Nulstil

Print

Efterlønserklæring
AR 268 - 2015 - 01

AR 268
År

CPR-nummer

Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten.
Navn

Telefonnummer

Adresse

E-mail

Aktiviteter i perioden
- som lønmodtager?

Ja

Udfyld
side 2

Nej

- v ed selvst ændig virksomhed?

Ja

Udfyld
side 2

Nej

- som selv- eller medbygger?

Ja

Udfyld
side 2

Nej

- der er ulønnet?

Ja

Udfyld
side 2

Nej

- ved borgerligt ombud, of fent lige eller private hverv?

Ja

Udfyld
side 2

Nej

Har du haft indtægter i form af løbende udbetaling af egen pension (dansk eller
udenlandsk), eller har du haft indtægter, der har karakter af pension fx fra din
tidligere arbejdsgiver eller en faglig organisation?

Ja

Udfyld
side 3

Nej

Har du fået udbetalt feriegodtgørelse, som er optjent før overgangen
til efterløn?

Ja

Udfyld
side 3

Nej

Har du fået sygedagpenge eller løn under sygdom?

Ja

Udfyld
side 3

Nej

Har du i årets løb haft
arbejde

Andre indtægter

Andre oplysninger
Har du i årets løb opholdt dig i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis Ja, i hvilke perioder?

Har du i årets løb været frihedsberøvet?
Hvis Ja, i hvilken periode?
Har du i årets løb søgt om eller fået førtidspension efter lov om
social pension, delpension eller tilsvarende udenlandske ydelser?
Hvis Ja, hvilken dato er pensionssagen begyndt?

Eventuelle bemærkninger
Skriv dine eventuelle bemærkninger:

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1, 2 og 12, og § 87, stk. 1 og 2,
i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen.

Husk
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Dato

Underskrift
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CPR-nummer

Aktiviteter i perioden

- udfyldes kun, hvis du har svaret Ja på forsiden.
Antal
arbejdsUge timer

Brutt oindtægt
fra ar bejde,
hverv m v.

Arbejdsgiverens eller
virksomhedens navn
og adresse

Sæt X , h vis
Antal
indtægten
arbejdsstammer f ra
hverv m v. Uge timer

1

28

2

29

3

30

4

31

5

32

6

33

7

34

8

35

9

36

10

37

11

38

12

39

13

40

14

41

15

42

16

43

17

44

18

45

19

46

20

47

21

48

22

49

23

50

24

51

25

52

26

53

27

I alt
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0,00

Brutt oindtægt
fra ar bejde,
hverv m v.

0,00

Arbejdsgiverens el ler
virksomhedens navn
og adresse

Sæt X , hvis
indtægten
stammer f ra
hverv mv.

CPR-nummer

Andre indtægter

- udfyldes kun, hvis du har svaret Ja på forsiden.
Jeg har fået pension fra den

dag m åned år

Jeg har fået feriegodtgørelse for

dage

Oplys beløbet nedenfor:

Januar
Indtægt brutto

Maj
Indtægt brut to

September
Indtægt brutto

Indtægtens art

Indtægtens art

Indtægtens art

Februar
Indtægt brutto

Juni
Indtægt brut to

Oktober
Indtægt brutto

Indtægtens art

Indtægtens art

Indtægtens art

Marts
Indtægt brutto

Juli
Indtægt brut to

November
Indtægt brutto

Indtægtens art

Indtægtens art

Indtægtens art

April
Indtægt brutto

August
Indtægt brut to

December
Indtægt brutto

Indtægtens art

Indtægtens art

Indtægtens art
dag måned år

Jeg har fået sygedagpenge eller løn under sygdom fra den

t il den

dag m åned år

Vejledning
Erklæringen
Erklæringen skal udfyldes og sendes til a-kassen
senest den 10. januar. A-kassen har ret til at
tilbageholde efterlønnen, hvis erklæringen ikke er
modtaget i rette tid. Af dine oplysninger kan
a-kassen se, om betingelserne for udbetaling af
efterløn har været til stede og fortsat er det.
Arbejde mv.
Du skal oplyse om alt arbejde. Fx også arbejdstimer
ved tilladt jordbrug, arbejde i ægtefællens
selvstændige virksomhed eller enkeltstående
opgaver, der har karakter af selvstændig
virksomhed. Medvirken ved byggeri og byggearbejde
i eget hus betragtes også som arbejde.
Selv om arbejdet er ulønnet, skal arbejdstimerne
oplyses, medmindre beskæftigelsen er ren
fritidsaktivitet (hobby).
Du skal dog ikke oplyse om arbejde, der ligger før
din overgang til efterløn og arbejde, der ligger efter
din overgang til folkepension.

Borgerligt ombud, offentlige eller private hverv
Det er vigtigt, at du oplyser alle indtægter for hverv
mv., også selv om du har fået foretaget løbende
fradrag.

Nye pensionsudbetalinger eller ændringer i
eksisterende pensionsudbetalinger
Du skal oplyse, om du har fået nye
pensionsudbetalinger eller om der er sket
ændringer i din eksisterende pensionsudbetalinger fra de pensionsordninger, som er
oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som
kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden.
Som eksempler på ordninger kan nævnes
arbejdsmarkedspensioner, som er oprettet på
grund af en overenskomst eller efter individuel
aftale, tjenestemandspensioner og tilsvarende
ordninger, hvor arbejdsgiveren normalt bidrager.
(fortsættes på side 4)
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Hvis du er i tvivl, om en ny udbetaling eller en
ændring i udbetalingen skal oplyses eller ej, skal
du spørge a-kassen.
Ophold i et land uden for EØS-området,
Grønland, Færøerne eller Schweiz
A-kassen kan oplyse dig nærmere om hvilke
lande og geografiske områder, der er omfattet af
EØS.
Husk
også at give a-kassen besked i årets løb, hvis der
er sket ændringer i de forhold, du tidligere har
oplyst om. Du skal fx straks give a-kassen
besked, hvis du planlægger at opholde dig i
udlandet i længere tid, bliver frihedsberøvet, får
ret til pension eller søger eller får social pension,
eller hvis pensionsbeløbet ændres.
Underskrift
Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver
under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at
være urigtige, kan medføre krav om
tilbagebetaling af efterløn og tab af rettigheder.
Det står i § 86, stk. 1, 2 og 12, og § 87, stk. 1 og
2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan
også blive meldt til politiet.
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Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på denne blanket,
bliver kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af
oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.
Kontrol kan også ske ved registersamkøring.
I henhold til persondataloven skal det oplyses, at
- a-kassen kan indhente oplysninger fra
din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine
rettigheder og pligter,
- a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til
registersamkøring,
- du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger
a-kassen registrerer om dig, og
- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
Er du i tvivl? - Spørg a-kassen.
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