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Nyt om at vende hjem - nr. 8, maj 2012 
 
Udrejser indtil nu i 2012 
2012 ligner talmæssigt 2011 indtil videre. I alt 141 personer har valgt at tage imod støtte til repatriering og 
bosætte sig i hjemlandet igen. To tredjedele er indvandrere (halvdelen fra Tyrkiet), en tredjedel flygtninge.  
 
Opfølgning på repatrierede ’gæstearbejdere’ 
I forbindelse med projektet ”Otium i hjemlandet – et oplysningsprojekt for tidligere ’gæstearbejdere’ fra 
Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien” har Dansk Flygtningehjælps medarbejdere gennemført opfølgninger i 
disse to områder. Projektet afsluttes den 31. maj 2012 og evaluering forventes at foreligge i slutningen af juli 
måned. 
 
Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere en god sommer. 
 

 
Særlige opmærksomhedspunkter 
 
Pensionsberettigede udlændinge, der repatrierer 
Når en folke- eller førtidspensionist repatrierer fra Danmark med pensionen, kan de søge SKAT om, at 
skattepligten i Danmark skal ophøre. Det sker ikke af sig selv, hvorfor en del pensionister oplever, at der 
fortsat trækkes skat af en del af deres pension, efter de er flyttet permanent tilbage. 
 
Pensionsafdelingen i kommunen skal oplyse om disse forhold, mens SKAT tager stilling til et egentligt ophør. 
Til formålet skal der udfyldes en blanket 04.029, som findes på SKATs hjemmeside, samt anmodes om 
ophør af skattepligt i Danmark. Sidstnævnte fordi SKAT ellers foretager en skattefritagelse, som fortsat 
udløser forskuds- og årsopgørelse samt udvidet selvangivelse ved bopæl i udlandet. Dette skaber unødige 
problemer for de repatrierede.  
 
Altså er det vigtigt, at der bliver vejledt om skattefritagelse, og at borgeren anmoder om ophør af skattepligt. 
Til dette formål har vi udviklet et standardbrev, som pensionsrådgiveren kan udlevere til borgeren sammen 
med blanket 04.029. 
 
Har I spørgsmål til dette, kan I kontakte Sara Maria Sörensson på 33 73 52 18 eller smsc@drc.dk. Endvidere 
kan SKAT selvfølgelig forklare alle de tekniske detaljer om nødvendigt. 
 
Lovforslag vedtaget 
Som de fleste ved, fremsatte regeringen forslag om at afskaffe den udvidede vejledningspligt samt 
resultattilskud på 25.000 kr. til kommuner, når en borger udrejser med støtte efter loven. Denne lov ophører 
per 1. juli 2012. 
 
Præcisering af at ”repatriere sammen med” 
Social- og Integrationsministeriet har udfærdiget et notat, der omhandler lovens formulering vedrørende 
familiesammenførte til ægtefæller – at de skal repatriere sammen med referencen (medmindre denne er død 
eller der foreligger en skilsmisse). Det fremgår af notatet, som er vedhæftet nyhedsbrevet, at referencen godt 
kan repatriere/vende tilbage før den familiesammenførte – der skal blot (som altid) være tale om en 
permanent tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. 
 


