
Medlemsarrangementet om skat & pension

3. november | 09:00-11:00

Slå mikrofon og kamera fra

Stil gerne spørgsmål undervejs i chatten



Program

Del 1 Finn Madsen

• Introduktion til skat

• Indtræden af skattepligt

• Fuld skattepligt – bopælsskattepligt

• Fuld skattepligt – opholdsskattepligt

• Skatteaftale med Danmark 

• Skattepligt til Danmark

• Dansk beskatning af investeringer

Pause i 10 minutter

Spørgsmål

Del 2 Michael Thomsen

• DK pensionssystem

• Skattebegunstigede pensionsordninger

• Beskatning af afkast på pensionsordning

• Begunstigelser

• Beskatning af pensionsudbetalinger fra 

udlandet

• PBL, 53 A-ordninger & 53 B-ordninger

• Overførsel af pensionsordning fra 

udlandet, overførsler fra DK til andre 

lande

• EU-ansatte

Spørgsmål
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Det danske pensionssystem……… kort!

Folkepension m.v.

Firmapension

Tjenestemandspension

Private

Pensions

ordninger

(Supplerende 

Arbejdsmarkedspension)

Supplerende individuelle

Pensionsordninger
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Folkepension

Hvornår kan man få folkepension i Danmark?

Fødselsdag Pensionsalder

1.7.1954-31.12.1954 66 år

1.1.1955-30.6.1955 66 ½ år

1.7.1955-31.12.1962 67 år

1.1.1963-31.12.1966 68 år

1.1.1967-31.12.1970 69 år

1.1.1971-31.12.1974 70 år

1.1.1975-31.12.1978 71 år

1.1.1979-eller senere 72 år

Kilde: Udbetaling Danmark
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Pensionsudbetalingsalder!

Pensionsudbetalingsalder:

• 3 år før folkepensionsionsalderen

• Alder 60 for ordninger oprettet før 1. maj 2007

• Overgangsordning:

60 år for personer født til og med den 31. december 1958.

60 ½ år for personer født i perioden 1. januar til 30. juni 1959.

61 år for personer født i perioden 1. juli til 31. december 1959.

61 ½ år for personer født i perioden 1. januar 1960 til 30. juni 1960.
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Folkepension - optjening

Hvornår er man berettiget til den fulde folkepension?

Folkepensionsalder Betingelser for fuld pension

Indtil 2024 Bopæl  DK i mindst 40 år fra 

det fyldte 15. år

Fra 2025 og fremefter Bopæl i DK i mindst 9/10 af 

perioden efter det fyldte 15. år

Obs! Bopæl i Danmark omfatter f.eks. også

- Udsendt i dansk tjeneste

- Arbejde for dansk virksomhed

- Arbejde på dansk skib

 Brøkpension 

 Off. pension fra udlandet
Udbetaling Danmark
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Skattebegunstigede pensionsordninger

Fradrag/bortseels

esret

Beskatning 

af afkastet

%

Beskatning ved 

udbetaling

Livsvarig 

livrente-

sumindbetaling

Fradrag på maks. Kr. 

53.800

Fordeles over 10 år

15,3 Skat/afgift

Livsvarig 

livrente – 10-

årig indbetaling

Fradrag på maks kr. 

53.800 

I forfaldsåret

15,3 Skat/afgift

Ratepension 

og ophørende 

livrente

Fradrag på maks. Kr. 

58.500

15,3 Skat/afgift
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Beskatning af afkast på pensionsordning, PAL-

skat

Personer der ikke er fuldt skattepligtige eller som anses for hjemmehørende i et 

andet land efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, er ikke pligtige at betale PAL

Ansøgning om PAL-fritagelse indgives på blanket 07.058

Ved bopæl i udlandet kan personen blive pålagt udenlandsk afkastskat –det er bl.a. 

tilfældet i Sverige og i USA.

Husk at give besked til pensionsleverandøren når betingelserne for PAL-fritagelsen

bortfalder
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Begunstigelser

Police oprettet før den 1/1 

- 2008

Police oprettet efter den 

1/1 - 2008

Ægtefælle/registreret 

partner

Ægtefælle/registreret 

partner

- Samlevende i 

ægteskabslignende forhold

Børn eller deres livsarvinger Børn eller deres livsarvinger

Arvinger ifølge testamente Arvinger ifølge testamente

Nærmeste pårørende:
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Begunstigelser, fortsat

Aktiv indsættelse af en begunstiget på en forsikring/pension medfører, at de 

opsparede midler udbetales direkte til den person, som er indsat som begunstiget.

•En udbetaling til den begunstigede er kreditorbeskyttet

•Begunstigelsen kan af forsikringstageren gøres uigenkaldelig.

•Forsikringstageren kan afgøre, at udbetalingen skal båndlægges eller være særeje 

for den begunstigede.

•Afdødes ægtefælle eller livsarvinger kan rejse indsigelser over for begunstigelsen.

•Indsættelse af begunstiget skal ske skriftligt til pensionsselskabet eller påtegnes 

policen. 
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Beskatning af pensionsudbetalinger fra udlandet

Danmark                                                         Udland

Beskatning?• Globalindkomstprincip

• DBO mellem DK og udland?

• PBL§§53A eller 53B
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Beskatning af pensionsudbetalinger fra udlandet

• Hvis der ikke er indgået en DBO mellem Danmark og udlandet, kan Danmark altid

beskatte pensionsudbetalingerne

• I hovedparten af de DBO`er som Danmark har indgået, giver Danmark nedslag 

(credit) for skat betalt af udbetalingerne i udlandet. 

Eksempel:

Pensionsudbetaling fra X-land                                     DKK 100.000

Skat betalt i X-land, 25 pct. =         DKK 25.000

Beregnet dansk skat, 37,7 pct. =   37.700 

Skat til betaling i Danmark              DKK 12.200

• Det er vigtigt at være opmærksom på at udbetalingerne fra den udenlandske 

pension beskattes på toppen af øvrig dansk indkomst, herunder folkepension, ATP 

og udbetalinger fra danske pensionsordninger.
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PBL§ 53 A-ordninger

Ikke-skattebegunstigede ordninger

• Ikke fradrag for indbetalinger efter danske regler 

• Skattepligt af rentetilvæksten (kapitalindkomst) efter danske regler

• Udbetaling skattefri med mindre fradragsret eller bortseelseret for 

indbetalingerne … men det er næppe sandsynligt!
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PBL§ 53 B-ordninger

Skattebegunstigede ordninger

– Symmetri mellem Dobbeltbeskatningsoverenskomst og udenlandske 

ordninger.

– Ikke fradrag efter danske regler

– Ingen skattepligt af værditilvækst

– Udbetalinger er skattepligtig indkomst.

- Ved engangsudbetaling svarende til normal udbetaling

fra kapitalpension er 75% af beløbet skattepligtigt.
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§ 53 A eller § 53 B-ordning

49.020 L-erklæring

Erklæringen skal udfyldes, såfremt man flytter til Danmark og har 

oprettet en udenlandsk forsikrings- eller pensionsordning.

Erklæringen downloades fra Skats hjemmeside under ”blanketter”, 

udfyldes og indsendes.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=73340
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Overførsel af pensionsordning fra udlandet

 Der kan ikke foretages fradrag for indbetalinger, der sker ved overførsel 

fra en pensionsordning, hvis der har været godkendt fradrags-eller 

bortseelsesret for indbetalingerne og overførslen ikke har skatte-eller 

afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person i dette land. 

 Hvis man derimod bliver beskattet i udlandet ved ophævelse af 

ordningen, kan man godt overføre nettoprovenuet til en dansk ordning 

med fradragsret.

 Kan det være en fordel at ophæve en udenlandsk pensionsordning 

inden man flytter hjem?

 Ingen fradragsret/bortseelsesret i udlandet og ingen beskatning ved 

ophævelse af ordningen = provenu kan indskydes på dansk ordning 

med fradragsret!
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EU-ansatte

Beskatning af løn:

Ansatte i EU, Europa-kommissionens medlemmer samt dommere, 

generaladvokater, justitssekretærer og assisterende referenter ved EU-

domstolen er objektivt skattefritaget af løn, vederlag og honorarer.

Det betyder at lønnen ikke skal medregnes i den danske 

indkomstopgørelse.

Pensioner fra EU:

Invalidepension, alderspension og efterladtepension er objektivt 

skattefritaget og skal derfor ikke medregnes i den danske 

indkomstopgørelse.
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Overførsler fra Danmark til andre lande

• Udenlandske pensionsleverandør godkendt:

- Hansard Europe Limited (Irland), Mandatum Life (Finland), The OneLife Company S.A. 

(Lux), 

Pensions OFP (Belgien)  

• Borgererklæring.

• Indbetalingen/overførslen må ikke være skattebegunstiget i udlandet –

dvs. man kan ikke først få fradrag i Danmark og dernæst i udlandet for 

den samme indbetaling!

OBS! Fortsat beskatning af udbetalingerne i Danmark
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Skattemæssige forhold 
v/Finn Madsen, Skattepartner, PwC
November 2021
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PwC

Finn Madsen
Partner  Tax  People & Organisation

Finn Madsen er partner i vores skatteafdeling og har mere end 25 års erfaring 
med rådgivning om international personskat, og indgår derfor i vores 
forretningsområde People & Organisation.

Finn er ekspert i personers beskatning af investeringer, herunder udenlandske 
pensionsordninger og andre udenlandske investeringer, og betjener en række 
velhavende personer, der har investeringer i udlandet, fx fast ejendom. 

Finn rådgiver tillige sportsfolk om skat i forbindelse med deres udlandsophold og 
efterfølgende returnering til Danmark.

Finn rådgiver iværksættere ved deres fraflytning og senere tilbageflytning med alt 
omkring fraflytningsskat og henstandssaldo mv.

Finn interesserer sig for den danske forskerskatteordning, og rådgiver danskere, 
der ønsker at flytte retur til Danmark, om, hvorvidt de opfylder reglerne.

Finn er desuden medlem for foreningen Danes’ ekspertpanel, og vejleder mange 
af foreningens medlemmer om deres skatteforhold.

Særlig indsigt i
• Personskat på tværs af landegrænser

• Tilflytning og fraflytning

• Fraflytningsskat på aktier og henstandssaldo

• Dansk beskatning af investeringer i udlandet

• Dansk beskatning af udenlandske 
pensionsordninger

• Sportsfolk, herunder landsholdsspilleres 
beskatning

• Forskerskatteordningen

• Virksomheders etablering i udlandet

• Arbejdsudleje

• Beskatning af firmabiler og andre 
personalegoder

• Forældrekøb

• Fast ejendom i udlandetKontaktinfo:

Mobile: +45 2214 5327
Email: finn.madsen@pwc.com

Erfaring
• Alle brancher i den private sektor, herunder særligt vind og energi

• Offentlige og private uddannelsesinstitutioner

• Sportsfolk
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https://www.pwc.dk/da/services/hrs.html
mailto:finn.madsen@pwc.com


PwC

Agenda

Indflyvning til emnet

Hvad skal der egentlig til for at blive skattepligtig til Danmark?

Hvad kan beskattes Danmark?

Hvad betyder det, at bo i et land, der har en skatteaftale med Danmark?

Dansk beskatning af investeringer

3
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Indflyvning
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180 dage

Efter 180 dage

183 dage

6 Måneder

Efter 183 dage

3 Måneder
Efter 183 dage i 
kalenderåret
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Indflyvning
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Konkret vurdering
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I hvilket land bor du fast?

6
Marts 2021Danes Worldwide

• Find din telefon
• Start kameraet
• Vær klar til at skrive i 

hvilket land du bor



PwC
Danes Worldwide
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Indtræden af skattepligt

Hvem og hvad? 
• Hvem er skattepligtig - personen
• Hvad er hvem skattepligtig af - indkomsten

Danes Worldwide
8
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Fuld skattepligt - Bopælsskattepligt
Hvad skal der til for at blive fuld skattepligtig?

• Bolig
• Helårsbolig
• Sommerbolig (Pas på pensionistreglen i planloven)

• Ophold
• Længde: 

– Uafbrudt 3 måneder eller 
– 180 dage indenfor enhver løbende 12 måneders periode

• Formål: 
– Fritid & ferie
– Arbejdsophold i kombination med helårsbolig medfører fuld skattepligt fra 1. dag

Danes Worldwide
9
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Fuld skattepligt - Opholdsskattepligt
Hvad skal der til for at blive fuld skattepligtig?

• Ophold i mindst 6 måneder
• Bemærk: Perioden hedder nu 6 måneder
• Ophold udenfor Danmark på grund af ferie eller lignende standser ikke tællingen

– Arbejdsophold udenfor Danmark både standser og nulstiller tællingen
– Pensionister er udfordret, da de ikke arbejder. De skal vende hjem til sit daglige liv i det land hvor de bor fast.

Danes Worldwide
10



PwC

Fuld skattepligt indtræder
Hvad betyder det?

Beskatning af den globale indkomst

Lande uden skatteaftale med Danmark
• Spanien
• Frankrig
• Dubai
• M.fl.

Danes Worldwide
11
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Skatteaftaler

Danes Worldwide
12

Mellem to eller flere lande

Definerer hvorledes konflikter mellem 
landenes interne regler skal løses

Bygger på en moder-aftale fra OECD, 
der sikrer en vis ensartethed
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Fuld skattepligt
Skatteaftaler

Danes Worldwide
13

Artikel 4 – Hovedbestemmelsen

Rangorden:

1. Fast bolig

2. Midtpunkt for livsinteresser

3. Sædvanligt ophold

4. Statsborgerskab
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Opsamling

15
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Konkret vurdering
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Skattepligt til Danmark 
Af hvad?

Aktiv Beskatning i Danmark

Renteindtægter fra danske kilder? Begrænset skattepligt: NEJ
Fuld skattepligt: Ja, men tjek skatteaftale

Udbytte fra aktier Begrænset skattepligt: Ja, 27%
Fuld skattepligt: Ja, 27/42%, men tjek skatteaftale (15%)

Fast ejendom Der skal betales:
• Ejendomsskat til kommunen
• Ejendomsværdiskat til staten
• Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme hvis ej skatteaftale og artikel 4
• Indkomstskat af overskud ved udlejning

Offentlige pensioner Ja

Private pensioner Ja, men tjek skatteaftale

Gevinst på værdipapirer Begrænset skattepligt: Nej
Fuld skattepligt: Ja, men tjek skatteaftale

Danes Worldwide
16



www.pwc.dk

Spørgsmål?

Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund 
af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad 
angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller 
andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 

Succes skaber vi sammen …
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