Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt.
Tidlig Pension

Send til

Ændringer til udbetaling af
tidlig pension

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Dine oplysninger

CPR-nummer

Navn
Adresse

Telefonnummer
Evt. land

Du finder en vejledning til denne blanket på side 3.

Månedlig bekræftelse ved bopæl i EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet
Hvis du bor i udlandet, skal du hver måned oplyse Udbetaling Danmark om din aktuelle bopælsadresse og evt. indtægter fra personligt
arbejde, for at du fortsat kan få udbetalt tidlig pension:
Jeg bekræfter, at min aktuelle bopælsadresse i udlandet er som anført ovenfor for: _______________________________
måned

___________
år

(husk dato og underskrift på side 2)

Honorarer, B-indkomst og udenlandsk lønindtægt
Har du haft indtægt fra personligt arbejde, der ikke fremgår af indkomstregistret. fx honorarer, B-indkomst
og/eller lønindtægt fra udlandet?

Ja

Nej

Hvis ja, skal du oplyse din lønindtægt mv., samt perioden, hvor du har haft lønindtægt mv.
Indtægt før skat:

Valuta:

Periode fra:

Periode til:

______________________________________________

_________

_______________________________

_________________________

Selvstændig virksomhed i udlandet
Driver du selvstændig virksomhed i udlandet, hvor du er aktiv i driften?
Dette gælder også, hvis du er medarbejdende ægtefælle og modtager indkomst til beskatning.

Ja

Nej

Hvis ja, skal du oplyse din forventede årlige indtægt samt i hvilket år?
Forventet årlig indtægt - beløb:

Valuta:

Hvilket år:

________________________________________________________

_______________________________

_________________________

Feriegodtgørelse
Har du fået udbetalt feriegodtgørelse?

Ja

Nej

Hvis ja, skal du oplyse, hvor meget du har fået udbetalt i feriegodtgørelse, samt første feriedag:
Udbetalt feriegodtgørelse i danske kroner:
_______________________________________kr.

før skat

efter skat

Din første feriedag:
____________________________________________________________

Husk at underskrive blanketten på side 2.
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Midlertidigt udlandsophold
Planlægger du et midlertidigt udlandsophold af mere end to måneders varighed i et land uden for EU/EØS
og Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne?

Ja

Nej

Hvis ja, skal du oplyse, hviket land du vil rejse til, og i hvilken periode du er bortrejst.
Hvilket land vil du rejse til?

Forventet afrejsedato:

Forventet hjemkomstdato:

________________________________________________________

_______________________________

_________________________

Flytning til et andet land
Planlægger du at flytte til et andet land?

Ja

Nej

Hvis ja, skal du oplyse, hvilket land du flytter til, hvornår du flytter samt din nye bopælsadresse.
Hvilket land flytter du til?

Din nye bopælsadresse:

________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Hvornår flytter du?
________________________________________________________

____________________________________________________________

Erklæring og underskrift
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg giver, er korrekte.
Dato

Underskrift

Du kan sende blanketten til Udbetaling Danmark, Tidlig Pension med:
Digital Post fra www.borger.dk eller med post til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.
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Vejledning
Når du får udbetalt tidlig pension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give os besked, hvis der sker ændringer, som
kan have betydning for udbetaling af din ydelse. Herunder kan du læse om, hvordan du udfylder blanketten. Når den er udfyldt, skal du
sende den til Udbetaling Danmark, Tidlig Pension med Digital Post fra www.borger.dk eller med post til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.
Hvis du ikke giver os besked, kan det betyde, at du skal betale hele eller dele af din ydelse tilbage. Det gælder også, hvis du giver os
forkerte eller mangelfulde oplysninger.
Du skal fx give os besked:
Månedlig bekræftelse ved bopæl i EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet
Du skal hver måned indsende blanketten til Udbetaling Danmark og bekræfte din aktuelle bopælsadresse.
Du skal skrive hvilken måned, du bekræfter din adresse for. Hvis du ikke har ændringer, skal du herefter kun udfylde afsnittet ’Erklæring
og underskrift på side 2’.
Hvis du ikke har indsendt din aktuelle adresse inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i
den måned. Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.
Honorarer, B-indkomst og udenlandsk lønindtægt
Du skal oplyse om indtægter ved personligt arbejde, der ikke fremgår af indkomstregistreret, fx honorarer, B-indkomst og lønindtægt fra
udlandet. Du skal angive indtægten i den lokale valuta, samt skrive hvilken periode indtægten dækker.
Hvis du ikke indsender oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned.
Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.
Selvstændig virksomhed i udlandet
Du skal oplyse om indtægt fra selvstændig virksomhed i udlandet, hvis du er aktiv i driften eller medhjælpende ægtefælle. Du skal angive
indtægten i den lokale valuta, samt skrive hvilket år indtægten dækker.
Hvis du ikke indsender oplysningerne inden den 15. i den følgende måned, vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned.
Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.
Hvad betyder aktiv i driften?
Du er aktiv i driften af din virksomhed, hvis du selv udfører opgaver i virksomheden.
Hvis du derimod ikke udfører opgaver i virksomheden, eller din arbejdsindsats er meget begrænset, er du passiv i driften. Du er fx passiv
i driften, hvis du har en passiv investering i en udlejningsejendom.
Hvis du er i tvivl om indkomsten fra din virksomhed skal sidestilles med indkomst fra personligt arbejde, er du velkommen til at kontakte
Udbetaling Danmark, Tidlig Pension.
Hvad er din forventede årlige indkomst?
Forventet årlig indtægt er den indtægt, som du forventer at få fra driften af din selvstændige virksomhed.
Feriegodtgørelse
Du skal selv oplyse os om, hvornår du holder ferie, og hvor meget du får udbetalt i feriegodtgørelse. Du kan selv vælge, om du vil oplyse
feriegodtgørelsen før eller efter skat.
Midlertidigt udlandsophold
Rejser du midlertidigt til et land uden for EU/EØS eller Schweiz, dog ikke ved ophold i Grønland eller på Færøerne, i mere end to måneder,
skal du give Udbetaling Danmark en række oplysninger:
Før du rejser, skal Udbetaling Danmark have besked om afrejsedato og forventet hjemkomstdato.
Når du er kommet hjem, skal du oplyse Udbetaling Danmark om den faktiske hjemkomstdato.
Hvis din rejse mod forventning kommer til at vare længere end to måneder, imens du er afsted, skal du hurtigst muligt under rejsen give
Udbetaling Danmark besked om forventet hjemkomstdato.
Flytning til et andet land
Hvis du flytter til et andet land, skal du give os besked senest den 15. i den følgende måned. Hvis du ikke giver besked indenfor fristen,
vil udbetalingen af tidlig pension ophøre fra den 1. i den måned. Udbetalingen kan tidligst genoptages fra den 1. i måneden efter, at
Udbetaling Danmark har modtaget oplysningerne.
Du har ikke ret til at få udbetalt tidlig pension, hvis du bor i et land uden for EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.
Erklæring og underskrift
Husk at udfylde afsnittet ’Erklæring og underskrift’ på side 2.
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