
Folkepension - 2023 

Ansøgning 

Folkepensionsalderen er afhængig af, hvornår du er født: 

1953 eller tidligere 65 år 
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år 
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år 
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år 
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år 
1963 - 1966  68 år 
1967 eller senere                                                                 69 år 

Du kan søge om folkepension seks måneder før, du bliver folkepensionist via borger.dk Folkepensionen bliver udbetalt første gang for den 
måned, der følger efter den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Udbetaling sker bagud.  

Du kan kun få folkepension med tilbagevirkende kraft, hvis du søger senest fem måneder efter, at du har nået folkepensionsalder. 

Beløb 

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. 

Grundbeløbet på højst 80.328 kr. bliver nedsat med 30 procent af den del af din egen arbejdsindtægt, som ligger over 359.200 kr. efter 
arbejdsmarkedsbidrag.  

Pensionstillægget på højst 92.940 kr. for enlige og 47.556 kr. for gifte/samlevende bliver påvirket af alle dine og eventuel 
ægtefælles/samlevers samlede indkomster. 

Det er din/jeres samlede indkomst, der påvirker beregningen, men man ser bort fra: 

 Din arbejdsindtægt under 122.004 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag 
 Aktieudbytter under 5.000 kr. for enlige/10.000 kr. for gifte/samlevende 

 54 pct. af indkomst hos ægtefælle/samlever, når denne ikke får folke- eller førtidspension.  

 Ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt 



 Et fradragsbeløb på 91.300 kr. for enlige og 182.900 kr. for gifte/samlevende 

Pensionstillægget bliver for enlige nedsat med 30,9 pct. af det overskydende beløb.  

Pr. 1. januar 2023 afskaffes modregning af ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt, og skal derfor ikke indgå i beregningen af 
pensionstillægget. Det samme er gældende for skattepligtig arbejdsindtægt fra din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. 

Ændringen gælder også for din ægtefælles/samlevers efterløn, arbejdsløsheds- og sygedagpenge. 

For ægtefæller/samlevende, hvor begge modtager folke- eller førtidspension bliver pensionstillægget for hver nedsat med 16 pct. af det 
overskydende beløb. For ægtefæller/samlevende hvor kun den ene er folke- eller førtidspensionist bliver pensionstillægget nedsat med 32 
pct. af det overskydende beløb.  

Du kan beregne din folkepension på beregningsmodulet på borger.dk  

 

Tillæg 

Der er en række tillæg til folkepensionen, som er afhængige af din personlige tillægsprocent.  

Hvis din indkomst ud over folkepensionen som enlig er under 35.000 kr., er din personlige tillægsprocent 100. Tillægsprocenten bliver 
nedsat med 1, hver gang din indtægt overstiger 35.000 kr. med 563 kr. Din personlige tillægsprocent er 0 ved indtægt over 91.300 kr.  

For gifte/samlevende er tillægsprocenten 100, når indkomsten ud over folkepensionen er under 69.200 kr. Tillægsprocenten nedsættes 
med 1, hver gang indkomsten overstiger 69.200 kr. med 1.137 kroner. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 182.900 kr. 

 

Supplerende pensionsydelse (ældrecheck) 

Du kan få supplerende pensionsydelse højst 19.200 kr., hvis din og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede likvide formue er 
95.800 kr. eller mindre. Beløbet bliver udbetalt med den personlige tillægsprocent. 

Helbredstillæg  

Du kan få hjælp til 85 pct. af egenbetalingen til fx medicin, tandbehandling, fodterapi og fysioterapi., hvis din og din eventuelle 
ægtefælle/samlevers samlede likvide formue er 95.800 kr. eller mindre. Tillæggene bliver udbetalt med den personlige tillægsprocent. 

Varmetillæg 



Du kan få hjælp til varmeudgifter over 5.600 kr. årligt som enlig og over 8.400 kr. årligt som gift/samlevende. Det beregnede varmetillæg 
bliver udbetalt med den personlige tillægsprocent. Der er en ingen formuegrænse.  

Løbende beregning og regulering 

Første gang din pension bliver beregnet, sker det ud fra de indtægter, der i folkepensionsperioden bliver indberettet til e-
indkomstregisteret, det er fx ratepensioner, livrenter, atp og løn. Øvrige indkomster fx renteindtægter/udgifter, aktieindkomster og 
pensionsfradrag bliver fordelt ligeligt over kalenderåret.  

Når du går på folkepension, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx efterløn, overarbejde eller 
fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver folkepensionist eller senere. 

Hvis du fx får udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, i forbindelse med at du holder op med at arbejde, kan det i nogle tilfælde være en fordel 
for dig at vente med at søge folkepension.  

Når du er pensionist i et helt kalenderår, bliver din folkepension beregnet ud fra din forskudsopgørelse. 

Beregningen af folkepension er midlertidig, og der sker en årlig regulering ud fra din skattemæssige årsopgørelse. Hvis du har fået for lidt i 
pension, får du en efterbetaling – i modsat fald skal du tilbagebetale.   

Hvis du vil arbejde efter folkepensionsalder 

Arbejdsindtægt samtidig med folkepension 

Du kan arbejde, samtidig med at du får folkepension.  

Hvis du tjener mere end 359.200 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag årligt, bliver dit grundbeløb nedsat. Grundbeløbet er fuldt bortreguleret, 
når du tjener 620.300 kr. eller mere efter arbejdsmarkedsbidrag.  

Ved beregningen af dit pensionstillæg ser man bort fra din arbejdsindtægt op til 122.004 kr. årligt. 

Udskudt folkepension 

Hvis du arbejder mindst 750 timer på årsbasis, kan du vælge at udskyde udbetalingen af folkepensionen og i stedet for optjene et 
ventetillæg for hver måned, du arbejder efter folkepensionsalderen. Du kan udskyde folkepensionen ad to omgange og højst optjene 
ventetillæg for i alt 120 måneder. Du skal dokumentere din arbejdstid, når du søger om udbetaling af folkepension inkl. ventetillæg. 



Du kan dog også søge om at udskyde folkepensionen, straks du når folkepensionsalder. Hvis du gør det, skal du løbende dokumentere, at 
du opfylder arbejdstimekravet. Viser det sig, at du ikke opfylder arbejdstimekravet, kan du få folkepensionen efterbetalt.   

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

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 svarer til det antal måneder du har udsat folkepension x det fulde grundbeløb pr. måned. Engangsbeløbet bliver ikke 
beskattet i topskat. 

Seniorpræmie 

Hvis du er født i 1954 eller senere og arbejder minimum 1.560 timer de første 12 måneder, efter du har nået folkepensionsalderen, får du 
en skattefri præmie på 45.415 kr. 
 
Hvis du er født i 1954 eller senere og arbejder minimum 1.560 timer i måned 13-24, efter du har nået folkepensionsalderen, kan du få en 
skattefri præmie på 27.033 kr.  
 
Du kan optjene de to præmier uafhængigt af hinanden. 

Administration 

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler folkepensionen. 


