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Til alle kommuner, Udbetaling Danmark m.fl. 

Orientering om vedtagelse af lov om engangstilskud til modta-
gere af forsørgelsesydelser. 
 

Folketinget har den 17. august 2020 vedtaget forslag til lov om engangstilskud til 
modtagere af forsørgelsesydelser (L 208).  
 
Loven, som træder i kraft den 26. august 2020, medfører, at der skal udbetales et 
engangstilskud på 1.000 kr. til personer, der for april 2020 helt eller delvist modtog 
en forsørgelsesydelse. De relevante forsørgelsesydelser fremgår af lovens § 1. 
 
Det er Arbejdsmarkedets Tillægspension, som skal udbetale engangstilskuddet på 
baggrund af oplysninger om personnumre for de personer, som er omfattet af mål-
gruppen. Personnumrene på målgruppen skal afgives af de myndigheder, som har 
oplysninger om udbetaling af de relevante forsørgelsesydelser, jf. lovens § 4. 
 
Der er blevet udsendt et brev til de relevante myndigheder med nærmere instruks 
om hvordan og hvornår personnumrene skal sendes til Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension.  
 
Engangstilskuddet skal ikke indgå i tildelingen eller beregningen af eller medføre 
fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Det 
gælder både for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller samlever eller andre 
husstandsmedlemmer til og med år 2022, hvis tilskuddet ikke er brugt forinden. 
Tilskuddet skal hverken indgå som indtægt eller formue. 
 
Da engangstilskuddet er skattefrit vil det ikke fremgå af indkomstregistret. 
 
Hvis en ydelsesmodtager ikke inden udgangen af 2020 har brugt engangstilskud-
det, og det stadig indestår på borgerens nemkonto, vil beløbet indgå i skattemyn-
dighedernes slutligning for skatteåret 2020. Disse oplysninger lægges som ud-
gangspunkt til grund for formueopgørelsen i 2022, herunder den årlige formueop-
gørelse 1. januar 2022 i forbindelse med udbetaling af en række ydelser, f.eks. pen-
sion og boligstøtte. Hvis engangstilskuddet ikke forbruges, vil det forøge formuen 
og vil kunne påvirke retten til ydelser. Borgeren kan derfor anmode den relevante 
myndighed om at se bort fra engangstilskuddet i forbindelse ansøgning om en 
ydelse eller i forbindelse med den årlige formueopgørelse frem til udgangen af 
2022. Herefter vil tilskuddet kunne indgå som formue i forbindelse med tildelingen 
eller beregningen af offentlige ydelser. 
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I forbindelse med en ansøgning og beregning af en offentlig ydelse, hvori tilskud-
det ikke skal indgå, skal ansøgeren eller modtageren selv dokumentere, at der er 
modtaget et engangstilskud. Modtageren skal ikke dokumentere, at tilskuddet 
endnu ikke er blevet brugt, men blot at tilskuddet er blevet modtaget.  
 
Engangstilskuddet forventes udbetalt i oktober 2020 til personens nemkonto. Per-
soner, som er omfattet af målgruppen, men som ikke får tilskuddet udbetalt auto-
matisk, kan søge om engangstilskuddet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension fra 
den 1. november 2020 til udgangen af februar 2021. 
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