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  Ansøgning om efterløn 

Navn m.v. 

Navn 
 

Cpr.nr. 

Adresse 
 

Tlf.nr. 

Postnr. By E-mail adr. 
 

 

Overgangstidspunkt 

Hvornår ønsker du at gå på efterløn? Dato 
 

Har du bopæl i Danmark? Ja Nej 
 

 

Sidste ansættelsesforhold (udfyldes ikke, hvis du er ledig) 

Arbejdsgiverens/virksomhedens navn 
 

Arbejdsgiverens/virksomhedens adresse 
 

Postnr. By 
 

Første ansættelsesdag 

Stilling 
 

Er arbejdet udført i udlandet? Ja Nej  
 

Fik din arbejdsgiver tilskud til din løn? Ja Nej 
 

Har du haft fravær i de sidste 12 måneder? Ja Nej 
 

 

Anden beskæftigelse 

Har du andet lønnet eller ulønnet arbejde, borgerligt ombud eller øvrige 
hverv? 

Ja Nej 

Har du arbejdet i din egen eller din ægtefælles selvstændige virksomhed in-
den for de sidste 5 år?  
Læs i vejledningen på side 2, hvornår du anses for af være selvstændig erhvervsdrivende 

Ja Nej 

Hvis du har svaret ja til ovenstående spørgsmål; er virksomheden ophørt? Ja Nej 
 

Har du inden for de sidste 5 år arbejdet i et selskab, hvor du har (haft) afgø-
rende indflydelse?  
Læs i vejledningen på side 2, hvornår man har afgørende indflydelse 

Ja Nej 

Hvis du har svaret ja til ovenstående spørgsmål: Er du udtrådt af selskabet? Ja  Nej 
 

Har du indberettet B-indkomst på din selvangivelse til SKAT inden for de sid-
ste 3 år, eller påtænker du at gøre det for indeværende år?  

Ja Nej 

 

Andre oplysninger 

Får du eller har du søgt om førtidspension efter lov om social pension eller 
tilsvarende udenlandske ydelser 

Ja Nej 

Får du ved overgangen til efterløn løbende udbetaling af pension som er led i 
et ansættelsesforhold, eller forventer du at få sådan en pension eller tilsva-
rende udbetaling fra arbejdsgiver senere i efterlønsperioden? 
Hvis du svarer JA, skal du sende en kopi af pensionsmeddelelsen. 

Ja  Nej 
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Har du indbetalt til en ophørspension for tidligere selvstændig erhvervsdri-
vende efter du nåede efterlønsalderen (pensionsbeskatningslovens § 15 a) 

Ja Nej 

Får du delpension, eller har du tidligere modtaget delpension? 
 

Ja Nej 

Har du fået eller forventer du at få udbetalt opsparet feriepenge som et en-
gangsbeløb uden samtidig at holde ferie? 

Ja Nej 

Er du selvbygger eller medbygger? 
 

Ja Nej 

Får du fratrædelsesgodtgørelsen, erstatning, ventepenge, rådighedsløn eller 
lignende fra din arbejdsgiver i forbindelse med fratræden? 

Ja Nej 

Er du dansk statsborger? 
 

Ja Nej 

Hvis du har svaret nej til ovennævnte spørgsmål: Har du varig arbejds- og op-
holdstilladelse til Danmark? 

Ja Nej 

 

ATP 

Ønsker du at indbetale til ATP? Ja Nej 
 

 

Underskrift 

Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Jeg erklærer, at jeg har læst vejledningen. 
 
Dato Underskrift 
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Vejledning til ansøgning om efterløn 

Overgangstidspunkt 

Der kan tidligst udbetales efterløn fra den dag, hvor vi har modtaget din ansøgning. 

Andet lønnet eller ulønnet arbejde, borgerligt ombud eller øvrige hverv 
Du skal oplyse det, hvis du forventer at have arbejde i efterlønsperioden. Det gælder både lønnet arbejde 
og frivilligt ulønnet arbejde.  

Du skal også oplyse det, hvis du udfører borgerligt ombud, offentlige eller private hverv.  

Som eksempler på borgerligt ombud og offentlige hverv kan nævnes kommunalbestyrelsesmedlem, råd-
mand, udvalgsformand, regionsrådsmedlem, skolebestyrelsesmedlem, domsmand, nævning eller tilforord-
net ved valg.  

Private hverv kan fx være bestyrelsesmedlem i et aktie- eller anpartsselskab, et pengeinstitut, en bolig eller 
grundejerforening eller en kulturel forening. 

Selvstændig virksomhed 

Du anses som udgangspunkt for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du arbejder i en virksomhed, 

som du eller din ægtefælle ejer. Du/din ægtefælle skal desuden have et CVR- eller SE-nummer eller opgive 

over- og underskud til SKAT. Du er selvstændig, uanset om virksomheden drives som enkeltmandsvirksom-

hed eller i selskabsform. 

Du anses også for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du arbejder i et selskab, hvor du har afgø-

rende indflydelse. 

 

Du har afgørende indflydelse i et selskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste 

familie er indehaver af:  

• mindst 50 % af selskabskapitalen eller 

• mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi eller 

• en bestemmende andel af selskabets kapital eller 

• en bestemmende andel af stemmerne i selskabet.  

Som ”nærmeste familie” anses dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller 
søskende.  

Hvis du ønsker at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du også udfylde blanketten ”An-
søgning om drift af selvstændig virksomhed i efterlønsperioden”. Hvis du søger om tilladelse til at drive en 
allerede eksisterende virksomhed i efterlønsperioden, kan du tidligst få tilladelsen fra det tidspunkt, hvor vi 
har modtaget ansøgningen om tilladelse. Da sagsbehandlingstiden som regel er længere, når der søges om 
tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, anbefaler vi, at du søger i god tid (gerne 
op til 6 måneder før du ønsker at gå på efterløn). Du kan finde ansøgningen om drift af selvstændig virk-
somhed 400 timer om året i efterlønsperioden foa.dk/selvstændig-virksomhed-og-efterløn. 

Selv indberettet B-indkomst til SKAT 
B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og arbejdsmarkedsbidrag, inden du får udbetalt belø-
bet. Fx kan du som musiker have fået et honorar for at give en koncert eller som foredragsholder fået et 
honorar for et oplæg. Hvis du selv har oplyst SKAT om B-indkomsten på din selvangivelse, skal du ”ja” til 
spørgsmålet ”Har du indberettet B-indkomst på din selvangivelse til SKAT inden for de sidste 3 år?”. 

  

http://www.foa.dk/selvstændig-virksomhed-og-efterløn
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Pension 

Får du udbetalt en løbende pension, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, skal du oplyse a-kassen 

om det. Du skal sende en kopi af pensionsmeddelelsen, hvor det fremgår, hvor meget du får udbetalt i pen-

sion. 

Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningslovens 

§ 15 a) efter de er nået efterlønsalderen, skal have lavet en ny pensionsopgørelsen. Du har pligt til at oplyse 

a-kassen om indbetalinger til en ophørspension for tidligere selvstændige erhvervsdrivende.  

Opsparede feriepenge 

Efter ferieloven er der visse muligheder for at få udbetalt opsparede feriepenge som et engangsbeløb, uden 

samtidig af holde ferie. Du skal oplyse det til a-kassen, hvis du har fået udbetalt feriepenge indtil 3 måne-

der, før du går på efterløn, eller hvis du får feriepengene udbetalt, efter du er gået på efterløn.  

Selv- eller medbygger 
Du er selv- eller medbygger, hvis du deltager i opførelsen eller ombygningen af dit eget hus.  

ATP 
Du har mulighed for at betale bidrag til ATP, mens du er på efterløn. Du kan læse om ATP på 
www.atp.dk/borger.   
 
Underskrift 

Husk at datere og underskrive ansøgningen. Med din underskrift erklærer du på tro og love, at oplysnin-

gerne er korrekte. Hvis det viser sig, at nogle oplysninger er urigtige, kan det medføre krav om tilbagebeta-

ling af efterløn og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløsheds-

forsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet. 

 

Kontrol og anden information  

De oplysninger, som du giver på denne blanket, bliver kontrolleret.  

 

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at: 

• a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og 

pligter 

• a-kassen registrerer modtagne oplysninger  

• a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til register-

samkøring  

• du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig  

• du kan kræve forkerte oplysninger rettet.  

 

Er du i tvivl? 

Er du i tvivl om, hvordan blanketten skal udfyldes, skal vi bede dig om at kontakte os. 

http://www.atp.dk/borger

