
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. maj 2021

Forslag
til

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og
fleksydelsesbidrag i 2022

Kapitel 1
Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§ 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke
tidligere er betalt tilbage, har ret til at få efterlønsbidragene
udbetalt kontant, hvis
1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået efterlønsal‐

deren, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og
3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmod‐

ning om udbetaling fra personen i perioden fra og med
den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort
fra, at en ansøgning om udbetaling af efterlønsbidrag mod‐
tages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis
ansøgningen er modtaget af arbejdsløshedskassen senest den
30. september 2022.

Stk. 3. Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efter‐
lønsbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af
Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbe‐
taling af efterlønsbidragene.

§ 2. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte
dagpengesatser efter §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløsheds‐
forsikring m.v., som medlemmet har indbetalt som efterløns‐
bidrag, jf. § 77, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes højeste
beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. Efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode til
og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørel‐
sen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales
kontant efter § 1, stk. 1.

Stk. 3. Der svares en afgift på 30 pct. af efterlønsbidrag,
som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020,
når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1. Pensions‐
beskatningslovens § 49 A, stk. 6-9, finder tilsvarende anven‐
delse.

Stk. 4. Udbetaling af efterlønsbidrag efter § 1, stk. 1,
finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den
31. juli 2022. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde
udbetale efterlønsbidrag efter den 31. juli 2022.

Stk. 5. §§ 79, 81 og 88 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Arbejdsløshedskassen skal informere de personer,
som arbejdsløshedskassen har registreret med indbetalte ef‐
terlønsbidrag, om muligheden for at få efterlønsbidragene
udbetalt efter § 1, stk. 1, og konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen er kun forpligtet til at give
individuel vejledning om konsekvenserne ved udbetaling
efter § 1, stk. 1, til de personer, der udtrykkeligt anmoder
arbejdsløshedskassen herom.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af
Beskæftigelsesrådet nærmere regler om arbejdsløshedskas‐
sernes information og vejledning, herunder om arbejdsløs‐
hedskassernes dokumentation for vejledningen.

Kapitel 2
Kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 4. En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der
ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få fleksydelsesbi‐
dragene udbetalt kontant, hvis
1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået fleksydelses‐

alderen, jf. § 1 a i lov om fleksydelse,
2) personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen og
3) Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmod‐

ning om udbetaling fra personen i perioden fra og med
den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort
fra, at en ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidrag
modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3,
hvis ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark se‐
nest den 30. september 2022.
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Stk. 3. Et dødsbo efter en person, der har indbetalt fleksy‐
delsesbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af
Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbe‐
taling af fleksydelsesbidragene.

§ 5. Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte
dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som personen
har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8 i lov om
fleksydelse. Beløbet opgøres på grundlag af sygedagpenge‐
nes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2. Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en perio‐
de til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene
udbetales kontant efter § 4, stk. 1.

Stk. 3. Der svares en afgift på 30 pct. af fleksydelsesbi‐
drag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober
2020, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1. Pen‐
sionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 6-9, finder tilsvarende
anvendelse.

Stk. 4. Udbetaling af fleksydelsesbidrag efter § 4, stk. 1,
finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den
31. juli 2022. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde
udbetale fleksydelsesbidrag efter den 31. juli 2022.

§ 6. Udbetaling Danmark skal informere de personer, som
er registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om mulig‐
heden for at få fleksydelsesbidragene udbetalt efter § 4, stk.
1, og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring
af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om Udbetaling Dan‐
marks information og vejledning.

Kapitel 3
Klageadgang

§ 7. Klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser efter
denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for
direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgø‐
relsen. Klagen sendes til arbejdsløshedskassens hovedledel‐
se, der skal vurdere sagen på ny. Fastholder arbejdsløsheds‐
kassens hovedledelse helt eller delvis afgørelsen, videresen‐
der den klagen sammen med sagens akter til direktøren for
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Klage over direktøren for Styrelsen for Arbejds‐
marked og Rekrutterings afgørelser om medlemmers rettig‐
heder og pligter efter denne lov kan af den, afgørelsen
vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesud‐
valg, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse
om afgørelsen. Klagen sendes til direktøren for Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering, der vurderer sagen på
ny. Fastholder direktøren sin afgørelse helt eller delvis, sen‐
des klagen til Beskæftigelsesudvalget, og klageren underret‐
tes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 8. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan
indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59

a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område.

Kapitel 4
Ikrafttræden

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Kapitel 5
Ændringer i anden lovgivning

§ 10. I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbe‐
kendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, som ændret ved
§ 1 i lov nr. 467 af 20. marts 2021, foretages følgende
ændringer:

1. § 75, stk. 7, affattes således:
»Stk. 7. Et medlem kan ikke tilmeldes efterlønsordningen

efter stk. 1, hvis medlemmet har fået udbetalt efterlønsbi‐
drag eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit efter
1) § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring

af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre
love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efter‐
lønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.),

2) § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring
af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder,
forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af
fleksydelsesbidrag m.v.),

3) lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og
skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelses‐
bidrag eller

4) lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbi‐
drag og fleksydelsesbidrag i 2022.«

2. § 77, stk. 6, nr. 6, affattes således:
»6) Medlemmer, som har fået udbetalt efterløns- eller

fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit i medfør af
a) § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om æn‐

dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og
flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, for‐
kortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af
efterlønsbidrag m.v.),

b) § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn‐
dring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksy‐
delsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og
tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.),

c) lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og
skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydel‐
sesbidrag eller

d) lov om kontant og skattefri udbetaling af efterløns‐
bidrag og fleksydelsesbidrag i 2022.«

§ 11. I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 222 af
12. februar 2021, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. En person kan ikke tilmeldes fleksydelsesordnin‐

gen, hvis personen har fået udbetalt efterløns- eller fleksy‐
delsesbidrag kontant og skattefrit efter
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1) § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring
af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder,
forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af
fleksydelsesbidrag m.v.),

2) § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring
af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre
love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efter‐
lønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.),

3) lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og
skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelses‐
bidrag eller

4) lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbi‐
drag og fleksydelsesbidrag i 2022.«

§ 12. I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr.
234 af 12. februar 2021, som ændret ved § 1 i lov nr. 707 af
26. april 2021, foretages følgende ændringer:

1. § 26 n, stk. 1, nr. 2, affattes således:
»2) Praktikydelse eller aktiveringsydelse efter lov om en

aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om arbejdsløsheds‐
forsikring m.v.«

2. § 26 n, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) Uddannelsesydelse eller uddannelsesgodtgørelse efter

lov om arbejdstilbud til ledige, lov om en aktiv arbejds‐
markedspolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

3. I § 26 n, stk. 1, nr. 14, indsættes efter »arbejdsfortjeneste
efter«: »bistandsloven og«.

4. I § 26 n, stk. 1, nr. 18, udgår »påbegyndt«.

5. I § 26 s, stk. 1, 2. pkt., ændres »tidligst kan overgå« til:
»overgår«.

6. I § 26 s, stk. 7, 1. pkt., ændres »regnes perioden efter stk.
1, 2. pkt., fra 7 dage efter tidspunktet for afgørelsen om ret
til tidlig pension frem til« til: »skal perioden efter stk. 1,
2. pkt., være opfyldt efter tidspunktet for afgørelsen om ret
til tidlig pension og 9 måneder frem, medmindre personen
allerede opfylder kravet efter stk. 1, 2. pkt., ved«.

7. § 26 s, stk. 7, 2. pkt., affattes således:
»Tilsvarende gælder, hvis Udbetaling Danmark træffer af‐

gørelse efter § 26 r, stk. 2, efter det tidspunkt, hvor personen
tidligst kan overgå til tidlig pension.«

8. I § 26 t, stk. 1, 1. pkt., ændres »Udbetaling Danmark skal,
senest 3 måneder før en person overgår« til: »Udbetaling
Danmark skal, senest 3 måneder før en person kan overgå«,
og i 2. pkt. indsættes efter »bekræfte«: »tidspunktet for«.

9. I § 26 t, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Tilsvarende gælder, hvis Udbetaling Danmark træffer af‐

gørelse efter § 26 r, stk. 2, efter det tidspunkt, hvor personen
tidligst kan overgå til tidlig pension.«

10. I § 26 u ændres »og om overgang til tidlig pension efter
§ 26 t« til: », om overgang til tidlig pension efter § 26 t og
om udbetaling af tidlig pension efter § 33, stk. 3«.

11. I § 32 i, stk. 3, 1. pkt., ændres »pensionsbeskatningslo‐
vens § 29« til: »pensionsbeskatningslovens § 29 A«.

12. I § 33, stk. 3, ændres i 1. pkt. »truffet afgørelse om«
til: »truffet endelig afgørelse om overgang til«, og 2. pkt.
ophæves.

Kapitel 6
Territorial gyldighed

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 4. maj 2021

Henrik Dam Kristensen

/ Annette Lind
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