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Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011, som ændret ved lov
nr. 912 af 13. juli 2010 og § 1 i lov nr. 1540 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 66, stk. 3, ændres »§ 74 l, stk. 3« til: »§ 74 l, stk. 2«.
2. § 74 affattes således:
»§ 74. Efterlønsalderen er 60 år.
Stk. 2. Efterlønsalderen er dog
1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,
2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,
3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,
4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,
5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956,
6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958,
7) 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959, og
8) 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. For personer, der er født efter den 31. december 1962, er efterlønsalderen 3 år før folkepensions‐
alderen, jf. lov om social pension.«
3. § 74 h ophæves.
4. § 74 j affattes således:
»§ 74 j. Et medlems pensionsordninger medfører fradrag i efterlønnen efter reglerne i stk. 2-12, jf. dog
§ 74 k. Fradraget foretages, inden der foretages fradrag for arbejde m.v., jf. §§ 74 e-74 i.
Stk. 2. Reglerne i stk. 3-12 gælder for ordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog
ikke pensioner omfattet af § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f. Reglerne gælder også for opsparing fra Løn‐
modtagernes Dyrtidsfond. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger.
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Stk. 3. Et medlem skal have opgjort værdien af alle sine pensionsordninger på tidspunktet, umiddelbart
før medlemmet når efterlønsalderen, jf. § 74. Opgørelsen foretages af arbejdsløshedskassen på grundlag
af oplysninger, jf. stk. 4, om de i stk. 2, 1. og 2. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring
afgivet af medlemmet om værdien umiddelbart før det tidspunkt, hvor medlemmet når efterlønsalderen,
jf. § 74, af de i stk. 2, 3. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr.
2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensions‐
ordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyses et beregnet årligt livsvarigt pensionsbeløb ved ud‐
betaling fra det tidspunkt, hvor medlemmet når efterlønsalderen, jf. § 74. For alle øvrige pensionsordnin‐
ger oplyses depotet. Medlemmet har endvidere pligt til over for arbejdsløshedskassen at erklære, om op‐
lysninger, der er indberettet efter stk. 4, er fyldestgørende.
Stk. 4. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder,
der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 2, 1. og 2. pkt., har pligt til at foretage indberet‐
ning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder kort før det tidspunkt, hvor medlemmet når efterløns‐
alderen, jf. § 74. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes et beregnet årligt
livsvarigt pensionsbeløb ved udbetaling fra det tidspunkt, hvor medlemmet når efterlønsalderen, jf. § 74.
For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herun‐
der om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter forhandling med beskæftigel‐
sesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8
F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger
efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen, der videregiver oplysningerne i
elektronisk form til Beskæftigelsesministeriet og eventuelt andre offentlige myndigheder. Beskæftigelses‐
ministeriet videregiver oplysningerne til arbejdsløshedskasserne.
Stk. 5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages der fradrag med udgangs‐
punkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af det indberettede beregnede livsvarige årlige pensionsbeløb jf. stk.
3, 3. pkt., og stk. 4, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner arbejdsløshedskassen et årligt pensionsbe‐
løb som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4, 3. pkt. Fradraget foretages herefter med 80 pct. af det
beregnede årlige pensionsbeløb, jf. dog stk. 9 og 11. Fradrag efter denne bestemmelse foretages, uanset
om pensionen udbetales i efterlønsperioden.
Stk. 6. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, medfører
uanset stk. 5 fradrag i efterlønnen fra det tidspunkt, hvor den kommer til udbetaling. Fradraget udgør 64
pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 10 og 11.
Stk. 7. Et medlem, som efter det tidspunkt, hvor medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74, indbeta‐
ler på en pensionsordning omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort vær‐
dien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensi‐
onsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 5. Arbejdsløshedskassen har pligt til at foretage ombereg‐
ningen efter stk. 5 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Bestemmelsen
finder tilsvarende anvendelse for medlemmer, der er omfattet af stk. 9.
Stk. 8. Ved indbetaling på en pensionsordning, som er omfattet af § 15 A i pensionsbeskatningsloven,
efter det tidspunkt, hvor medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74, har pengeinstitutter, livsforsik‐
ringsselskaber og pensionskasser m.v., jf. stk. 4, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbeta‐
ling frem til det tidspunkt, hvor retten til efterløn ophører, jf. § 75 a. Principperne i stk. 4 finder tilsvaren‐
de anvendelse. Medlemmet har en tilsvarende pligt til over for arbejdsløshedskassen at oplyse om indbe‐
talinger på disse pensionsordninger.
Stk. 9. For medlemmer, der er født før den 1. januar 1956, foretages der fradrag for pensionsordninger
med løbende livsvarige udbetalinger med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af det indberette‐
de beregnede livsvarige årlige pensionsbeløb, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 4, 2. pkt. For alle øvrige ordninger
beregner arbejdsløshedskassen et årligt pensionsbeløb som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4, 3.
pkt. Inden fradraget i efterlønnen beregnes, fratrækkes et bundfradrag i det samlede årlige pensionsbeløb
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på 14.200 kr. (2012-niveau). Bundfradraget reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsre‐
guleringsprocent, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Fradraget foreta‐
ges herefter med 60 pct. af den del af beregningsgrundlaget, der overstiger bundfradraget. Fradrag efter
denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i efterlønsperioden.
Stk. 10. For medlemmer, der er født før den 1. januar 1956, medfører løbende udbetaling af pension,
inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, uanset stk. 9 fradrag i efterlønnen fra det tidspunkt,
hvor den kommer til udbetaling. Fradraget udgør 50 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 11.
Stk. 11. Et medlem, der er født før den 1. januar 1956, og som tidligst overgår til efterløn, 2 år efter at
efterlønsbeviset har virkning, skal alene have foretaget fradrag efter stk. 10. Det er en betingelse, at med‐
lemmet i denne periode i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mindst 3.120 lønti‐
mer, jf. dog § 52, et deltidsforsikret medlem dog mindst 2.496 timer, jf. dog § 52, eller har drevet selv‐
stændig virksomhed i væsentligt omfang. Fradraget udgør 55 pct. af det udbetalte pensionsbeløb. Det er
en betingelse, at medlemmet ikke har fået udbetalt delpension efter lov om delpension.
Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler
om fradrag for pensioner og om opgørelse af beskæftigelse efter stk. 11.
Stk. 13. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med
hensyn til fradrag for pension i efterlønnen.«
5. I § 74 k, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 74 j, stk. 2-9« til: »§ 74 j, stk. 2-11«.
6. § 74 l affattes således:
»§ 74 l. Til et medlem, der har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de sidste 15
år, heraf mindst 52 uger umiddelbart før overgangen til efterløn, ydes efterløn med et beløb, der svarer til
den dagpengesats, medlemmet efter § 47 ville være berettiget til i tilfælde af ledighed på overgangstids‐
punktet, jf. dog stk. 3, § 74 b, stk. 3, og § 75.
Stk. 2. Til et deltidsforsikret medlem og til et fuldtidsforsikret medlem, der ikke opfylder betingelserne i
stk. 1, ydes efterløn med et beløb, der svarer til den dagpengesats, som medlemmet efter § 70 ville være
berettiget til i tilfælde af ledighed på overgangstidspunktet, jf. dog stk. 3, § 74 b, stk. 3, og § 75.
Stk. 3. For medlemmer, der er født før den 1. juli 1959, ydes efterlønnen med et beløb, der svarer til den
dagpengesats, medlemmet efter § 47 eller § 70 ville være berettiget til i tilfælde af ledighed på overgangs‐
tidspunktet, dog højst et beløb, der svarer til 91 pct. af dagpengenes højeste beløb for henholdsvis fuld‐
tids- og deltidsforsikrede, jf. dog stk. 5-8, § 74 b, stk. 3, og § 75.
Stk. 4. Et medlem, der overgår til efterløn fra delpension, har ret til efterløn efter stk. 3, hvis medlem‐
met ved overgangen til delpension opfyldte betingelserne i stk. 1.
Stk. 5. Et medlem, der er født før den 1. januar 1956, har ret til efterløn efter stk. 1 og 2, hvis medlem‐
met tidligst overgår til efterløn, 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning. Det er en betingelse, at med‐
lemmet i denne periode i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mindst 3.120 lønti‐
mer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret medlem mindst 2.496 løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 6. Et medlem, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, har ret til
efterløn efter stk. 1 og 2, hvis medlemmet tidligst overgår til efterløn, 18 måneder efter at efterlønsbeviset
har virkning. Det er en betingelse, at medlemmet i denne periode i henhold til lov om et indkomstregister
har fået indberettet mindst 2.340 løntimer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret medlem mindst 1.872
løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 7. Et medlem, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958, har ret
til efterløn efter stk. 1 og 2, hvis medlemmet tidligst overgår til efterløn, 12 måneder efter at efterlønsbe‐
viset har virkning. Det er en betingelse, at medlemmet i denne periode i henhold til lov om et indkomstre‐
gister har fået indberettet mindst 1.560 løntimer, jf. § 52, eller som deltidsforsikret medlem mindst 1.248
løntimer, jf. dog § 52.
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Stk. 8. Et medlem, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959, har ret til
efterløn efter stk. 1 og 2, hvis medlemmet tidligst overgår til efterløn, 6 måneder efter at efterlønsbeviset
har virkning. Det er en betingelse, at medlemmet i denne periode i henhold til lov om et indkomstregister
har fået indberettet mindst 780 løntimer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret medlem mindst 624 lønti‐
mer, jf. dog § 52.
Stk. 9. Kravet til beskæftigelse i stk. 5-8 kan også opfyldes, hvis medlemmet i en tilsvarende periode
har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.
Stk. 10. Det er en betingelse for at få beregnet efterløn efter stk. 5-7, at medlemmet ikke har fået udbe‐
talt delpension efter lov om delpension.
Stk. 11. Beløbene i stk. 1-3 reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringspro‐
cent. Efterlønnen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Stk. 12. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler
om beregning af efterlønnen og om opgørelse af beskæftigelse efter stk. 5-9.«
7. § 74 m affattes således:
»§ 74 m. Et medlem, som ikke er overgået til efterløn, kan optjene ret til en skattefri præmie, jf. stk. 8,
fra det tidspunkt, hvor efterlønsbeviset har virkning, jf. dog stk. 3-7.
Stk. 2. Et medlem kan alene optjene ret til skattefri præmie efter overgangen til efterløn, hvis medlem‐
met tidligst overgår til efterløn, 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning. Det er en betingelse, at med‐
lemmet i den periode i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mindst 3.120 løntimer,
jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret medlem mindst 2.496 løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 3. Et medlem, der er født før den 1. januar 1956, kan tidligst optjene ret til en skattefri præmie, jf.
stk. 8, hvis medlemmet tidligst overgår til efterløn, 2 år efter at efterlønsbeviset har virkning. Det er en
betingelse, at medlemmet i den periode i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet
mindst 3.120 løntimer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret medlem mindst 2.496 løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 4. Et medlem, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, kan tidligst
optjene ret til en skattefri præmie, jf. stk. 8, hvis medlemmet overgår til efterløn, mindst 18 måneder efter
at efterlønsbeviset har virkning. Det er en betingelse, at medlemmet i den periode i henhold til lov om et
indkomstregister har fået indberettet mindst 2.340 løntimer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret med‐
lem mindst 1.872 løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 5. Et medlem, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958, kan
tidligst optjene ret til en skattefri præmie, jf. stk. 8, hvis medlemmet overgår til efterløn, mindst 12 måne‐
der efter at efterlønsbeviset har virkning. Det er en betingelse, at medlemmet i den periode i henhold til
lov om et indkomstregister har fået indberettet mindst 1.560 løntimer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsik‐
ret medlem mindst 1.248 løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 6. Et medlem, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959, kan tidligst
optjene ret til en skattefri præmie, jf. stk. 8, hvis medlemmet overgår til efterløn, mindst 6 måneder efter
at efterlønsbeviset har virkning. Det er en betingelse, at medlemmet i den periode i henhold til lov om et
indkomstregister har fået indberettet mindst 780 løntimer, jf. dog § 52, eller som deltidsforsikret medlem
mindst 624 løntimer, jf. dog § 52.
Stk. 7. Kravet til beskæftigelse i stk. 2-6 kan også opfyldes, hvis medlemmet i en tilsvarende periode
har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.
Stk. 8. Optjening af skattefri præmie er betinget af, at medlemmet, efter at betingelserne i stk. 1-6 er
opfyldt, har fået indberettet mindst 481 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, jf. dog § 52,
eller i tilsvarende udstrækning har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Hvis medlemmet
opfylder betingelserne i stk. 2, kan medlemmet efter overgang til efterløn medregne alle timer ved god‐
kendt selvstændig virksomhed, jf. §§ 74 f og 74 g.
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Stk. 9. Det er en betingelse for optjening af ret til en skattefri præmie, at medlemmet ikke har fået
udbetalt delpension efter lov om delpension, og at efterlønsbidraget ikke er tilbagebetalt til medlemmet.
Stk. 10. Et medlem kan optjene ret til en skattefri præmie, jf. stk. 8, indtil det tidspunkt, hvor medlem‐
met når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller afgår ved døden.
Stk. 11. For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede, jf. § 74 l,
stk. 1, udgør præmien 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis, jf. § 47, jf. dog § 75. For deltids‐
forsikrede medlemmer og fuldtidsforsikrede medlemmer, der ikke opfylder betingelserne i § 74 l, stk. 1,
udgør præmien 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis, jf. § 70, jf. dog § 75. Præmien ydes for
hver 481 timer, dog højst for 12 gange 481 timer.
Stk. 12. Der kan højst medregnes 5.772 timer til optjening af præmie med fradrag for timer, hvor med‐
lemmet har fået udbetalt efterløn eller dagpenge. For medlemmer, der har fået omregnet arbejdsindtægten
til timer efter § 74 e, stk. 3, nedsættes antallet af timer med efterløn eller dagpenge med forskellen mellem
den faktiske og den beregnede arbejdstid.
Stk. 13. Arbejdsløshedskassen opgør arbejdets omfang, beregner præmiens størrelse og udbetaler præ‐
miebeløbet.
Stk. 14. Krav på præmien kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning. Der kan dog
foretages modregning med eventuelle statslige tilgodehavender.
Stk. 15. For en person, som i perioder efter efterlønsbevisets virkning på grund af beskæftigelse i et an‐
det EØS-land ifølge lovvalgsreglerne i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sik‐
ringsordninger ikke har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse og samtidig ikke har fået udbetalt
efterløn efter § 74 o, reduceres den skattefri præmie opgjort efter stk. 1-13. Reduktionen beregnes for de
nævnte perioder med et beløb, der svarer til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen efter § 77, stk. 2 og 3,
og med et beløb til administration, der pr. år udgør 1,5 gange højeste dagpenge for en dag, jf. § 47. Belø‐
bene opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse på tidspunktet for præmiens udbetaling.
Stk. 16. Den arbejdsløshedskasse, der udbetaler præmien til en person omfattet af stk. 15, modtager et
bidrag til administration svarende til det beløb til administration, som er fastsat i stk. 15. Bidraget udbeta‐
les af Beskæftigelsesministeriet.
Stk. 17. Reglerne i stk. 15 og 16 finder tilsvarende anvendelse på personer, der på grund af arbejde på
Færøerne ikke har bevaret medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse ifølge aftalen af 1. november
1993 mellem Arbejdsministeriet og Færøernes landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring, og
som ikke har fået udbetalt efterløn efter § 74 o.
Stk. 18. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler
om administrationen af denne bestemmelse, om opgørelsen af arbejde efter stk. 1-12 og om udbetaling af
præmien.«
8. I § 75, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 5 og 6« til: »jf. dog stk. 4 og 5«.
9. I § 75, stk. 1, nr. 2, udgår »jf. dog stk. 2,«.
10. § 75, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.
11. To steder i § 75, stk. 4, som bliver stk. 3, ændres »stk. 3, 1. pkt.« til: »stk. 2, 1. pkt.«.
12. I § 75 indsættes efter stk. 7, som bliver stk. 6, som nyt stykke:
»Stk. 7. Et medlem, som i 2012 har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og
skattefrit, kan ikke tilmeldes efterlønsordningen efter stk. 1.«
13. § 77, stk. 3, affattes således:
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»Stk. 3. For medlemmer under 25 år, der modtager dagpenge efter § 52 a med 50 pct. af højeste dagpen‐
ge, fastsættes bidraget til arbejdsløshedsforsikringen på årsbasis til 1,8 gange dagpengenes størrelse, jf. §§
47 og 70.«
14. § 77, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Bidrag til efterlønsordningen udgør på årsbasis 7 gange dagpengenes størrelse, jf. §§ 47 og 70,
jf. dog stk. 5. Bidraget opkræves hos medlemmer, som skriftligt har tilkendegivet, at de ønsker at betale
bidrag.«
15. I § 77, stk. 5, ændres »§ 74 l, stk. 1 og 2« til: »§ 74 l, stk. 1«.
16. I § 77, stk. 6, nr. 4, ændres »jf. § 75, stk. 3, 1. pkt.« til: »jf. § 75, stk. 2, 1. pkt.«
17. I § 77, stk. 6, nr. 5, ændres »jf. § 75, stk. 4« til: »jf. § 75, stk. 3«.
18. I § 77, stk. 6, indsættes som nr. 6:
»6) Et medlem, som i 2012 har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og skatte‐
frit.«
19. § 104 a ophæves.
§2
I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
1246 af 15. oktober 2010, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1561 af 21.
december 2010, § 13 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og § 4 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages
følgende ændringer:
1. Efter § 1 indsættes før kapitel 1:
»§ 1 a. Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen, jf.
§ 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. For personer født i perioden 1. januar 1954 – 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen
60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 – 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60½ år.
For personer født i perioden 1. juli 1959 – 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For
personer født i perioden 1. januar 1960 – 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61½ år.«
2. I § 2, nr. 4, litra a og b, ændres »efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
til: »pensionsudbetalingsalderen nås«.
3. § 8, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 25 år efter at den
forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tids‐
punkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, og for pensionsordninger omfattet af § 15
A tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet.
Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død,
før pensionsudbetalingsalderen nås. Forsikringen kan også tegnes som en ren risikoforsikring, der
kun kommer til udbetaling i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død før det aftalte udløbstidspunkt,
men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis forsikrede bliver invalid eller dør, senere end første
policedag 15 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.«
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4. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., ændres »15 år efter at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »15 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.«
5. § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., affattes således:
»3) Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om
udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbeta‐
lingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest ved første police‐
dag 15 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen«
6. § 11 A, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 25 år efter at kontohaveren
når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor kon‐
tohaveren når pensionsudbetalingsalderen, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år
efter at kontoen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog
tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes, i tilfælde af kontohaverens død før kontohaveren har nå‐
et pensionsudbetalingsalderen, eller i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter
reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension.«
7. § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., affattes således:
»3) Til kontoen skal være knyttet en bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det
tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er
godkendt af Skatterådet, og senest 15 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.«
8. I § 18, stk. 2, 6. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til:
»pensionsudbetalingsalderen«.
9. I § 19, stk. 1, 3. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til:
»pensionsudbetalingsalderen«.
10. § 25, stk. 1, nr. 1, affattes således:
»1) ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, og ved udbetaling ved den lave‐
re pensionsalder, der måtte være godkendt af Skatterådet, men inden 15 år efter at pensionsudbeta‐
lingsalderen er nået, eller første policedag herefter, jf. dog § 26, stk. 1,«
11. § 25, stk. 1, nr. 7, affattes således:
»7) 15 år efter at ejeren når pensionsudbetalingsalderen eller første policedag herefter, eller«
12. I § 26, stk. 1, ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »pensi‐
onsudbetalingsalderen«.
13. § 26, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsal‐
der end pensionsudbetalingsalderen, og hvor afgiftsberegningen sker før det tidspunkt, hvor pensionsud‐
betalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og op‐
sparing i pensionsøjemed og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes
afgift efter § 28, medmindre mindst en af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.«
14. I § 29, stk. 4, ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensions‐
udbetalingsalderen«.
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15. I § 29 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til:
»pensionsudbetalingsalderen«.
16. I § 43 ændres »efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsud‐
betalingsalderen nås«, og »før efterlønsalderen« ændres til: »før pensionsudbetalingsalderen«.
17. I § 53 A, stk. 5, 2. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til:
»pensionsudbetalingsalderen«.
18. I § 53 B, stk. 6, 2. pkt., ændres »efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen er nået«.
§3
I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, foretages følgende
ændringer:
1. I § 3, § 6, stk. 6, 1. pkt., § 7, stk. 1, § 9, stk. 1, § 16 b, stk. 1, 1. pkt., og § 16 b, stk. 2, ændres »efterløns‐
alderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbe‐
skatningslovens § 1 a«.
2. I § 7, stk. 3, og § 24, stk. 3, 3. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a.«
§4
I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010, foretages følgende ændring:
1. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til:
»pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a«.
§5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 14, træder i kraft den 1. januar 2013 og finder anvendelse for personer, der tilmelder sig
efterlønsordningen den 1. januar 2013 eller senere.
Stk. 3. For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 opretholdes tidspunktet for tidligste udbeta‐
ling af ordningen efter de regler, som fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1120 af 20. december 2006 om
beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven).
Stk. 4. §§ 3 og 4 finder anvendelse for tjenestemænd, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere, jf.
dog stk. 5. For tjenestemænd, der er ansat inden den 1. januar 2007, finder de før den 1. juli 2009 gælden‐
de regler anvendelse.
Stk. 5. For tjenestemænd, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere, finder de før den 1. juli 2009
gældende regler fortsat anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tje‐
nestemandspension, jf. § 2, stk. 1 og 2, i lov om tjenestemandspension, og denne ansættelse er sket inden
den 1. januar 2007.
§6
Stk. 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage efter § 77 a i lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til at få efterlønsbidraget udbetalt kontant. Det er en betingelse
for udbetaling, at
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1) personen ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og
3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra
og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012.
Stk. 2. Aftaler om overdragelse af retten til indbetalte efterlønsbidrag er ugyldige, ligesom indbetalte
bidrag ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning.
Stk. 3. Ved opgørelse af beløbet, jf. stk. 1, finder § 77 a, stk. 5, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. tilsvarende anvendelse. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes størrelse i 2012.
Stk. 4. Efterlønsbidrag, som er betalt for en periode til og med den 15. maj 2011, medregnes ikke ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter stk. 1. Bidrag, der er ind‐
betalt for en periode efter den 15. maj 2011, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige ind‐
komst, dog skal der svares en afgift på 30 pct. af udbetalingen efter stk. 1. Pensionsbeskatningslovens §
49 A, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. §§ 79 og 81 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Arbejdsløshedskassen skal informere de personer, som arbejdsløshedskassen har registreret med
indbetalte bidrag, om ændringerne i efterlønsordningen, jf. denne lovs § 1, nr. 2 og 4-7, og om mulighe‐
den for at få bidraget udbetalt efter denne bestemmelse og konsekvenserne heraf.
Stk. 7. Arbejdsløshedskassen er herudover kun forpligtet til at give individuel vejledning om konse‐
kvenserne ved udbetaling efter stk. 1 til de personer, der udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen her‐
om.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler
om ansøgning om udbetaling af bidraget efter denne bestemmelse.
Stk. 9. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler
om arbejdsløshedskassernes vejledning efter denne bestemmelse, herunder om arbejdsløshedskassernes
dokumentation for vejledningen.
Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Mette Frederiksen
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