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International Pension
Indkomsterklæring

Send indkomsterklæringen digitalt på 
intpension@atp.dk eller 
www.borger.dk/international-pension

Dine oplysninger
Årstal

      

Navn Telefonnummer

  CPR-nummer

1. Din personlige indkomst fra andre lande end Danmark

Overskud af selvstændig virksomhed
Beløb før skat: Valuta:

Deltager du aktivt i driften?                     Ja           Nej     

Postadresse:
Udbetaling Danmark 
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød

Indkomst fra andre lande end Danmark for folkepensionister udenfor EU/EØS, Schweiz og 
Storbritannien

Oplys alle beløb før skat og i oprindelig valuta

Lønindkomst (honorarer, sygedagpenge, vederlag mv.) 
Beløb før skat: Valuta:

Hvem udbetaler?  __________________________________________________________________

Bemærkninger

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 og pligt til 

straks at give Udbetaling Danmark besked om ændringer i de 

oplyste forhold, der kan have betydning for min ret til ydelsen.

• Alle forkerte eller manglende oplysninger kan betyde, at jeg 

skal betale penge tilbage.

• Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige 

eller vildledende oplysninger, kan jeg idømmes bøde eller 

fængselsstraf.

• Udbetaling Danmark kan kontrollere, omjeg har ret til folke- 

eller førtidspension.

Dato Underskrift

Ansøgers erklæring, samtykke og underskrift
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For at udbetalt dansk folkepension- eller førtidspension i udlandet skal du 

udfylde felterne på erklæringen. Når den er udfyldt, skal du sende den til 

Udbetaling Danmark, International Pension. Viser det sig, at du har udfyldt 

noget af erklæringen forkert, bliver du kontaktet af Udbetaling Danmark, 

International Pension.

Sådan udfylder du erklæringen

Når du udfylder erklæringen, skal du:

• kun udfylde de rubrikker, der er relevante for dig og din evt. 

ægtefælle/samlever

• skrive de aktuelle beløb så nøjagtigt så muligt

• skrive et forventet beløb, hvis du ikke kender beløbet endnu

• oplyse datoen, hvis indkomsten ændrer sig i løbet af året.

Alle indkomster fra alle lande indgår i beregningen

Dine samlede løn- og virksomhedsindkomster indgår i beregningen af din 

pension, uanset om du betaler skat af indkomsterne i Danmark eller ej.

Hvis den periode, din pension skal beregnes for, er mindre end et helt 

kalenderår, skal du indtaste et forholdsmæssigt beløb for perioden, fx:

Årlig indkomst                                                12.000 DKK

i perioden 1. marts til 31. december              10 måneder

=                                                                     10.000 DKK

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, 

International Pension på tlf. 70 12 80 55.

Husk, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis dine indkomster 

fra andre lande end Danmark ændrer sig.

Personlig indkomst  

Lønindkomst kan fx være:

• Løn

• Feriepenge (dog ikke de indefrosne feriepenge udbetalt pga. corona-

situationen)

• Honorarer

• Jubilæumsgratiale

• Fratrædelsesgodtgørelse

• Personalegoder

• Royalties

• Legater

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt indefrosne 

feriepenge pga. corona-situationen, skal du ikke oplyse det som indkomst 

til Udbetaling Danmark.

Du skal ikke indtaste din folke- eller førtidspension. Beløbene er før skat og 

efter det danske arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Overskud af selvstændig virksomhed

Overskud af virksomhed er fratrukket dansk arbejdsmarkedsbidrag (AM-

bidrag), kapitalafkast og indkomst overført til medarbejdende ægtefælle. 

Overskud kan fx være: 

• Overskud af virksomhed

• Overskud af udlejningsejendom (erhvervsmæssig)

• Hævet opsparet overskud

• Fradrag for medarbejdende ægtefælle

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 

telefon + 45 70 12 80 55. 

På www.borger.dk/international-pension kan du læse mere om dine 

rettigheder og pligter, når du får udbetalt pension i udlandet.

Vejledning
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