I 2018 kan du få dit efterlønsbidrag betalt skattefrit tilbage
Sige du ja tak til tilbuddet, fravælger du endegyldigt efterløn, skattefri præmie og seniorjob.
Politikerne ser gerne, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet. Her er efterlønsordningen en sten på
vejen. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik derfor i foråret en aftale, der skal fastholde flere på
arbejdsmarkedet. Som en del af aftalen, bliver det i 2018 igen muligt at få sit efterlønsbidrag
udbetalt kontant og skattefrit.
Beløb som er indbetalt for perioden efter 22. juni 2017, vil blive fratrukket en statsafgift på 30 %.
Sådan søger du
Du kan få dit efterlønsbidrag betalt tilbage, hvis du har indbetalt til efterlønsordningen og du endnu
ikke har nået din folkepensionsalder på ansøgningstidspunktet. Du skal sende en skriftlig ansøgning,
hvis du vil gøre brug af tilbuddet. Vi åbner for at sende ansøgninger ind i løbet af januar 2018. Da
Folketinget først vedtog lovforslaget lige før jul, og det indeholdt nogle ændringer i forhold til den
hidtil kendte tekst, er den tekniske løsning desværre lidt forsinket. Vi melder ud, så snart den er på
plads.
Sidste frist for at søge er 30. juni 2018.
Er det en god ide at få efterlønsbidraget retur?
Om det er en god ide for dig, at få betalt efterlønsbidraget tilbage, afhænger af din situation, din
alder og dine forventninger til resten af dit arbejdsliv.
Vi vil gerne give dit et kvalificeret grundlag at træffe din beslutning på. Derfor skriver vi til dig i
midten af januar 2018 med flere oplysninger.
Hvad får du ud af at blive i efterlønsordningen?
Betaler du i dag til efterlønsordningen, har du mulighed for at trække dig tilbage fra
arbejdsmarkedet mellem 4½ og 3 år før din folkepensionsalder, alt efter hvornår du er født.
Det kan være meget fristende at få kontanter på kontoen, og har du indbetalt maksimalt, er det
mange penge, du kan få ud, skattefrit.
Men du bør tænke dig godt om - melder du dig ud af ordningen, kan du ikke senere fortryde.
•

Husk at formålet med tilbuddet er at få folk til at arbejde længere. Vil du selv kunne arbejde
frem til folkepensionsalderen, som løbende stiger i de kommende år?

•

Du siger også farvel til muligheden for at få et seniorjob, som er et tilbud til seniorer, der
opbruger retten til dagpenge højst fem år før efterlønsalderen. Er du sikker på, at du kan
beholde dit job og ikke får brug for et seniorjob?

•

Kan du holde til dit arbejde indtil folkepensionsalderen? Arbejder du med et krævende fysisk
arbejde, kan du måske få problemer med at holde til arbejdet indtil pensionsalderen.

•

Rent økonomisk vil det for mange formentlig bedre kunne betale sig at blive i
efterlønsordningen, også selv om du ikke vil bruge efterlønnen. For arbejder man frem til
folkepensionsalderen, venter en skattefri bonus på op til 159.000 kr.

