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Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Formueskema Oplysninger om formue

Dine oplysninger

Personnummer

Navn
Adresse

Telefonnummer

Samlivsforhold
Jeg er:

Enlig

Samlevende

Gift

Gift, men ikke samlevende
Personnummer

Ægtefælles/samlevers navn

Ja

Min ægtefælle/samlever har også søgt om helbredstillæg:

Nej

Din aktuelle formue
Indestående i pengeinstitutter mv.

kr.

Obligationer (angiv kursværdi):
kr.
Pantebreve i depot (angiv kursværdi):
kr.
Aktier (deponerede og børsnoterede) og investeringsbeviser (angiv kursværdi):
kr.
Kontantbeholdning

kr.

Andre værdipapirer – angiv art, fx værdipapirer i udlandet (angiv kursværdi):
kr.
Fradrag i formuen – anfør lov, fx for visse erstatninger og godtgørelser:
kr.
Har du nedsparingslån eller nedsparingskassekredit med sikkerhed i fast ejendom?

Ja

Nej

Din ægtefælles/samlevers aktuelle formue
Indestående i pengeinstitutter mv.

kr.

Obligationer (angiv kursværdi):
kr.
Pantebreve i depot (angiv kursværdi):
kr.
Aktier (deponerede og børsnoterede) og investeringsbeviser (angiv kursværdi):
kr.
Kontantbeholdning

kr.

Andre værdipapirer – angiv art, fx værdipapirer i udlandet (angiv kursværdi):
kr.
Fradrag i formuen – anfør lov, fx for visse erstatninger og godtgørelser:
kr.
Har din ægtefælle/samlever nedsparingslån eller
nedsparingskassekredit med sikkerhed i fast ejendom?

Ja

Nej
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Orientering om udveksling af oplysninger og kontrol

Udbetaling Danmarks kontrol
Til brug for kontrol og beregning kan Udbetaling Danmark
uden dit samtykke indhente og samkøre nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser.
Samkøring kan ske med data fra Udbetaling Danmarks
egne registre. Hvis der ved samkøringen fremkommer oplysninger, der er nødvendige for kommunens kontrol, skal
Udbetaling Danmark videregive oplysningerne til kommunen.
Til brug for stikprøvekontrol af dine indkomst- og formueforhold kan Udbetaling Danmark uden dit samtykke få
nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra banker
og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med
øvrige økonomiske oplysninger, som Udbetaling Danmark
har med henblik på kontrol af misbrug med social pension.
Kommunen og Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning, og
til brug for kontrol af, om der kan være sket misbrug ved
udbetaling af ydelser og tilskud.
Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke indhente oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker

mv., hvis det er nødvendigt for behandling af en sag om
tilbagebetaling af ydelser og tilskud.
Kommunen har adgang til en virksomheds lokaler for at
kontrollere de løn- og arbejdsforhold, der danner grundlag
for udbetaling af ydelser og tilskud. Hvis kommunen i den
forbindelse får oplysninger, der har betydning for Udbetaling Danmarks kontrol af, om der kan være sket misbrug
ved udbetaling af ydelser og tilskud, skal kommunen videregive oplysningerne til Udbetaling Danmark.
Registrering
Udbetaling Danmark registrerer de modtagne oplysninger
og videregiver dem til offentlige myndigheder og andre, der
har lovmæssigt krav på at få oplysningerne.
Alle oplysninger indhentes og videregives i elektronisk form.
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling
Danmark har om dig. Du kan kræve at få forkerte oplysninger rettet.
Lovgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 10 – 12, persondataloven kapitel 9 og 10 samt lov
om Udbetaling Danmark §§ 4 – 12.

Erklæring og underskrift(er)
(Husk underskrift fra ægtefælle/samlever, hvis pågældende også har søgt helbredstillæg)
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte,
og at jeg er bekendt med følgende:
• Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning, ligesom jeg har pligt til straks at give Udbetaling Danmark
besked om forandringer i forhold, der kan forventes at
medføre en ændring af pensionen, herunder fx ændringer i formuen, jf. Udbetaling Danmark-lovens § 4
og pensionslovens § 41 eller lov om førtidspension §
41.
• Forkerte eller manglende oplysninger kan betyde, at
jeg skal betale penge tilbage, jf. pensionslovens § 42
eller lov om førtidspension § 42.
• Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver
urigtige eller vildledende oplysninger, kan jeg idømDato og din underskrift

•
•

•

mes bøde efter Udbetaling Danmark-lovens § 14, eller
jeg risikerer bøde eller fængselsstraf efter straffelovens
bestemmelser.
Udbetaling Danmark kan bruge de kontrolmuligheder,
der er beskrevet ovenfor.
Jeg er orienteret om mine rettigheder og pligter efter
persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling
Danmark-loven.
Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan
indhente oplysninger, fx fra arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag, jf.
retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1.

Ægtefælle/samlever: Dato og underskrift
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Vejledning

Ansøgninger om helbredstillæg behandles af kommunen.
For at kommunen kan træffe afgørelse om, hvorvidt du kan
få helbredstillægget, skal Udbetaling Danmark beregne din
såkaldte ’personlige tillægsprocent’, ligesom din formue
skal gøres op. Derfor skal du udfylde oplysninger om din
og din evt. ægtefælle/samlevers formue.
Kommunen afgør, om du kan få helbredstillæg
Når Udbetaling Danmark har behandlet dine oplysninger,
får du en afgørelse, hvor du kan se, hvad din personlige
tillægsprocent er, og hvor stor din formue er. Udbetaling

Danmark giver samtidig kommunen besked. Efterfølgende
får du en afgørelse fra kommunen, hvor du kan se, om du
kan få helbredstillæg.
Sådan beregnes den personlige tillægsprocent
Din personlige tillægsprocent bliver beregnet ud fra, hvad
du og din eventuelle ægtefælle/samlever har af indkomst
ud over pensionen.
Du kan læse mere om helbredstillæg, og hvordan man beregner den personlige tillægsprocent, på www.borger.dk
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