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― Fordelagtige skatteordninger for medarbejdere, der pendler mellem Danmark og 
Sverige. Fx SINK-ordningen (20% i 2016), der kan benyttes af personer, der har 
begrænset skattepligt til Sverige, dvs. som pendler dagligt fra Danmark til Sverige, 
og som er omfattet af svensk social sikring. 

― Svensker, der arbejder i Danmark, og tjener mere end DKK 62.300 (2016) pr. 
måned, kan opnå lav personskat i form af en effektiv skatteprocent på 32% i fem 
år.

― For danskere, der arbejder i Sverige og har en indkomst fra DKK 70.880 pr.måned, 
eller som opfylder visse betingelser, vil indkomstskatten kun blive beregnet af 75% 
af den optjente indkomst i tre år.

― De svenske arbejdsmarkedsbidrag ligger på ca. 31,42% af bruttoindtægten og er 
dermed væsentligt højere end de danske arbejdsmarkedsbidrag, der svarer til ca. 
DKK 10.000 pr. medarbejder om året.

København
(hovedstadsområdet) Skåne

Lejeomkostninger (gns.)
(Kontor)
(Lager/industri)

København
700-2.600 DKK/m2/år (1)
300-800 DKK/m2/år (1)

Skåne by
600-2.300 DKK/m2/år (1)
300-800 DKK/m2/år (1)

Arbejdsmarkedsbidrag Lave bidragsomkostninger.
Ca. DKK 10.000 pr. 
medarbejder/år

Høje bidragsomkostninger
+ 31,42% af bruttolønnen.

Personbil (vejl.)

Varevogn (vejl.)

Mellemklasse
DKK 320 tusind

DKK 170 tusind

Mellemklasse
DKK 210 tusind

DKK 210 tusind

Elafgift: Efter refusion:
Prod: 0,008 DKK/KwH
Opvarmning/aircon: 0,4 DKK/KwH

Prod: 0,004 DKK/KwH
Øvrige: 0,24 DKK/KwH

Moms 25% på alle momspligtige 
produkter

25% eller derunder på alle 
momspligtige produkter

Selskabsskat 2016 22% 22%

Både Danmark og Sverige har et gennemsnitligt 
BNP pr. indbygger på ca. 456 tkr., mens BNP pr. 
indbygger i Storkøbenhavn ligger på 568 tkr., 
hvilket er ca. 50% højere end i Skåneregionen 
med 376 tkr. pr. indbygger. Der er 3. mio. 
indbyggere i Øresundsregionen fordelt på 1,7 
mio. i Storkøbenhavn og 1,3 mio. i Skåne.

Ofte kan man ved etablering i Skåne opnå lavere 
leje- og personaleomkostninger, men samtidig 
have gode muligheder for at sælge på både det 
danske og svenske marked.

Den danske krone er fastlåst til euroen, mens 
den svenske krone flyder frit. Svenske 
eksportvirksomheder har i de seneste år draget 
nytte af lavere priser i forhold til udlandet som 
følge af kursudsving mellem valutaerne.

DANMARK – i alt

SVERIGE – i alt

Dækker et areal på 
43 tusind km2 

Indbyggertal: 
5,7 million

Dækker et areal på
450 tusind km2 

Indbyggertal:
9,8 million

København
(hovedstadsområdet) Skåne

Indbyggere (mio.) 1,7 1,3

BNP pr. indbygger* (DKK'000) 568 376

Regionens BNP i alt (DKKm) 966 489

Øresund forbinder 15 millioner mennesker fra to lande, og Øresundsregionen tegner sig for 
tre millioner af dem. Mange virksomheder overvejer at udvide aktiviteterne på den anden side 
af grænsen, men er bekymret for de risici, dette kan medføre, og kan dermed gå glip af 
gunstige forretningsmuligheder.

På trods af de mange lighedspunkter er der en række vigtige forskelle mellem de to lande. I 
Danmark er arbejdsmarkedsbidragene fx forholdsvis lave, mens man i Sverige drager fordel af 
lave energiafgifter.

Regionale forskelle i ØresundsregionenForskelle – Sverige og Danmark

Etablering i SverigeKPMG’s Øresundsgruppe

Etablering i Sverige giver adgang til et marked med næsten 10 millioner indbyggere!

Ved etablering og videreudvikling i Sverige er der betydelige nationale forskelle i forhold til 
Danmark, som er vigtige at tage højde for, ligesom der er væsentlige problemstillinger, der skal 
undersøges. Der vil også være områder, som man på forhånd ikke kender så meget til, men 
som man bør fokusere på. 

Det er KPMG’s erfaring, at man bør prioritere planlægning og analyse allerede i starten af 
etableringsfasen. Vi kan rådgive på områder, hvor vi ser mange fejl blive begået ved etablering 
af virksomhed. Fx viser vores erfaring, hvor vigtigt det er at indgå fordelagtige leje- og 
ansættelseskontrakter, da sådanne aftaler er bekostelige at lave om, når de først er 
underskrevet.

KPMG har etableret et effektivt samarbejde 
mellem kontorerne i København og Skåne 
for at tilbyde optimale ydelser til selskaber 
på begge sider af sundet.

Vores gruppe har mere end 15 års erfaring 
med at hjælpe virksomheder med etablering 
og udvikling på begge sider. KPMG tilbyder 
rådgivningsydelser på tværs af alle vores 
kompetencer og har medarbejdere i den 
svenske organisation, der taler dansk, 
hvilket letter processen, når man vil starte 
virksomhed på den anden side af Øresund. 

Alle tal er baseret på de senest offentliggjorte oplysninger, som ikke nødvendigvis bliver opdateret årligt. Tal, 
der er genstand for udsving i valutakurs mellem SEK/DKK, bør derfor kun betragtes som vejledende. Den 
benyttede vekselkurs mellem SEK/DKK er 1,25 SEK/DKK. 
Note: (1) Kilde: Newsec Egeskov & Lindquist A/S

Eksempler på relevante forskelle: 
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