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Flere og flere modtager
dansk pension i udlandet

det og modtager dansk pension, er mere
end fordoblet i løbet af de seneste 15 år.

Figur 1 – Antal personer der har modtaget folkepension og
førtidspension i udlandet – 2003-2018

Det viser en analyse, som ATP har foreta-

Pct.

get. I 2018 fik 57.500 personer sendt deres danske folkepension eller førtidspen-

af folkepension og førtidspension i udlandet er samlet steget fra 2,6 pct. i 2003 til
4,3 pct i 2018 af de samlede modtagere
af de to pensioner. Størstedelen af denne stigning skyldes stigningen i modtagere af folkepension i udlandet. Fra 2003 til
2018 steg udbetalingerne af dansk pensi-
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Antallet af pensionister, der bor i udlan-

Note: Note: Figuren viser udviklingen i antallet af personer der bor i udlandet og har modtaget
folkepension eller førtidspension i de enkelte år samt andelen af alle der modtager de respektive pensioner, der modtager dem i udlandet.
Kilde: ATP’s egne beregninger 2019 på data fra Danmarks Statistik og ATP.
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Kilde: ATP’s egne beregninger 2019 på data fra Danmarks Statistik og ATP.
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Retten til at modtage dansk pension
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Der er fx en tendens til, at udlandspen-

er danske statsborgere, er henholdsvis

EU/EØS-lande:

sionister i 3. lande i højere grad er dan-
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Derudover er andelen af førtidspensio-

grad sammen med en mere globalise-

Schweiz defineres i denne analyse

nister ud af det samlede antal pensioni-

ret økonomi og et mere åbent arbejds-

som et EØS-land, da der er indgået

ster i 3. lande højere end andelen af før-

marked. Mobiliteten er ganske enkelt

en aftale, der er meget lig standard-

tidspensionister i EU/EØS-lande og kon-

langt større end tidligere” siger Claus

aftalen med EU/EØS-landene.

ventionslande. Det øger gennemsnittet,

Blendstrup, chefkonsulent i Ældre Sa-

da førtidspensionsydelsen for en en-

gen, og fotsætter.

lig på den nye førtidspensionsordning

Konventionslande:
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i 2018 udgjorde 223.704 kr., hvilket er
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noget mere end den samlede folkepen-

ge liv er blevet mere internationalt. Det

rokko, Montenegro, New Zealand, Pa-

sionsydelse for en enlig på 155.580 kr.

er blevet mere almindeligt at flytte over

kistan, Tyrkiet, Serbien, USA, Indien,

Siden 2013 kan man dog ikke tage hele

grænser – både før og efter, at man har

Sydkorea og Filippinerne.

sin førtidspension med sig til et 3. land.

forladt arbejdsmarkedet. Derfor ser vi
også en stigning i udvekslingen af pensi-

3. lande:

Tendensen til en høj andel danske stats-

oner landene i mellem, og det er en udvik-
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borgere blandt modtagerne af dansk
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indgået en konvention om social pen-

pension i 3. lande ses fx tydeligt i Syd-

sion med, herunder fx Thailand, Brasilien, Sydafrika.

Sådan er der regnet

Datagrundlaget for dette notat er et årligt dataudtræk fra systemet KMD Social
Pension. Data omfatter samtlige personer, der optræder i International Pensions bestand. Dansk social pension dækker over både folke- og førtidspension.
Faktum tager udgangspunkt i et notat udarbejdet af International Pension i Udbetaling Danmark.
Pensionstyper

Førtidspension
• Førtidspension fra 1. januar 2003
• Førtidspension før 1. januar 2003
• Invaliditetsydelse
• Mellemste førtidspension
• Højeste førtidspension
• Forhøjet alm. førtidspension
Folkepension
• Folkepension med førtidsbeløb
• Folkepension med invaliditetsbeløb
• Folkepension med invaliditets- og erhvervsudygtighedsbeløb
• Folkepension
• Opsat folkepension

Regler for at modtage dansk pension i udlandet

En dansk eller udenlandsk statsborger, som har optjent ret til at modtage dansk pension, kan medtage sin danske pension
til udlandet, hvis personen samtidig opfylder de gældende mindstekrav for bopæl i Danmark. Er man ikke dansk statsborger,
er der et beskæftigelseskrav, der skal opfyldes for at kunne tage pensionen med til udlandet.
Størrelsen af pensionen afhænger af den faktiske periode, den enkelte pensionist har haft bopæl eller arbejdet i Danmark.
Ret til fuld folkepension er betinget af 40 års fast bopæl eller arbejde i Danmark mellem det 15. år og folkepensionsalderen.
Den er på nuværende tidspunkt 65 ½ år for borgere født i perioden 1. juli 1954 til 31. december 1954. Hvis en pensionist ikke
har haft bopæl eller arbejdet i Danmark i 40 år, modtager pensionisten kun en andel af en fuld dansk pension, svarende til
den andel af de 40 år, som personen har opholdt sig eller arbejdet i Danmark. Hvis perioden fx er 20 år, så modtager pensionisten 20/40 (brøk)pension, svarende til halvdelen af, hvad den pågældende pensionist ville have fået udbetalt, hvis pensionisten havde boet eller arbejdet i Danmark i 40 år.
En pensionist i EU/EØS-lande kan få udbetalt både grundbeløb og pensionstillæg. I konventions- og 3. lande kan der som
hovedregel ikke udbetales pensionstillæg. En pensionist i konventions- eller 3. lande kan derfor kun få udbetalt grundbeløbet. Se boksen ”Landebetegnelser” for en opdeling af landene i de tre kategorier. Er man førtidspensionist efter gamle regler, kan man heller ikke modtage pensionstillæg uden for EU/EØS. Førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter 1.
januar 2013 eller senere, må ligeledes undvære en del af deres førtidspension, hvis de flytter udenfor EU/EØS. Man mister
her 62.028 kr. pr. år, hvis man er enlig og 53.304 kr. pr. år, hvis man er gift/samlevende.
Den optjente danske pension kan udbetales, hvis man bor i et EU/EØS land eller i et land, som Danmark har en aftale med
om social sikring – for eksempel USA, Canada og Indien. Bopælskravet med hensyn til optjening af fuld folkepension er blevet skærpet, så det fremover vil kræve flere år i Danmark at få den fulde folkepension. Men de nye regler gælder kun, hvis
du når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere.
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