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Mobility and People Services

Social sikring er vedvarende emne, som i højere grad

optager virksomheder, hvis medarbejdere har grænseover-

skridende aktivitet.

Hvis en medarbejder udfører arbejde i udlandet, betyder det

ikke automatisk, at medarbejderen er omfattet af dansk

social sikring. Hvis medarbejderens og virksomhedens

forhold gør, at medarbejderen skal være omfattet af

udenlandsk social sikring, betyder det, at de sociale

sikringsbidrag for medarbejderen skal betales i udlandet og

medarbejderen skal have sociale ydelser som f.eks. syge-

dagpenge og familieydelser efter de udenlandske regler.

Social sikring er i de fleste situationer ikke et valg, man har,

men en pligt, der er bestemt i EU regler, konkret i EU-

forordning nr. 883/2004 om koordinering af sociale sikrings-

ordninger.

A1 attest er det fælles europæiske dokument, som beviser

en medarbejders sociale sikringsdækning. Det er Udbetaling

Danmark, som udsteder A1 attester om dansk social sikring

eller giver afslag på, at dansk social sikring gælder.

Virksomheder er tit i tvivl, om de bør søge om A1 attester

for den gruppe af medarbejdere, som har uforudsete forret-

ningsrejser af varierende hyppighed og varighed.

Man kan spørge sig selv, hvad interesse har en udenlandsk

myndighed for en medarbejder fra Danmark, som opholder

sig ganske kort tid i det pågældende land?

For det første har de fleste lande bidragsfinansierede

sociale sikringssystemer, og disse myndigheder er derfor

interesseret i at opkræve bidragene, hvis de har ret til det

hurtigst muligt, Her er det mindre vigtigt, om arbejdet fore-

går over en kortere eller længere periode. Lande med høje

sociale sikringsbidrag er også udsat for svindel med A1

attester, hvorved virksomheder forsøger at undgå pligten til

betaling af bidrag.

Det skal nævnes hertil, at flere EU lande øger fokus på

sociale sikringsforhold og kontrollerer i stigende grad flere

arbejdspladser, hvor medarbejdere fra udlandet opkræves at

fremvise godkendt A1 attest. Hvis en medarbejder ikke har

attesten, kan det ikke udelukkes, at den virksomhed, hvor

medarbejderen befinder sig på det tidspunkt, får en bøde.

Bøder er ikke hjemlet i EU lovgivningen, men den nationale

lovgivning, hvorfor det er forskelligt fra land til land, hvordan

disse kontroller administreres.

Derudover vil myndighederne sikre, at medarbejderen har

den dækning, der skal til på en arbejdsplads i tilfælde af, at

medarbejderen skal bruge f.eks. behandling i udlandet.

Social sikring for forretningsrejsende medarbejdere

Anonymiseret eksempel fra det virkelige liv:

En medarbejder ansat af en dansk virksomhed kommer til

et land ganske tæt på Danmark på kortvarig visit med sit

arbejde. Medarbejderen får ildebefindende og opsøger

hjælp på et hospital. Efter endt behandling, kræver hospita-

let egen betaling, da medarbejderen ikke kunne vise doku-

mentation for dansk social sikring. Medarbejderen vil ikke

betale, hvorefter han får at vide, at han ikke kan udskrives,

før der er afklaring om, hvem der betaler for behandlingen.

Eksemplet ovenfor viser, at hyppighed og varighed af arbej-

de i udlandet ikke er afgørende for behovet for A1 attest.

Hvis medarbejderne ikke har dokumentation for deres soci-

ale sikring, når de er på forretningsrejser eller lignede i

udlandet, kan det ikke udelukkes, at dette kan skabe van-

skeligheder for alle involverede parter.

Vi anbefaler, at man søger om godkendelse af A1 attester

for forretningsrejsende. Desuden vil vi særligt anbefale, at

social sikring afklares for forretningsrejsende medarbejdere,

som bor uden for Danmark. Her er der større usikkerhed om

dansk social sikring overhovedet gælder, og proceduren for

ansøgning er normalt lidt mere kompliceret og langvarig end

for dem, der bor i Danmark.

Som virksomhed bør man som minimum gøre sig bekendt

med de risici man løber, hvis man har medarbejdere, der rej-

ser til udlandet, og som ikke har godkendte A1 attester.

Social sikring er et vigtigt område for virksomhederne og

deres medarbejdere, og vi har udbygget dette

rådgivningsområde med ansættelsen af Daida Hadzic, som

nu er leder af dette område hos KPMG Acor Tax.
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