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Efterlønserklæring 
Halvårserklæring 
 
 

Fra den  

Til den  

 
 

Navn:   CPR-nummer:   
 

Aktiviteter i perioden 
Har du haft arbejde, hvor lønindtægten ikke er indberettet i henhold til Lov om et ind-
komstregister? 
Det kan f.eks. være arbejde i udlandet. 

                  Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 

Har du i perioden haft arbejde ved selvstændig virksomhed eller i en virksomhed, der dri-
ves af din ægtefælle, samlever eller nærmeste familie, eller i et selskab, hvor du eller din 
ægtefælle, samlever eller nærmeste familie ejer aktier eller anparter? 

                  Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 

Har du i perioden haft arbejde, som er ulønnet? 
                  Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 

Har du i perioden haft arbejde ved borgerligt ombud, offentlige eller private hverv? 
Det er vigtigt, at du oplyser alle indtægter for hverv mv., også selv om du har fået foretaget løbende 
fradrag. 

                  Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 

Har du fået sygedagpenge eller løn under sygdom?                   Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 

Har du fået feriepenge eller løn under ferie?                   Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 

Er der sket ændringer i eller regulering af din løbende udbetaling af pension, som er led i 
et tidligere ansættelsesforhold, eller er du begyndt at få sådan en pension? 

                  Ja                    Nej 
 

Hvis Ja, udfyld side 2 
 

Selv- eller medbygger i perioden

Har du i perioden haft arbejde som selv- eller medbygger? 

                  Ja                    Nej Du kan ikke få dagpenge, hvis du deltager i at opføre egen bolig som selv-/medbygger. Retten til dag-
penge genindtræder først, når din personlige medvirken i byggeriet er ophørt. Ved mindre byggearbej-
der i egen bolig, kan du bevare retten til ydelser, dog med fradrag for de timer, du anvender på arbej-
det. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag. 

 
Andre indtægter

Har du haft andre indtægter? 
Andre indtægter omfatter bl.a. indtægter fra ophavsrettigheder, royalties, biblioteksafgifter, koda-
gramex. 

                  Ja                    Nej 

Har du i perioden opholdt dig i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller 
Schweiz? 
EU/EØS-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frank-
rig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlan-
dene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 

                  Ja                    Nej 

Har du i perioden været frihedsberøvet?                   Ja                    Nej 

Har du i perioden søgt om eller fået førtidspension efter lov om social pension, delpension 
eller tilsvarende udenlandske ydelser?                   Ja                    Nej 

Forventer du at have arbejde og indtægter (bortset fra feriepenge eller løn under ferie) de 
næste 6 måneder? 
Hvis du i den kommende periode alligevel får arbejde eller indtægter, skal du straks kontakte a-kas-
sen. 

                  Ja                    Nej 

 
Underskrift 
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen. 

HUSK   Dato: Underskrift: 

HUSK AT LÆSE VEJLEDNINGEN PÅ SIDE 3, FØR DU UDFYLDER BLANKETTEN! 

A-kassen Frie 
 AR 298 – 2020 05 
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CPR-nummer:   

 
 

Aktiviteter i perioden 
-udfyldes kun, hvis du har svaret JA på forsiden 

Uge 

Antal 
arbejds-
timer 

Bruttoindtægt  
fra arbejde,  
hverv mv. 

Arbejdsgiverens og 
virksomhedens navn 
og adresse 

  
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

 
Aktiviteter i perioden 

-udfyldes kun, hvis du har svaret JA på forsiden 

Jeg har fået feriepenge eller løn under ferie for  dage 

Jeg har fået sygedagpenge eller løn under sygdom Fra  Til  

Min pensionsudbetaling er 
begyndt, ændret eller reguleret 
den: 

 dato Det månedlige bruttobeløb er nu:  
(Vedlæg dokumentation)  kr. 

Har du haft andre indtægter?                   Ja                    Nej 

Hvis Ja, oplys indtægtens art og størrelse:  

 
  

A-kassen Frie 
 AR 298 – 2020 05 



 

A-kassen Frie, Overgade 24, 5000 Odense C, Tlf.: 6313 8550, www.frie.dk Side 3 af 3 
 

Vejledning 
Efterlønserklæring, Halvårserklæring (AR 298, v. 2020 05)

 
Fratrædelsesgodtgørelse m.v. 
Du skal både oplyse om løbende udbetalinger og om udbe-
taling af engangsbeløb. 
 
Opsparet feriegodtgørelse 
Efter ferieloven er der visse muligheder for at få opsparet 
feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb uden samti-
dig at holde ferie. Du skal oplyse, hvis du har fået opsparet 
feriegodtgørelse udbetalt. 
 
Pension 
Du skal oplyse, hvis du får udbetalt pension fra en pensions-
ordning, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold. 
Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til 
en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter 
det fyldte 60. år, skal have foretaget en ny pensionsopgø-
relse. Det gælder dog ikke, hvis du på indbetalingstidspunk-
tet opfylder 2-års-reglen. Du har pligt til at oplyse a-kassen 
om indbetalinger til en ophørspension. 
 
Arbejde m.v. 
Du skal oplyse om alt arbejde, f.eks. også arbejdstimer ved 
tilladt jordbrug, arbejde i ægtefællens selvstændige virksom-
hed eller enkeltstående opgaver, der har karakter af selv-
stændig virksomhed. Medvirken ved byggeri og byggear-
bejde i eget hus betragtes også som arbejde. Selv om arbej-
det er ulønnet, skal arbejdstimerne oplyses, medmindre be-
skæftigelsen er ren fritidsaktivitet (hobby). Hvis du har mod-
taget feriegodtgørelse uden samtidig at holde ferie, skal du 
oplyse a-kassen herom. 
 
Borgerligt ombud, offentlige eller private hverv 
Det er vigtigt, at du oplyser alle indtægter for hverv m.v., 
også selv om du har fået foretaget løbende fradrag. 
 
Nye pensionsudbetalinger eller ændringer i eksi-
sterende pensionsudbetalinger  
Du skal oplyse, om du har fået nye pensionsudbetalinger, 
eller om der er sket ændringer i eller regulering af dine eksi-
sterende pensionsudbetalinger fra de pensionsordninger, 
som er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som 
kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden. Som ek-
sempler på ordninger kan nævnes arbejdsmarkedspensio-
ner, som er oprettet på grund af en overenskomst eller efter 
individuel aftale, tjenestemandspensioner og tilsvarende 
ordninger, hvor arbejdsgiveren normalt bidrager. 
 
Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til 
en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter 
det fyldte 60. år, skal have foretaget en ny pensionsopgø-
relse. Det gælder dog ikke, hvis du på indbetalingstidspunk-
tet opfylder 2-års-reglen. Du har pligt til at oplyse a-kassen 
om indbetalinger til en ophørspension. 
 
Hvis du er i tvivl, om en ny udbetaling eller en ændring i ud-
betalingen skal oplyses eller ej, skal du spørge a-kassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virksomhedsoplysninger 
Du angiver virksomhedens oplysninger ved at søge virksom-
heden i CVR-databasen. Hvis du ikke kan finde den rele-
vante virksomhed, kan det skyldes, at virksomheden ikke 
har et dansk CVR-nummer, dvs. enten er udenlandsk eller 
ikke er registreret i CVR. Du skal kontakte a-kassen for at få 
virksomheden oprettet. Herefter kan du søge den via virk-
somhedssøgningen. 
 
Kontrol og anden information 
A-kassen er pålagt at kontrollere de oplysninger, som du af-
giver. Det kan f.eks. ske ved hjælp af oplysninger fra ar-
bejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved regi-
stersamkøring.  
 
I henhold til persondata loven skal det oplyses, at: 
 

• A-kassen i kontroløjemed skal benytte oplysninger 
i a-kassen og SKATs indkomstregister til register-
samkøring 
 

• A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejds-
giver til brug for afklaring af dine rettigheder og plig-
ter 

 
• A-kassen registrerer modtagne oplysninger 

 
• Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kas-

sen registrerer om dig 
 

• Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
 
Underskrift 
Husk dato og underskrift. Bemærk, at du afgiver oplysnin-
gerne på tro og love. Det kan få konsekvenser for din ret til 
ydelser, hvis du giver urigtige oplysninger eller undlader at 
oplyse om forhold af betydning for retten til ydelser. Hvis du 
fortier oplysninger eller giver oplysninger, der viser sig at 
være urigtige, kan det medføre krav om tilbagebetaling af 
ydelser og tab af rettigheder. Du kan også blive pålagt en 
sanktion og meldt til politiet. 
 
Er du i tvivl? - Spørg a-kassen 
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