Pension

Tidlig pension
Tidlig pension skal give dig, der har været mange år på
arbejdsmarkedet mulighed for at stoppe med at arbejde inden
din folkepensionsalder uden frygt for at være slidt ned først.
Det er en ny mulighed for dig, der er er født i andet halvår af 1955 og senere.
Om du har ret til tidlig pension, afhænger af, hvor mange år du har været på
arbejdsmarkedet, når du fylder 61 år (årgange 1955 - 1964). I årene indgår både
din tid som lønmodtager, selvstændig, perioder med fleksjob, løntilskud, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barsel. Med tæller også lønnet praktik
under uddannelse (for eksempel murerlærling, kontorelev og social- og sundhedspraktikant), men ikke praktik på SU-berettigede uddannelser.
Din alder og antal år på arbejdsmarkedet
Du kan tidligst gå på tidlig pension tre år før din folkepensionsalder.
Hvornår præcist afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet) og ved hvilken alder, din anciennitet skal opgøres.

13.740 kroner pr. måned
Beløbet reguleres IKKE af
ægtefælle eller samlevers
indkomst

Kan min pensionsopsparing
sætte beløbet ned?

Betingelser
Udover din alder og kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet
skal du opfylde en række generelle betingelser.
Du skal som udgangspunkt:
• Være dansk statsborger
• Have fast bopæl i Danmark
• Have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du når
pensionsalderen
• Du må ikke modtage førtidspension eller seniorpension
Selvom du ikke opfylder betingelserne, kan du være omfattet af en
undtagelse, der gør, at du alligevel kan have ret til tidlig pension.
Du søger om tidlig pension hos Udbetaling Danmark.
På Borger.dk og hos Udbetaling Danmark kan du blive klogere på
muligheder for tidlig pension.

Har du en pensionsopsparing på
over to millioner kroner, bliver
din månedlige udbetaling for
tidlig pension nedsat med et
beløb svarende til fem procent
af pensionen værdi.

Kan jeg samtidig tjene løn?
Du må tjene op til 24.700 kroner
årligt i løn før skat, uden at din
månedlige udbetaling sættes
ned. Løn herover nedsætter
udbetalingen med 64 procent.

Folkepensions
alder

Alder,
hvor anciennitet
opgøres

Et års
tidlig pension
opnås ved
anciennitet på

To års
tidlig pension
opnås ved
anciennitet på

Tre års
tidlig pension
opnås ved
anciennitet på

2. halvår 1955 - 1962

67 år

61 år

42 år

43 år

44 år

1963 - 1964

68 år

61 år

42 år

43 år

44 år

1965 - 1966

68 år

62 år

43 år

44 år

45 år

1967 - 1968

69 år

62 år

43 år

44 år

45 år

1969 - 1970

69 år

63 år

44 år

45 år

46 år

Fødselsår

1971

0222

Hvor meget kan jeg
få i tidlig pension?

Afventer

