Faktaark
23. Anmodning, afgørelse og mulighed for klage
For at opnå ret til tidlig pension foreslår regeringen, at personen skal sende en anmodning til myndigheden. Herefter vil myndigheden opgøre, om personen opfylder de objektive kriterier for ret til tidlig pension, og myndigheden vil da træffe afgørelsen.
Anmodning og afgørelse
For at opnå ret til tidlig pension lægger regeringen op til, at der skal sendes en anmodning til myndigheden på samme vis, som det også gælder for folkepensionen.
Der kan anmodes om ret tidlig pension fra det fyldte 61. år. Når anmodningen er
sendt, vil myndigheden i udgangspunktet skulle afgøre sagen inden for et halvt år1.
Anmodning om tidlig pension vil som udgangspunkt skulle ske via en digital selvbetjeningsløsning, dvs. på samme måde som man i dag skal anmode om folkepension.
Regeringen lægger op til, at personen vil blive præsenteret for en opgørelse af den
opgjorte anciennitet på baggrund af de automatisk indhentede oplysninger. Personen vil blive bedt om at bekræfte de indhentede oplysninger eller korrigere og evt.
supplere dem, hvis de automatisk indhentede oplysninger ikke er korrekte eller tilstrækkelige2.
Når myndigheden har indhentet og modtaget alle de nødvendige oplysninger, kan
sagen afgøres. I afgørelsen vil personen få at vide, om vedkommende har opnået
ret til tidlig pension, og i så fald hvornår den pågældende kan modtage tidlig pension fra (dvs. fra enten 1, 2, eller 3 år før folkepensionsalderen), jf. figur 1.

Visse sager kan tage længere tid, fx hvis det er nødvendigt at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder om beskæftigelse i udlandet. Derudover kan der forventes længere sagsbehandlingstid i det første år,
hvor op til seks årgange kan anmode om tidlig pension.
2 Personens eventuelle korrektion eller supplering af oplysninger vil skulle ske ved, at personen indsender dokumentation herfor, og at personen på tro og love erklærer, at den indsendte dokumentation er korrekt.
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Figur 1
Forløb for opgørelse, anmodning og overgang til tidlig pension

Anm.:

Figuren tager udgangspunkt i krav til tid på arbejdsmarkedet (anciennitetskrav), opgørelsesalder, tidspunkt for overgang til tidlig pension frem til 2025 samt en folkepensionsalder på 67 år. Tidligst mulige alder for overgang til tidlig
pension er altid 3 år før folkepensionsalderen. I 2026 hæves kravet til tid på arbejdsmarkedet og opgørelsesalder til
tidlig pension med ét år.

Personer, der har anmodet om og opnået ret til tidlig pension, vil i regeringens udspil senest 3 måneder før overgangstidspunktet modtage et brev, som oplyser at
man snart har mulighed for at gå på tidlig pension, samt den forventede ydelse efter eventuel ydelsesnedsættelse på baggrund af pensionsformue. Personen oplyses
om, at personen løbende kan bekræfte ønske om overgang til tidlig pension fra
førstkommende måned efter alderen for tidlig pension er nået.
Regeringen lægger op til, at man i brevet samtidig vil blive bedt om at bekræfte
størrelsen af sin pensionsformue, som myndigheden automatisk har fået oplyst af
Skattestyrelsen, og man vil også skulle oplyse om sin forventede arbejdsindkomst
fra eventuel selvstændig virksomhed, efter man overgår til tidlig pension. Man vil
endvidere blive bedt om at oplyse, om man forventer at have lønmodtagerindkomst efter overgangen til tidlig pension, idet disse arbejdsindtægter også vil medføre nedsættelse af tidlig pension. Disse oplysninger er nødvendige for at beregne
den månedlige størrelse af den pension, man er berettiget til.
Bekræftelse af oplysningerne vil ske via den digitale selvbetjeningsløsning. Her vil
man også skulle oplyse, hvor mange år man har boet eller arbejdet i Danmark,
som det også kendes fra pensionsloven.3 Oplysningerne skal myndigheden bruge
til at vurdere, om man har ret til den fulde ydelse eller alene en procentdel af ydelsen (det, der tidligere blev kaldt brøkpension).

Som ved afgørelsen om ret til tidlig pension vil personen også her blive bedt om at bekræfte de indhentede
oplysninger eller korrigere og evt. supplere dem, hvis de automatisk indhentede oplysninger ikke er korrekte
eller tilstrækkelige. Det gælder også her, at personens eventuelle korrektion eller supplering af oplysninger vil
skulle ske ved, at personen indsender dokumentation herfor, og at personen på tro og love erklærer, at den
indsendte dokumentation er korrekt.
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De relevante oplysninger vil stamme fra en periode fra personens 15. år frem til
overgangstidspunktet. Denne periode er således længere end perioden, hvor personen kan optjene retten til tidlig pension. Derfor kan personens handlinger efter
det 61. år, dvs. opgørelsesalderen, frem til overgangstidspunktet – fx hvis personen har haft og arbejde i udlandet i denne periode – i særlige tilfælde have betydning for størrelsen af den tidlige pension, som myndigheden har afgjort, at personen
har ret til. Det kan være tilfældet, selvom personens handlinger efter personens
61. år ikke kan have betydning for personens ret til tidlig pension.
Klageadgang
Får man ikke ret til tidlig pension, eller får man ret til tidlig pension fra et senere
tidspunkt, end man forventede, vil man kunne klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Man vil også kunne klage til Ankestyrelsen, hvis man i forbindelse med udbetalingen ikke får udbetalt det beløb, man havde regnet med.

