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Program

08:30 Registrering, netværk og morgenmad

09:00 Hvilke aktiviteter kan medføre skattepligt i Sverige for jeres 
virksomhed og afledte konsekvenser i Danmark

10:00 Skattemæssige forhold for medarbejderne og virksomhedens 
arbejdsgiverpligter i Danmark og Sverige

10:30 Social sikring

10:45 Pause

11:00 Momsmæssige forhold ved aktiviteter i Sverige

11:30 Networking/spørgsmål

12:00 Frokost og tak for i dag
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Hvilke aktiviteter kan medføre 
skattepligt i Sverige for jeres 
virksomhed og afledte 
konsekvenser i Danmark



Skattepligt i Sverige for 
virksomheden
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Permanent Establishment (PE) in Sweden 
Agenda

Establishing business in Sweden

Effects

General definition 

Exceptions

Obligations

Examples of PE in Sweden

Allocation of profit

Examples of allocation
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Establishing business in Sweden

Ways to perform your operations in Sweden 

• Set up a limited company (Aktiebolag)

• Set up a branch (”filial”)

• In any of the two cases above, a tax registration has to be made
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Effects

• Income tax

• Value added tax

• Transfer pricing

• Social security contributions/Tax deductions on salaries

• Accounting records 

• Compliance 

Different effects of establishing business in Sweden 
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General definition 

Three conditions must be met for the creation of a permanent 
establishment:

A distinct place of business

01
Which must be fixed as in 
having a certain degree of 
permanence, and

02
The business of the 
enterprise must be carried 
out through that fixed place 
of business

03
December 2018PwC
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Exceptions

Which are the exceptions for a permanent establishment

• Preparatory or auxiliary activities

• Agent

• Independent

• (Dependent)
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Obligations

What obligations comes with a permanent establishment

 Submit a tax application

 Submit an income tax return

 May submit a preliminary income tax return
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Examples of permanent establishments in Sweden

Permanent establishments can be but is not limited to:

 A place for corporate management

 A branch (filial)

 An office

 A factory

 A workshop

 A mine

 An oil or gas finding

 A quarry

 A construction site

 Real estate that is booked as inventory
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Allocation of profit

How should you allocate the profit? 

• Functions and risks

• Type of business

• SPF

• Different models for allocating profit

• Return on Sales

• Cost Plus
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Example of allocation of profit
Sales agent

A/S

Sale of goods

Office

Sweden

Denmark

Customers

13
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Sales support 
services

Allocation method Return on Sales

Sale of goods
1000

Return on sales 2 %

Income to be allocated to Sweden 20

Costs
10

EBIT
10



Example of allocation of profit 
Market analysis

A/S

Provision of services

Office

Sweden

Denmark

Customers

14
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Allocation method cost plus

Costs for providing services 100

Mark-up
5 %

Income to be allocated to Sweden 105

EBIT
5



Example of allocation of profit 
Manufacturing/Assembly

A/S

Flow of goods

Factory

Sweden

Denmark

Customers

15
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Allocation method cost plus

Costs for providing services 2000

Mark-up
10 %

Íncome to be allocated to Sweden 2200

EBIT
200

Manufacturing services

Flow of goods

Sale of goods



Afledte konsekvenser i Danmark
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Definition af et skattemæssigt fast driftssted

• Skattemæssigt fast driftssted i dansk 
skatteret følger OECD’s 
Modeloverenskomst art. 5

• Allokering af indkomst til et 
skattemæssigt fast driftssted følger 
OECD’s Modeloverenskomst art. 7. 

HR: Gl0balindkomstprincippet (SL § 4)

U: Territorialprincippet for danske 
selskaber (SEL § 8, stk. 2)

• Indtægter og udgifter vedrørende 
et fast driftssted i udlandet 
medregnes ikke. 

DK A/S
Danmark

Sverige
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Skattemæssig behandling i den danske 
skatteopgørelse

Beskatning i Sverige af 
den svenske aktivitet

DKK

Resultat før skat 100

Svensk skat (22%) 22

National sambeskatning

• Indkomst som vedrører det 
skattemæssige faste driftssted i 
Sverige kan kun beskattes i Sverige 

• Indkomsten som kan allokeres til 
Sverige tilbageføres i den danske 
indkomstopgørelse

• Aktiver og passiver, som vedrører 
det skattemæssige faste driftssted, 
skal allokeres til Sverige

Beskatning i Danmark DKK

Resultat før skat (i alt) 500

Resultat før skat – svensk 
aktivitet

100

Resultat herefter 400

Dansk skat (22%) 88
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Skattemæssig behandling i den danske 
skatteopgørelse
International sambeskatning

Lempelsesberegning: 

*Lempelse: mindste beløb af 1) den svenske betalt skat på 44 og 2) den danske skat på den udenlandske indkomst 
beregnet ved lempelsesbrøken** på 44 (betalt skat af lempelsesberettigede indkomst).
** Lempelsesbrøken = (dansk skat*den lempelsesberettigede indkomst)/globalindkomsten = (110*200)/500 = 44
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Danmark Sverige Globalt

Skattepligtig indkomst 500 200 500

Skatteprocent 22 % 22 %

Betalt skat 110 44

Effektiv skatteprocent 30,8%

Betalt skat i alt (30,8 %) 154

Lempelse* 44

Betalt skat i alt efter lempelse (154-44) 110



Allokering af indkomst – uenighed mellem 
Danmark og Sverige

• I praksis kan der foreligge uenighed mellem lande i forbindelse med 
allokering af indkomst f.eks. ved at skattemyndighederne i
Danmark og i Sverige mener, at en bestemt indkomst skal allokeres
til ens eget land, hvilket kan medføre dobbeltbeskatning. 

• Dette er søgt løst ved art. 28 i den nordiske DBO som vedrører
gensidige aftaler mellem skattemyndighederne.

• Skatteyderen kan selv vælge i hvilken af de kontraherende stater, 
han ønsker at indbringe sagen senest fem år fra tidspunktet, hvor 
skatteyderen fik kendskab til den pågældende foranstaltning.

Gensidig aftaleprocedure går på, at de 
kompetente myndigheder i de kontraherende 
stater har forpligtelse til at indgå aftale om 
eksempelvis allokering af indkomst mellem 
staterne, således dobbeltbeskatning undgås.
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Det Multilaterale Instrument -
Implementering af MLI’en

Ændring af fast driftsstedsdefinitionen:

1. Agentreglen

2. Opsplitning af entreprisekontrakter

3. Negativlisten – kun undtaget hvis hjælpende eller forberedende 
karakter

Status på implementering af MLI:

Jurisdiction Signature Deposit of Instrument of 

Ratification, 

Acceptance or Approval

Entry into 

Force

Denmark 07/06-2017

Sweden 07/06-2017 22/06-2018 01/10-2018
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SKM2018.544.SR – Vurdering af skattemæssigt 
fast driftssted i Danmark

• Ved afgørelsen af om et 
hjemmekontor kan udgøre et 
fast driftssted tager 
Skattestyrelsen  
udgangspunkt i OECD’s 
Modeloverenskomst 2017 
samt kommentarerne hertil

X A/S

X-land

Danmark

Europa
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22



Skattemæssige forhold for 
medarbejderne og virksomhedens 
arbejdsgiverpligter i Sverige og 
Danmark samt registrerings-pligter i 
øvrigt



Medarbejderne og virksomhedens 
arbejdsgiverpligter i Sverige
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Taxation of employees in Sweden

Will an employee of a foreign company be liable to tax in 
Sweden?

• Yes, if: 

- the employee is resident in Sweden   

- the foreign company has a PE/branch in Sweden 

- the employee is present more than 183 days in Sweden during any twelve
months period

• No, if:

- The employee is not resident in Sweden and present 183 days or less in 
Sweden during any twelve months period and the employer has no 
PE/branch in Sweden (183-days rule)
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Taxation of employees in Sweden

Does Sweden apply the economic
employer concept? 

• Not at present

• The economic employer concept will most
likely be introduced in the future – at earliest
from 1 July 2019

 Only in relation to the 183-days rule

 If the employee will work as an integrated part of the 
Swedish company the employee will be taxed in 
Sweden irrespective of number of days spent in Sweden 
and irrespective if there is a recharge or not to the 
Swedish company.

 Exeptions (30-day rule)

December 2018PwC

26



Taxation of employees in Sweden

No taxation in Sweden:

• Seconded from DK to SE during 5 months for 
DK employer without PE in Sweden.

Taxation in Sweden:

• Seconded from DK to SE during 5 months for 
DK employer with a PE in Sweden

• Seconded from DK to SE during 2 years for DK 
employer with or without a PE in Sweden

• Employee resident in DK working in SE for DK 
employer’s PE/branch in Sweden

• Employee locally employed in Sweden

Examples

December 2018PwC
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Taxes for employees in Sweden

Swedish non–residents 

• SINK-tax of 25%

- daily commuters (no overnights in Sweden)

- the stay in Sweden is less than six months

• No Swedish income tax return has to be filed

• No deductions can be made

• Special application must be sent to Tax Agency

- Swedish tax number (samordningsnummer) is issued with the first
decision

• Possible to claim taxation according to ordinary tax rates
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Taxes for employees in Sweden

Swedish residents 

• Local tax rate – normally around 32% 

• State tax if applicable:

- 20% on the part of the taxable income that exceed SEK 455 300

- additional 5 % on the part of the taxable income that exceed
SEK  662 300

• Swedish income tax return has to be filed

• Deductions can be made

• Tax relief for foreign key personnel possible in certain cases:

- certain conditions apply – e.g. must not be a Swedish citizen, not have lived in Sweden five
years prior to the assignment and the employer must be Swedish or a foreign employer with a 
PE/branch in Sweden

• Should file form SKV 4402 to get tax registered in Sweden if not 
resident already
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Other employee issues to consider

To be aware of:

• Brobizz – taxable benefit in Sweden unless it regards business trips.

• Danish daily allowance (dieter) and travel allowance
(kilometergodtgörelse) might be taxable in Sweden.

• Common with occupational pension plans in Sweden, but not 
mandatory according to law. If there is a collective agreement it is 
mandatory with a pension plan.

• Different rules regarding sickness pay than in Denmark. Employer
just pay sick salary for 14 days (80% of the salary).

• No minimum pay according to law, but according to collective
agreements if applicable.

• Board fee – regarded as employment income in Sweden.
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Employer obligations in Sweden

Registration in Sweden

• Must register in Sweden as employer if an employee
is covered by the Swedish social security system 
and/or is liable to tax in Sweden and the work is 
performed in Sweden.

Withholding tax 

• Swedish companies and foreign companies with a 
PE/branch in Sweden are liable to withhold Swedish 
tax on cash remuneration and benefits. 

• Tax is withheld according to applicable tax table or 
according to decision of tax adjustment or SINK-
decision.
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Employer obligations in Sweden

Reporting obligations - Payroll returns

 Withheld tax and base for social security charges should be reported each
month on a payroll return. The withheld tax and social security charges must 
also be paid each month. 

 E-filing is only possible with Swedish BankID. Otherwise the payroll returns
have to be filed by ordinary post.

 New system from 1 January 2019, then there will be individual reporting for 
each employee. The employer should each month file an ”Individuppgift” for 
each employee and a ”Huvuduppgift”, i.e. summary of all salaries and 
benefits and withheld tax reported on Individuppgifterna plus calculated
social security charges.

 Income statements – only for 2018 and in special cases after 31 December 
2018.
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Medarbejderne og virksomhedens 
arbejdsgiverpligter i Danmark
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Arbejdsgiverpligter i Danmark
De typiske scenarier med skattepligt i Sverige

1. Lokal arbejdsgiver (inkl. arbejdsudleje)

2. Fast driftssted

3. Udstationering i øvrigt (183 dages-reglen)
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Arbejdsgiverpligter i Danmark

Kildeskat i Danmark og Sverige = 
dobbelt skattetræk

Hvornår kan der opnås fritagelse for 
indeholdelsespligten?
• Fritaget pga. skattepligtsstatus
• Trækfritagelse
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Arbejdsgiverpligter i Danmark

Hvornår

• Lønnen udbetales fra en
dansk arbejdsgiver

Hvad skal indberettes til
eIndkomst

• Løn og personalegoder

• Rejsegodtgørelse
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Arbejdsgiverpligter i Danmark
Rejsegodtgørelse (2018-satser)

Midlertidigt arbejdssted Ikke midlertidigt

Op til 12 måneder Over 12 måneder

Fri bolig Skattefri Skattefri

Skattepligtig

Hotel iflg. udlæg Skattefri Skattefri

Skattefri rejsegodtgørelse 
– logi

214 kr. pr. døgn 214 kr. pr. døgn -

Skattefri rejsegodtgørelse 
– kost

498 kr. pr. døgn - -

Kost iflg. udlæg Skattefri Skattefri Skattepligtig

Fri kost Skattefri Skattefri Skattepligtig

Skattefri 
rejsegodtgørelse, hvis 
kost iflg. udlæg/fri kost

25 % af kostsats 
(124,50 kr. pr. døgn)

- -
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Øresundsaftalen om skat 
Pendler

Betingelser for anvendelse af reglerne

• Bo i et land

• Pendle til arbejde i det andet land hos arbejdsgiver der

• Have 50 % eller mere af arbejdstiden i det land, hvor arbejdsgiver 
er hjemmehørende (indenfor enhver 3 måneders periode), og alt 
arbejde udenfor dette land skal enten være hjemmearbejde (fra 
bolig) eller sporadiske tjenesterejser/arbejde af lejlighedsvis 
karakter 

beskatning af 100% af lønnen i arbejdslandet
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Øresundsaftalen om skat

Bor i Sverige og arbejder i Danmark - arbejdsgiver er dansk

Situation Skat Social sikring

Arbejder 100% i DK DK skat DK social sikring

Arbejder mere end 75% i 
DK og resten i SE

DK skat* DK social sikring

Arbejder mere end 50% i 
DK og mere end 25% i SE

DK skat* SE social sikring, medmin-
dre Øresundserklæring

Arbejder under 50% i DK 
og over 50% i SE

Splitbeskatning SE social sikring

*Forudsat Øresundsaftalen om skat er opfyldt

December 2018PwC

39



Øresundsaftalen om skat

Bor i Danmark og arbejder i Sverige - arbejdsgiver er svensk

Situation Skat Social sikring

Arbejder 100% i SE SE skat SE social sikring

Arbejder mere end 75% i 
SE og resten i DK

SE skat* SE social sikring

Arbejder mere end 50% i 
SE og mere end 25% i DK

SE skat + DK difference 
skat, hvis DK soc. sikr.

DK social sikring, medmin-
dre Øresundserklæring

Arbejder mindre end 50% i 
SE og mere end 50% i DK

Splitbeskatning

DK skat på alt, credit for 
svensk skat

DK social sikring

40

*Forudsat Øresundsaftalen om skat er opfyldt
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Øresundsaftalen om skat

Filialstruktur = Moderselskab er arbejdsgiver

• Et dansk moderselskab med filialer i Sverige

• Ansatte i filialer anses for at have det danske moderselskab som 
arbejdsgiver

• Dette gælder uanset om filialen ifølge svensk ret anses for at være et 
selvstændigt skattesubjekt/fast driftssted/arbejdsgiver

• Arbejdsgiverpligter i Danmark for moderskabet gælder også de 
ansatte i udenlandske filialer
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Social sikring ved 
arbejde i Sverige



Social sikring
Hvad er det?

Forpligtelser

• Medarbejderbidrag

• Arbejdsgiverbidrag

Rettigheder (baseret på arbejde eller bopæl)

• Sociale sikringsydelser til medarbejderen

• Refusion til arbejdsgiveren
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Danske rettigheder

• Ydelser ved sygdom

• Ydelser ved moderskab og dermed ligestillede 
ydelser ved faderskab

• Ydelser ved invaliditet

• Ydelser ved alderdom

• Ydelser til efterladte

• Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdom

• Ydelser ved dødsfald

• Arbejdsløshedsydelser

• Efterløn

• Familieydelser

44
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PwC

Hvorfor er det vigtigt at have styr på social 
sikring:

Bøde

• Virksomheden kan blive pålagt bøde 

for manglende A1-attest.

• Bøden pålægges ofte virksomheden 

eller virksomhedens kunde i udlandet.

Nægtet indrejse

• Myndighederne anvender også i 

stigende grad A1-blanketten som en 

slags arbejdstilladelse eller license to 

operate. 

• I visse situationer kan medarbejderen 

blive nægtet adgang til arbejdsplads/-

lokation i udlandet, hvis der mangler 

en A1-attest.

Mistede rettigheder

• Medarbejderen kan risikere at falde ud 

af den danske 

socialforsikringsdækning under rejsen!

• Dermed kan medarbejderen både 

miste sin ret til danske ydelser under 

rejsen – og også bagefter.

• Medarbejderen kan miste retten til at 

modtage dagpenge eller få 

arbejdsskadeforsikring.

45
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Risiko og udfordringer for virksomheden

• Indbetaling af sociale 
sikringsbidrag i Sverige

• Forpligtelse til at registrere 
virksomheden i Sverige

• Risiko for at medarbejderen 
nægtes adgang til arbejdsstedet i 
Sverige

• Bøder
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Sociale sikringsbidrag i Sverige

Social security charges (SSC) in Sweden

• The Swedish SSC amounts to 31.42% (2018) for Swedish companies and foreign
companies with a PE/branch in Sweden. 

• The Swedish SSC amounts to 20.7% (2018) for foreign companies without a 
PE/branch in Sweden. 

• No Swedish SSC have to be paid if there is a valid A1-certificate from Denmark or 
other country.

• No employee SSC in Sweden in practice.

• For Swedish companies and foreign companies with a PE/branch in Sweden there will
be levied a special wage tax (SLP) on paid pension premiums with 24.26%. 
This applies also on foreign pension plans.
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Regelgrundlag – Internationale regler

Arbejde inden for EU-/EØS 
inkl. Schweiz

• EU-forordning 883/2004 
samt gennemførelses-
forordning (samt EU-
Domstolens praksis)

• Nordisk konvention om social 
sikring

• Øresundsaftale om social 
sikring
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Ved arbejde i Sverige (EU-forordningens regler)
Overblik over regelsættet

Hovedreglen er, at en 
medarbejder er dækket af 

arbejdslandets regler

Forordningens artikel 11

Reglerne i én medlemsstat 
finder anvendelse på 

medarbejdere, der arbejder 
normalt i flere medlemsstater

Forordningens artikel 13

Medarbejdere udsendt for at 
arbejde i én anden medlemsstat 
i en midlertidig periode er fortsat 
alene omfattet af hjemlandets regler

Forordningens artikel 12
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Ved arbejde i Sverige (EU-forordningens regler)
Hvilket lands lovgivning om social sikring er gældende, når 
medarbejderen normalt arbejder i flere EU-/EØS-lande? 

25 % eller mere af
arbejdstiden i
bopælslandet

Bopælslandet

Mindre end 25 % af
arbejdstiden i
bopælslandet

Arbejdsgivers
hjemstedsland, hvis

én arbejdsgiver

Der gælder andre regler, såfremt medarbejderen har flere 
arbejdsgivere i forskellige EU-/EØS-lande samt for selvstændige 
med beskæftigelse i to eller flere EU-/EØS-lande.
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Ved arbejde i Sverige

December 2018PwC

Nordisk konvention om social sikring

 Relevant ved tredjelandsstatsborgere

Øresundserklæring – særligt mellem Danmark og Sverige

 Mulighed for omfattelse af arbejdslandets regler om social sikring 
i tilfælde, hvor medarbejderen arbejder mere end 25% af 
arbejdstiden i sit bopælsland, dog mindre end 50% af tiden i 
bopælslandet.
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Hvordan dokumenteres medarbejderens sociale 
sikring?

Der skal indhentes en blanket A1/CoC
for hver enkelt medarbejder som 
dokumentation for, at den danske 
medarbejder er omfattet af dansk social 
sikring.

Blanket A1 indhentes hos Udbetaling 
Danmark - International Social Sikring 
ved at indsende en ansøgning på 
borger.dk eller virk.dk. 

Sørg for at indhente A1-blanketten 
på forhånd.
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Konkrete tiltag, som I bør overveje for at sikre 
jeres medarbejderes sociale sikring

• Beskriv rejsemønsteret så klart og specifikt som muligt i 
ansættelseskontrakten eller i et tillæg hertil

• Sørg for at indhente A1-blanketten på forhånd. Det giver en meget 
bedre mulighed for at styre sagen frem for at skulle rydde op, ”når 
skaden er sket”

• Sørg løbende for, at der er overensstemmelse mellem 
dokumentation og rejseaktivitet

• Ansøg ikke om en uspecificeret, generel A1-blanket, som dækker 
alle EU-/EØS-lande

53
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PwC

Få styr på social sikring ved et 
klik på din telefon

Social sikring for spotrejsende medarbejdere

54
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Pause
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Momsmæssige forhold 
ved aktiviteter i Sverige



Agenda

Handel med Sverige 

Momsregistreringsgrænse

Bøder og renter

Vattax – refusion af moms 
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Handel med udlandet  

Import

Eksport

Nationale transaktioner

EU-transaktioner
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Handel med Sverige 
Momsprocessen ved handel med udlandet

1

2

3

4

5

Definere leverancens art (vare/ydelse)

Afklare sælger og købers

status

Afklare leveringssted

Afklare betalingspligten

Afklare registreringspligt
December 2018PwC
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Hovedregel ved handel med varer og ydelser

Der skelnes mellem varer og ydelser (leveringssted = beskatningssted)

1. Varer

a) Varen/-erne flyttes ikke i forbindelse med salget: Moms i det land, hvor 
varerne fysisk befinder sig på salgstidspunktet. Sælger er som udgangspunkt 
ansvarlig for afregning af momsen

b) Varen/-erne flyttes over en landegrænse i forbindelse med salget 
Momsen ”følger” varerne, hvis;

• Transportdokumentation

• Ved EU-handel skal køber have et gyldigt momsnummer (momsnummer, 
navn og adresse verificeres mindst én gang i kvartalet)

• Køber er som udgangspunkt ansvarlig for afregning af erhvervelsesmoms i 
varemodtagelseslandet (og ikke i hjemlandet)

c) Salg af varer med installering  (obs. omvendt betalingspligt)

• Leveringsstedet er i det land, hvor varerne installeres. Hvis køber er 
registreret, afregner denne erhvervelsesmoms
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Hovedregel ved handel med varer og ydelser

Der skelnes mellem varer og ydelser (leveringssted = beskatningssted)

2. Ydelser: Momsen ”følger” købers momsregistrering/etablering

a) Ved EU-handel skal køber have et                   
gyldigt momsnummer

b) Fakturaen skal udstedes fra sælgers 
momsnummer i etableringslandet

December 2018PwC
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Aktiviteter i Sverige 
Momsnummer og dokumentation

Momsnummer

• Validering i VIES-systemet

- Foretages mindst én gang i kvartalet (faste kunder)

- Navn og adresse skal matche kunden

Dokumentation

Det er vigtigt, at I kan dokumentere varernes transport til Sverige 

Eksempler på dokumentation:

• Fragtbreve

• Erklæring fra køber

• Særlig erklæring ved afhentningskøb (EXW)

Vigtigt at være i ”god tro” og have gjort tilstrækkeligt
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Registreringsgrænse 
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Momsregistreringsgrænse 
- hvornår er man omfattet at momsloven?

Man er en afgiftspligtig person, der som udgangspunkt forpligter sig til at lade sig 
registrere og afregne moms, når følgende betingelser er opfyldt:

1. Juridisk/fysisk person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed

2. Der sker levering mod vederlag af varer/ydelser i dennes egenskab

3. Der er leveringssted i Sverige 

4. Leverancen er ikke fritaget for moms

Registreringsgrænsen for afgiftspligtige personer i Sverige er 30.000 SEK 
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Særlige regler  
National omvendt betalingspligt (reverse charge) 

Sverige har national omvendt betalingspligt ved lokale salg…

• …når sælger ikke er lokal etableret 

- Den lokalt etableret køber afregner salgsmomsen til myndighederne

•  sælger undgår en momsregistrering 

Eksempel: Lokal køb og salg  

Eksempel: Import og lokal salg   

DK 
virksomhed

Svensk køber
Svensk  

leverandør

Køb af varer med 
Svensk moms 

Salg af varer lokalt 
med RC

Købsmomsen søges retur via momsrefusionsordningen

DK 
virksomhed

Svensk køber
Norsk  

leverandør

Import af varer Salg af varer lokalt 
med RC
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Byggeprojekter 
Obligatorisk national omvendt betalingspligt i Sverige

Særregler for køb og salg i byggebranchen

Køb og salg i byggebranchen er i Sverige omfattet af reglerne om national 
omvendt betalingspligt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• Salget skal være en byggeydelse, som leveres i Sverige

• Køberen af tjenesteydelserne er afgiftspligtig i Sverige
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Lokale køb og salg i Sverige

Dansk entreprenørselskab sælger ydelser på en fast ejendom i Sverige – fx Opførelse af 
vindmølle. Den danske sælger anvender en dansk underleverandør til at udføre arbejdet. 

Giver det momsmæssige udfordringer? 

Registreringsforpligtelser
Eksempel: Leverancer vedr. fast ejendom 

Underleverandør 
(DK) 

Køber (SE)

Arbejde på 
fast ejendom

Sælger (DK)
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Bøder og renter  
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Sanktioner ved fejl og mangler i 
momsindberetningen og afregningen 

Fakturakravene: Det er vigtigt at man opfylder fakturakravene, og samtidig tjekker, at 
de faktura man selv modtager, opfylder kravene.

Hvis man indberetter forkert moms, eller ikke indberetter rettidigt, så risikerer man 
Bøder på op til 20%.  

Hvis virksomheden samtidig har handlet uagtsomt, så risikerer man desuden renter op 
til 16%.

Eksempel:  En dansk virksomhed sælger varer via internettet (fjernsalg) til private 
personer i Sverige. Virksomheden er ikke opmærksom på at omsætningen er oversteget 
fjernsalgsgrænsen på 320.000 SEK.

1:  Svensk moms af omsætningen i Sverige

2: Bøde på 20 % af det skyldige beløb

3: Renter af det skyldige beløb + bøden. 
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Momsrefusion 
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Momsrefusion i udlandet
Refusion for udenlandsk moms

”Ja”, når moms er betalt i et andet EU-land

• Senest 30. september året efter udgiften er afholdt

• Ansøgning via SKATs internetservice ”TastSelv”

• Efter pågældende lands regler om momsfradrag 

• Hvis ”del-moms” i Danmark, tilsvarende %-refusion

• Udenlandsk myndighed vurderer anmodning og 
kan dermed eventuelt bede om bilag eller 
supplerende oplysninger

”Måske”, når moms er betalt uden for EU

• Specifik ansøgningsblanket og procedure pr. land

• Efter pågældende lands regler for momsfradrag

• Som hovedregel skal originalbilag medsendes

• Ofte kræves en række supplerende erklæringer

• Ofte krav om lokal repræsentant, der har fuldmagt

FAKTURA

m/udenlandsk moms

Kan vi få den retur?
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Momsrefusion i Sverige
- VATTAX - Momsrefusion lige ved hånden

Typiske rejseomkostninger med 
lokal svensk-moms

• Brændstof

• Udlejning af transportmidler

• Udgifter vedrørende 
transportmidler

• Vejafgifter og bompenge

• Rejseudgifter såsom taxi og 
offentlig transport

• Logi

• Fødevarer, drikkevarer og 
restaurationsydelser

• Entré til messer og udstillinger

• Udgifter til luksusforbrug, 
underholdning og repræsentation

Kun 20 % af den mulige EU-moms 
bliver tilbagebetalt

Tilbagesøgning af EU-moms er 
besværlig og tidskrævende

Mange virksomheder vælger ikke at 
tilbagesøge eller kun at gøre det på 
“store fakturaer”.
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Networking og frokost
I er velkomne til at kontakte

Camilla Lind
Partner
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

T: 8932 5669
M: 5138 4782
E: camilla.lind@pwc. com
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disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller 
garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, 
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ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i 
publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 

© 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk 
enhed. 

Marie Pugholm Pedersen
Senior Manager
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

T: 89325564
M: 2199 6466
E: marie.pugholm.pedersen@pwc. 

com

Anja Helena Hornshøj
Manager
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

T: 8932 5776
M: 2088 9030
E: anja.helena.hornshoj@pwc.com

Cecilia Arrhenius
Senior Manager
PwC Sweden
Box 4009, SE-203 11 Malmö 

T:: +46 (0)10 2126746 
E: cecilia.arrhenius@pwc.com

Helle Riber Toftegaard
Manager
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

T: 8932 5745
M: 2452 8777
E: helle.riber.toftegaard@pwc.com

Fredrik Hillälv
Senior Manager
PwC Sweden
Box 4009, SE-203 11 Malmö 

T:: +46 (0)10 2125725
E: frederik.hillalv@pwc.com

December 2018PwC

73

mailto:camilla.lind@pwc
mailto:cli@pwc.dk
mailto:marie.pugholm.pedersen@pwc.dk
mailto:cli@pwc.dk
mailto:cecilia.arrhenius@pwc.com
mailto:cli@pwc.dk
mailto:cecilia.arrhenius@pwc.com

