Erklæring til udbetaling
af orlovsydelse

AR 282

ved ophold uden for EØS-landene*)
(Sluterklæring)
AR 282 - 11-01

Husk at læse vejledningen på side 2, før du udfylder blanketten.
Navn mv.
Navn

CPR-nummer

Adresse

Tlf. nr.

Udbetalingsperiode

(udfyldes af a-kassen)
Fra og
med

Orlovsydelsen er udbetalt

dag måned år

Til og
med

dag måned år

Til og
med

dag måned år

Oplysninger om orlov til børnepasning
Har du i hele perioden været sammen med dit barn?

Ja
Fra og
med

Hvis Nej, oplys perioden, hvor du ikke har været
sammen med dit barn.

Nej
dag måned år

Oplysninger om ferie
Har du holdt f erie i udbet alingsperioden?

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal feriedage

Oplysninger om arbejde og indtægter
Har du haft arbejde og indtægt er i udbetalingsperioden?

Hvis spørgsmålet besvares med Nej, behøver du ikke at svare på de følgende spørgsmål. Du kan derfor nøjes med at
underskrive erklæringen.

Arbejdsindt ægt en eller antal arbejdst imer
Arbejdsgiverens navn og adresse

Indtægter

Timer

Arbejdsgiverens navn og adresse

Indtægter

Timer

Arbejdsgiverens navn og adresse

Indtægter

Timer
Timer

Antal arbejdstimer ved selvstændig virksomhed

Andre indtægter
Hvilken slags indt ægt har du haf t ?

Hvor meget udgør indtægten pr. uge eller
måned, og hvornår er den udbetalt?
Hvem har udbetalt indt ægt en?

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen på side 2.

Husk

Dato

Underskrift

*) EØS-landene er EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein.
AK-Samvirke
AR 282 - 11-01
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Vejledning
Denne erklæring skal bruges efter afholdt orlov
til børnepasning, når du har opholdt dig uden for
EØS-landene.
Hvis du i orlovsperioden har haft arbejde eller
indtægter, nedsættes orlovsydelsen.
Du skal oplyse den arbejdsindtægt (før skat), du har
haft og navn og adresse på arbejdsgiveren. Du skal
oplyse om arbejdsindtægten, selv om den er opnået
ved arbejde uden for normal arbejdstid eller på sønog helligdage.
Hvis du har haft selvstændig bibeskæftigelse, skal du
oplyse det antal timer, Du brugte på virksom- heden.
At drive selvstændig virksomhed betyder normalt, at
man helt eller delvis bærer den økonomiske risiko.
Har du haft andre skattepligtige indtægter, skal du
oplyse indtægtens størrelse og art på erklæringen.
Andre indtægter kan være pensioner. Det kan også
være vederlag fra private og offentlige hverv - fx
som medlem af bestyrelser i selskaber eller
borgerligt ombud.
Børnepasningsorlov
Det er en betingelse for udbetaling af orlovsydelse
under en børnepasningsorlov, at du har været
sammen med det barn, du har fået orlov til.
Har du ikke været sammen med dit barn, kan der
dog udbetales orlovsydelse i fraværsperioder op til 3
ugers varighed, hvis a-kassen skønner, at fraværet
var et naturligt led i pasning af barnet.

Har du ikke været sammen med dit barn, kan der
dog udbetales orlovsydelse i fraværsperioder op til
3 ugers varighed, hvis a-kassen skønner, at
fraværet var et naturligt led i pasning af barnet.
Det er i øvrigt en betingelse for udbetaling af
ydelser under orlov til børnepasning, at du ikke
samtidig har deltaget i en uddannelse i et omfang,
som har berettiget til uddannelsesorlov.
Underskrift
Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver
under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at
være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling
af orlovsydelse mv. og tab af rettigheder. Det står i
§ 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2. Du kan også blive
meldt til politiet.
Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan
blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af
oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.
Kontrol kan også ske ved registersamkøring.
I henhold til persondataloven skal det oplyses, at
- a-kassen kan indhente oplysninger fra
din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine
rettigheder og pligter,
- a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til
registersamkøring,
- du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger
a-kassen registrerer om dig, og
- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Er du i tvivl? - Spørg a-kassen.

AK-Samvirke
AR 282 - 11-01

Side 2 af 2

