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Fra d en

Denne blanket bruges, hvis du

Til den

- ikke forventer at skulle modtage efterløn
i en periode. (Udfyld rubrik A, B og D).
- efter en periode uden efterløn nu skal have
udbetalt efterløn. (Udfyld rubrik A, C og D).
Rubrik A: Navn

CPR-nummer

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

Navn

Adresse

By

Postnr.

Land

E-mail

Rubrik B: Forventer ikke at skulle modtage efterløn
Jeg f orvent er at have arbejde og indt ægt er, og at jeg ikke skal have
udbet alt ef terløn i de næst e 6 måneder.

Ja

Rubrik C: Skal have udbetalt efterløn
Har du inden for de sidste 14 uger før den dato, som du ønsker efterløn udbetalt fra, fået økonomisk
dækning for et antal timer eller haft arbejde udover 37 timer om ugen (30 timer for deltidsforsikrede)?

Ja

Får du nu førtidspension efter lov om social pension eller tilsvarende
udenlandske ydelser, eller har du søgt herom?

Ja

Nej

Får du fratrædelsesgodtgørelse, erstatning, ventepenge, rådighedsløn
eller lignende fra din arbejdsgiver i forbindelse med fratræden?

Ja

Nej

Har du andet lønnet eller ulønnet arbejde, borgerligt ombud eller øvrige hverv?

Ja

Udfyld
AR 259

Nej

Får du dansk eller udenlandsk pension eller lignende?

Ja

Udf yld
AR 259

Nej

Har du indbetalt til en ophørspension for tidligere selvstændige erhvervsdrivende
efter HIWHUO¡QVDOGHUHQ (pensionsbeskatningsloven § 15 A)?

Ja

Udf yld
AR 246

Nej

Er du momsregistreret?

Ja

Udf yld
AR 259

Nej

Er du selv- eller medbygger?

Ja

Udf yld
AR 259

Nej

Har du fået opsparet f eriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb
uden samtidig at holde ferie?

Ja

Udf yld
AR 232

Nej

Nej

Eventuelle bemærkninger
Skriv dine eventuelle bemærkninger:

Rubrik D: Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige jf. § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen.

Husk
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Dato

Underskrift
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Vejledning
Erklæringen
Denne erklæring kan ikke bruges, hvis du driver
selvstændig virksomhed.
Hvis du driver nogen form for selvstændig virksomhed, skal du straks oplyse a-kassen herom. Det
er a-kassen, der giver tilladelse til, at du kan have
selvstændig virksomhed i efterlønsperioden.
Selvstændig virksomhed er fx arbejde efter regning,
landbrug, udlejningsvirksomhed eller lignende. Det
gælder uanset tidspunktet for arbejdet, uanset om
virksomheden drives i selskabsform eller i din
ægtefælles navn, og uanset om virksomheden giver
overskud.
Erklæringen kan heller ikke bruges, hvis du tager
arbejde i eller flytter til et andet EØS-land,
Grønland, Færøerne eller Schweiz. Hvis du flytter til
eller tager arbejde i et andet EØS-land, Grønland,
Færøerne eller Schweiz, skal du straks kontakte
a-kassen.
Ophold i et land uden for EØS-området, i
Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
A-kassen kan oplyse dig nærmere om hvilke lande
og geografiske områder, der er omfattet af EØS.
Til rubrik B
Denne rubrik skal udfyldes, hvis du ikke forventer at
skulle modtage efterløn i en periode.
Forventer du, at du har arbejde og indtægter i de
næste 6 måneder, så du ikke skal have udbetalt
efterløn, er det derfor ikke nødvendigt at udfylde
efterlønskort hver måned. Du kan i stedet udfylde
denne erklæring.
Hvis du i perioden alligevel skal have udbetalt efterløn, fx fordi du ikke længere har arbejde, skal du
straks kontakte a-kassen.
Til rubrik C
Denne rubrik skal udfyldes, hvis du efter en periode
uden efterløn skal have udbetalt efterløn.
Fratrædelsesgodtgørelse mv.
Du skal både oplyse om løbende udbetalinger og
om udbetaling af engangsbeløb.
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Opsparet feriegodtgørelse
Efter ferieloven er der visse muligheder for at få
opsparet feriegodtgørelse udbetalt som et
engangsbeløb uden samtidig at holde ferie. Du skal
oplyse, hvis du har fået opsparet feriegodtgørelse
udbetalt.
Pension
Du skal oplyse, hvis du får udbetalt pension fra en
pensionsordning, som er oprettet som led i et
ansættelsesforhold.
Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som
indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter HIWHUO¡QVDOGHUHQ, skal have
foretaget en ny pensionsopgørelse. Det gælder dog
ikke, hvis du på indbetalingstidspunktet opfylder
2-års-reglen. Du har pligt til at oplyse a-kassen om
indbetalinger til en ophørspension.
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 efterløn og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk.
1, 2 og 12, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Du kan også blive meldt til politiet.
Erklæringen skal udfyldes og sendes til a-kassen
hurtigst muligt. A-kassen har ret til at tilbageholde
eventuel efterløn på et senere tidspunkt, hvis
erklæringen ikke er modtaget.
Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på denne blanket,
bliver 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.
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