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KPMG Acor Tax har hermed fornøjelsen af at invitere til gå hjem-

møde med fokus på social sikring og skat for virksomheder, der 

har medarbejdere, der arbejder på tværs af landegrænser.

Medarbejdere bliver fortsat mere og mere mobile – og 

landegrænser er ingen hindring. 

Myndighedernes store fokus på social sikring kommer bl.a. til 

udtryk ved, at EU-landene (samt Schweiz, Norge, Island og 

Lichtenstein) har bundet sig til pr. juli 2019 at være i luften med en 

elektronisk platform til brug for udveksling af oplysninger om social 

sikring.

Hvad kommer det til at betyde for jer som arbejdsgivere og jeres 

medarbejdere? Og hvilken betydning har udviklingen på området 

for social sikring for skatten?

Karina Wåhlstrand Johansen

Senior Manager

Global Mobility & People Services

Daida er en af de dygtigste eksperter på området for social sikring og har gennem mange år 

rådgivet flere store virksomheder om social sikring, mens Karina har omfattende erfaring med 

skat for medarbejdere med arbejde på tværs af landegrænser.  

Tilmelding og pris

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

Tilmelding skal ske senest den 10. november 2017 ved mail til mille.mogensen@kpmg.com

INVITATION

Vi har sammensat et program, som henvender sig til virksomheder, der har medarbejdere, 

der arbejder på tværs af landegrænser. 

Daida Hadzic

Director 

Global Mobility & People Services
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01 Introduktion til reglerne for social sikring. 

Hvad betyder den seneste udvikling for jeres virksomhed, og 

hvordan påvirker det medarbejdernes skatteforhold?

Seneste trends inden for social sikring, herunder øget fokus fra 

myndighedernes side. 

04 Gennemgang af konkrete cases om social sikring, herunder de 

skattemæssige problemstillinger.  
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