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Den betydelige kompleksitet i regelsættet for 
denne gruppe af personer og manglende 
afklaring af, hvilket lands regler om social sikring 
der gælder for den enkelte kan medføre, at 
social sikring betales i det forkerte land, at der 
slet ikke betales sociale sikringsbidrag, eller at 
der betales sociale sikringsbidrag i alle de lande, 
hvor personen er bestyrelsesmedlem. 
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Bestyrelsesmedlemmer i virksomheder er 
omfattet af de samme regler om social sikring som 
øvrige arbejdstagere. Det betyder, at 
bestyrelsesmedlemmer, som deltager i 
bestyrelsesarbejde i virksomheder på tværs af 
EØS grænser og i Schweiz, er omfattet af kun ét 
lands regler om social sikring, og de kan ikke frit 
vælge deres social sikringsland.

Det, der kan være særligt indviklet i relation til 
social sikringsland for bestyrelsesmedlemmerne, 
er deres status i de lande, hvor de udfører 
bestyrelsesarbejde. 

Eksempelvis vil en person, der bor i Danmark, og 
som er bestyrelsesmedlem i tre virksomheder, 
hvor den ene er beliggende i Danmark, den anden i 
Portugal og den sidste i Finland, blive betragtet 
som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og 
som lønmodtager i både Portugal og Finland. I 
denne situation er personen omfattet af dansk 
social sikring, og der skal ikke indbetales sociale 
sikringsbidrag i hverken Portugal eller Finland. For 
at kunne regulere social sikring i denne situation er 
det nødvendigt, at personen har en afgørelse om 
social sikring (A1 attest). 

De fleste EØS lande har overordnede retningslinjer 
for, hvilken status bestyrelsesmedlemmerne har i 
deres respektive lande, men i mange situationer vil 
det være en case-by-case vurdering af 
myndigheder i det pågældende land, hvor den 
enkeltes rolle, opgaver og honorering i 
virksomhedens bestyrelse vil afgøre, om der er 
tale om arbejde som lønmodtager eller 
selvstændig erhvervsdrivende. 

Social sikring og skat for 
bestyrelsesmedlemmer
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Social sikring i det forkerte land

Indbetaling af sociale sikringsbidrag til det 
forkerte land kan på den ene side udløse 
opkrævning af indbetaling af sociale 
sikringsbidrag fra det kompetente land med 
tilbagevirkende kraft. Tilbagebetaling af det 
forkert indbetalt bidrag kan også blive en 
udfordring i det enkelte land, f.eks. hvis der er 
gået så lang tid, at myndighederne ikke længere 
har overblik over, hvad der er indbetalt. EU 
forordninger om social sikring opstiller ikke 
regler for forældelse, hvilket betyder, at 
opkrævning af manglende indbetaling af sociale 
sikringsbidrag kan sendes på hvilket som helst 
tidspunkt. 

På den anden side kan personen opleve 
vanskeligheder med at erhverve rettigheder 
som f.eks. pension eller familieydelser, selv om 
der er (forkert) indbetalt bidrag til sociale 
forsikringer. Når der skal erhverves sociale 
sikringsrettigheder, skal myndighederne inden 
udbetaling af en ydelse vurdere, om de er 
korrekt social sikringsland. 

Manglende indbetaling af sociale 
sikringsbidrag

Når et bestyrelsesmedlem ikke betaler bidrag til 
social sikring, vil det i endnu højere grad end i 
afsnittet ovenfor udgøre en barriere for 
personen at erhverve de sociale 
sikringsrettigheder. I den forbindelse er der også 
betydelig risiko for at modtage en opkrævning af 
betaling af sociale sikringsbidrag med 
tilbagevirkende kraft, når de berørte landes 
myndigheder har fastlagt, hvilket land der er 
kompetent angående social sikring. 

Sociale sikringsbidrag betalt i flere/alle 
berørte lande

Vigtigheden af korrekt social sikring for 
bestyrelsesmedlemmerne er ofte stor, og 
virksomhederne ønsker højt niveau af 
compliance på alle områder, som er relevante 
for denne gruppe af personer. Det kan derfor 
medføre, at man for en sikkerheds skyld betaler 
sociale sikringsbidrag i alle de lande, man kan 
komme til, og hvor personen er 
bestyrelsesmedlem. Selv om ønsket er ”orden i 
sagerne”, så kan denne version sidestilles med 
den, hvor man ikke betaler sociale sikringsbidrag 
noget sted, fordi man også her ikke har gjort, 
hvad man bør, nemlig få afgjort hvilket lands 
sociale sikring man hører til. 

Et af hovedprincipperne for koordinering af 
social sikring i EØS lande og Schweiz er, at det 
ALTID kun er ét lands regler om social sikring, 
der gælder, når man arbejder på tværs af 
grænserne. Betaling af bidrag til flere lande kan 
derfor opfattes som forsøg på at betale sig til 
social sikringsdækning i flere lande, som er i 
strid med EU-reglerne. 

Vi kan anbefale, at virksomhederne er 
opmærksomme på denne gruppe af personer, 
både når der er udenlandske 
bestyrelsesmedlemmer i de danske 
virksomheder, og når der er 
bestyrelsesmedlemmer fra Danmark i 
virksomheder i udlandet. Social sikring burde 
afklares på så tidligt et tidspunkt som muligt 
med henblik på at overholde den gældende 
lovgivning og undgå nogle af de ovenfor nævnte 
problemer i fremtiden. 

Social sikring og skat for 
bestyrelsesmedlemmer
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Vi anbefaler, at man udover social sikring er 
opmærksom på skatteforholdene ved udbetaling 
af bestyrelseshonorar til bestyrelsesmedlemmer 
bosat i udlandet.  

I henhold til OECD's modeloverenskomst - og 
dermed de fleste 
dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark 
har indgået - er bestyrelseshonorar udbetalt fra 
et dansk selskab skattepligtig i Danmark. Dette 
gælder uanset om bestyrelseshvervet, herunder 
bestyrelsesmøder er afholdt i Danmark eller ej.

Personlig indkomst

I dansk lovgivning er udgangspunktet, at 
bestyrelseshonorar er vederlag for personligt 
arbejde.

Det indebærer, at bestyrelsesmedlemmet er 
begrænset skattepligtig til Danmark af 
bestyrelseshonoraret. Da der er tale om A-
indkomst, skal det danske selskab, der 
udbetaler bestyrelseshonoraret, indeholde 
dansk skat. Der bør derfor anmodes om såvel 
kildeskattenummer samt skattekort. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger skattekort, er 
den danske virksomhed forpligtet til at 
indeholde 55 % af bestyrelses-honoraret i skat. 
Bemærk, at bestyrelseshonorar i sig selv ikke 
berettiger til et personfradrag. 

Undtagelse - bestyrelseshonoraret 
indtægtsføres i et udenlandsk selskab

Undtagelsesvis er det muligt at indtægtsføre 
bestyrelseshonoraret i et selskab.

Historisk set er det advokater, der har haft 
mulighed for at indtægtsføre bestyrelseshonorar 
i en virksomhed, når indtægten er en naturlig del 
af erhvervsvirksomheden. Praksis har udviklet 
sig til, at også konsulentvirksomheder i visse 
særlige tilfælde kan fakturere via et selskab

Det kræver som udgangspunkt, at 
bestyrelsesarbejdet indgår som et integreret led 
i udførelsen af konsulentvirksomheden. Der skal 
endvidere være tale om konsulentvirksomhed af 
ikke uvæsentligt omfang. Det vil sige, at 
konsulentvirksomheden skal være 
hovedvirksomheden, og bestyrelsesarbejdet 
skal udspringe af dette konsulentarbejde.

Konklusionen er derfor, at det kun helt 
undtagelsesvis er muligt for et 
bestyrelsesmedlem at fakturere sit hverv via et 
udenlandsk selskab. 

En væsentlig forskel mellem den situation, hvor 
det danske selskab udbetaler 
bestyrelseshonorar til en person sammenlignet 
med udbetaling til et selskab, er, at 
bestyrelseshonorar udbetalt til en person bosat i 
udlandet er skattepligtig i Danmark. En 
udbetaling til et selskab beliggende i udlandet 
derimod er som udgangspunkt ikke skattepligtig 
i Danmark. 

Det er derfor vigtigt, at der er en korrekt 
vurdering af, hvem honoraret udbetales til, for 
ellers risikerer det danske selskab at hæfte 
solidarisk med bestyrelsesmedlemmet for den 
manglende indeholdelse af skat. Der kan 
endvidere blive tale om bøder på grund af 
mangelfuld indberetning. 

Desuden kan der være tale om en reel 
dobbeltbeskatning på grund af forskellig 
kvalifikation af bestyrelseshonoraret, dvs. 
honoraret kan være beskattet som personlig 
indkomst i Danmark og som selskabs-
/virksomhedsindkomst i bopælslandet. 

Sidst men ikke mindst er typisk et 
bestyrelsesmedlem højtprofileret i en 
virksomhed, hvor det omdømmemæssigt vil 
være uheldigt, hvis det viser sig, at der burde 
være, men ikke er betalt skat i Danmark.
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Desuden kan der være tale om en reel 
dobbeltbeskatning på grund af forskellig 
kvalifikation af bestyrelseshonoraret, dvs. 
honoraret kan være beskattet som personlig 
indkomst i Danmark og som selskabs-
/virksomhedsindkomst i bopælslandet. 

Sidst men ikke mindst er typisk et 
bestyrelsesmedlem højtprofileret i en virksomhed, 
hvor det omdømmemæssigt vil være uheldigt, hvis 
det viser sig, at der burde være, men ikke er betalt 
skat i Danmark.

KPMG Acor Tax er medlem af KPMG's globale 
netværk, hvor vi samarbejder med erfarne 
eksperter på social sikring og skat. Det giver os 
indblik i de skattemæssige- og sociale 
sikringsforhold i de enkelte lande. Derudover har vi 
gode samarbejdsforhold med udenlandske 
myndigheder og ikke mindst de kompetente 
myndigheder på området i Danmark. Vi opdaterer 
os løbende på bl.a. udviklingen i den måde, 
bestyrelsesmedlemmer betragtes i de forskellige 
lande, og hvilken indflydelse det kan have på social 
sikring og skat. Hvis du har spørgsmål eller 
lignende, er du velkommen til at kontakte os. 

Daida Hadzic, Director
Mobility and People Services

Mobil: +45 5077 0929
Daida.Hadzic@kpmg.com
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