Til dig, der har
fået eller søger
job i udlandet

Til dig der har fået job
i udlandet
Har du fået job i udlandet, er der nogle ting, du
skal være opmærksom på, før du rejser og ting
du skal være opmærksom på, når du kommer
tilbage til Danmark.

sættelsesforholdet. Hvis du skal arbejde i et
EØS-land eller Schweiz, har din arbejdsgiver
pligt til at underrette dig om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Du kan finde flere oplysninger om forholdene
i de enkelte lande på følgende link:
http://ec.europa.eu/eures/. under bjælken
”Leve og arbejdsvilkår”

Opholds- og arbejdstilladelse m.v.
Som EU-borger har du ret til frit at bosætte
dig, arbejde, søge arbejde og gå på pension i et
hvilket som helst af EØS-landene, dvs. EU’s 28
medlemsstater, Island, Liechtenstein og Norge
samt derudover Schweiz.
Du kan finde information om, hvad du skal
være opmærksom på, når du fået job i et af de
32 lande og skal flytte til landet på følgende
link www.ec.europa.eu/eures
Her kan du under bjælken ”Leve og arbejdsvilkår” få oplysninger om reglerne for arbejde
i andre lande og hvad du skal huske, når du
flytter til det land, du har fået job i. Du kan
kontakte det enkelte lands ambassade i
Danmark, hvis du ikke finder, at oplysningerne
er tilstrækkelige.
Hvis du har fået job uden for EØS-landene
eller Schweiz, kan du kontakte det pågældende
lands ambassade eller repræsentation her i
Danmark.

Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i
tvivl.

Dagpengeret og efterløn
– kontakt din a-kasse
Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du kontakte din a-kasse og høre, hvad arbejde i udlandet betyder for din ret til danske dagpenge
og efterløn.
Når du arbejder i et EØS-land eller Schweiz,
skal du som udgangspunkt være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder.
Du skal derfor huske at undersøge, hvordan du
bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen
i det land, du arbejder i. Vær opmærksom på at
der gælder særlige regler, hvis du er grænsearbejder, flygtning, statsløs, udstationeret
for en dansk arbejdsgiver eller medfølgende
ægtefælle til en udstationeret.

Ansættelse og ansættelsesbevis
– kontakt din fagforening

Husk at du kun kan være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i ét land. Du kan altså
ikke både være medlem af en dansk a-kasse
og samtidig være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Schweiz.

Inden du starter på et job i udlandet, skal
du sikre dig en ansættelseskontrakt med
oplysninger om alle væsentlige vilkår for an-

Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du
være opmærksom på, at du ikke automatisk

indbetaler til ordningen, hvis du melder dig ud
af din danske a-kasse og bliver omfattet af
arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØSland eller Schweiz. Det er derfor vigtigt, at du
beder din a-kasse om vejledning i, hvad arbejde
i udlandet betyder for din ret til efterløn, og om
du evt. kan efterbetale efterlønsbidrag, hvis/
når du vender tilbage til Danmark.Læs mere om
efterløn og arbejde i udlandet på www.borger.
dk under fanen ”Dansker i udlandet”.
Hvis du bliver ledig kan du kontakte din
tidligere a-kasse i Danmark for at få vejledning
om dine muligheder. A-kassen kan også vejlede
om de danske regler for at medregne perioder
fra et andet EØS-land eller Schweiz i forhold til
danske dagpenge.

Beskatning af udenlandsk indkomst
– kontakt SKAT
Det er vigtigt, at du kontakter SKAT, hvis du
skal arbejde i udlandet, da den indtægt, du får
fra udlandet, skal med i den danske skatteberegning. Danmark har indgået overenskomst
med flere lande, så man undgår dobbeltbeskatning. Der kan dog være tale om, at du skal
betale differenceskat til Danmark, dvs. differencen på den skat du har betalt i udlandet,
og den skat du skulle betale i Danmark, hvis
lønnen var tjent i Danmark.
Når du arbejder i udlandet, skal du have en
selvangivelse for udenlandsk indkomst, hvor
fristen for at selvangive er 1. juli i stedet for 1.
maj. Hvis du ikke selvangiver inden den 1. juli,
kan du få et skattetillæg.

Har du ikke været medlem af en a-kasse, kan
du kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering. Du kan finde flere oplysninger og
ansøgningsblanketter på www.borger.dk.

Du har samme fradragsmuligheder, som hvis
indtægten kom fra Danmark såsom befordring
eller fradrag for kost og logi.

Flytning og social sikring
– kontakt Borgerservice

Læs mere om SKAT på: skat.dk/skat.
aspx?oid=2234752&ik_navn=transport

Du skal kontakte borgerservice i din bopælskommune, før du flytter til udlandet.
På www.borger.dk under fanen ”Danskere i
udlandet” finder du relevante oplysninger om
bopæl, folkeregisteradresse, social sikring mv.

Til dig der søger job
i udlandet

og bed om vejledning om betingelserne for at få
et dokument PD U2.

Jobsøgning

På www.borger.dk under fanen ”Arbejde, dagpenge, ferie” kan du læse mere om betingelserne herfor.

Start din jobsøgning på www.eures.dk. Her
finder du inspiration, information, relevante
links og konkrete stillinger i udlandet.

Økonomisk støtte til job i udlandet
Du har mulighed for at søge økonomisk støtte til
jobsamtale, flytning og etablering i forbindelse
med job i et andet EU-land.
Er du mellem 25 og 35 år, skal du søge gennem
”Your first Eures Job”, og er du over 35 år, skal du
søge gennem ”Reactivate”.
Fælles for begge ordninger gælder, at du skal
søge, inden du tager afsted.
Se mere om ”Your first Eures Job” på: www.
yourfirsteuresjob.se og www.yourfirsteuresjob.
kk.dk
Se mere om ”Reactivate” på: www.workindenmark.dk/About-Workindenmark/Our-services/
Reactivate-jobseeker

Dagpenge under jobsøgning i udlandet
Du har mulighed for at få dagpenge fra din
danske a-kasse med til udlandet i op til 3
måneder med et dokument PD U2, hvis du er
arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet
EØS-land eller Schweiz. Kontakt din a-kasse

Opholds- og arbejdstilladelse
Som EU-borger har du ret til frit at bosætte
dig, arbejde, søge arbejde og gå på pension
i et hvilket som helst af EØS-landene samt
Schweiz. Du kan læse mere herom på http://
ec.europa.eu/eures/ under bjælken ”Arbejdsog levevilkår”. Se endvidere oplysningerne
under Til dig der har fået job i udlandet.

Flytning og social sikring
– kontakt Borgerservice
Du skal kontakte borgerservice i din bopælskommune, før du flytter til udlandet.
På www.borger.dk under fanen ”Danskere i
udlandet” finder du relevante oplysninger om
bopæl, folkeregisteradresse, social sikring mv.

Når du får arbejde
Du skal kontakte din fagforening, din a-kasse
og Borgerservice, når du får arbejde i udlandet
– se information under Til dig der har fået job i
udlandet.

Beskatning af udenlandsk indkomst
– kontakt SKAT
Se oplysningerne under Til dig der har fået job
i udlandet.
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