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Arbejdsgivererklæring ved
corona-relateret arbejde
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Lønmodtagers oplysninger

CPR-nr.

Navn
Adresse

Telefonnummer

Periode for det corona-relaterede arbejde efter 1. marts 2020
Fra dato

Til dato

Udfyldes af arbejdsgiver
Ovennævnte person har haft arbejde, der kan relateres til corona (Sæt kryds)
Det er corona-relateret mer- eller overarbejde
Det er et nyt corona-relateret arbejde, der er startet efter 1. marts 2020
Arbejdsgiver - navn og adresse (Stempel)

SE-nummer
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail

Dato og underskrift
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Vejledning
Hvorfor skal du underskrive en erklæring om corona-relateret arbejde?
Hvis en pensionist eller dennes ægtefælle/samlever udfører corona-relateret arbejde, skal indkomsten fra dette
arbejde i nogle tilfælde ikke indgå i beregningen af pension. For at sikre, at det arbejde, der er udført, er coronarelateret, skal lønmodtagerens arbejdsgiver skrive under på, at medarbejderen har udført arbejde med en coronarelateret funktion.

Mer- og overarbejde
Som udgangspunkt bør du som arbejdsgiver kun udfylde erklæringen, hvis din medarbejder har haft mer- eller
overarbejde, som er corona-relateret.
Mer- eller overarbejde omfatter alt arbejde, der går ud over det aftalte i henhold til ansættelseskontrakten, og som
giver ret til betaling for det ekstra arbejde. Det vil sige, at der også skal ses bort fra bonusser og særlige tillæg, der
direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats. Deltidsansatte, som har haft corona-relateret merarbejde, vil
også være omfattet.
Er der i ansættelsesforholdet ikke fastsat en øvre arbejdstid, vil der ikke være et grundlag for at fastsætte mereller overarbejde i forhold til ansættelseskontrakten. I disse tilfælde bør du derfor som arbejdsgiver ikke udfylde
erklæringen, med mindre, der er tale om en nyansættelse (se nedenfor)

Nyt, corona-relateret arbejde fra 1. marts 2020 eller senere
Hvis din medarbejder har påtaget sig et nyt, corona-relateret arbejde fra den 1. marts 2020 eller senere, bør du
som arbejdsgiver udfylde erklæringen, da hele indkomsten fra et nyt, corona-relateret arbejde ikke skal indgå i
beregningen af pension.
Hvad er corona-relateret arbejde?
Corona-relateret arbejde omfatter fx:
•
•
•
•
•
•

Smitteopsporing
Testarbejde
Vaccinationer
Behandling, pleje og omsorg af patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud
Transport af mink og vacciner
Produktion af værnemidler

Arbejdet kan også dække andre jobfunktioner, men dækker fx ikke udbringning af madvarer fra fx take-away eller
netbutikker, selvom det skyldes en øget efterspørgsel under nedlukningen som følge af corona-situationen.
Hvad skriver du som arbejdsgiver under på?
Du skriver under på, at medarbejderen har været ansat i virksomheden og har udført corona-relateret arbejde.
Du skriver ikke under på, hvor meget af arbejdet eller indkomsten, der er corona-relateret. Det er pensionistens eget
ansvar at oplyse omfanget til Udbetaling Danmark.
Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om corona-relateret arbejde på www.borger.dk/pension-corona. Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8061.
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