Dansk efterløn i udlandet
Hvis du får efterløn, kan du opholde dig hvor som helst i
EØS‐området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
(fremover benævnt EØS‐lande) uden at miste retten til
efterløn. Det gælder, hvad enten du vælger at bo,
arbejde eller blot holde ferie i de nævnte lande.
Der er dog visse ting, du skal være opmærksom på, hvis
du ønsker at bo eller arbejde i et EØS‐land, mens du får
efterløn.
Denne pjece beskriver ikke alle de almindelige regler for
efterløn. Det kan du læse mere om i pjecen "Fleksibel
efterløn".

Hvis du ikke skal forsikres i det land, hvor du arbejder,
skal du fortsætte med at være medlem af en dansk a‐
kasse for at få udbetalt efterløn.
Tilbage i den danske a‐kasse
Hvis du har været omfattet af forsikringen i et andet
land og vender tilbage til Danmark, skal du optages i a‐
kassen igen for ikke at miste retten til efterløn.
Du skal skriftligt anmode om optagelse i a‐kassen inden
fire uger efter, at du har fået arbejde eller er flyttet til
Danmark igen.

Hvad er et EØS‐land?
Mellem EU‐landene og en række andre lande er der
indgået en EØS‐aftale. Den betyder, at der gælder en
række fælles regler om arbejdsløshedsforsikring.
Derudover gælder reglerne også for Færøerne.

Har du boet i Danmark, mens du arbejdede i et andet
EØS‐land, skal du optages i en dansk a‐kasse, når du ikke
længere er omfattet af forsikringen i det andet land. Du
skal skriftligt søge om optagelse inden fire uger, fra du
ikke længere er omfattet af forsikringen i det andet
land.

Du kan finde en liste over alle lande og områder på
skat.dk

Overholder du ikke fire‐ugers‐fristen, kan du miste
retten til efterløn.

Arbejde i udlandet
Reglerne for fradrag for arbejde og pension er de
samme, som hvis du bor i Danmark.
Du kan også udføre frivilligt, ulønnet arbejde i samme
omfang som i Danmark eller få tilladelse til at drive
selvstændig virksomhed. Der er dog et par ting, du skal
være opmærksom på.

Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller os, hvor du
bor og arbejder, mens du er på efterløn.

Arbejdsløshedsforsikret ‐ hvor?
Hvis du arbejder som lønmodtager i EØS mv., skal du
som hovedregel forsikres i det land, hvor du arbejder.
Når du bliver forsikret i det andet land, skal du meldes
ud af Kristelig A‐kasse. Du skal dokumentere over for os,
at du er blevet omfattet af forsikringen i det andet land.
Ofte fremgår det af din lønseddel. Du kan også få
dokumentation fra myndighederne i det andet land.
Du kan stadig få efterløn, selv om du ikke er medlem af
a‐kassen. Din efterløn vil blive reduceret med et beløb,
der nogenlunde svarer til det, du normalt betaler i
kontingent. Vi kan fortælle dig om størrelsen af beløbet,
og hvordan reduktionen sker.
Hvis du er omfattet af forsikringen i det andet EØS‐land,
på Færøerne eller i Schweiz, kan du måske få ret til
dagpenge der.
OBS: Hvis du vælger at få dagpenge, skal du træde ud af
efterlønsordningen. Og hvis du først er trådt ud af
efterlønsordningen, kan du ikke træde ind igen. Du
mister altså retten til efterløn!

Selvstændig virksomhed i et EØS‐land
Du kan søge om en tilladelse til at drive selvstændig
virksomhed i EØS mv. mens du får efterløn.
Du kan læse mere i pjecen "Om at drive selvstændig
virksomhed samtidig med efterløn".
Dokumentationen for arbejde eller bopæl i EØS‐lande
Når du tager arbejde i et EØS‐land, skal du sende kopi af
lønsedler for arbejdet til os. Dokumentationen skal vi
blandt andet bruge, når vi skal beregne, hvor meget vi
skal trække fra i efterlønnen, og når vi skal opgøre antal
timer til den skattefrie præmie.
Hvis du flytter, skal du sende dokumentation for din nye
adresse.
Udbetaling af efterløn, når du arbejder eller bor i et
EØS‐land
Det er Kristelig A‐kasse, der udbetaler din efterløn. Du
skal hver måned indsende et efterlønskort. Kortet kan
du sende fra den 6. sidste bankdag hver måned og
senest 1 måned og 10 dage efter perioden udløb.
Når du ikke bor i Danmark, har du ikke mulighed for at
være tilmeldt halvårserklæring.
Efterlønnen udbetales til din konto i et pengeinstitut i
Danmark eller i udlandet. Vælger du at få udbetalingen
overført til udlandet, skal du være opmærksom på, at
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der kan ske forsinkelse i udbetalingen. Måske skal du
også betale et gebyr til den udenlandske bank.
Skat
Vi trækker normalt skat af efterlønnen. Hvis du ikke er
skattepligtig i Danmark, skal du skaffe dokumentation
fra SKAT, der bekræfter det. Vi trækker herefter ikke
skat.
En gang om året skal du sende en skatteopgørelse til
Kristelig A‐kasse, med oplysning om, hvilke indtægter du
har haft i det seneste år. Skatteopgørelsen udsendes på
forskellige tider af året alt efter hvilket land, du
opholder dig i.
Ophold i lande uden for EØS‐området, Grønland,
Færøerne eller Schweiz
Hvis du opholder dig midlertidigt i et land uden for EØS‐
området, kan du få udbetalt efterløn i op til sammenlagt
3 måneder inden for hvert kalenderår.
Er du sammenlagt mere end 3 måneder uden for EØS‐
landene, eller bor der fast, kan du ikke få udbetalt
efterløn. Du kan igen få udbetalt efterløn, når du bor i et
EØS‐land.
Som hovedregel kan du ikke få udbetalt efterløn, hvis du
arbejder uden for et EØS‐land. Der gælder dog særlige
regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver.
Du kan spørge os om de nærmere regler.
Du skal give os besked, hvis du har planer om at være
uden for et EØS‐land i længere tid.
Sygesikring
Det er vigtigt, at du kontakter sygesikringskontoret i din
bopælskommune, så du kan få vejledning om
sygesikring under ophold i udlandet.
Søg råd, inden du rejser
Det er vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, inden du
begynder at arbejde eller bo i et EØS‐land. Det er derfor
en god idé at søge råd hos os, før du beslutter dig.
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