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International Pension
Ansøgning om ældre-
check 2023 for 
pensionister i udlandet 
(den supplerende pensionsydelse)

Send til

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Dine oplysninger
Navn

      

Adresse Telefonnummer

CPR-nummer

Aktuel likvid formue (pr. 1. januar 2023)

• for folkepensionister (alderspensionister), der havde ret til folkepension den 31. december 2022, og som ikke fik ældrecheck 
udbetalt i 2022.

• som bor i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2023
Hvis du ønsker at søge om ældrecheck, skal vi have modtaget din ansøgning senest den 31. juli 2023.

Beløb ansøger Valuta Beløb ægtefælle/samlever Valuta

Indestående i pengeinstitutter m.v.

Fradrag i indeståender, fx folkepensionen 
udbetalt sidst i december måned, som dækker 
leveomkostninger i januar, ATP-bidraget, 
indefrosne feriepenge pga. corona-situationen, 
ekstra økonomisk støtte mv.

Kursværdien af obligationer

Pantebreve i depot

Kursværdien af deponerede børsnoterede aktier

Kursværdien af investeringsforeningsbeviser

Andre værdipapirer, herunder værdipapirer i 
udlandet

Kontantbeholdning

Ansøgers erklæring, samtykke og underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne i dette dokument er korrekte. Jeg er samtidig opmærksom på, at afgivelse af urigtige eller mangelfulde 

oplysninger mod bedre vidende er strafbart og vil medføre tilbagebetalingspligt. 

Jeg giver samtidig tilladelse til, at Udbetaling Danmark indhenter de nødvendige oplysninger for at behandle min sag.

Dato Din underskrift

Du kan sende blanketten til Udbetaling Danmark, International Pension med: Digital Post fra www.borger.dk/
international-pension-kontakt eller pr. mail til intpension@atp.dk eller med post til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, 
Danmark.

http://www.borger.dk/international-pension-kontakt
http://www.borger.dk/international-pension-kontakt
mailto:intpension%40atp.dk?subject=
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Du behøver ikke at læse denne orientering, hvis du er 
førtidspensionist eller bor i et andet land, end dem vi har 
nævnt i overskriften.

Du fik ældrecheck i 2022
Hvis du i 2022 har fået ældrechecken udbetalt fra 
Udbetaling Danmark, International Pension, skal du ikke 
foretage dig noget. Ældrechecken vil automatisk blive 
udbetalt til dig sammen med din pensionsudbetaling 
i slutningen af januar måned 2023, hvis du opfylder 
betingelserne.

Du fik ikke ældrecheck i 2022
Hvis du derimod ikke har fået ældrechecken udbetalt i 
2022, kan du søge om ydelsen.

Hvad er ældrechecken?
Ældrechecken er en supplerende pensionsydelse, som 
du kan have ret til, hvis:

• du den 31. december 2022 havde ret til 
folkepension.

• du bor i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, 
Schweiz eller Storbritannien.

Hvad skal du gøre?
Hvis du ønsker at søge om ydelsen, skal du sende 
ansøgningsskemaet til:

Udbetaling Danmark
International Pension
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 31. 
juli 2023. Hvis vi modtager den senere, vil du få et afslag 
på din ansøgning.

Ældrechecken er kun til de økonomisk svagest 
stillede
Ældrechecken kan kun udbetales til de økonomisk 
svagest stillede folkepensionister. Når vi beregner, om du 
har ret til ældrechecken, ser vi både på likvid formue og 
indkomster. Likvid formue vil sige formue, som du har fri 
råderet over.

Du har ikke ret til ældrechecken, hvis:

• du og din eventuelle ægtefælle eller samlever 
tilsammen har en likvid formue på 95.800 DKK 
eller derover pr. 1. januar 2023.

• du er enlig og har en årlig indkomst på mere end 
91.300 DKK pr. 1. januar 2023.

• du er gift eller samlevende, og I har en samlet 
indkomst på mere end 182.900 DKK pr. 1. januar 
2023.

Hvor stor er ældrechecken?
I 2023 er ældrechecken maksimalt 19.200 DKK. Den 
nedsættes i forhold til den likvide formue og indkomster. 
Hvis din folkepension bliver udbetalt med en brøk, bliver 
ældrechecken udbetalt med samme brøk. For at du kan 
få ældrechecken udbetalt, skal den være på mindst 200 
DKK.

I feltet ’Fradrag i indeståender’ skal du oplyse:

• Det beløb, der er beregnet til at dække dine 
leveomkostninger i resten af januar måned.

• Eventuelle ubrugte beløb fra indefrosne feriepenge 
udbetalt pga. corona-situationen

• Eventuelle ubrugte beløb fra ekstra økonomisk 
støtte, som blev udbetalt på grund af den 
ekstraordinære situation med høje energipriser.

Beløbet til dine leveomkostninger er de indkomster, 
du har fået udbetalt i december til dækning af 
leveomkostninger i januar måned. Det kunne fx være 
løn, pensioner eller lignende. Du skal oplyse det samlede 
beløb. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når 
formuen opgøres pr. 1. januar.

Orientering om ældrecheck til folkepensionister, der bor i et EU-land, Norge, Island, 
Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
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