Vejledning i valg af pensionsordning
Til lønadministrator
Valg af pensionsordning med eller uden fradragsret

Feb. 2021

Forskel mellem pension med og uden fradragsret

Pensionsordning uden fradragsret (§ 53 A)

Pensionsordning med fradragsret

Indbetaling

•

Ingen fradragsret:
Der betales indkomstskat af den fulde indbetaling.

•

Fuld fradragsret og mulighed for ekstraordinært fradrag:
Pensionsindbetaling indgår ikke i skattepligtig indkomst.

Afkast

•
•
•

Afkast indgår som kapitalindkomst på årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.
Der betales op til 42 % i kapitalindkomstskat.
Skatten betales af personlig indkomst.

•
•

Afkast beskattes med pensionsafkastskat på 15,3 %.
Skatten afregnes af pensionsselskab og betales af afkast.

Udbetaling og SKAT

•

Kan udbetales som engangsbeløb. Udbetaling er skattefri.

•
•

Udbetales løbende som rate-/livspension.
Ydelsen er skattepligtig på udbetalingstidspunktet.

Tilbagekøb før pensionsalder

•
•

Kræver arbejdsgivers tilladelse.
Ingen beskatning.

•
•

Kræver arbejdsgivers tilladelse.
60 % afgift.

Eksempel på effekt af
fradragsret*

•

Skattegrundlag af løn med §53 A:
100 + 10 = 110 kr.

•

Skattegrundlag af løn med fradragsberettiget pension:
100 – 5 = 95 kr.

* Løn efter arbejdsmarkedsbidrag: 100 kr.
Arbejdsgiverbidrag: 10 kr.
Medarbejderbidrag: 5 Kr.
Udbetalt løn før skat: 95 kr.
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Hvilken pensionsordning bør du indmelde medarbejderen på?

Er medarbejderen omfattet af skatteregler for
forskere og højtlønnede, der kommer fra
udlandet, som i en periode betaler en lavere
skattesats af deres bruttoindtægt end den
almindelige skattesats?

Ja

Vælg pensionsordning uden fradragsret
(§ 53 A) så længe medarbejderen er på
forskerordning.
Ved ophør af forskerordning anbefales
medarbejderen at booke en
rådgivningssamtale.

Nej

Er medarbejderen ansat på en midlertidig
kontrakt på max. 5 år?

Nej

Send en mail til radgivning-firma@PFA.dk
med ønske om rådgivning for
medarbejderen.
Emnefelt: Afklaring om § 53 A
Oplys medarbejderens:
- Navn
- Telefonnummer og mail
- Ansættelsesdato
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Ja

Vælg pensionsordning uden fradragsret
(§ 53 A)

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder en
medarbejder til en pensionsordning uden
fradragsret kan du hente en beskrivelse af
processen på: https://pfa.dk/erhverv/foradministratorer/saerlige-medarbejderbehov/

Du har også mulighed for, at kontakte vores
Erhvervscenter på 70 80 90 30.

Bemærk:
Ved oprettelse af pensionsordning uden
fradragsret (§ 53 A) fremsendes en Erklæring
om skattemæssige tilhørsforhold til andre
lande end Danmark til udfyldelse af
medarbejderen.

Fordele og ulemper ved valg af pensionsordning uden fradragsret (§ 53 A)
Valg af pensionsordning uden fradragsret (§ 53 A) for udlændinge ansat
Danmark

Valg af pensionsordning med fradragsret for udlændinge ansat i Danmark

•
•
•
•

• Lav beskatning af afkast, som ikke påvirker indkomst.
• Fradragsret for indbetaling betyder højere rådighedsbeløb.
• Mulighed for at udnytte eventuelle fradrag i topskat nu og beskatning som bundskat
ved udbetaling.
• Eventuel lavere beskatning ved hjemkomst til oprindelsesland (afhænger af
dobbeltbeskatningsaftale).

Mulighed for udbetaling ved ophør af ansættelse.
Skattefri udbetaling fra Danmark.
Sandsynligvis ingen indflydelse på offentlige ydelser.
Bliver ikke ramt af uhensigtsmæssig beskatning ved udbetaling.

• Ingen fradragsret for indbetaling betyder lavere rådighedsbeløb af løn.
• Løbende og højere beskatning af afkast, som betales af indkomst.
• Ikke mulighed for at udnytte eventuelle fradrag i topskat nu og beskatning som
bundskat ved udbetaling.
• Ved senere skift til ordning med fradragsret, kan behovet for højere
forsikringsdækning være betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger.
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• Ufleksibel ved fraflytning fra Danmark (høj skat ved tilbagekøb).
• Risiko for højere beskatning ved udbetaling, hvis du er omfattet af skatteregler for
forskere og højtlønnede, som i en periode betaler en lavere skattesats af
bruttoindtægt end den almindelige skattesats.
• Skat ved udbetaling kan være højere end fradragsretten ved indbetaling.

Vejledning til medarbejdere udstationeret i udlandet

PFA’s anbefaling
• Som udgangspunkt anbefales pensionsordning uden fradragsret (§53A),
når der ikke er dansk skattepligt.

HUSK
at vælge et billede,
der passer til indholdet
af din præsentation. Se i
beskrivelsen til venstre,
hvordan du henter et
andet billede.

Indberetning og dokumentation
• Det er vigtigt, at pensionsindbetalingen indgår i den indberettede
skattepligtige løn i bopælslandet, og at der gemmes dokumentation for
dette.

Forsikringsdækninger
• Medarbejderens forsikringsdækninger kan nedsættes til nettobehov, da
dækninger er skattefrie. Ved hjemkomst og genoptagelse af
pensionsordning med fradragsret får medarbejderen automatisk
basisdækningerne i virksomhedens pensionsaftale. Hvis medarbejderen
ønsker højere dækninger, kan det kræve tilfredsstillende
helbredsoplysninger.
Skatterevisor
• Medarbejderen bør overveje at konsultere en skatterevisor med
kendskab til udstationeringslandet ift. afklaring af følgende forhold:
• Partners skatteforhold
• Børneydelser
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Medarbejdere, der skal ophøre med § 53 A og i stedet være omfattet af ordning
med fradragsret (almindelig ordning)

PFA’s anbefaling
• Vi anbefaler som udgangspunkt at vende tilbage til en
pensionsordning med fradragsret.

Rådgivningssamtale
• Medarbejderen bør altid overveje en rådgivningssamtale, da der er
særlige forhold omkring modregning af offentlige ydelser, der kan tale
for at opretholde en pensionsordning uden fradragsret (§ 53 A).

Pensionsordning med fradragsret
• Hvis du har opretholdt en pensionsordning med fradragsret under sin
udstationering, fortsættes denne ved hjemkomsten.
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