pr. md. - dvs. max. 145 løntimer pr. måned (deltid: mindsteregel 
på 12 timer pr. måned)

• Ved ukontrollabelt arbejde omregnes til timefradrag med sats 241,73 kr.

• Nedsat fradrag v/timeløn under 241,73 kr., forudsat kontrollabelt arbejde, og max 128 timer i md.

Honorarer fra hverv i bestyrelser m.m. 
Fradragstimer beregnes ved omregning af indtægt med sats 241,73



Hvor mange timer 
må jeg arbejde?
• Arbejdet fratrækkes 160,33 timer efterløn pr. måned (deltid 130 timer)

• Der skal mindst kunne udbetales efterløn for 14,8 timer pr. måned (deltid 12 timer)

• Dvs. der må max. skulle trækkes for 145 timer (deltid: 118 timer) pr. måned

Særregel - reduktion i timer ved lempelig fradrag (indenfor 39.096 kr.).:

EKSEMPEL:
Løntimer pr. uge: 20 timer (86,66 pr. måned)
Timeløn: 165 kr.
Månedsløn: 14.300 kr.
Reduktion i efterlønnens:
Lønindtægt = 14.300 kr.
Omregningssats 241,73 kr. = 59,2 timer trækkes i efterløn

Bemærk: Ved +128 løntimer, bortfalder månedens efterløn – indtil det 
lempelige fradragsbeløb på 39.096 kr. er opbrugt.



Frivilligt ulønnet arbejde

Frivilligt ulønnet arbejde, er arbejde i frivillige organisationer, som kunne være almindeligt 
lønarbejde. Tilladelse fra a-kassen for op til 65 timer om måneden - svarende til cirka 15 timer 
om  ugen - uden fradrag i efterlønnen.  

Frivillige aktiviteter i frivillige organisationer og foreninger: Her er der mulighed for ubegrænset 
arbejde. Fx i sociale cafeer, medborgerhus, væresteder, kirkelige-, kulturelle-
og beboerforeninger,  spejderklubben, hobbyforeninger, som besøgsven, nabohjælp, indsamler 
for nødhjælpsorganisationer, ekspedient i genbrugsbutikker

Bemærk: i frikommunerne (Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, 
Vesthimmerland eller Viborg Kommune) gælder der indtil udgangen af 2018 nogle særlige regler. 
Undersøg særreglerne hos kommunen, og kontakte a-kassen.



= timer til modregning: 15 timer

Selvstændig virk-
somhed – samtidig med efterløn

Højst 400 timers samlet arbejdstid i virksomheden pr. år

Indtægt højst 80.629 kr. pr. år – dækningsbidrag 1 (2019)

GODKENDELSE fra a-kassen kræves inden start!

Fradrag time for time for al arbejdstid

Særlige regler i overgangsåret

Søg op til ½ år før efterløn

Få nærmere information i a-kassen om (de begrænsede) muligheder



= timer til modregning: 15 timer

EØS-lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, 
Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, 
Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Efterløn med til udlandet?
Fast bopæl i Danmark, andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller Schweiz

Områder:
Azorerne, Guadeloupe, Martinique, Madeira, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Réunion, Balearerne 
(Mallorca, Ibiza), Gibraltar, Ceuta, Melilla, Shetlandsøerne, Orkney Øerne, Western Isles, Hebriderne, 
St. Martin og Isle of Wight.

Ophold i øvrige lande udenfor EØS-området:
Højst sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår 
(ved ophold herudover, suspenderes efterlønnen).



= timer til modregning: 15 timer

Brug a-kassen og 
brug Find svar KLIK IND PÅ

FRIE.DK

RING PÅ
63 13 85 50

SKRIV VIA
FRIE.DK – LOG IND
MEDLEMSPORTAL



= timer til modregning: 15 timer

Nyttige adresser & 
numre

A-kassen: 63 13 85 50
www.frie.dk 

Se dine pensioner og beregn på: 
www.pensionsinfo.dk 
www.pensionforalle.dk 

Efterløn:
www.borger.dk 

Fleksydelse, seniorførtidspension, folkepension, skat m.v.:
www.borger.dk 



= timer til modregning: 15 timer

Det var det …

Kom vi omkring det væsentligste?
Tid til spørgsmål



Tak for i dag

Og kom godt hjem


