
Hvornår kan du tidligst få udbetalt din pension? 
(Tidligste pensionsudbetalingsalder) 

Hvornår du tidligst kan få udbetalt din pension 
afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din 
pensionsopsparing er oprettet. 

Hovedreglen er, at du tidligst kan starte med at 
få udbetalt din pension tre år før din folkepen- 
sionsalder. Din folkepensionsalder afhænger af, 
hvornår du er født. Her kan du læse, hvornår du 
tidligst kan få udbetalt din pension. 

Hvis din pensionsopsparing er oprettet før den 
1. maj 2007 
Du kan altid – uanset hvornår du er født, og
hvornår du kan gå på folkepension – begynde at
få udbetalt din pension, fra du er bliver 60 år.

Hvis din pensionsopsparing er oprettet mellem 
den 1. maj 2007 og den 1. januar 2018 
Du kan tidligst begynde at få udbetalt din pen- 
sion fem år før din folkepensionsalder. 

Er du født før den 1. juli 1960, gælder der dog 
særlige regler. Her kan du se, hvornår du tidligst 
kan få udbetalt din pension: 

Hvis din pensionsopsparing er oprettet fra den 
1. januar 2018 
Du kan tidligst begynde at få udbetalt din pen- 
sion tre år før din folkepensionsalder.

Er du født før den 1. juli 1960, gælder der dog 
andre regler. Her kan du se, hvornår du tidligst 
kan få udbetalt din pension: 
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Hvis du samler dine opsparinger 
Hvis du samler dine pensionsopsparinger ét 
sted, kan du tidligst få udbetalt din pension på 
det tidspunkt, som den pensionsordning, du 
senest har oprettet, kan udbetales. 

Hvis du er født i perioden … Kan du få udbetalt 

din pension ved … 

Før 1. januar 1959 60 år 

Fra 1. januar 1959 til 1. juli 

1959 

60½ år 

Fra 1. juli 1959 til 1. januar 

1960 

61 år 

Fra 1. januar 1960 til 1. juli 

1960 

61½ år 

Fra 1. juli 1960 til 1. januar 

1963 

62 år 

Fra 1. januar 1963 til 1. januar 

1967 

63 år 

Fra 1. januar 1971 og senere 65 år (kan ændres) 

Hvis du er født i perioden … Kan du få din pension 

udbetalt ved … 

Før 1. januar 1959 60 år 

Fra 1. januar 1959 til 1. juli 

1959 

60½ år 

Fra 1. juli 1959 til 1. januar 

1960 

61 år 

Fra 1. januar 1960 til 1. juli 

1960 

61½ år 

Fra 1. juli 1960 til 1. januar 

1963 

64 år 

Fra 1. januar 1963 til 1. januar 

1967 

65 år 

Fra 1. januar 1971 og senere 67 år (kan ændres) 

Fra 1. januar 1967 til 1. januar 

1971 

64 år Fra 1. januar 1967 til 1. januar 

1971 

66 år 
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