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Nyhedsbrev november 
2013  
 
 
 
Her modtager du DanRevision 
Gruppens regelmæssige nyhedsbrev 
for danske virksomheder og danskere 
med interesser på det tyske marked. 
Vi udsender informationer om aktuelle 
emner indenfor tyske erhvervs- og 
skatteforhold. 

 
 
 
 
 
Dette nyhedsbrev handler om børnepenge til udenlandske grænsegængere og 
informerer om, hvad man har brug for at vide ved et lægebesøg i nabolandet. 
 
 
 
Tyske børnepenge til udenlandske grænsegængere 
 
De tyske regler om børnepenge er enkle for dem, som bor og arbejder i 
Tyskland. 
 
For en arbejdstager, som bor i Danmark og arbejder i Tyskland, er reglerne lidt mere 
komplicerede. Flere lande er involveret og det er EU-regler der er gældende. Disse 
fastlægger, hvem der får børnepenge, hvor meget der udbetales og hvilket land der 
betaler dem. 
 
Et eksempel fra grænseregionen:  
 
En dansk arbejdstager er ansat hos en tysk arbejdsgiver i Flensborg. Familien bor i 
Padborg og faderen kører dagligt på arbejde i Tyskland. Han har to børn (5 år og 20 år 
(studerer)). Han afleverer en indkomstskatteerklæring i Tyskland og ansøger om 
ubegrænset skattepligt. Hans kone arbejder i Danmark hos en dansk arbejdsgiver. 
Danmark skal som bopælsland udbetale børnepengene og betaler for det yngste barn 
årligt omregnet 1.828,66 EUR. For den 20 årige studerende får familien ingen 
børnepenge, da grænsen går ved 18 år. 
 
Tyskland er som arbejdsgiverland for faderen efterfølgende ansvarlig og udbetaler 
differencen mellem danske og tyske børnepenge. For den 5 årige ville Tyskland årligt 
betale 2.208 EUR og da der i Danmark kun blev udbetalt 1.828,66 EUR, er der en 
difference på 379,34 EUR som udbetales af Tyskland . For den 20 årige ville Tyskland 
også udbetale 2.208,00 EUR, og da der i Danmark ikke bliver udbetalt børnepenge for 
dette barn, lyder den samlede difference for begge børn på 2.587,34 EUR. 
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Indtil den 31.12.2013 er stadig muligt at søge om udbetaling af børnepenge med 
tilbagevirkende kraft tilbage til 2009, hvis de nødvendige dokumenter kan forevises. 
 
 
 
 
Til læge i nabolandet – det har du brug for at vide! 
 
Mange mennesker i grænseregionen arbejder på den anden side af grænsen 
eller rejser derover i fritiden. Hvis man bliver syg, når man er i udlandet og skal 
til læge, er det ikke kun en sproglig udfordring, men man gør sig også tanker 
om betalingen af lægeregningerne. 
 
Generelt gælder: Hvis den forsikrede bliver syg i det europæiske naboland, kan han 
forvente, at han får de samme tjenesteydelser af det pågældende sundhedssystem som 
en indfødt. Tyskland og Danmark har dog udformet deres sundhedssystemer forskelligt. 
  
Det har virkninger for hvordan syge skal forholde sig i udlandet. Retten til en behandling 
bliver i reglen tildelt med det europæiske forsikringskort (EHIC). En App fra den 
europæiske union tilbyder en vejledning til brugen af sundhedssystemet på både tysk og 
dansk (App: – det europæiske sygesikringskort). For grænsegængere gælder dog nogle 
lidt andre regler. 
 
Hvis man er forsikret i Danmark, men har brug for medicinsk hjælp i Tyskland, gælder: 
 

 Retten til sundhedsydelser kan dokumenteres med det ”blå kort”. Man kan bestille 
det online, og det tager ca. 3 uger før man modtager det. Dette kort dækker både 
for private og forretningsmæssige rejser. 

 
 Det ”gule kort” dækker kun for privatrejser. 
 
 Ved fremvisning af et af kortene sammen med et pas er lægelige ydelser i 

Tyskland som regel gratis. 
 
 Tillægsydelser, som lægen aftaler med patienten, kan være betalingspligtie. 

Lægen skal dog forud for behandlingen have informeret om dette. Den medicinske 
nødvendighed for den privat betalende er i de fleste tilfælde i Tyskland meget 
kontroversielle. 

 
 For medicin, ordineret af en tysk læge, skal man betale et tilskud på apoteket, 

som varierer fra 5-10 euro pr. medicin. 
 

Ved benyttelse af sundhedstjenesteydelser for en tysk forsikret i Danmark, kan det godt 
betale sig at være opmærksom på følgende detaljer: 
 

 Kravet om lægehjælp i Danmark er gratis ved fremvisning af EHIC kortet og pas 
eller “Personalausweis”. EHIC finder man i de fleste tilfælde på bagsiden af det 
normale forsikringskort. 

 
 Danske lægehuses åbningstider er meget kortere end i Tyskland. Generelt er det 

en god ting at ringe til lægen, for at høre om man spontant kan komme uden at 
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have en aftale. En lægeliste tilbyder den ovennævnte App eller www.sundhed.dk 
(kun på dansk). 
 

 
 Den som køber lægeordineret medicin på apoteket, skal selv betale det fulde 

beløb. De første 850 DKK om året skal man selv betale for medicin i Danmark. 
Tilbage i Tyskland kan man indgive kvitteringerne til forsikringen, som 
kontrollerer en erstatning af omkostningerne. 

 
Den som har et europæisk forsikringskort, er i store træk godt sikret. Dog erstatter dette 
kort ikke en rejseforsikring. Specielt er en sygetransport til hjemlandet er ikke forsikret. 
Sådan en tillægsforsikring kan godt betale sig, hvis man ofte er i udlandet, specielt på 
baggrund af, at rejseforsikringer kan købes for et beskedent årligt beløb på begge sider 
af grænsen. 
 
Nu kunne det være attraktivt at undersøge fordelene ved den medicinske forsyning på 
begge sider af grænsen. Fra d. 25.10.2013 træder der regler i kraft i hele Europa, som 
skal gøre ovenstående lettere. Behandlingen i udlandet skulle gerne kunne betales på 
samme måde som i det land man er forsikret i. Men det anbefales dog at kontakte sin 
egen sygeforsikring/respektive Krankenkasse inden en behandling påbegyndes i 
udlandet. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  
DanRevision Gruppen, november 2013 
 
 
 
Bemærk venligst: Teksterne og informationerne på vores hjemmeside erstatter ikke konkret skatterådgivning og 
revisorassistance i det enkelte tilfælde. Kontakten her på nettet er ikke et klientforhold. Vi står naturligvis til din rådighed for en 
personlig rådgivning. Emnerne er behandlet med største omhu, dog kan vi desværre ikke påtage os retligt ansvar. Du er 
velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. 
 
 
Såfremt du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, bedes du sende denne mail tilbage og skrive „afmeldes“ i titellinjen. Nye 
interessenter tilmeldes ved at kontakte os eller ved at tilmelde sig på vores hjemmeside.  


