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Under henvisning til Folketingets brev af 4. august 2006 følger hermed – i
80 eksemplarer – socialministerens svar på spørgsmål nr. S 6350, stillet af
Mogens Jensen (S).

Spørgsmål nr. S 6350:
”Vil ministeren redegøre for reglerne vedrørende udbetaling af folkepension til
personer, der har bosat sig uden for Danmark, henholdsvis inden for og uden for
EU, og kan ministeren herunder bekræfte, at såfremt man har bosat sig i Thailand, men stadig betaler skat i Danmark, får man kun 1/3 af folkepensionen
udbetalt, og vil ministeren i så fald begrunde, hvorfor der er denne forskel?”

Svar:
Det er en grundlæggende betingelse for retten til dansk folkepension, at man har
fast bopæl i Danmark. Pensionsloven indeholder dog en række undtagelser fra
denne bestemmelse, som betyder, at personer med fast bopæl i udlandet også
kan få tilkendt/udbetalt folkepension. For personer, der er omfattet af disse undtagelser, omfatter retten til at modtage folkepension i udlandet bl.a. folkepensionens grundbeløb og personligt tillæg. Derimod kan pensionstillæg som udgangspunkt ikke udbetales i udlandet.
Ved siden af pensionslovens undtagelser fra bopælskravet findes der en række
aftaler og overenskomster mellem Danmark og andre lande, som på forskellig
vis fraviger pensionslovens bestemmelser om bl.a. bopæl og hvilke ydelser, der
kan modtages i udlandet.
Den aftale, som har betydning for flest borgere, er EF-forordning nr. 1408/71
om social sikring for arbejdstagere m.v., som anvendes indenfor EU/EØS (og
Schweiz) for borgerne i disse lande. Aftalen betyder bl.a., at retten til at få tilkendt og udbetalt dansk pension under bopæl i et andet EU/EØS-land (og
Schweiz) gælder alle ydelser efter pensionsloven.

2

Når pensionstillægget godt kan medtages indenfor EU/EØS, hænger det sammen med, at Danmark ifølge artikel 10 i EF-forordning nr. 1408/71 ikke må
nedsætte eller ændre en pension, fordi pensionisten er bosat i en anden medlemsstat end den, hvorfra pensionen udbetales.
Af lande udenfor EU/EØS har Danmark socialsikringsaftaler med følgende:
Australien, Canada, Chile, Israel, Marokko, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet,
Kroatien, Makedonien, Serbien, Montenegro og Bosnien-Herzegovina.
De socialsikringsaftaler, som Danmark har indgået med lande udenfor EU/EØS,
giver mulighed for at udbetale dansk social pension til danske statsborgere og
statsborgere fra det kontraherende land på medkontrahentens område, dog uden
pensionstillæg.
Folkepensionen er indrettet med henblik på at sikre, at pensionister bosat i
Danmark har et rimeligt forsørgelsesniveau. Grundbeløbet skal dække den basale forsørgelse, mens pensionstillægget skal dække de almindelige leveomkostninger for pensionister med ingen eller få midler udover folkepensionen. Pensionstillægget er således tilpasset det – i relation til andre lande – høje niveau for
leveomkostninger i Danmark. Pensionister bosiddende i udlandet, som alene
modtager folkepensionens grundbeløb, har dog mulighed for at søge om personligt tillæg, hvis de er i en økonomisk vanskelig situation.
Folkepensionens grundbeløb udgør 58.032 kr. årligt, mens pensionstillægget
udgør 58.416 kr. årligt for enlige, og 27.276 kr. årligt for gifte og samlevende.
Det kan derfor afvises, at dansk folkepension udbetales med en tredjedel af beløbet i lande udenfor EU/EØS.
Med hensyn til beskatning af dansk pension i Thailand kan det oplyses, at Danmark og Thailand har indgået en dobbeltbeskatningsaftale, som bl.a. indebærer,
at sociale sikringsydelser – herunder social pension – kan beskattes i det land,
som udbetaler ydelsen. Aftalen giver endvidere mulighed for, at bopælslandet
tillige beskatter ydelsen. Bopælslandet skal i så fald give et nedslag for den skat,
der allerede er betalt i afsenderlandet.
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