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Dansk yrkesutbildning till speditör – med praktik i Sverige. 

Svenska ungdomar kan gå en dansk yrkesutbildning till speditör och göra sin praktiktid på ett 

svenskt företag. Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt har tillsammans med speditionsföretag 

i regionen, Roskildes Handelsskola, Skattestyrelsen DK och Skatteverket SE ett upplägg som 

gör det möjligt. Nedan följer praktisk information om utbildningsupplägget. 

 

Bakgrunden till det svenskdanska utbildningssamarbetet 

Utbildningen startades under 2012 efter ett samarbete mellan Roskilde Handelsskola, 

speditionsföretaget Airlog och Arbetsförmedlingen på Øresunddirekt i Malmö. Branschmediet 

På Hugget omtalade upplägget i en artikel mars 2012 och därpå följde informationsmöten 

med intresserade speditionsföretag inom Malmö- och Helsingborgsområdet som hade danska 

moder- eller dotterbolag. I juni 2012 hölls informationsmöten för avgångselever från 

ekonomi- och samhällsprogrammen på gymnasieskolor i Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 

Eslöv, Helsingborg och Landskrona. Därefter körde man igång och har utbildat flertalet 

svenska ungdomar till speditörer åt svenskdanska företag. Utbildningsupplägget har 

förändrats något under åren och nu 2019 startar ett uppdaterad utbildningupplägg. 

 

Utbildningsupplägg för svenska elever 

Utbildningslängden är totalt två år och tre månader 

När den svenska studenten börjar utbildningen anställs eleven av den danska delen av 

företaget, men stationeras i den svenska delen där den praktiska utbildningen genomförs. Den 

danska delen av företaget skriver tillsammans med eleven ett utbildningsavtal som reglerar 

utbildningsanställningen samt utbildningens innehåll. Eleven är anställd under hela 

utbildningstiden och får således lön både under de teoretiska och praktiska delarna. Eleven 

genomför delar av de teoretiska delarna av utbildningen på Roskilde Handelsskola.  

 

1. Grundutbildningen startar förslagsvis med två månaders företagsintroduktion på den 

svenska arbetsplatsen.  

2. De svenska eleverna samlas för en introduktionsvecka V 44 2019 på skolan i 

Roskilde. Denna vecka är det obligatorsikt med övernattning i Roskilde då det 

samtidigt är en teambuildingsvecka.  

3. Därefter följer 5 veckors grundutbildning i kärnämnen som behövs för att kunna gå in 

i den ordinarie speditörsutbildningen. Denna del utförs online från praktikplatsen och 

avslutas med ett projektarbete och en examination V49 2019. Det är mycket viktigt att 

företaget avsätter tid för eleven att utföra de teoretiska studierna. 

4. Huvudförloppet startar V 10 2020 och fram tills dess ”jobbar” eleven vidare på 

företaget.  

5. Utbildning på företaget varvas med teoretiska kurser på skolan i Roskilde enligt ett i 

förväg lagt schema. 

6. Som utgångspunkt är eleven färdigutbildad i V 49 2021  😊 
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Eleven får skriva och prata svenska under skolperioderna, men all undervisning och allt 

läromaterial är på danska. Detta måste eleven kunna ta till sig. Vidare behöver även eleven 

vara medveten om att nivån på grundutbildningen är lägre än den på huvudutbildningen, men 

den behöver genomföras för att kunna påbörja huvudutbildningen. Stor del av undervisningen 

sker i form av självstudier med möjlighet att konsultera en ämneslärare. 

 

Danskt CPR-nummer 

För att eleven ska kunna få utbetalt lön och Roskilde Handelsskola ska kunna registrera 

utbildningsavtalet behöver eleven ett danskt skattepersonnummer - motsvarigheten till svenskt 

personnummer. Skattepersonnummer får man på danska Skattestyrelsen. Ansökan om danskt 

skattepersonnummer, skattekort och NemId HR görs på www.skat.dk. Företagets HR-

avdelning bör vara behjälplig med detta. Ansökan består av blankett 04.063 som finns på 

Skattestyrelsens hemsida, giltig bildlegitimation, underskrivet utbildningsavtal samt 

personbevis - OBS ska vara familjebevis! När eleven har fått sitt skattepersonnummer ska 

detta skickas skyndsamt till Roskildes Handelsskola så att utbildningsavtalet kan registreras. 

När detta är gjort kallas eleven till kursstart av grundutbildningen. 

 
Skatt, lön och sociala avgifter 
Lön och skatt. 

Under utbildningstiden är eleven anställd av den danska delen av företaget, men stationerad 

hos den svenska delen. Det är således den danska delen som betalar ut lön. För skolperioderna 

i Roskilde så är eleven skattepliktig i Danmark. När lönen utbetalas, dras dansk inkomstskatt 

för den tid som eleven har varit på skolan. Lön för de praktiska delarna av utbildningen som 

är utförda hos den svenska delen av företaget beskattas ej i Danmark. För dessa är eleven 

skattepliktig i Sverige. Eleven behöver dock själv betala in den svenska inkomstskatten för de 

praktiska perioderna hos den svenska delen av företaget. Detta sker genom att eleven fyller i 

en preliminär inkomstdeklaration och skickar in den till Skatteverket. Detta görs via 

Skatteverkets blankett SKV 4314. Det går utmärkt att göra detta online. Skatten betalas sedan 

månadsvis och eleven betalar in via internetbanken eller med inbetalningskort. 

 

Rutin Skattestyrelsen: ”Når indkomståret er slut, udarbejdes der en samlet oversigt over det 

forgangne indkomstår med angivelse af skoleperioderne, hvor eleven har været i Danmark, 

samt reel løninkomst fordelt på hhv. svensk og dansk indkomst, som indsendes til 

Skattestyrelsen, således at det sikres, at eleven har betalt korrekt skat for det pågældende år.  

 

OBS! Ved indberetningen til E-indkomst (lønindberetning til Skattestyrelsen)  

• Den danske løn (skoleperiode som er foregået i Danmark) indberettes i Rubrik 13 med 

AM-bidrag. 

• Den svenske løn - praktikperioden og evt. e-learning indberettes i Rubrik 14 uden AM-

bidrag + indkomsttype 09. 

Dermed fremgår hele lønudgiften i det danske firma og at noget af arbejdet ikke er 

skattepligtig i Danmark. Derudover er det også nemmer at beregne fordeling af dage i 

Danmark.”   
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De er altid velkommen til at kontakte Skattestyrelsen telefonisk på følgende numre: 
 
Spørgsmål vedrørende E-Indkomst, ansatte og løn: +45 72 22 28 24 
Spørgsmål vedrørende udenlandsk beskatning: +45 72 22 28 92 
Øvrige henvendelser: +45 72 22 18 18  

 

Sociala avgifter 

Under utbildningstiden är eleven socialförsäkrad i Sverige. Det innebär att sociala avgifter 

behöver betalas på lönen både för skolperioderna och de praktiska delarna av utbildningen. 

För 2019 ligger de sociala avgifterna på 19,8 procent inom lärlingsutbildningens upplägg. 

  

Det finns två olika sätt att betala dessa avgifter. Antingen betalar den danska delen av 

företaget avgifterna direkt till Skatteverket eller så betalar eleven själv in dessa . Om eleven 

själv ska betala de sociala avgifterna till Skatteverket så betalar den danska delen av företaget 

ut summan som motsvarar avgifterna i samband med lönen varje månad. Månadsvis räknar 

eleven ut de sociala avgifterna samt betalar in dessa. Till det använder eleven Skatteverkets 

blankett SKV 4738. På Skatteverkets hemsida finns information om hur det fungerar när 

eleven själv betalar in de sociala avgifterna. 

 

Oavsett vilket alternativ som används så ska den danska delen av företaget registrera sig som 

arbetsgivare i Sverige via Skatteverkets blankett SKV 4632. Det beror på att den danska delen 

av företaget är ansvarig för att sociala avgifter betalas, även om företaget och eleven har 

avtalat att eleven sköter inbetalningarna själv. Vidare är registreringen även nödvändig för att 

den danska delen av företaget ska kunna lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Vid 

registreringen får den danska delen av företaget ett organisationsnummer av Skatteverket, 

vilket inte ska förväxlas med organisationsnumret för den svenska delen av företaget. 

 

Lönehantering  

Även om eleven är anställd hos och avlönad av den danska delen av företaget, så utför eleven 

de praktiska delarna av utbildningen hos den svenska delen. Således fakturerar den danska 

delen av företaget den svenska delen kostnaden för lön och sociala avgifter. Lönen är            

ca 13500 DKK första 1 året och ca 14500 DKK den resterande tiden (2019, för lärlingar under 

25 år). 

 

Boende och reseersättning under skolperioderna 

 

Under den första introduktionsveckan för de svenska eleverna är det obligatoriskt att eleven 

ska övernatta i Roskilde för att kunna ta del av hela programmet och lära känna sina svenska 

kurskamrater. Vid de andra skolperioderna är det frivilligt om man övernattar eller pendlar till 

sitt boende i Sverige. Skolan rekommenderar att eleven bokas in på Octavia som ligger ca. 

250 meter ifrån Roskilde Handelsskola. Priset för övernattning är 720 DKR per dygn och det 

finns även möjlighet att köpa till kost (tre mål mat) för 240 DKR per dygn. 
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Eleverna har även möjlighet att få ett resebidrag för resorna till och från skolan som ersätter 

80 procent av billigste offentlig resekostnaden, så kallat befordringsrefusion. Det är den 

danska delen av företaget som får utbetalt ersättningen av en speciell fond, Arbejdsgivernes 

UddannelsesBidrag. Därefter betalar den danska delen ut detta till eleven. 

 

Anställningsförhållanden 

Då eleven under utbildningen är anställd av den danska delen av företaget så gäller danska 

kollektivavtal och dansk arbetsrätt. Detta är kopplat till den danska lagen som styr 

lärlingsutbildningarna, lov om ehvervsuddannelser. Dock utför eleven de praktiska delarna av 

utbildningen i Sverige, vilket medför att även svensk arbetsrätt gäller. 

 

Länkar 

Øresunddirekt  www.oresunddirekt.com 

Skatteverket   www.skatteverket.se 

Skattestyrelsen  www.skat.dk 

Roskilde Handelsskola  www.rhs.dk 

 
Kontaktpersoner 

Uddannelsesleder Tom Jung Andrés   Arbetsförmedlare Malin Dahl  

Roskilde Handelsskole    Arbetsförmedlingen/Øresunddirekt  

Bakkesvinget 67    Hjälmaregatan 3 

DK-4000 Roskilde    S- 211 18 Malmö  

+45 88523220    +46 104862102 

tja@rhs.dk     malin.dahl@arbetsformedlingen.se  

 

Skattehandläggare Elisabeth Larsson   Skattehandläggare Ulrika Peldán 

Skatteverket    Skatteverket 

Kungsgatan 15    Kungsgatan 15  

S-205 31 Malmö    S-205 31 Malmö  

+46 705087011    +46 010-574 74 58 

Elisabeth.e.larsson@skatteverket.se   ulrika.peldan@skatteverket.se 

 

Teamleder Connie B. Jensen  

ZBC Octavia  

Maglegårdsvej 8  

DK-4000 Roskilde  

+45 41721001  

cbje@zbc.dk  

 
Senast uppdaterad 2019-05-17 Med reservation för förändringar. Kontrollera alltid med respektive myndighet 

och organisation vilka villkor som gäller.  
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