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  EFTERLØN 
 

• Hvornår  

• Hvordan 

• Hvor meget  

• Præmie 

• Ferie og efterløn 

• Arbejde og efterløn 



Gode valg træffes på et oplyst 
grundlag 

Hvornår er det det rette 
tidspunkt for mig? 
 
Et individuelt skøn på 
baggrund af mange faktorer: 

 
- Familie 
- Fritid 
- Økonomi 
- Arbejdsglæde 
- Nye udfordringer? 
- Nye muligheder! 
- … 

 
 
 

 



Hvem kan hjælpe dig? 

Pensions- 
Selskab(er) 

A-kasse 

Fagforening 

Skat 

Banken 



 
 

HOVEDREGEL  
 

 
Medlem af A-kasse og betalt efterlønsbidrag i en 

årrække 

 

Har bopæl i Danmark, på Færøerne, Grønland eller  

EØS/EU-land 

 

 

 



 
OVERGANG TIL EFTERLØN 

 

Kan ske fra: 

 

• Arbejde 

• Ledighed med dagpengeret 

• Men ikke fra sygdom  

 



 
EFTERLØNSBEVIS 

 

• Sikrer dig ret til efterløn, selv om du 
efterfølgende skulle blive syg 

 

• Kontingent nedsættes fra bevisdatoen 
ved at efterlønsbidraget bortfalder 

 



 
EFTERLØNSBEVIS 

 
• Lærernes a-kasse sender dig ”bevis-

erklæring” ca. 1 uge før din ”efterlønsalder” 
 

• Erklæringen skal udfyldes og returneres 
inden 3 mdr. 
 

• Beviset udstedes når ”bevis-erklæringen” er 
returneret og behandlet 

 



 
BESKÆFTIGELSESKRAVET 

 

• Indkomstbestemt – kr. 228.348,- inden for 
de seneste 3  år. (Deltidsforsikrede kr. 
152.232,-) 

 

• Opgøres ved opslag i e-indkomstregistret 



 
ANSØGNING OM EFTERLØN 

 

• Ansøgning om efterløn indsendes 
online på www.dlfa.dk  

 

• Efterløn kan tidligst udbetales fra det 
tidspunkt hvor ansøgning er 
modtaget i a-kassen 

 

 

 

http://www.dlfa.dk/


 
EFTERLØNSPERIODE OG UDSKYDELSE 

Efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år – det sker 
gradvist mellem 2018 og 2023 

 

– Alle har fortsat ret til 3 år med 100% efterlønssats og 
mulighed for at optjene 12 præmieportioner i den periode 

– Udskydelsesreglen forkortes løbende og forsvinder til sidst 
helt  



UDSKYDELSE 

Født i perioden  Så længe skal du vente med at gå på 
efterløn efter bevisdato 

Så mange timer skal du mindst 
arbejde i perioden 

Efterløn i max. 

  
Før 1. januar 1956 
  

  
2 år (62-67) 

  
3.120 timer 

  
5 år 

  
1. januar 1956 til 30. juni 1956 
  

  
1½ år (62½-67) 

  
2.340 timer 

  
4½ år 

  
1. juli 1956 til 31. december 1958 
  

  
1 år (63-67) 

  
1.560 timer 

  
4 år 

  
1. januar 1959 til 30. juni 1959 
  

  
½ år (63½-67) 

  
780 timer 

  
3½ år 

  
1. juli 1959 og derefter 
  

  
Ingen udskydelsesregel  
(64-67) 
  

  
Ingen udskydelsesregel 

  
3 år 



 
SATSBEREGNING 

• Satsen er individuel og beregnes ud fra de 12 bedste 
månedsindberetninger indenfor de seneste 24 
måneder 

 

• Tommefingerregel! 23.000 før skat/mdr. i 12 mdr. = 
fuld sats 

 

• Rådighedsvurdering ved nedsat tid 

 

 

Max. sats hvis udskydelsesregel ikke er opfyldt 91% - (kr. 203.472/år eller 16.956/mdr.) 
 

Max. sats hvis udskydelsesregel er opfyldt 100% - (kr. 223.596/år eller 18.633/mdr.) 

 



 
MODREGNING AF PENSIONER 

• Lærernes a-kasse modtager indberetning om 
dine pensioner fra SKAT (sum opgøres ca. ½ 
år før din ”efterlønsalder”) 

 

• Indberetningen modtages ca. 2 mdr. før din 
”efterlønsalder” 

 

• Pensionsoplysninger skal bekræftes af dig 



 
MODREGNING AF PENSIONER 

64% 

4% 



 
MODREGNING AF PENSIONER 

64% - Løbende udbetalte pensioner  

4%  



 
MODREGNING AF PENSIONER 

64% - Løbende udbetalte pensioner  

4% - Engangsudbetalte pensioner  



 
MODREGNING AF PENSIONER 

64% - Løbende udbetalte pensioner  

4% - Engangsudbetalte pensioner  



Eksempel  

• Per er født 3. januar 1956. Han ønsker at komme på efterløn, når han kan 
få den højeste sats (100%) 

 

• Hans efterlønsalder er 62½ år – han kan få bevis d. 3. juli 2018 

 

• Per kan modtage efterløn i 4½ år og skal altså udskyde i 1½ år for at 
opfylde udskydelsesreglen. Han arbejder 37 timer/uge 

 

• Han søger om efterløn fra d. 3. januar 2020, hvor han fylder 64 år 

 

• Per har en livslang løbende årlig pension på kr. 180.000, hvis han stopper 
som 64-årig. Derudover har han en aldersopsparing på kr. 200.000 og en 
opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond på 90.000. Der er svaret skat 
af aldersopsparingen 



Efterløn 64 år - Per 

EFTERLØN                                  223.596 
Fradrag for løbende udbetalt pension   
(64% af 180.000)                                - 115.200 
Fradrag for aldersopsparing (4% af (200.000/0,627))       -   12.759 
Fradrag for Lønmodtageres Dyrtidsfond (4% af 90.000)  -     3.600  
Fradrag i alt (115.200 + 12.759 + 3.600)        - 131.559 
Efterløn efter fradrag (220.740 - 131.559)          92.037                
 
Samlet indtægt      
Pension        180.000 
Efterløn                                  92.037 
Indtægt pr. år                               272.037 
Pr. måned før skat         22.670 
 
 
               Derudover har han sin aldersopsparing og LD 
 
 



EFTERLØN OG UDBETALING 
 

• Efterlønnen udbetales bagud i slutningen af hver måned 

• Har du arbejde oplyses arbejdstimer og indtægt på det månedlige 
efterlønskort.  

• Efterlønskortet indsendes elektronisk. 

• Ønsker du ikke at arbejde, kan du tilmelde dig en halvårserklæring. 

 

I april og oktober hvert år indsendes halvårserklæring med angivelse af  evt. 
ændringer i dine pensioner for det seneste halve år. 

 

• Du får din beregnede efterløn udbetalt hver måned. 

 

 

 



 
DIN EFTERLØN? 

https://www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-
overvejer-at-ga-pa-efterlon/Efterlon-
og-pensioner/ 

 

http://www.efterloensberegner.dk/ 
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SKATTEFRI PRÆMIE 

• Alle arbejdstimer tæller med fra og med udskydelsesreglen er 
opfyldt og frem til overgangen til efterlønnen 
 

• 481 arbejdstimer udløser én præmie 
 

• Én præmieportion = kr. 13.416 (kr. 8.944 ved deltidsforsikring) 
 

• Max 12 præmieportioner udgør i alt 160.992 
 

• Præmien udbetales samlet, når du når bliver folkepensionist 
 

• Udskydes efterlønnen i 2 år og med mindst 3120 arbejdstimer, vil 
arbejdstimer efter overgang til efterløn også tælle med 

 

 



EFTERLØN & ARBEJDE 

 
• Personlig beregnet efterløn/1924 = én 

efterlønstime 
 

• For hver times arbejde modregnes én 
efterlønstime i din efterløn 
 

• Lempeligere fradrag for de første  kr. 38.329 
pr. år, hvis timeløn < kr. 235,60 

 



Eksempel  

• Per fra før går på efterløn, når han er fyldt 64 år. Han 
fratræder sin stilling og påbegynder sin 
pensionsudbetaling 

 

• Han får imidlertid et godt tilbud fra skole, der skal bruge 
en vikar – efter at have konfereret med den lokale kreds 
siger han ”ja tak” 

 

• Han skal arbejde 20 timer om ugen, og han vil få 240 kr. 
i timen 



EFTERLØN, PENSION & ARBEJDE 
Per 64 år 

 
Løbende udbetalt pension  180.000 kr./år – 15.000 kr./mdr. 
Efterløn efter fradrag      92.037 kr./år –   7.670 kr./mdr. 
 
Efterlønstime (92.037/1924)                     48 kr.  
 
Arbejde en måned - 20 timer af 240 kr.          20.640 kr. 
Fradrag for arbejde i en måned (20 efterlønstimer pr. uge)        4.128 kr. 
 
 
 
Samlet indtægt pr. måned: 
    Pension  15.000 kr. 
    Arbejde  20.640 kr. 
    Efterløn (7.670-4.128)   3.542 kr. 
     

    I alt   39.182 kr
      



 

FERIE  

• Modregnes i efterløn når den holdes  

 

• Ferielovens regler gælder 

 

• Særlige regler for tjenestemænd ved 
afgang fra jobbet 



EFTERLØN OG SELVSTÆNDIG 
VIRKSOMHED 

• Er du selvstændig eller påtænker du 
at starte egen virksomhed – kontakt 
os venligst (gerne 6 mdr. før efterløn) 

• Bibeskæftigelse 

• 400 timer 

• Nettoomsætning < kr. 79.048 

 



PENSION MODTAGET INDEN 
EFTERLØNSALDEREN 

• Pension modtaget i perioden fra 60 år og 
frem til efterlønsalderen modregnes også 

 

• Der gælder særlige regler 

 



FRIVILLIGT ARBEJDE 

• Som udgangspunkt uden begrænsninger ved 
aktiviteter med et almennyttigt eller humanitært 
formål 

  

• Altid modregning ved primær drift - regnskaber, 
vedligeholdelse, private virksomheder etc. 

 

• Spørg din a-kasse inden du starter 

  



FØDT FØR 1/1 1956 

Efterløn i 5 år og udskydelsesreglen er 2 år (mindst 30 timer/uge) 

 

• Født i 1. halvår 1954 = efterlønsalder på 60½ - 65½ 

• Født i 2. halvår 1954 = efterlønsalder på 61 – 66 

• Født i 1. halvår 1955 = efterlønsalder på 61½ - 66½ 

• Født i 2. halvår 1955 = efterlønsalder på 62 – 67 

 

Sats før udskydelsesregel = 91% / efter udskydelsesregel = 100% 

 

Pensioner modregnes lempeligere 



GODE LINKS 

Efterløn   

 

www.dlfa.dk 

www.efterloensberegner.dk 

www.frivillighed.dk 

Pension   

 

www.pensionsinfo.dk 

www.lppension.dk 

 

www.tjenestemandspension.dk 

www.atp.dk 

 

Opsigelse/fratrædelse  

www.dlf.org 

Din lokale kreds  

www.skat.dk 
 

Ældresagens Værd at vide 

https://www.aeldresagen.dk/viden-
og-raadgivning/vaerd-at-vide 

 



YDERLIGERE 
INFORMATION? 

 
Lærernes a-kasse 

 
tlf. 7010 0018 

”Send ny besked” via www.dlfa.dk 
 


