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Skandinavisk moms – handel
med utlandet
Välkommen på utbildning
Kursen vänder sig till dig som hanterar
moms vid handel i ett eller flera
skandinaviska länder och som vill ha
närmare kunskap om korrekt hantering
av momsen i dessa länder. Kursen är
också relevant om momsen hanteras av
ett shared service center.
Stockholm den 15 maj 2019

Skandinavisk moms – handel med utlandet
Kursen ger dig ingående kunskap om momsreglerna vid handel med utlandet ur ett
skandinaviskt perspektiv. Vi går igenom både olikheter och likheter mellan länderna, med syftet att ge dig full överblick över de olika momsreglerna och hanteringen av
momsen i de olika skandinaviska länderna. Villkoren för, samt hanteringen av, gränsöverskridande handel med varor och tjänster varierar från land till land. I vår genomgång får teorin stöd av praktiska exempel. Kursen omfattar också reglerna för särskilda
handelssituationer, såsom intern handel, trepartshandel och kedjetransaktioner, samt
vidarefakturering och utlägg.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som hanterar
moms i ett eller flera skandinaviska länder
och som vill ha närmare kunskap om hantering och optimering av momsen i dessa
länder. Kursen är också relevant om momsen hanteras av ett shared service center.

Kursmaterialet har tagits fram i ett format som gör att det senare kan användas som
uppslagsverk.

Stockholm den 15 maj

Dokumentationen kommer att vara på svenska, de två föreläsarna från Norge och Danmark kommer att prata engelska. Det kommer att finnas goda möjligheter att diskutera
specifika frågor med en momsspecialist från respektive PwC Danmark, Sverige och/eller
Norge.
Kursen kan kombineras med ”Kurs i Skandinavisk moms - avdragsreglerna” och ”Finsk
moms” kurspaketet kan då köpas till specialpris.
Innehåll
•
•
•
•
•
•

Få ingående kunskap om köp och försäljning från respektive till Danmark, Sverige och Norge, bland annat vad gäller
skillander och likheter länderna emellan
Få mer kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda när du handlar med utlandet, bland annat vad gäller B2B och
B2C, och hur man skiljer mellan varor och tjänster
Blir bättre på att tillämpa momsreglerna korrekt, och att jpå korrekt sätt ange om det handlar om köp och försäljning
på lokal nivå, eller mellan länder
Få kunskap om momsreglerna vid trepartshandel
Få kunskaå om momsreglerna vid vidarefakturering och utlägg, samt om hur man skiljer mellan dessa.
Kedjetransaktioner

Ort och datum
Utbildningen kommer under våren 2019
genomföras i:

Hålltider
Utbildningen börjar kl 09.00, kaffe serveras
från kl 08.30 och vi avslutar dagen
kl 16.00.
Avgift
Avgiften är 6 990 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Dokumentation, lunch
och kaffe ingår i priset. Kursen kan kombineras med ”Skandinavisk moms - avdragsreglerna” och Finsk moms, kurspaketet
kan då köpas till specialpris.Två kurser, två
dagar, 11 990 kr, tre kurser, tre dagar,
14 990 kr.
Anmäler ni 5 personer från ert företag betalar ni för 4 deltagare.

Utbildningsansvarig
Hanna Jurland, arbetar sedan 2011 med
momsfrågor på PwC´s skatteavdelning i Malmö.
Hanna har tidigare arbetat med momsfrågor i
Danmark samt på Skatteverket.

Anmälan
Gå in på www.pwc.se/academy och gör din anmälan där, eller maila till
carina.gustafsson@pwc.com, senast 4 veckor före utbildningsdagen.
Anmälningsvillkor
En månad före utbildningen är anmälan bindande och hela avgiften debiteras vid eventuell avbokning. Skulle du få förhinder och inte kan delta, överlåt gärna din plats till en
kollega.
Övrigt
Dokumentationen kommer att vara på svenska. De två föreläsarna från Norge och Danmark kommer att prata engelska.

Kontaktpersoner
För programinnehåll och upplägg:
Hanna Jurland, 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
För praktiska frågor:
Carina Gustafsson, 010-212 52 40, carina.gustafsson@pwc.com
Övrigt
Har du behov av tillgänglighetsanpassning eller specialkost var vänlig kontakta
Carina Gustafsson, 010-212 52 40, carina.gustafsson@pwc.com

Academy är vårt samlade utbildningserbjudande som utgår från det breda spektrum av
specialistkompetenser som finns inom PwC. Kursutbudet inom Academy återspeglar de
behov som vi vet finns bland kommuner, landsting, kommunala bolag, svenska kyrkan
och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar
bäst. Vill du veta mer? På vår webbsida www.pwc.se/academy kan du läsa mer om innehåll och vilka specifika kurser som erbjuds.
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs
av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora,
främst lokala företag samt den offentliga sektorn.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000
medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

OBS!

Vår kursutbud
utökas ständigt.
Besök vår webbplats
för samtliga
kurser.

Snabbaste vägen till viktig kunskap
Hela utbildningsutbudet
on-line

Anpassad utbildning

Dialog – nyhetsbrever
som gör det enklare

Tidigare deltagare – gå
med i vårt LinkedIn-grupp

