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S
venske skovsøer, thailandske pal-
meøer, franske vingårde eller polske 
kurbade. Drømmen om at nyde den 
tredje alder under andre himmel-
strøg bliver realiseret af langt flere i 

dag end for bare ti år siden, viser en ny sta-
tistik over udlandspensionister fra Udbeta-
ling Danmark.

I 2007 fik 34.641 udbetalt dansk pension i 
udlandet. Det tal er steget til 57.103 i 2017 – 
svarende til 65 procent flere. I alt blev der sid-
ste år sendt godt 2,77 milliarder kroner ud af 
landet i folke- og førtidspensioner. I 2007 var 
det godt 1,4 milliarder kroner.

Langt hovedparten af udlandspensionister-
ne er bosat i vores nabolande, efterfulgt af Spa-
nien, Storbritannien, Frankrig, Australien, USA 
og Canada. Men også mere eksotiske destina-
tioner som Thailand, Filippinerne, Brasilien 
og Sydafrika er begyndt at vinde frem.

Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø forventer, 
at gruppen af ældre, som går på pension under 
palmerne, bliver endnu større, når de kom-
mende generationer trækker stikket til arbejds-
livet.

Verden er blevet mindre
»For fremtiden vil bosætning relatere sig me-
re til, at det er en kultur, som de erfarne dan-
skere tænder på – så Thailand kan for dem fore-
komme tættere på end Grækenland. Det sker 
også som led i, at verden helt naturligt bliver 
mindre,« siger Liselotte Lyngsø fra Future Na-
vigator.

Det er generationer med gode engelskkund-
skaber, som samtidig har taget den digitale 
virkelighed til sig, hvor arbejde, sundhed og 
sociale relationer i vidt omfang kan plejes on-
line, forklarer hun.

»De føler sig ikke på samme måde som tid-

Pension 
under 
palmerne 
vinder frem
De senere år er der sket en markant stigning i 
antallet af ældre, som flytter til et andet land. 
Det kan der være god økonomi i. Særligt hvis 
man vælger en eksotisk destination, hvilket 
flere har fået øjnene op for.

Af Louise Kastberg  louise.kastberg@persgroep.net

Mine rådgivere  
kunne heller ikke  
gøre andet end at  
henvise til min egen 
navle og fornemmelsen 
inde bag den.

D
et er meget svært at ramme 
den lige i røven. Renten, 
altså. Ramme den lige så rent 
som John Faxe Jensen ramte 
læderkuglen for 26 år siden 

og sendte Danmark til tops i fodbold-
europa. Baggrunden for mesterskud-
det var dels landstræner Ri-
chardos råd om at kigge på 
sine snørebånd i skudøjeblik-
ket, dels Flemming Povlsens 
mesterlige pasning tilbage til 
midtbanekanonen, der stod 
ladt.

Men hvad gør en boligejer 
med renten uden hverken en Richar-
do eller en Povlsen til at give råd og 
assist? Tja, denne nybagte boligejer har 
i årevis dagligt læst om rentens 
udvikling og økonomernes tanker om 
den. Jeg modtager næsten dagligt 
kommentarer og analyser fra bolig- og 
makroøkonomer, der ikke bestiller 
andet end at holde øje med obligatio-
ner og renter. Dertil havde jeg både 
min hyrede rådgiver til handlen og min 
bank, som jo i sidste ende skulle 
godkende, at jeg låner millioner af dem 
over de kommende 30 år, til at give 
gode råd.

Men hvad kan de sige, når det 
kommer til stykket? Boligøkonomerne 
indrømmer gerne, at de ikke kan 
forudse renten med særlig stor 
sikkerhed. Indimellem tror jeg 
nærmest, de kun forsøger sig som 
rentespåmænd for at gøre insisterende 
journalister tilfredse. Og mine rådgive-
re kunne heller ikke gøre andet end at 
henvise til min egen navle og fornem-
melsen inde bag den.

N
å, men det stod ret hurtigt 
klart, at familien er til et 
fastforrentet lån på to 
procent. To procent over 30 år 
lyder for mig som et slagtil-

bud af de helt gode, når man som jeg 
kan se tilbage på helt andre renteni-
veauer, fra jeg købte min første 
ejerbolig i 1987. Det kan da godt være, 
at boligejere lige nu får penge for at 
låne penge med de mest hidsige 
rentetilpasningslån. Men det varer 
næppe ved, siger min mavefornem-
melse, og så har fastforrentede 
obligationslån den behagelige egen-
skab, at gælden falder, når renten 
stiger. Det vil sige, at jeg begrænser 
min risiko for at ende med et hus, hvor 
gælden er højere end værdien.

I kampens sidste minutter kom så 
det sidste spørgsmål om, hvorvidt 
lånet skulle kurssikres eller ej.

»Tja, hvad synes du selv?«
Enhver rådgiver vil jo – netop når 

renten ikke kan forudsiges – kalde en 
kurssikring fornuftig. Den koster et 
fradrag på kursen, og det kunne i vores 
tilfælde omregnes til ekstra gæld på 

Nu snød  
renten mig igen

godt 20.000 kroner. De penge er 
spildt, kan jeg nu konstatere. Kursen 
på toprocents obligationslån har 
netop i denne uge fået et comeback 
og nærmer sig igen 100 efter endnu 
en omgang turbulens på især de 
amerikanske finansmarkeder og sære 

udtalelser fra USAs præsident 
Donald Trump. Han har været 

de danske boligejere en god 
ven, den mand.

Da vi købte vores forrige 
hus i 1997, var vi ude for 

noget tilsvarende – bare med 
modsat fortegn. Dengang var jeg 

ung og risikovillig og optog et 
fastforrentet lån uden kurssikring. 
Mens vi ventede på at overtage huset 
og hjemtage lånet, sneg kursen sig 
over 100. Men få dage inden fælden 
klappede, åbnede Folketinget med 
daværende statsminister Poul Nyrup 
Rasmussen (S) på talerstolen. Jeg 
ved selvfølgelig ikke præcis, om det 
var hans melding om, at »stigningen 
i både det private og det offentlige 
forbrug i Danmark må dæmpes 
næste år« eller hans forslag om at 
lave en midlertidig forhøjelse af 
stempelafgiften på tillægslån i 
ejerboliger, der gjorde udslaget. Men 
kursen og dermed mit provenu på 
lånet faldt til under 100 igen.

D
enne gang kurssikrede vi af 
to årsager:

Den ene var, at vi købte 
vores nye hus 12 dage, før vi 
ville være bortrejst i fire 

uger. Jeg havde ikke lyst til undervejs 
at tjekke obligationskurser hver aften 
for at finde det rigtige tidspunkt til at 
lukke lånet. Den anden er, at jeg nok 
dybest set er til både livrem og seler. 
Især når der på lånebanen egentlig ik-
ke findes hverken en træner med 
gode råd eller en holdkammerat med 
en god assist, når lånet skal lukkes, 
og ingen kan forudse, hvor bolden 
flyver hen.

Povl Dengsøe er privatøkonomisk 
journalist på Berlingske Business

POVL DENGSØE

MINE 
PENGE

Retten til at få udbetalt dansk 
folkepension er afhængig af, 
hvilket land du bor i. Eksempelvis 
er det ikke muligt at opnå pensi-
onstillæg i nogle lande. Størrelsen 
på pensionsudbetalingen følger 
de danske regler.

For at opnå fuld folkepension skal 
du have opholdt dig 40 år i 
Danmark mellem det 15. år og 
pensioneringstidspunktet – har du 
opholdt dig i Danmark i en 
kortere periode, udbetales 
folkepensionen forholdsmæssigt 
med antallet af år som bosid-
dende i Danmark.

Du kan altid få dine private 
pensioner udbetalt, uanset hvor 

du bor, men skattereglerne for 
udbetalinger varierer meget fra 
land til land. Dog er tendensen, at 
du grundlæggende beskattes af 
dine pensionsudbetalinger, som 
hvis du boede i Danmark. Det ses 
af de dobbeltbeskatningsaftaler, 
som Danmark indgår med hvert 
enkelt land.

Vil du vide, hvor og hvor meget du 
skal betale i skat, kan du kontakte 
Skat og de udenlandske skatte-
myndigheder.

Du kan læse mere om reglerne  
for pension i udlandet på  
www.borger.dk.

Kilder: Velliv og Borger.dk

FAKTA

Det skal du vide om pension i udlandet
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ligere generationer forpligtede af de lokale fa-
miliestrukturer og børnebørn. 68erne har gen-
nem hele livet brudt grænser, hvor de som de 
første aktivt skabte en ungdomskultur. Og nu 
vil de skabe en ældrekultur, hvor det gælder 
om at lytte til sine drømme og nå længst og 
bedst muligt på literen,« siger fremtidsforske-
ren.

Hvis man ser på det samlede antal udlands-
pensionister, som er bosat i såkaldte trejde-
lande, udgør de dog stadig en beskeden andel 
på 2,4 procent, mens 15,4 procent bor i kon-
ventionslandene. EU/EØS-landene tegner sig 
for hele 81,3 procent af udlandspensionister-
ne.

For helbredet og pengenes skyld
Käte Larsen, socialrådgiver og Master of Pub-
lic Health, har arbejdet 19 år i Ældre Sagens 
rådgivning, der årligt modtager over 35.000 
henvendelser.

Hun rådgiver jævnligt folk, som ønsker at 
tage deres pension med til udlandet. Det er 
typisk forskellige steder i Europa. En del har 
f.eks. haft et feriehus i Sverige, Frankrig eller 
Spanien, som de nu ønsker at slå sig ned i he-
le året.

»I de senere år har vi fået lere opringnin-
ger fra folk, som lytter uden for EU til ek-
sempelvis Thailand. Det gør de primært af 
helbredsmæssige årsager, og fordi de bedre 
kan få pensionen til at slå til,« siger Käte Lar-
sen.

Cheføkonom Jens Christian Nielsen fra pen-
sionsselskabet Velliv (tidligere Nordea Liv & 
Pension, red.) oplever ligeledes, at interessen 
for at tage pensionen med til udlandet stiger 
voldsomt i disse år.

sparinger set i et internationalt perspektiv, 
forklarer cheføkonomen.

Så langt rækker pensionen
På baggrund af tal fra OECD har han set nær-
mere på, hvor langt en dansk pension rækker 
i blandt andet en stribe europæiske lande.

»Vil man have rigtig meget ud af sin pensi-
on, skal man overveje at bosætte sig i Polen 
eller Tyrkiet. Her rækker pengene to-tre gan-
ge længere end i Danmark. Meget forsimplet 
svarer det til, at de 155.580 kroner, som en re-
elt enlig i Danmark får i folkepension og fuldt 
tillæg, vil række til en sammenlignelig ind-
komst i Polen på 360.000 kroner,« forklarer 
Jens Christian Nielsen.

Man får også mere ud af sin pension i de 
lande, hvor danskerne mere traditionelt bo-
sætter sig. Eksempelvis vil folkepensionen 
med tillæg svare til en indtægt på ca. 200.000 
kroner i Tyskland og Italien. Lidt mere får man 
for pengene, hvis turen går til Grækenland el-
ler Portugal. Her svarer en dansk folkepension 
til en indtægt på ca. 250.000 kroner.

»Er drømmedestinationen mere eksotisk, 
som eksempelvis Indonesien, kommer man 
mere end tre gange så langt for pengene som 
i Danmark,« siger cheføkonomen.

Hvis der ikke er tale om et OECD-land, kan 
man eventuelt benytte det såkaldte Big Mac-
indeks til at få en indikation af prisniveauet i 
det pågældende land, tilføjer han. Økonomi 
er dog langt fra det eneste parameter, som man 
bør forholde sig til.

»Vi ser typisk, at beslutningen modnes over 
tid. Der er mange forhold, som man skal sæt-
te sig ind i. Det er meget komplekst med for-
skellige regler i de forskellige lande,« siger Jens 

Christian Nielsen, som anbefaler, at man råd-
fører sig med skattemyndighederne, så man 
kender sine fremtidige muligheder.

Käte Larsen oplever da også, at mange af 
dem, som ringer til Ældre Sagen, ofte intet ved 
om økonomien, og hvordan de er sikret i ud-
landet.

»Nogle tror, at de helt mister pensionen el-
ler ikke kan få den med. Men den folkepen-
sion, man kan få herhjemme, bibeholder man, 
når det er et EU-land. Boligstøtte kan man dog 
ikke få med. Hvis man lytter uden for EU, er 
det til gengæld kun grundbeløbet, man kan få 
med. Man mister altså pensionstillægget,« si-
ger Käte Larsen.

Det er vigtigt at gennemtænke, hvorfor man 
lytter og hvad man vil i det nye land. Og at 
man husker at tage højde for det sociale, på-
peger hun.

Kan være svært at komme hjem igen
»Vi får jævnligt henvendelser fra folk, som må-
ske har boet 10 eller 30 år i udlandet og nu er 
blevet så dårlige, at de gerne vil tilbage til Dan-
mark. For nogle kan hjemrejse slet ikke lade 
sig gøre. For andre kan det være svært at kom-
me hjem, hvis de er blevet syge og har brug for 
hjælp. Og netværket derhjemme er måske for-
svundet,« siger Käte Larsen.

Hun understreger, at man selv skal ordne 
alt. Der står ingen bolig klar, og kommunen 
har ingen forpligtelser til at have et beredskab 
parat.

»Hjælpen kan man først søge, når man er 
kommet til Danmark. Det er meget stressende 
for pårørende til ældre i udlandet, når de bli-
ver dårlige og har brug for at komme hjem,« 
siger Käte Larsen.

Nogle tror, at 
de helt mister 
pensionen 
eller ikke kan 
få den med. 
Käte Larsen, socialrådgiver  
og Master of Public Health

»Ud over et mere globalt udsyn er mange også 
i god form langt op i alderen. Og så har lere 
fået øjnene op for, at en solid dansk pension 
rækker endnu længere uden for Danmarks 
grænser,« siger han.

Det skyldes dels det høje prisniveau, som 
gør Danmark til et af de dyreste lande at leve 
i, kun overgået af lande som Island, Norge og 
Schweiz. Dels at vi generelt har høje lønninger 
og dermed også nogle attraktive pensionsop-


