
Øresund Matters 2017
Med fokus på grænsependlere med 
arbejde i bopælsstaten

Hvor og hvornår:

Dato: 15. juni 2017
Tid: kl. 08.30 – 10.30
Sted: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup
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KPMG Acor Tax har hermed fornøjelsen af at invitere til 

morgenmøde med fokus på danske virksomheder med 

medarbejdere bosat i Sverige, som har mulighed for at arbejde 

hjemmefra enten fra egen bolig eller fra koncernselskab.   

Vi samler op på det nyeste styresignal fra SKAT og den nyeste 

praksis fra skattemyndighederne i Danmark og Sverige. Vi 

forholder os endvidere til, hvordan skatte- og 

socialsikringsreglerne spiller sammen med arbejdsretten ved 

arbejde på tværs af Øresund. Formålet med seminaret er at give 

deltagerne et overblik over de overvejelser, som bør gøres i 

forbindelse med at have svensk bosat personale, som gives 

mulighed for at arbejde hjemmefra.

Indlægsholderne er erfarne rådgivere fra KPMG Acor Tax, som 

har mange års erfaring med personbeskatning og social sikring i 

Øresundsregionen, samt Frederik Brocks fra Skau Reipurth & 

Partnere, som vil give et indblik i reglerne for ansættelsesret. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen!

Vores indlægsholdere har stor erfaring med personskat og ansættelsesret og har endvidere et 

indgående kendskab til skattereglerne på begge sider af Øresund. 

Tilmelding

Arrangementet er gratis. Bemærk! Der er et begrænset antal pladser. 

Tilmelding skal ske senest den 12. juni 2017 ved mail til mille.mogensen@kpmg.com.

INVITATION

Vi ser frem til at byde dig velkommen til dette morgenmøde, hvor vi har sammensat følgende program:

Christina D. De 

La Cour
Senior Manager

KPMG Acor Tax

Frederik Brocks
Advokat, Partner

Skau Reipurth & 

Partnere

Daida Hadzic
Director 
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01 Medarbejderen – svensk eller dansk beskatning

Social sikring – rettigheder og forpligtelser

Overvejelser i forhold til ansættelsesret 

Problematik og konsekvenser omkring etablering af fast 

driftssted 

05 Dine forpligtelser som arbejdsgiver 
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