
Når en medarbejder krydser grænsen i forbindelse med arbejde, er det internationale regler, som

bestemmer, hvilket lands regler om social sikring der gælder. Hvis man ikke forsikrer medarbejderen i

henhold til disse regler, risikerer man til enhver tid at modtage opkrævning af betaling af sociale

sikringsbidrag fra det kompetente land – selv om man har overholdt sine pligter i henhold til dansk

lovgivning!

Betingelserne for bevarelse af dansk social sikring er mange, og de bliver mere komplekse i takt med de

ændringer, der finder sted på arbejdsmarkedet. Flere virksomheder ændrer deres organisation, funktioner

outsources, medarbejdernes kontrakter ændres, og udenlandske leverandører hyres ind til løsning af

opgaver. Alle disse forhold kan ændre social sikringsland for de medarbejdere, der arbejder i udlandet i

kortere eller længere perioder.

I lyset af ovenstående vil vi gerne invitere dig til et morgenmøde, hvor vi gennemgår de relevante regler for

social sikring, praksis og de afledte effekter, de har på de enkelte sociale ydelser. Du vil få bedre overblik

over dine muligheder og eventuelle faldgruber i forhold til de medarbejdere, der arbejder på tværs af

grænser.

På mødet vil der være lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi naturligvis står til rådighed for et

uforpligtende møde efterfølgende.

Vi har en af de stærkeste eksperter på området, som har stået for implementering af de internationale regler

om social sikring i Danmark. Det er vores garanti for, at du ikke går forgæves.
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Sammen med skat spiller social sikring en væsentlig rolle både for virksomheden og den 

enkelte medarbejder og dennes familie i forbindelse med arbejde i udlandet. Social 

sikringsland er ikke noget man kan vælge, man kan ikke undgå det, og man skal forholde 

sig til det. 

Social sikring
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arbejder på tværs af grænser
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— At gennemgå de relevante internationale 

regler, praksis og trends vedrørende social 

sikring. 

— At klæde dig på til at kunne tage hensyn til alle 

relevante aspekter i forhold til medarbejdere, 

som arbejder på tværs af grænserne i kortere 

eller længere perioder.

Tilmelding skal ske senest den 11. november 2016 via e-mail til christian.bak@kpmg.com


