
Skal du  
bo eller arbejde 

i udlandet? 



Har du styr på det hele? … også sikring af din familie?
Vi hjælper dig og din familie med optimering af jeres forhold 
Skal du lige om lidt bo eller arbejde i udlandet, eller er du måske 
allerede flyttet, så er der en masse, du skal have styr på.  
 
Hos TaxAdvice er vi specialister i at hjælpe personer, der i en 
kortere eller længere periode skal arbejde i udlandet. Vi sørger 
for, at du får styr på alle dine forhold, og at din skat bliver opti-
meret bedst muligt. 
  
Undgå at betale for meget eller for lidt skat  
Vi kan hjælpe dig med at sammensætte din lønpakke, så du får 
mest muligt til rådighed. Kan du eksempelvis blive omfattet af en 
særlig ordning i arbejdslandet, som gælder for personer, der bor og 
arbejder der midlertidigt? Er det fordelagtigt, at din arbejdsgiver 
stiller fri bolig til rådighed for dig? Har du mulighed for at få skattefrit 
udstationeringstillæg?  
 
I de fleste lande udgør medarbejders og 
arbejdsgivers bidrag til social sikring 
typisk en ret stor del af skattebetalingen. 
Dette gælder også, hvis du har en dansk 
arbejdsgiver. Det er i mange tilfælde muligt 
helt at undgå denne del af skattebetalingen ved at 
forblive under dansk social sikring, mens du er i udlandet. 
 
Skal I sælge huset, eller er det bedre at leje det ud? 
Din skattemæssige behandling i Danmark afhænger af, om du beva-
rer din danske bolig under dit ophold i udlandet. Mange begår den 
fejl at sælge boligen således, at den fulde skattepligt til Danmark 
ophører – men i de fleste tilfælde kan det bedre betale sig at udleje 
boligen. Det kan sagtens lade sig gøre, uden at du bliver skatteplig-
tig af din lønindkomst i Danmark. 
 
Selvangivelse i Danmark 
Vi tilbyder også at udarbejde din danske selvangivelse. Det kan ofte 
spare dig for ganske mange penge, hvis du vælger de modeller, der 
giver dig den laveste skattebetaling, eksempelvis ved anvendelse af 
virksomhedsordningen eller på spørgsmålet om, hvorvidt det er 
en fordel fortsat at være fuldt skattepligtig til Danmark. En anden 
vigtig ting er, om du bliver omfattet af fraflytterbeskatning i for-
bindelse med din flytning, og hvordan du i givet fald får henstand 
med skatten. 

Kommer jeg mon til at betale 

for meget i skat? 

Skal vi sælge huset hjemme, eller kan 

vi leje det ud? 



 

Social sikring 
Det er ofte muligt at forblive omfattet af sit hjemlands sociale 

sikring, således at man fortsat kan anvende det danske 
sundhedsvæsen og fortsat optjener ret til folkepension – 
samtidig med at både arbejdsgiver og medarbejder undgår at 
skulle betale dyre bidrag til social sikring i udlandet. Vi hjælper 
dig med at sikre, at du opfylder betingelserne for fortsat at 

kunne være dækket af dansk social sikring samt at sikre de rele-
vante registreringer. 
 
Nøglen til at blive omfattet af dansk social sikring er ofte, at du ind-
går en udstationeringsaftale med din arbejdsgiver i stedet for en 
lokal kontrakt i arbejdslandet. Denne sikrer desuden, at du bevarer 
din anciennitet og fortsat er omfattet af funktionærloven. 
  
Skal du fortsat indbetale til pension? 

Da du typisk ikke betaler skat i Danmark af din løn i udlandet, 
har du ikke samme værdi af at indbetale til pension. Nogle væl-
ger at sætte deres pensionsindbetalinger i bero, mens de er i 
udlandet, men så er det vigtigt at sikre, at forsikringsdæk-
ningerne ikke ophører. En anden løsning er at anvende den 

særlige 53A-ordning, som giver mulighed for, at pensionen 
senere kan udbetales skattefrit.  
 
Samtidig kan vi hjælpe dig med at søge om fritagelse fra pensionsaf-
kastskat (PAL-skat), mens du er i udlandet. 
 
Hvad får du ud af TaxAdvice? 
Hvis du tager os med på råd, så sørger vi for, at du kommer så godt 
afsted, som overhovedet muligt.  
 
Som en del af vores aftale, modtager du et notat om de skattemæs-
sige forhold, der er relevante netop for dig og din familie, og hvor 
alle action points er oplistet med ansvarlig—om det er dig eller Ta-
xAdvice eller din arbejdsgiver, der skal foretage sig noget.  
 
Vores vigtigste opgave er at sikre, at du kan passe dit arbejde og din 
familie og nyde dit ophold i udlandet. 

… også sikring af din familie? 

Kan min familie og jeg sta-

dig være dækket af den 

danske sygesikring? 

Hvad med min pension, 

mens vi er ude? Og dækker 

mine forsikringer? 



 

Hvem er TaxAdvice? 
Vi er et skatterådgivningsfirma med stort fokus på 
bløde værdier og ordentlighed, samtidig med at vi 
ønsker at sikre vores kunder den bedst mulige situati-
on. Vi ønsker at være det skatterådgivningsfirma i 
Danmark, der med høj faglighed og indlevelse skaber 
størst værdi for vores kunder. 

Vi vender tingene på hovedet for at finde nye per-
spektiver, vi er fagligt kompetente, indlevende og har 
som overordnet mål at overstige dine forventninger. 
 
Læs mere på www.taxadvice.dk 

Hvad kan vi? 
Vi rådgiver om nationale og internationale skatte- 
mæssige forhold for personer, herunder virksom-
hedsejere, selvstændigt erhvervsdrivende eller dig, 
som har en udlejningsejendom eller en K/S-
investering. 
 
Netop servicering af privatpersoner med komplicerede 

skatteforhold er vores primære forretningsområde i 

TaxAdvice, herunder hovedaktionærbeskatning, virk-

somhedsordningen og rådgivning om ind- og udstatio-

nering. 

Med indlevelse skaber vi værdi 

Du møder … 
Altid en af vores Tax Partnere, Johnny Normind eller 

Jan S. Hove. 

Johnny Normind er ansvarlig for TaxAdvice’s Expat 

Tax Service Team, der rådgiver virksomheder og med-

arbejdere om udenlandske forhold, herunder ind- og 

udstationeringer, social sikring mv.  

Udover Johnny består teamet af Jan S. Hove, Camilla 

Eiberg, Simon Lauge Olsen og Lisette Noomi 

Wachenschwanz.  

Ring til os 
Vi er altid til rådighed for en snak om, hvordan vi kan 
hjælpe dig - vi investerer gerne en time i at finde ud af, 
hvordan vi kan optimere lige præcis din skat. 

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os og 
aftale et tidspunkt, der passer dig, på 

+45 4586 7000 

eller 

udstationering@taxadvice.dk 


