Seniormøde 2017
Uddannelsesforbundet
Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Dagpenge
Kravene for at få udbetalt dagpenge:
• A-kasse medlem i mindst 1 år
• Samlet lønindtægt på kr. 223.428 – inden for de seneste 3 år
• Være til rådighed for arbejdsmarked
Fradrag i dagpengene for Tjenestemandspensionen:
• Tjenestemandspensionen divideres med omregningssatsen på 230,08 kr.=
• Antal timer der fradrages i dagpengene.
Pension pr. år 170.000 kr. = pr. måned kr. 14.167 : 230,08 = 61,57 timer
Dagpenge 160,33 minus 61,57 timer = Dagpengetimer 98,76 gange 114,73 kr.
=
Dagpenge i alt kr. 11.331 pr. måned/ 135.969 kr. årligt.

Mindste udbetaling af dagpengene er 14,8 time pr. måned.

Efterlønnens tilbagetrækningsreform
•

Berører alle født fra 1954

•

Efterlønsperioden afkortes fra 5 til 3 år

•

Efterlønsalder øges fra 60 til 64 år

•

Modregningen af pensioner i efterlønnen skærpes i hele efterlønsperioden

•

Folkepensionsalder udskydes til 67 år gradvis

Efterlønsalder fremover………..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Født før 1954
Født 1. januar – 30.juni 1954
Født 1. juli – 31. december 1954
Født 1. januar 1955 – 30. juni 1955
Født 1. juli 1955 – 31.december 1955
Født 1. januar 1956 – 30. juni 1956
Født 1. juli 1956 – 31. december 1958
Født 1. januar 1959 – 30. juni 1959
Født 1. juli 1959 – 31. december 1962
Født 1. januar 1963 – 31. december 1966
Født 1. januar 1967 -----------------------

* 60 år til 65 år
* 60½ år til 65½ år
* 61 år til 66 år
* 61½ år til 66½ år
* 62 år til 67 år
* 62½ år til 67 år
* 63 år til 67 år
* 63½ år 67 år
* 64 år til 67 år
* 65 år til 68 år
* 66 år til 69 år

Ret til efterløn
• Betale efterlønsbidrag fra 1. April 1999/
1. juli 1999
• Medlem af a-kassen fra 31. marts 1992
eller i mindst 20 år indenfor 25 år

Fuldtids efterløn
Så skal 1 af disse 2 krav være opfyldt:



Uafbrudt fuldtidsforsikret fra 1. juli 1999 og frem til efterlønnen



Være fuldtidsforsikret i mindst 10 år inden for de seneste 15 år –
og det seneste år inden efterlønnen

Nedsat arbejdstid kan betyde noget:
 Satsen ( max. satsen kræver kr. 22.300 pr. måned – 12 måneder indenfor
de seneste 24 måneder)
 Rådighed for arbejdsmarked

Efterlønsbevis ved efterlønsalder
Giver mulighed for at:


Overgå til efterløn trods sygdom



Opnå højeste efterlønssats ved at udskyde
efterlønnen op til 2 år



Få mindre fradrag af pensionen i efterlønnen
- gælder kun for dem født førend 01.01.1956





Optjene skattefripræmie
Spare efterlønsbidraget – kun betale a-kasse kontingent
Sikre din efterlønssats

Efterlønskrav
• Overgang til efterløn skal ske fra: Arbejde – Ledighed – Seniorjob
• Din efterlønsalder
• Medlem af a-kasse og betale efterlønsbidrag

• Rask og til rådighed for arbejdsmarked
• Lønindkomst kr. 222.108 indenfor de sidste 3 år

• Bopæl indenfor EØS

2 slags efterløn
Almindelig efterløn
•
Fra efterløns start eller senere
•
Højeste sats 91 % af max. satsen – 2017 = kr. 200.980
•
Fradrag af alle pensioner
Udskudt efterløn
•
Udskyde din efterløn afhængig af din alder - ½ til 2 år
•
Arbejde mindst 30 timer pr. uge, mens efterlønnen udskydes
•
Højeste sats 100 % af max. satsen – 2017 = kr. 220.740
•
Født 1956 og frem – fradrag af ALLE pensioner
•
Født i 1954-1955 særlige gunstige fradragsregler
•
Skattefri præmie

Hvad kan du få?
Lav sats efterløn (91%)

Høj sats efterløn (100%)

(Født indtil 30-06-1959)

Opfylder udskydelsesreglen*) eller født
fra 01-07-1959

200.980 kr. (91 %)

220.740 kr. (100 %)

Ingen mulighed for optjening af
skattefri præmie

Mulighed for optjening af skattefri
præmie

* udskydelsesreglen:
født før 1956:
født jan 1956 til juni 1956
født juli 1956 til dec 1958
født jan 1959 til juni 1959

2 år / 3120 timer
1½ år / 2340 timer
1 år / 1560 timer
½ år / 780 timer

Efterløn og pension
Pensioner

Gamle regler

Gamle regler
2-års regel

Nye regler
Født fra 1/1-1956

Livsvarige

Modregnes med
50%

Modregnes med
55%

Modregnes med 64%

Kun modregning hvis
udbetalt

Kapital- og
ratepensioner
mm

Modregnes med
3% bundfradrag
308.000,-

Ingen modregning

Modregnes med 4%
Uanset udbetaling eller ej

Pension modtaget inden efterlønsalderen
• Pension modtaget inden efterlønsalderen modregnes også
• Der gælder særlige regler, søg rådgivning

• Hvis du fx er født i 2. halvår af 1955 er det relevant for
pensioner, der er udbetalt i perioden fra du fyldte 60 år til du
fylder 62 år

Almindelig efterløn og pension
* 91 % af højeste dagpenge – 2017 kr. 200.980
* Fradrag af alle pensioner - ½ år før efterlønsalderen
Efterlønnen og udbetalt pension:
Løbende udbetalt pension
Kapital-/ratepension

Lav efterløn 91 % sats
Fradrag for løbende udbetalt
Pension med 50/64% fradrag
Fradrag for sum pension
Årlig udbetalt efterløn

150.000 kr. årligt
400.000 kr. engangssum
Før reformen
= 200.980 kr.

Født efter 1/1 1956
/= 200.980 kr.

=
=

75.000 kr.
2.760 kr.

/=
/=

=

123.220 kr.

/= 88.980 kr.

(pr. time kr. 64,04)

96.000 kr.
16.000 kr.

(pr. time kr. 46,25)

Samlet årlig indtægt = 273.220/238.980 kr. årligt plus sum på kr. 400.000 kr.
Kan udbetales i op til 3-5 år!

Almindelig efterløn og pension
* 91 % af højeste dagpenge – 2017 kr. 200.980
* Fradrag af alle pensioner - ½ år før efterlønsalder
Efterlønnen og udbetalt pension:

Opsat pension
Kapital-/ratepension

Lav efterløn 91 % sats
Fradrag for løbende opsat
Pension med 80-60%/64% fradrag
Fradrag for sum pension
Årlig udbetalt efterløn

150.000 kr. årligt
400.000 kr. engangssum
Før reformen
= 200.980 kr.

/ Født efter 1/1 1956
/= 200.980 kr.

=
=

72.000 kr.
2.760 kr.

/= 96.000 kr.
/= 16.000kr.

126.220 kr.

/ = 88.980 kr.

(pr. time kr. 65,60)

(pr. time kr. 46,25)

=

Samlet årlig indtægt = 126.220/88.980 kr. årligt plus sum på kr. 400.000 kr.
Kan udbetales i op til 3-5 år!

Lav efterløn og Pension
Private pensioner:
 Kapitalpensioner
 Ratepensioner
 Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Fradrages også i efterlønnen for de pensionsbeløb der overstiger 308.000 kr.
Kapitalpension på 400.000 kr. tages 5% = 20.000 kr.
Minus bundfradraget
= 15.400 kr.
= 4.600 kr.
Fradrag 60 % af 4.000 kr.
= 2.760 kr.
Reformen – født fra 01.01.1956
Fradrages 4 % af 400.000 kr.

=

16.000 kr.

Udskudt efterløn og pension
* 100 % af højeste dagpenge – 2017 kr. 220.740
* Fradrag af alle pensioner – født før 1956 kun fradrag af lb. udb. pensioner
Efterlønnen og udbetalt pension, når efterlønnen er udskudt plus løntimer.

Løbende udbetalt pension årligt
kr. 150.000
Alderssum pension (engangsbeløb) – udbetalt. Kr. 400.000
Før reform

/

Født fra 1/1 1956

Høj efterløn 100 % sats
Fradrag for løbende udbetalt
Pension med 55/64 % fradrag
Alderssum

=

220.740 kr.

/

= 220.740 kr.

=
=

82.500kr.

/
/

= 96.000 kr.
= 16.000 kr.

Årlig udbetalt efterløn

=

138.240 kr.

/

= 108.740

(pr. time kr. 71,85)

Samlet årlig indtægt

= 288.240/258.740 kr. årligt plus sum tidligere udbetalt.

Ingen pension udbetalt =
Efterlønnen 220.740 kr. årligt + andre pensioner.

Efterløn i 3 år

(pr. time kr. 56,52)

Søg om efterløn
 Udfyldt efterlønsansøgning - findes på www.ftf-a.dk / www.dlfa.dk
 Lønsedler for de sidste 24 måneder – E-indkomst

 Der er tidligst efterløn den dag FTF-A/DLF-A har din ansøgningen
– send den gerne 2 måneder før.
Ansøgning om afsked
 3 måneder for tjenestemænd
 1 måned for overenskomstansatte

Efterløn og udbetaling
• Efterlønnen udbetales bagud i slutningen af hver måned
• Har du arbejde oplyses arbejdstimer og indtægt på det månedlige efterlønskort.
• Efterlønskortet indsendes elektronisk.
• Ønsker du ikke at arbejde, kan du tilmelde dig en halvårserklæring.

I april og oktober hvert år indsendes halvårserklæring med angivelse af evt. ændringer i
dine pensioner for det seneste halve år.
• Du får din beregnede efterløn udbetalt hver måned.

Inden og mens efterløn


Ferie modregnes i efterlønnen



Særlig tilladelse til selvstændig virksomhed –
mindre end 400 timer og 77.500 kr.



Efterløn i udlandet – I EØS ubegrænset ophold –
udenfor EØS max. 3 måneder om året.

Frivilligt arbejde
 Som udgangspunkt uden begrænsninger ved aktiviteter med et
almennyttigt eller humanitært formål

 4 timer pr. uge ved frivilligt arbejde for frivillige organisationer,
foreninger eller lign.
 Altid modregning ved primær drift - regnskaber, vedligeholdelse,
private virksomheder etc.
 Spørg din a-kasse inden du starter

Fleksibel efterløn -

Arbejde ubegrænset…….

Alle arbejdstimer modregnes


særlig regel, hvis timelønnen er mindre end 230,08 kr.



mere end 145,53 timer pr. måned bortfalder efterlønnen
for hele måneden
(mindste udbetalingsreglen – udbetaling for mindst 14,8 time)

Skattefri præmie
Efterlønnen er udskudt og der er optjent timer nok!

 1 portion optjenes for hver 481 timer, der arbejdes frem
til folkepensionsalderen og højst 12 portioner
 1 portion = 13.244 kr. og 12 portioner = 158.928 kr.
 Udbetales, når efterlønstiden er slut

Arbejde – Efterløn – Skattefri præmie
Det er muligt at få alle 3 ting på en gang !
Arbejde – Efterløn – Skattefri præmie
Opfyld kravene for den udskudte efterløn:

• Udskudt efterlønnen 2, 1½,1, ½ år
• Løntimer i udskydelse perioden på gennemsnitlig
30 løntimer pr. uge.

Efterlønsbidraget
Fravalg af efterlønnen – efterlønsbidraget retur
 Før efterlønsalderen bliver beløbet overføret til en privat pension
 Efter efterlønsalderen udbetales beløbet kontant minus indkomstskat

Let at fortryde og intet af tabe !

Her er Alfred… og han
•

arbejder på en
erhvervsskole, som
tømrelærer, hvor han er
glad for at være
• Ret til efterløn ved 63 år
- født 24. juli 1956
• er gift med Astrid
• har 2 børn og 4
børnebørn
• har mange fritids
interesser
• har drømme om at
rejse meget mere

Hvornår skal Alfred
på efterløn?

Den glade tømre

Alle de økonomiske muligheder!

.

Pension…ændre sig
ikke så meget uanset
hvornår jeg går fra

Efterlønnen…ændre sig
afhængig af hvornår
jeg benytter den .

Skattefri
præmie

Svært at vælge!
måske skulle han tage
lidt af det hele ? 

Mit gode job, min
løn! Og mine
kollegaerne 

Tid og råd til det hele?

Pension 63 år
Efterløn på 88.980 kr.

Pension
plus sum

150.000 kr. årligt
400.000 kr.

Ikke længere i job
og ingen løn.
Bliver i jobbet ca. 330.000 kr. årligt

Pension 65 år
Efterløn på 108.740 kr.

Pension 150.000 kr. årligt
plus sum 400.000 kr.

Ikke længere i job
og ingen løn.

Bliver i jobbet ca. 330.000 kr.

Delvis efterløn 65 år

Delvis efterløn 12 timer pr. uge
Efterløn pr. time kr. 56,52 = 35.268 kr. årligt.

Alfred vælger at arbejde
25 timer pr. uge

Udbetales ikke:
Pension 150.000 kr. årligt
plus sum 400.000 kr.
Delvis skattefri
præmie 8 portioner =
105.952 kr.
Delvis løn ca. 223.000 kr.
Timeløn 171,50 kr.

Pension 67 år....
Ingen efterløn

Lidt højere end:
Pension 150.000 kr. årligt
Plus sum 400.000 kr.
Skattefri
Præmie 158.928 kr.

Ikke længere i job
og ingen løn.

Mister sin løn på ca. 330.000 kr.

Gode links:
Efterløn
• www.dlfa.dk
• www.ftf-a.dk
• www.efterloensberegner.dk
• www.frivillighed.dk
• https://www.borger.dk/sider/f
leksydelse-betaler.aspx

Pension
www.pensionsinfo.dk
www.lppension.dk
www.pfa.dk
www.tjenestemandspension.dk
www.atp.dk

www.skat.dk
Ældresagens Værd at vide
www.aeldresagen.dk/faaraadogstoette/vaerdatvide/Sider/d
efault.aspx

Opsigelse/fratrædelse
www.dlf.org
www.fsl.dk
www.uddannelsesforbundet.dk

Hvem kan hjælpe dig?

PensionsSelskab(er)

A-kasse

Skat

Fagforening

Banken

Hvis du vil i kontakt med
Lærernes a-kasse
70 10 00 18

www.dlfa.dk
Send besked via hjemmesiden

Du finder os her:
København
Snorresgade 15

Odense
Ryttergade 12, 2. sal

Århus
Vestergade 48 H

Ålborg
Gasværksvej 30 B 1.sal

Du kan altid
ringe til os på
tlf. 7013 1312

Tak for opmærksomheden 

Vi glæder os til at hjælpe dig 

