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Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: 

• har haft arbejde i perioden 

• har fået reguleret din pension 

• er begyndt at få udbetalt en pension 

• kan gå på folkepension i den periode du skal udfylde ½-årserklæring for 
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Har du haft arbejde i ½-årserklæringsperioden? 

Hvis du har haft arbejde i den periode, som du udfylder din ½-årserklæring for, skal det registreres i 
blanketten.  

Hvis du svarer ja til en eller flere af de aktiviteter, som du kan se nedenfor, bliver du automatisk ført 
over til det trin, hvor du bl.a. skal angive antallet af timer og løn.  

Hvis arbejdet er ulønnet, skal du dog ikke skrive nogen løn på.  
 

Hvis du regner med også at have arbejde i den efterfølgende periode og derfor svarer ja til, at du regner 
med at skulle arbejde, bliver du kontaktet af din a-kasseafdeling med henblik på, at du så i stedet skal 
udfylde dit efterlønskort månedligt i stedet for ½-årligt, da ½-årserklæring som udgangspunkt er for 
efterlønnere uden arbejde ved siden af efterlønnen. 

 

 

 
 
Hvis du har sagt ja til arbejde (det være sig både ulønnet, frivilligt etc.), bliver du automatisk ført over til 
en side, hvor du skal skrive, hvornår du har udført arbejdet, hvor mange timer, det drejer sig om, 
indtægt (gælder dog ikke ulønnet arbejde) og hvilken arbejdsgiver. 

• Klik på feltet ”Tilføj aktivitet”  
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• I nedenstående boks skriver du uge for uge arbejdets omfang (timer) og indtægt (hvis det er 
ulønnet arbejde, skal du ikke angive en indtægt). Desuden skal du oplyse den arbejdsgiver, du 
har udført arbejdet for. 

 

 

I feltet ”Uge” oplyser du den uge (ugenummer), hvor aktiviteten er foregået. Kun ugenummer, der ligger 
inde for 6-måneders-perioden, bliver accepteret.  
 
Første gang:  
Klik på feltet ”Opret arbejdsgiver” og en ny boks dukker op – se senere i denne vejledning. Har du en 
gang oprettet en arbejdsgiver, kan du altid genbruge den. Du finder alle de oprettede arbejdsgivere ved 

at klikke på dette tegn  til højre i feltet ”Arbejdsgiver” 
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Hver gang du har haft en uge med aktiviteter (dvs. arbejde af den ene eller anden art), skal du svare på 
oplysninger om arbejdsgiver m.v. 

Du må én gang for alle oprette/registrere den pågældende arbejdsgiver – også ved ulønnet arbejde, ved 
selvstændigt arbejde eller som selvbygger. Har du været selvbygger, opretter du dig selv som 
”arbejdsgiver. 

Bemærk at alle felter i boksen ”Arbejdsgiver”, der er markeret med rød stjerne skal udfyldes. 

 

 

Klik på feltet ”Gem” og du kommer tilbage til boksen ”Aktivitet/indtægt i perioden”. 
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Klik på feltet ”Gem” og du får vist de aktiviteter, du har oprettet.  

I nedenstående eksempel er oplyst om 4 timers arbejde i uge 20 på Gerbrandskolen  
 

 

 

 
Har man arbejdet flere steder, klikker på ’Tilføj aktivitet’ 
 

 

Har du haft ulønnet arbejde, skriver du også det under ’Aktiviteter i perioden’, men udfylder ikke feltet 
med indtægt.  
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Har du fået reguleret din pension eller er begyndt at få udbetalt 
pension i perioden? 

 
Hvis en eller flere af de pensioner, som du løbende får udbetalt, er blevet reguleret, skal vi have det at 
vide. Det er også vigtigt, at du fortæller os, hvis du er begyndt at få udbetalt en pension, og du skal 
fortælle os om alle de pensioner, du har, hvis du skulle have mere end en.  

 

 

Skriv dato for, hvornår du 
er begyndt at få en ny 
pension eller hvornår din 
pension er blevet ændret. 

Skriv beløbet her – før 
skat.  

Hvis du har andre 
pensioner, skal du klikke 
på ja og klikke på ’Tilføj 
anden pension’.  

Vigtigt 
Du skal huske at indsende en kopi af den meddelelse, som du 
har fået om din pensionsudbetaling eller dine 
pensionsudbetalinger, hvis du ikke allerede har gjort det.  
 
 

Har du bemærkninger til din ½-
årserklæring, kan du skrive det 
i bemærkningsfeltet.   
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Kan du gå på folkepension i ½-årserklæringsperioden? 

Når du kan gå på folkepension, kan du ikke længere få efterløn og træder derfor ud af ordningen. Derfor 
er der lidt andre tidsfrister i forhold til, hvornår du skal udfylde erklæringen.  

Du skal udfylde erklæringen fra den sidste dag i den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Hvis du 
fx når din folkepensionsalder den 9. januar, kan du begynde at udfylde blanketten fra den 31. januar.  

 

Blanketten skal være udfyldt inden tre måneder.  

 
Du kan se en oversigt over, hvornår du kan gå på folkepension her:  

foa.dk/aldersgrænser-efterløn-og-folkepension 

 

https://www.foa.dk/aldersgrænser-efterløn-og-folkepension

