
Folkepension – når du vil fortsætte med at arbejde 

2019 
Nedenfor får du et overblik over dine muligheder for offentlige ydelser, hvis du vil fortsætte med at arbejde som lønmodtager - eventuelt  
på nedsat tid. Du kan finde flere oplysninger på borger.dk eller søge rådgivning hos den udbetalende myndighed.  
 

Født  
1953  

eller før  
   

Folkepension 
Siden 1. september 2017 sender Udbetaling Dan-
mark ikke længere brev ud kort inden folkepensions-
alderen. Du skal derfor selv huske at søge folkepen-
sion – det kan gøres et halvt år inden du når folke-
pensionsalderen på 65 år. 
 
Hvis du søger pensionen inden den 10. i den femte 
måned, efter du når folkepensionsalderen, kan du få 
folkepension udbetalt med tilbagevirkende kraft. 

Hvis du søger senere vil du først kunne få folkepen-
sion fra den første i måneden, efter du har søgt. 
  
Du kan godt få folkepension, samtidig med at du ar-
bejder, men du kan også opsætte din folkepension. 

Folkepension samtidig med arbejde 

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensi-
onstillæg. 
 

Grundbeløbet er på højst 75.924 kroner årligt 
Beløbet bliver nedsat med 30 procent af den del af 
dine arbejdsindtægter, som overstiger 329.600 
kroner. Tjener du eksempelvis 429.600 kroner bli-
ver dit grundbeløb nedsat med 30.000 kroner 
 

Pensionstillægget er på højst 83.076 kroner årligt, 

hvis du er enlig, og højst 41.436 kroner hvis du er 
gift eller samlevende.  
 
Ikke kun din arbejdsindtægt men alle skattepligtige 
indtægter indgår i beregningen af pensionstillæg. 
Dog er der et bundfradrag for dine arbejdsindtæg-
ter på 100.008 kroner årligt. Hvis din ægte-
fælle/samlever ikke får offentlig førtids- eller folke-
pension er der desuden et ekstra fradrag i dennes 
indtægt på op til 153.850 kroner. 

 
Pensionstillægget bliver gradvist nedsat, hvis man 
som enlig har indtægt efter de nævnte fradrag på 
mere end 87.800 kroner ud over folkepensionen. 
Hvis du er gift eller samlevende, er den samlede ind-
tægtsgrænse på i alt 175.900 kroner.  
 

Opsat folkepension 

Hvis du udsætter din folkepension og arbejder 
mindst 750 timer om året, optjener du et ventetil-

læg for hver måned, du arbejder efter folkepensi-
onsalderen.  

 
 
 
 
 

Du kan højst optjene ventetillæg 

for 120 måneder. Du kan godt ud-
sætte folkepensionen i en periode, selvom du alle-
rede får folkepension.  Faktisk kan folkepensionen 
udsættes to gange.   
Du behøver ikke straks at søge om at få udsat folke-
pensionen. På det tidspunkt, hvor du søger om at få 
folkepension med ventetillæg, skal du blot kunne do-
kumentere, at du i udsættelsesperioden har opfyldt 
arbejdskravet på 750 timer på årsbasis.  
 

Hvis du ikke kan dokumentere, at du opfylder ar-
bejdskravet, får du hverken folkepension eller vente-
tillæg for udsættelsesperioden.  
 
Hvis du derimod straks orienterer Udbetaling Dan-
mark om, at du vil udsætte folkepensionen, følger de 
løbende med i, om du opfylder arbejdskravet. Skulle 
Udbetaling Danmark konstatere, at du ikke opfylder 
arbejdskravet, kan du få efterbetalt den folkepen-
sion, du kunne have fået i udsættelsesperioden, 

som et engangsbeløb.  
 

Når du går på folkepension, vil dit ventetillæg blive 
udbetalt. Du kan vælge mellem tre måder at få ud-
betalt ventetillægget på: 
  



 
1. Livsvarigt tillæg.  
2. Et månedligt tillæg i 10 år. 
3. Et engangstillæg for det opsatte grundbeløb + et 
månedligt tillæg i 10 år til den del af pensionen der 

udgør pensionstillægget. 
 
Engangstillægget svar til det antal måneder du har 
udsat folkepensionen x det fulde grundbeløb pr. må-
ned. Engangstillægget bliver aldrig beskattet i top-
skat. 
 
Ventetillæg, der er optjent før 1. juli 2018, vil altid 
blive udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din fol-
kepension. 

 
Hvis du ikke vælger, hvordan du vil have dit ventetil-
læg udbetalt, bliver ventetillægget udbetalt som et 
livsvarigt ventetillæg til din folkepension. 
 
Tillægget er personligt, og bliver kun udbetalt, hvis 
du er i live. 
 
Du kan beregne hvad du kan få på www.borger.dk 

http://www.borger.dk/

