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Mange modtagere af dansk
pension i vores nabolande
Antallet af pensionister, der bor i udlandet og modtager dansk folkepension, er

Antal pensionister i udlandet fordelt på de sidste ti år

næsten fordoblet i løbet af de seneste ti
år. Det viser en analyse, som ATP har
foretaget.
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De 48.000, der sidste år boede i udlandet med en dansk folkepension, er en
særdeles sammensat gruppe. Den består både af danske statsborgere, der er
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bosiddende i udlandet, og af udenlandske statsborgere, som tidligere har op-
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Hele verden
*Inkl førtidspensionister
Kilde: Udbetaling Danmark, International Pension

med at bo uden for Danmark som pensionister og modtage dansk pension, vid-

re” siger Ole Beier Sørensen, der er chefanalytiker i ATP: ”Både vores arbejdsliv og vores liv mere bredt er blevet mere

stigning i udvekslingen af pensioner
landene i mellem.”

Regler for at modtage dansk pension i udlandet

Retten til at modtage dansk pension afhænger af, i hvil-

dansk pension afhænger af, hvor mange år personen har

ket land man bor. Fx kan pensionstillæg ikke udbetales til

boet i Danmark. En person, der har boet 40 år i Danmark

pensionister bosiddende i konventions- og tredjelandene.

siden det 15. år, har ret til fuld pension. Har man boet her
i kortere tid, har man som udgangspunkt ret til en brøk-

Der gælder samme krav om alder og nedsættelse af ar-

pension, som udregnes efter antal år, pensionisten har

bejdsevne for at modtage folkepension og førtidspension

boet i Danmark. Den gennemsnitlige folkepension til per-

i udlandet, som der gælder i Danmark.

soner i udlandet var i 2014 på ca. 40.000 kr.

Ydelsen til en pensionist bosiddende udenfor Danmark be-

Reglerne om social pension er nærmere beskrevet på

regnes efter samme regler, som gælder for beregning af

www.borger.dk

pension til pensionister bosat i Danmark. Størrelsen af en

Af- og tilmelding af nyhedsbrevet på www.atp.dk/presse/tilmeld-nyheder
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