
  

Side 1 af 4 

 

 
 

Erklæring om repatriering 
for indvandrere uden fortrydelsesret 

til brug efter 1 år i hjemlandet 
 
 
Jeg anmoder hermed om udbetaling af de ydelser, som jeg efter repatrieringsloven er 
berettiget til på nuværende tidspunkt. 
 
Jeg erklærer, at jeg er bosat på nedenstående adresse. 
       
Personlige oplysninger 
 

Navn 
 
 

CPR-nr. (i Danmark) 
 
 

Adresse i hjemlandet 
 
 

By 
 
 

Postnummer 
 
 

Land  

Telefonnummer i hjemlandet 
 
 

 
 
Erklæring om strafbare forhold  
 
Jeg erklærer hermed, at jeg er sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, der helt eller 
delvist har fundet sted eller er fortsat i perioden efter kommunalbestyrelsens afgørelse om 
hjælp til repatriering og indtil det tidspunkt, hvor jeg har anmodet om at få udbetalt den 
resterende del af repatrieringshjælpen.   
  

☐ NEJ                   ☐ JA 

 
Hvis ja, skal du udfylde side 2 eller side 3. 

 
 
___________________________________________________________ 
Dato  Sted   Underskrift 
 
 
Husk at udfylde side 4. med kontooplysninger til overførsel af anden del af etableringsydelsen 



 

Side 2 af 4 

 

 
 
Strafbart forhold i udlandet  
(Kun hvis kryds i ”JA”)   
 
Jeg er sigtet, tiltalt eller dømt for følgende strafbare forhold i udlandet efter afgørelsen om 
hjælp til repatriering:  
 
 

Strafbare forhold 
(angiv 
gerningsindholdet)  

Sigtet (x)  Tiltalt (x)  Dømt (x)  Dato for 
sigtelse, tiltale 
eller dom  

          

          

          

          

          

          

          

 
  
         
Der skal oplyses om alle strafbare forhold, som måtte være begået i udlandet efter 
afgørelsen om hjælp til repatriering.   
  
For en god ordens skyld bemærkes det, at det alene er forhold, som ville kunne have ført til 
udelukkelse fra at opnå opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og 
2, og stk. 5, herunder drab, vold af alvorlig karakter, voldtægt, incest, brandstiftelse, tyveri 
og hæleri af alvorlig karakter, røveri, menneskesmugling, menneskehandel, grov 
frihedsberøvelse, flykapring, sprængning samt narkotikakriminalitet, der kan føre til bortfald 
af støtten. De opregnede tilfælde er ikke udtømmende for, hvornår støtten kan bortfalde. 
Uanset dette skal alle strafbare forhold – også forhold, der muligvis ikke kan føre til bortfald 
af støtten – anføres. Dokumentation for de strafbare forhold skal vedlægges om muligt.   
  
Det bemærkes, at en person, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, 
skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som 
den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder efter 
straffelovens § 163.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 3 af 4 

 

Strafbart forhold i Danmark  
(Kun hvis kryds i ”JA”)  
 
Jeg er sigtet, tiltalt eller dømt for følgende strafbare forhold i Danmark efter afgørelsen om 
hjælp til repatriering:  
 
  

Strafbare forhold 
(angiv 
gerningsindholdet 
og så vidt muligt den 
relevante 
straffebestemmelse)  

Sigtet (x)  Tiltalt (x)  Dømt (x)  Dato for 
sigtelse, tiltale 
eller dom  

          

          

          

          

          

          

          

     

     
          
          
Der skal oplyses om alle strafbare forhold, som måtte være begået i Danmark efter 
afgørelsen om hjælp til repatriering.   
  
For en god ordens skyld bemærkes det, at det alene er forhold, som ville kunne have ført til 
udelukkelse fra at opnå opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 og 
2, og stk. 5, herunder drab, vold af alvorlig karakter, voldtægt, incest, brandstiftelse, tyveri 
og hæleri af alvorlig karakter, røveri, menneskesmugling, menneskehandel, grov 
frihedsberøvelse, flykapring, sprængning samt narkotikakriminalitet, der kan føre til bortfald 
af støtten. De opregnede bestemmelser er ikke udtømmende for, hvornår støtten kan 
bortfalde. Uanset dette skal alle strafbare forhold – også forhold, der muligvis ikke kan føre 
til bortfald af støtten – anføres. Dokumentation for de strafbare forhold skal vedlægges om 
muligt.    
  
Det bemærkes, at en person, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, 
skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som 
den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder efter 
straffelovens § 163.  
 
  
 
 
 



 

Side 4 af 4 

 

Kontooplysninger til overførsel af anden del af etableringsydelsen 
 
 Bank i hjemlandet 
 

Bankens nationale kode  

(bank code) 

 

IBAN nummer 

(Internationalt kontonummer) 

 

Kontonummer  

Bankens navn  

Bankens adresse  

Postnummer og by  

Land  

Bankens bic-code (S.W.I.F.T 

– adresse)  

 

Evt. telefonnummer eller 

faxnummer 

 

 

 Jeg ønsker pengene overført i følgende valuta (sæt X) 
 

DKK  

EURO  

Bopælslandets valuta  

US $  

Anden valuta (skriv art)  

 
 Bank i Danmark 
 

Registrerings nr. (4 cifre)  

Kontonummer (10 cifre)  

Bankens navn  

Bankens adresse  

Postnummer og by  

Evt. telefonnummer eller 
faxnummer 

 

 


