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Tax Matters
Social Security 

Social sikring for medarbejdere er et af de 
områder, hvor der forventes de største 
ændringer for virksomheder og den enkelte 
medarbejder fra den dag, UK forlader EU. 
Social sikring omfatter en række områder, 
herunder betaling af sociale sikringsbidrag, 
ret til sygesikring, familieydelser, barsel, 
pension mv., hvorfor konsekvenserne af 
Brexit på dette område vil kunne mærkes 
betydeligt. 

Brexit forhandlingerne

Der er nedsat et Joint Taskforce 50 bestående 
af repræsentanter fra EU Kommissionen og UK, 
og de har for nyligt afsluttet den 4. 
forhandlingsrunde. Der er generel enighed om, 
at de medarbejdere, der er dækket af EU-regler 
om social sikring før Brexit, skal fortsat have 
glæde af EU-reglerne, efter UK forlader EU. De 
skal bl.a. kunne medregne deres 
forsikringsperioder optjent i enten UK eller et 
EU-land til åbning af rettigheder til diverse 
ydelser. 

Samtidigt synes der ikke at kunne nås enighed 
om status for udstationerede og rejsende 
medarbejdere efter Brexit. Kan en medarbejder 
udstationeret til UK under dansk social sikring 
før Brexit bevare dansk social sikring for hele 
arbejdsperioden i UK, når udstationeringen 
slutter efter Brexit? Sådan, som landskabet ser 
ud nu, kan de udstationerede og rejsende 
medarbejdere ikke fortsætte under den sociale 
sikring reguleret i EU-lovgivningen fra den dag, 
UK forlader EU, selv om arbejdet er påbegyndt 
før Brexit! Derudover er status for de gamle 
konventioner, som UK har indgået med 
forskellige lande, herunder Danmark i 1950'erne, 
uvis i forhold til deres status efter Brexit. 

Status: Koordinering af social sikring

i lyset af Brexit

Væsentligste detaljer fra Tilbagetrækningsaftalen 
indtil nu:

1. Det blå EU sygesikringskort og 
refusionsreglerne for pendlerne, dvs. 
medarbejdere, der bor i et EU-land, men 
arbejder hver dag i UK (eller omvendt), finder 
fortsat anvendelse under forudsætning af, at 
arbejdet er påbegyndt før Brexit og varer, 
indtil der sker ændring i situationen.

Det blå sygesikringskort og refusionsreglerne 
finder fortsat anvendelse for de 
medarbejdere, der er påbegyndt en 
behandling i et andet land inden Brexit, og 
varer til behandlingen af afsluttet.

2. Eksport af pensioner optjent før Brexit vil 
fortsætte efter Brexit.

3. Sociale sikringsbidrag indbetalt før Brexit for 
personer omfattet af EU's sociale 
sikringsregler, dvs. personer, der bevægede 
sig på tværs af EU og UK med deres arbejde 
inden Brexit, vil blive medregnet, når de skal 
have adgang til ydelser. Det samme gælder 
for deres bidrag indbetalt efter Brexit. 

Der er fortsat mange emner, der mangler 
afklaring, f.eks. hvordan koordinerer man 
sygesikring for pendlere, der påbegynder arbejde 
efter Brexit, hvordan bliver regler og 
administration af eksport af andre ydelser end 
pensioner, og bliver Brexit rykket med en 2-årig 
overgangsperiode, sådan som Theresa May har 
foreslået? 

Derudover er der ingen afklaring på nuværende 
tidspunkt vedrørende de udstationerede personer 
og dem, der af og til rejser til/fra UK. 



© 2016 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a 

Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Hvad kan du gøre nu?

Udover at holde dig orienteret om udviklingen i 
Brexit forhandlingerne, f.eks. via vores nyheder, 
er det en generel anbefaling, at du sørger for, at 
især alle rejsende medarbejdere sørger for at 
have den nødvendige dokumentation om social 
sikring i god tid inden Brexit. Situationen efter 
Brexit er så uklar, at muligheden for at få 
dokumentationen for arbejde udført i UK, måske 
ikke er der efter Brexit. Det kan skabe 
komplikationer for medarbejderne ift. deres 
ydelser.  

Både Brexit og EESSI (EU-platform til 
elektronisk udveksling af oplysninger om social 
sikring) kombineret med de nationale initiativer, 
der øger tilsyn med udenlandske medarbejdere i 
flere EU-lande, bør tages alvorligt, da 
manglende dokumentation for social sikring kan 
have omfattende konsekvenser for 
virksomheden og den enkelte medarbejder og 
dennes familie. 

Ved uddybende spørgsmål kontakt gerne vores 
team. 
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