
Folkepension– når du vil fortsætte med at arbejde 

2023 
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  
1955,  

2. halvår   

Folkepension 
Du skal selv huske at søge folkepension – det kan 

gøres et halvt år inden du når folkepensionsalde-
ren på 67 år. 
Hvis du søger pensionen inden den 10. i den 

femte måned, efter du når folkepensionsalderen, 

kan du få folkepension udbetalt med tilbagevir-
kende kraft. Hvis du søger senere vil du først 

kunne få folkepension fra den første i måneden, 

efter du har søgt. 
  
Du kan godt få folkepension, samtidig med at du 

arbejder, men du kan også opsætte din folkepen-
sion. 

Folkepension samtidig med arbejde 

Folkepensionen består af et grundbeløb og et 

pensionstillæg. 

 
Grundbeløbet er på højst 80.328 kroner årligt 

Beløbet bliver nedsat med 30 procent af den del 

af dine arbejdsindtægter, som overstiger 
359.200 kroner. Tjener du eksempelvis 
459.200 kroner bliver dit grundbeløb nedsat 

med 30.000 kroner 
 

Pensionstillægget er på højst 92.940 kroner år-
ligt, hvis du er enlig, og højst 47.556 kroner hvis 

du er gift eller samlevende.  

Ikke kun din arbejdsindtægt men alle skatteplig-
tige indtægter indgår i beregningen af pensions-
tillæg. Dog er der et bundfradrag for dine ar-

bejdsindtægter på 122.004 kroner årligt. Hvis 
din ægtefælle/samlever ikke får offentlig førtids- 

eller folkepension ses der bort fra 54 % af den-
nes indkomst. 
 

Pr. 1. januar 2023 afskaffes modregning af æg-

tefælles/samlevers arbejdsindtægt, og skal der-
for ikke indgå i beregningen af pensionstillægget. 

Ligeledes vil skattepligtig arbejdsindtægt fra æg-

tefælles/samlevers selvstændige virksomhed, 

ikke indgå i beregningen. 
Ændringen gælder også for ægtefælles/samle-

vers efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge, 

da disse midlertidigt træder i stedet for en løn-
indtægt. 
 

Pensionstillægget bliver gradvist nedsat, hvis 
man som enlig har indtægt efter de nævnte fra-

drag på mere end 91.300 kroner ud over folke-
pensionen. Hvis du er gift eller samlevende, er 

den samlede indtægtsgrænse 
på i alt 182.900 kroner.  

 

Skattefri seniorpræmie 

Hvis du fortsætter med at arbejde, når du når 
folkepensionsalderen, kan du optjene skattefri 

seniorpræmie. 
 

Betingelsen for at få skattefri seniorpræmie er, 
at du arbejder i mindst 1.560 betalte arbejdsti-
mer. 

 

Første seniorpræmie på 45.415 kroner optje-
nes, fra du når folkepensionsalderen og 12 må-

neder frem. Den udbetales, efter de 12 måneder 

er gået. 

Den anden skattefri seniorpræmie på 27.033 
kroner er betinget af, at du arbejder i perioden 

fra den 13. til den 24. måned efter folkepensi-

onsalderen. 
Det er ikke en betingelse, at du har modtaget 
den første seniorpræmie for at få den anden. 

 

 

 

 

 



 

 

Opsat folkepension 

Hvis du udsætter din folkepension og arbejder 

mindst 750 timer om året, optjener du et vente-

tillæg for hver måned, du arbejder efter folkepen-
sionsalderen.  

 

Du kan højst optjene ventetillæg for 120 måne-
der. Du kan godt udsætte folkepensionen i en pe-
riode selvom du allerede får folkepension.  Fak-

tisk kan folkepensionen udsættes to gange.  
 

Du behøver ikke straks at søge om at få udsat 
folkepensionen. På det tidspunkt, hvor du søger 
om at få folkepension med ventetillæg, skal du 

blot kunne dokumentere, at du i udsættelsespe-

rioden har opfyldt arbejdskravet på 750 timer 
på årsbasis.  

 

Hvis du ikke kan dokumentere, at du opfylder ar-
bejdskravet, får du hverken folkepension eller 
ventetillæg for udsættelsesperioden.  

 
Hvis du derimod straks orienterer Udbetaling 

Danmark om, at du vil udsætte folkepensionen, 
følger de løbende med i, om du opfylder arbejds-
kravet. Skulle Udbetaling Danmark konstatere, 

at du ikke opfylder arbejdskravet, kan du få efter-

betalt den folkepension, du kunne have fået i ud-
sættelsesperioden, som et engangsbeløb.  

Når du går på folkepension, vil dit ventetillæg 
blive udbetalt. Du kan vælge mellem tre måder at 

få udbetalt 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 pensio-
nen der udgør pensionstillægget. 

 
Engangstillægget svarer til det antal måneder du 

har udsat folkepensionen x det fulde grundbeløb 
pr. måned. Engangstillægget bliver aldrig beskat-
tet i topskat. 

 

Hvis du ikke vælger, hvordan du vil have dit ven-
tetillæg 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/


 

 

 


