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För privatpersoner och entreprenörer
Vi erbjuder global skatterådgivning för privatpersoner, familjeföretag, entreprenörer, 
företags ägare, riskkapitalföretag och stiftelser. 

I dagens globaliserade värld blir det allt mer vanligt att bo och arbeta utomlands, många 
äger också en bostad eller har andra tillgångar utomlands. Vårt globala nätverk inom 
Deloitte Private Client Services säkerställer att de frågor som våra klienter ställs inför 
hanteras och koordineras av oss oavsett om frågorna uppkommer i Sverige eller i något 
av de 150 länder där vi erbjuder tjänster inom Private Client Services.

Några exempel på de tjänster vi specialiserat oss på:

Private Client Services Kontaktpersoner

 

  
 

 

 
 

•	 Internationella	skatte	strukturer	 
för företag och individer 

•	 Generationsskiften	

•	 Utlandsflytt	

•	 Återflytt	till	Sverige	

•	 Kapitalbeskattning	

•	 Pension	och	försäkring	

•	 Avtal	och	legala	frågor

•	 Frivilliga	rättelser

www.deloitte.se/pcs

Stockholm
Johan Sander
075-246 32 34
jsander@deloitte.se

Markus Lagerbielke
075-246 21 27
mlagerbielke@deloitte.se

Sara Zad
075-246 21 08
szad@deloitte.se

Caroline Gratte
075-246 21 01
cgratte@deloitte.se

Lara Zuder
070-080 33 42
lzuder@deloitte.se

Malmö
Mato Saric
075-246 41 66
msaric@deloitte.se

Göteborg
Alexander Strandberg
075-246 43 41
astrandberg@deloitte.se

10/11
2

25%
rabatt på ditt

första köp!

http://www2.deloitte.com/se/sv/pages/tax/solutions/private-client-services.html
https://bokon.se/sviv/
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KARIN EHNboM-PALMqUIST I gENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
epost karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

gENERALSEKRETERAREN HAR oRDET

välkomna till årets tredje nummer 
av Svenskar i världen! här finner  
du reportage och bilder från det 
omfattande sommar programmet i 
Stockholm den 18–24 augusti 2014. 

å roligt att det blev så lyckat och 
att så många av er kom från när 
och fjärran. Särskilt intressant 
tycker jag det var att få höra vad 
politikerna från ungdomsförbun
den tyckte om frågor som berör 

utlandssvenskarna. Jag hoppas de ska visa sig 
vara mer lyhörda för våra önskemål och frågor 
än många av sina äldre kollegor. Vi kommer att 
hålla dem informerade och fortsätta kontak
terna inför nästa sommars femte Utlandssven
skarnas Parlament – som vi kommer att 
informera mer om framöver.
 Före Riksdagsvalet uppmanade Svenskar i 
Världen alla utlandssvenskar som hade möj
lighet att rösta att verkligen göra det. Valmyn
dighetens preliminära sammanställning visar 
att betydligt fler personer har röstat från ut
landet i år än vid tidigare val, vilket jag tycker 
är mycket glädjande! Vi vet ännu inte klart 
hur många av de utlandsröstande som var på 
tillfälligt besök utanför Sverige och hur många 
som fått röstkort tillsänt till en utlandsadress, 
men vi återkommer så snart vi vet mer. Det 
vore också intressant att höra från er vilka 

erfarenheter ni haft av röstandet utomlands, 
allt för att vi ska kunna föreslå förbättringar 
till nästa gång (Svenskar i Världen driver både 
frågan om elektronisk röstning och om egen 
valkrets för utlandssvenskar).
 Den 1 oktober lanserades den efterläng
tade nya webbplatsen, som jag hoppas många 
av er har hunnit besöka. Det är många som 
varit intensivt engagerade i framtagandet och 
vår avsikt har varit att ta fram en tydlig och 
lättnavigerad plats, med relevanta nyheter för 
utlandssvenskarna och med länkar till viktig 
information på olika områden, allt med en 
tydlig grafisk profil. Det här ska vara platsen 
där alla med planer att flytta ut, som bor utom
lands eller med planer att flytta hem, ska finna 
den information och vägledning de behöver. 
En ambitiös målsättning som jag hoppas ska 
uppfyllas! Ni har väl också märkt att vi numera 
även är aktiva inom sociala medier – så gilla 
oss gärna på Facebook!

Många hälsningar 
Karin Ehnbom-Palmquist, Generalsekreterare

s

LEDARE

Kära läsare!



www.sviv.se SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 3 / 2014  5

 
 
 

Du vet vart du vill komma, 
vi vet hur vi kan hjälpa dig dit.

FÖRMÖGENHETSPLANERING

Att flytta utomlands kan vara mycket komplicerat. Det finns mycket man måste tänka 
på, bland annat vilka regler för internationell förmögenhetsplanering som gäller i 
olika länder. Låt oss vägleda dig genom snåriga regelverk, ta hand om tidskrävande 
pappersarbete och inte minst hjälpa dig att undvika negativa (och ofta dyra) 
överraskningar. Oavsett vart du är på väg i livet kan Nordeas förmögenhetsplanerare 
och våra externa specialister rusta dig för de utmaningar som uppstår när man flyttar 
utomlands.

Besök oss på www.nordea.lu/WP, eller ring +352 43 88 77 77 för att boka 
ett möte.

Gör det möjligt

Detta material ska inte betraktas som ett erbjudande om att köpa eller sälja någon placeringsprodukt eller att göra någon annan affär.  Det ska inte heller betraktas som ett erbjudande att tillhandahålla banktjän-
ster i något land där Nordea Bank S.A. eller något av dess närstående bolag inte har tillstånd att bedriva bankrörelse. Publicerat av Nordea Bank S.A. som står under tillsyn av Luxemburgs finansinspektion CSSF  
(www.cssf.lu). Kontaktdetaljer: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Tel +352 43 88 77 77                                                                                                              

LUXEMBURG • SCHWEIZ • SINGAPORE

AD_ SvenskIvärlden_WP_Street Directions_SWE.indd   1 17/06/2014   12:07

NYHETER

Nya på kansliet
Ny kanslichef för Svenskar i Världen är Marika 
Tornberg, nyss hemkommen från 3 år i Kenya. 
Katarina Tolgfors är också ny på kansliet och 
ansvarar för kommunikation och opinionsbild
ning. Mer om Marika och Katarina och kontakt
uppgifter hittar du på vår nya webbsida,  
www.sviv.se.

Viktig  
information! 
Svenskar i Världens nya tjänst för 
medlems anmälan och betalning är nu i 
drift. Förhoppningen är att den ska under
lätta för medlemmarna och effektivisera 
kansliets arbete. Samtliga medlemmar 
kan nu betala med kontokort.

Du som medlem uppmanas att logga in 
på “Min sida” (https://forening.forenings
huset.se/svenskarivarlden/loggain) för 
att uppdatera dina adressuppgifter och 
betala.

Första gången du besöker “Min sida” 
skickas ett lösenord till dig, som du sedan 
kan ändra till något personligt. Kontakta 
kansliet på ekonom@sviv.se vid frågor.

Katarina TolgforsMarika Tornberg

Foto: D
an Lindberg

http://www.nordeaprivatebanking.com/Services/Wealth%2bplanning/914260.html
http://www.sviv.se
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/loggain
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/loggain
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/loggain
https://forening.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden/loggain
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Vi förbereder eleverna 
för en framtid, både 

hemma och utomlands

 
 

Ett naturligt val för

SVENSKA elever

•	 En svensk skola i Bryssel för elever i 
åldrarna 2-19 år. 

•	 Förskola, grundskola, gymnasiesko-
la, IB-program och boarding. 

•	 En mångkulturell miljö där du läser 
engelska, franska och ditt nordiska 
språk. 

•	 Undervisning i små klasser med 
fokus på varje enskild individ på ditt 
modersmål. 

•	 Ambitiösa och kunniga lärare som 
sätter eleven och lärandet i fokus. 

•	 Eleven kan vid hemkomst till Sver-
ige gå direkt in i det svenska skol-
systemet. 

•	 Fantastiska lokaler med den sen-
aste tekniken. 

•	 En trygg och stödjande inlärning-
smiljö omgiven av vacker natur. 

•	 Ett brett utbud av fritidsaktiviteter: 
musik, bild och sport. 

•	 Kompletterande svenska.

www.ssb.be

Se svensk tv i utomlands!
Med SVT World, Sveriges Televisions utlands-
kanal, kan du se dina favoritprogram oavsett 
var i världen du befinner dig. I höst med nya 
säsonger av Doobidoo, Allt för Sverige, Min 
Sanning och Veckans brott och nya program 
som Atleterna och Årets Sockerbagare samt 
nyheter från Rapport och Aktuellt.

Läs mer på svt.se/svtworld 
och följ oss på facebook.com/svtworld 

Abonnemang tecknas på www.connova.se 
eller +46 (0) 141-20 39 10

Fråga efter SVT World på ditt 
hotell och fyll i enkäten på vår 
hemsida och få en gåva som 
tack.

http://www.ssb.be/?gclid=CIOPzLLgvcECFYLhcgodWpUAJg
http://www.svt.se/svtworld/
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TEXT: SuSanna ForSSbLaD

Flera nya lagändringar är att vänta gällande arv efter utlandssvenskar. För att anpassa sig till 
Europa parlamentets och rådets förordning har den tidigare regeringen lämnat förslag om att den 
plats där du lever ska styra vilka lagar som gäller vid din död. Idag gäller den så kallade nationali
tetsprincipen som bygger på ditt medborgarskap. 

Nuvarande regler, med 
undantag för nordiska 
länders förhållanden, 
återfinns i lagen (1937:81) 
om internationella 
rättsförhållanden rörande 
dödsbo.  
 När det gäller de nordiska 
länderna är dessa bundna 
av den så kallade nordiska 
arvskonventionen. Då 
gäller lagarna (1935:44) 
om dödsbo efter nordisk 
medborgare, som hade 
hemvist här i Sverige 
m.m., lagen (1935:45) om 
kvarlåtenskap efter den som 
hade hemvist i Norden och 
lagen (1935:46) om tillsyn i 
vissa fall å oskiftat dödsbo 
efter medborgare i Norden. 

Europaparlamentets och  
rådets förordning (EU) nr 
650/2012 reglerar internatio
nella rättsförhållanden röran
de arv. Regeringen har i en 
nypublicerad offentlig utred
ning föreslagit hur svensk lag 
ska förändras för att bli kom
patibel med den nya förord
ningen – något som landet är 
skyldigt att göra. 

En rad lagförändringar kan 
komma att bli aktuella som 
ett direkt resultat av förord
ningen. Den till synes viktigas
te är frågan om vilket lands 
lag som ska användas när  
arvet efter en person med  
anknytning till flera länder ska 
hanteras. Enligt nuvarande 
svensk lag avgör den så kall
lade nationalitetsprincipen 
detta. Det land där den avlid
ne var medborgare är det 
land vars lagar ska tillämpas. 
Den svenska ordningen är 
dock inte i linje med den nya 
förordningen och regeringen 
föreslår därför en övergång till 
den princip som genomsyrar 
förordningen; nämligen den 
så kallade domicilprincipen. 
Den innebär i stället att det 
är den avlidnes hemvist som 
är avgörande i frågan om 
lagval. Detta är dock endast 

en huvudregel som enligt 
förordningen kan komma att 
begränsas av undantag. 
Exem pelvis kan den avlidne 
skriftigen ha angett att lagen 
i personens medborgar
skapsland ska tillämpas och 
om sådant är fallet blir detta 
gällande.  

Enligt förordningen ska ett 
lands regler också tillämpas 
på arvet i sin helhet – vilket 
även det innebär en för änd
ring i förhållande till va d som 
gäller idag. 

Sammantaget återspeglar 
förordningen en EUrättslig 
tendens att ett större antal 
privaträttsliga spörsmål blir 
föremål för EUreglering.

Vill du läsa mer om vilka 
lagförändringar som kan 
komma att bli aktuella med 
anledning av förordningen 
klicka här!

FAKTA

På gåNg:
Nya lagar som berör utlandssvenskars arv

http://www.government.se/sb/d/18314/a/239047
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Under hösten väntas ett lag
förslag färdigställas som till
låter dubbla medborgarskap 
för danskar. 

 I samband 
med detta ut
arbetas också 
övergångsregler 
som ska hjälpa 
alla de danskar 
som sagt upp 
sitt medborgarskap, att 
återfå sitt gamla. 

 Lagförslaget är en glad ny
het för Svenskar i Världens 
systerorganisiation Danes 
Worldwide. De har jobbat 
aktivt med frågan precis som 
Svenskar i Världen gjorde 
innan dubbelt medborgar
skap tilläts för svenskar år 
2001. 

 Den danska lagen väntas 
träda i kraft den 1/9 2015.

Snart tilllåter 
Danmark dubbla 
medborgarskap

Generalkonsuln barbro osher och regissören, dansaren och koreografen 
Mats Ek fick båda motta hederstiteln Professors namn av Kulturminister Lena  
adelsohn Liljeroth. Foto: Susan berg/regeringskansliet

Barbro Osher har med 
sitt aldrig sinande enga
gemang bidragit till att 

ge kulturen förutsättningar att 
blomstra, sade kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth vid en 
ceremoni i Stockholm den 22 
augusti, 2014.

Sedan 1998 är Barbro Osher 
honorär generalkonsul vid 
Sveriges generalkonsulat i San 
Francisco. Hon är även ord
förande för stiftelsen The  

Regeringen har beslutat att tilldela Svenskar i Världens  
styrelseledamot, tillika honorära generalkonsuln, Barbro Osher 
hederstiteln Professors namn. Barbro får titeln för hennes djupa 
engagemang och betydande insatser för svenskt kulturliv och för 
internationellt utbyte inom konst och kultur.

Styrelseledamot i SVIV:
barbro osher belönas  
med hederstitel

Bernard Osher Foundation  
som bland annat stödjer  
kultur, undervisning och 
sociala hjälporganisationer 
samt driver The Barbro Osher 
Pro Suecia Foundation.

Tillsammans med sin make, 
affärsmannen Bernard Osher, 
har Barbro donerat betydelse
fulla ekonomiska bidrag till ett 
flertal kulturinstitutioner och 
projekt i såväl USA som  
Sverige där Confidencen, 

Kungliga Operan, National
museum, Moderna museet, 
Vadstenaakademien, Judiska 
museet och Dalhalla fått stöd.

Regeringens utmärkelse 
Professors namn är en he
derstitel som delas ut för att 
belöna insatser utanför den 
akademiska världen som 
har stor folkbildande eller på 
annat sätt allmännyttig bety
delse. Utmärkelsens historia 
går tillbaka till 1700talet.

Svenskar i Världen gratulerar 
Barbro till den fina utnäm
ningen!
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www.lundsbergsskola.se   |   +46 (0)550 74 05 00   |   info@lundsbergsskola.se

En bra start i livet!
Att dela livet på Lundsberg med 
kamrater från hela världen leder 
ofta till att livslånga vänskaps-
band knyts. Vi bor tillsammans, 
äter tillsammans och delar allt i 
både vått och torrt. Här kan 
vi verkligen 
fokusera 

på våra studier samtidigt som 
fritiden har allt att erbjuda. 
Små undervisningsgrupper och 
engagerade lärare gör att vi står 
väl rustade inför vidare studier.
Vänner för livet låter kanske lite 
överdrivet men det är faktiskt så 
det fungerar! 

http://www.ancoria.com/SVIVoctober
http://www.lundsbergsskola.se
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åRETS SVENSK I VÄRLDEN

När journalisternas kameror slutat smattra och gästerna med 
kronprinsessparet i täten tågat ut från den högtidliga ceremonin 
och lunchen i Spegelsalen på Grand Hôtel, får jag äntligen  
möjlighet att intervjua en av årets två pristagare till utnämningen 
Årets Svensk i Världen, Martin Lorentzon. Daniel Ek kunde tyvärr 
inte delta, men det blev ett intressant och trevligt samtal med 
Martin som ni får ta del av här.

TEXT: LouiSe LinG-VanneruS

ni har ju fått enormt mycket uppmärksamhet och priser 
i många andra sammanhang – hur känns det att få ett 
sådant här pris?

– Vi brukar faktiskt inte tacka ja till så många priser och aktivite
ter, men jag brinner för sådant som har koppling till Sverige, inle
der Martin Lorentzon. Att vi får det här priset bidrar till att belysa 
Sverige som ett entreprenörsland. Sverige är i topp när det gäller 
innovation och ledande när det gäller musikproduktion. Spotify 
har säkert bidragit i viss mån, men jag tror på vår utbildning i 
allmänhet och på de kommunala musikskolorna  PISAundersök
ningen till trots, fortsätter han. 

– Men vi måste fylla på och utveckla den här kompetensen. 
Därför har vi engagerat oss mycket i utbildningsfrågan genom oli
ka projekt såsom Prins Daniels Fellowship, IVA och Kodcentrum 
men även Female Economist of the Year. Kanske kommer det 
med åldern, det där med att ge tillbaka. Min partner Daniel tillhör 
dem som ibland hävdar att man inte behöver gå på högskola 
utan att det räcker att man har ett driv, ett entreprenörskap och 
en bra idé. Men jag vill slå ett slag för utbildning  det är det 
bästa du kan investera i dig själv! Jag kommer själv från Borås 
och har börjat inse hur viktigt det är att vi har högskolor runt om 
i landet. Programmering är framtiden och där behöver vi skapa 
ett ökat intresse hos tjejerna. Därför deltar vi nu bland annat i ett 
utbildningsprogram där 100 000 barn fram till år 2020 gratis ska 
få prova på programmering. Och behovet är stort – vi kommer att 
behöva en miljon programmerare inom EU framöver.

Kan du berätta hur ni började samarbeta du och daniel ek  
och hur det kom sig att det blev just en lösning för musik?
– Vi jobbade ju egentligen båda med annonser och vid millennie
skiftet köpte mitt företag Tradedoubler hans företag Advertigo. 
Jag brukar säga att jag är dålig på det mesta, men bra på två sa
ker. Jag är bra på att titta i kristallkulan och förutse samhällstren
der och jag är bra på att hitta bra personer, konstaterar Martin.

– Vad vi behövde var ett sätt att skaffa trafik för att presentera 
våra annonser. Först tänkte vi på en filmtjänst för att sedan 
fundera på musikvideor och slutligen komma fram till att vi be
hövde ett sätt att få in musiken i mobilen. Vid den tiden brände 
jag CD:s med mina favoritlåtar och spelade dem via CDväxlaren 

i min gamla Volvo. Tänk att i 
stället kunna ta med sig mu
siken överallt! Och tänk att 
kunna dela med sig av sina 
favoritlåtar till andra!

Finns det alltså ett stort  
musikintresse hos er båda?
– Det finns det! Förutom att 
vi älskar att lyssna på musik 
så spelar jag både gitarr och 
blåsinstrument. Daniel bör
jade spela gitarr när han bara 
var fyra år.

Felhörning gav namn 
namnet spotify  
– varifrån kommer det?
– Daniel och jag satt i hans 

Foto: Spotify

Årets svenskar i världen 2014
Spotifys grundare
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Så HÄR LÖD jURYNS MoTIVERINg:Martin Lorentzon och Daniel Ek till-delas utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2014 för att de utvecklat musik-tjänsten Spotify.
Genom sin uppfinningsrikedom och sitt entreprenörskap har de gjort det möjligt för människor världen över att få tillgång till nästan all världens musik. Företaget Spotify startades 2006 och har idag 40 miljoner användare runt om i världen, varav tio miljoner betalande. På huvudkontoret i Stockholm finns medarbetare från 25 länder. Detta säger en hel del om hur global denna musiktjänst är. 

Genom att skapa Spotify har Martin Lorentzon och Daniel Ek visat prov på stor kreativitet och intelligens, men framförallt på nytänkande inom musik-världen. De har genom sin passion för musik och teknik lyckats påverka hur människor över hela världen lyssnar på musik.”
För att läsa mer om priset Årets Svensk i Världen och om tidigare pristagare klicka här!

mammas lägenhet en kväll 
och letade efter lediga  
domännamn. Jag satt i rum
met intill när Daniel ropade 
något och jag uppfattade att 
han skrek ”Spotify”. I själva 
verket var det något helt  
annat, men på några minuter 
hade jag gått in och köpt alla 
lediga domännamn med mitt 
kreditkort. Spotify var fött. 

vad har varit den största 
utmaningen i framtagandet 
av tjänsten?
– Ingen trodde på vår idé när 
vi startade 2006 och ville 
heller inte investera i den. 
Skivbolagen var på väg att 

lägga ned, så det var tur att 
jag själv då hade ganska 
djupa fickor. Jag investerade 
en stor summa kapital och 
Daniel sin tid.

Per Sundin, vd för Universal 
Music, har tidigare sagt i en 
intervju med Dagens Industri: 
”Vi var rätt desperata när 
Spotify kom till oss och de
monstrerade sin tjänst. Och 
jag skulle ljuga om jag sade 
att jag trodde att det skulle 
gå så bra som det har gjort”.

Först 2008 fick Spotify sin 
testlicens och det dröjde till 
juli 2011 innan det stora  
genombrottet kom  en licens 

i USA. Först då, konstaterar 
Martin, kunde företaget börja 
tänka långsiktigt.

– Vi kom in efter Pirate 
Bay där idén gick ut på att 
du skulle stjäla musiken och 
ladda ned den utan kostnad. 
Efter sex månader hade vi 
genom vår användarvänligare 
produkt nästan konkurrerat 
ut Pirate Bay. Idag vill 90 pro
cent av de som laddar ned 
musik hellre betala för sig 
– människan vill helt enkelt 
vara ärlig, konstaterar Martin.

största skivbolagen delägare 
Idag är Spotify Universals 

Foto: Spotify

Årets svenskar i världen 2014
Spotifys grundare

http://www.sviv.se/vara-uppgifter/arets-svensk-i-varlden/
http://sviv.se.loopiadns.com/vara-uppgifter/arets-svensk-i-varlden/


12  SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 03 / 2014 www.sviv.se

största inkomstkälla. Den ökar i takt med att 
Spotify får fler prenumeranter. Världens fyra 
största skivbolag Universal Music Group, EMI 
Music, Warner Music Group och Sony BMG är 
alla delägare i musiktjänsten. Och numera 
kommer drygt 70 procent av de stora bolagens 
musikomsättning från digitalt distribuerad 
musik – en ökning med 74 procent sedan 
2013.

– Den största utmaningen är förstås att få 
behålla vår smarta personal, fortsätter Martin. 
Det är viktigt att människor hos oss trivs och 
känner delaktighet i vårt resultat. Det är ett 
krävande jobb, men vi betalar bra och samtliga 
av våra anställda, även de som t.ex. arbetar i 
receptionen, har aktier och optioner i bolaget. 
Endast genom att alla känner ett engagemang 
kan vi bygga den bästa musiktjänsten, berättar 
Martin vidare.

ni har ju användare över hela världen och er 
slogan lyder ”A World of Music” – finns ni att 
använda överallt och i vilka regioner har det 
varit svårast att lansera tjänsten? (Alla har 
naturligtvis inte tillgång till Internet av olika 
anledningar, reds anmärkn)

– Vårt mål är att göra musik tillgänglig för 
så många människor som möjligt och idag 
har Spotify 40 miljoner användare varav 
10 miljoner är betalande. På sina mobiler, 
surfplattor och datorer kan de streama 20 
miljoner låtar från vår katalog som växer med 
cirka 20 000 låtar per dag.

– Vi finns i större delen av världen på 57 
marknader såsom Europa, Nordamerika,  
Central och Sydamerika, Australien, Nya Zee
land, Filippinerna, Taiwan, Singapore och Hong 
Kong. Kina tar tid att komma in i och vi har 

börjat snegla på Ryssland, men i dessa länder 
stjäl man fortfarande mycket musik på nätet. 
Kvar på listan för etablering finns även Japan, 
Indien och Afrika. När vi går in i ett land växer 
vi väldigt fort. I samband med fotbollsVM gick 
vi in i Brasilien och då fullkomligen exploderade 
utvecklingen där. 

Musik är universellt, säger man, men kan ni 
se kulturella skillnader på folks användande?
– Vi samlar ju in mycket data och statistik när 
folk ger tumme upp eller tumme ned för olika 
låtar osv. Klart är att på fredagar med After 
Work och fredagsmys ”peakar” folks använ
dande av Spotify. Man lyssnar också mycket 
vid jul, nyår och midsommar i Sverige och då 
gärna på musik som knyter an till dessa hög
tider. Här är annars musiksmaken väldigt in
ternationell, medan man i t ex Frankrike gärna 
lyssnar på så kallad Raïmusik och i Turkiet på 
en särskild musik som spelas på citra. I Japan 
lyssnar man till 80 procent på lokal musik 
vilket för oss innebär att vi måste kontraktera 
mycket inhemska band och musikproducenter. 

Huvudkontoret ligger i stockholm – var har  
ni fler kontor? 
– Spotify är rejält spritt runt om i världen. I 
Stockholm är vi ca 700 medarbetare – där gör 
vi alla avtal och sköter vår produktion och ut
veckling. Vi finns i 58 länder. Kanada lanserade 
vi i nyligen. I New York är vi runt 300 personer 
och i London cirka 70. Vi har även kontor i 
Göteborg som har ett antal anställda som fors
kar till 50 procent, parallellt med sitt jobb hos 
oss. Den arbetsformen är mycket spännande 
och något jag tycker att vi skulle satsa mer 
på i Sverige, generellt. Slutligen har vi några 
mindre kontor i San Fransisco och Boston samt 
säljkontoren i bland annat Helsingfors, Köpen
hamn, Oslo, Madrid och Berlin. 

Multikulturella  
Hur ser du på olika kompetenser och det 
internationella utbytet av kunskaper? Hur 
mycket kan spotify bidra till detta? 
– Jag tror på mångfald, både när det gäller inter
nationell bakgrund och erfarenhet, såväl som att 
både kvinnor och män behövs på arbetsplatsen. 
I Stockholm har vi anställda med utländsk bak

åRETS SVENSK I VÄRLDEN

http://sv.wikipedia.org/wiki/Universal_Music_Group
http://sv.wikipedia.org/wiki/EMI
http://sv.wikipedia.org/wiki/EMI
http://sv.wikipedia.org/wiki/Warner_Music_Group
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG
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grund från minst 25 länder. Vår personalstyrka 
är ganska ung och det vi insett är att vi behöver 
ha lite äldre anställda med mer erfarenhet 
på vissa poster, så nu har väl medelåldern 
höjts med ett par år. Något som vi värnar om 
på Spotify är den svenska ledarstilen med 
mycket medbestämmande och konsensus – 
det kanske gör processen något långsammare, 
men den skapar en skön stämning i företaget. 
Sedan kan vi lära från t ex tyskar och 
amerikaner som är oerhört duktiga när det 
gäller presentationer och försäljning.

– Vår personal får chansen att flytta mellan 
kontoren och bland svenskarna är det mycket 
populärt att arbeta i New York eller i San Frans
isco. Men eftersom vi har så bra förutsättningar 
för barnfamiljer i vårt land är det många som vill 
återvända när det är dags att bilda familj. Jag 
har själv bott i München och i San Fransisco 
och tyckte det var fantastiskt givande. Nu bor 
jag i Sverige och har ännu ingen familj, men jag 
tror det är dags att satsa på det nu! 

vad har du för andra framtidstankar?
– Det som känns bra inför framtiden är att 
vårt företag kan bidra till ett miljövänligare 
samhälle. Att ”streama” musik är ju bra ur ett 
hållbarhetsperspektiv då det inte kräver några 
CDskivor eller inköpsresor och transporter. 
Dessutom är jag glad att vi, inte minst genom 

det här priset, kan vara förebilder i vårt entre
prenörskap. Ungdomar behöver även förebilder 
på andra områden än musik och idrott. Det 
känns också värdefullt om Spotify kan bidra till 
att lyfta och skapa nya spännande europeiska 
bolag. Tidigare fanns alla stora och coola IT
bolag i USA.

– Spotify har fått luft under vingarna nu och 
ju fler länder vi går in i ju snabbare växer vi. Vi 
vill att man ska vara glad när man tänker på 
Spotify och då är det bra om det bidrar till att 
man är glad när man tänker på Sverige, avslutar 
Martin och vi gratulerar honom och Daniel Ek än 
en gång till priset som Årets Svensk i Världen 
2014.

lyssna till martins egen spel
lista på SPotiFy – klicka på: 

Martins Random!

Foto: Spotify

http://open.spotify.com/user/martin/playlist/3IiY6aRUzsVQs4jXGp74Tz
http://www.sofiadistans.nu
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PoRTUgAL

Bildtext...

Ambassadör  i Portugal Caroline 
Fleetwood tillsmmans med  
generalsekreterare Karin 
Ehnbom-Palmquist
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ag var nyligen på besök i Portugal och 
hade möten med svenskkolonin. I Lissa
bon höll ambassadör Caroline Fleetwood 

en mycket uppskattad mottagning i residenset, 
där jag fick tillfället att berätta om Svenskar i 
Världen och möta företrädare för svenska klub
bar och organisationer i Portugal. Som extra 
krydda fick vi senare på kvällen träffa en ”hem
lig gäst” f.d. landshövdingen. Ulf Adelsson, 
som kunde berätta det allra senaste från det 
svenska riksdagsvalet.

 Jag fortsatte sedan till Algarvekusten där 
Carpe Diem hade ordat ett mycket trevligt 
lunchmöte med deltagande av ett sextiotal 
svenskar.  Vi beräknar att c:a 4000 svenskar 
bor mer eller mindre permanent i Portugal, 
men denna siffra är i stigande, det är numera 
många skandinavier som pensionerar sig i 
detta vänliga och varma land med goda pen
sionsvillkor och drömmen för många golfäls

kare. Jag träffade också SWEAmedlemmar i 
Cascais, företrädare för svenska skolan, som 
idag har drygt 30 elever, ordförande i Svenska 
klubben Bo Dahlin och handelskammarens VD 
Christopher Rosengren. 

 Det var särskilt glädjande att vi fick fyra nya 
ombud som ska företräda Svenskar i Världen 
i Portugal och som blir viktiga länkar i kontak
terna med Portugalsvenskarna. Det är Chrisitian 
Hermansson och Gunilla Holma i Lissabon/
Cascais och Jack Soifer och Luis Cardoso på  
Algarvekusten. Jag hoppas ni som bor i Portu
gal kommer att hålla kontakt med dem om ni 
har frågor eller problem som ni vill att Svenskar 
i Världen ska ta upp.

 Ett varmt tack till alla som bidrog till att mitt 
besök blev så lyckat. Jag hoppas få se många 
av er i Stockholm nästa sommar när det femte 
Utlandssvenskarnas Parlament ska hållas!

generalsekreterarens rundresa i Portugal

J
TEXT: Karin EhnboM-PaLMquist

1.

5.4.3.

2.

Generalsekreterare Karin Ehnbom Palmquist 
träffade både kända och nya kontakter under 
sin rundresa. Jack Sofier och Luise Cardoso 
(1.) är våra ombud för Algarvekusten och  
i Lissabon/Cascaise är det Christian  
Hermansson (2.) och Gunilla Holma som är 
Sviv-ombud (bild 4.). Karin fick också en trevlig 
träff med SWEA-medlemmar i Cascaise (3.) 
och trevlig lunchmöte med Carpe Diem, en 
klubb för skandinavier (5).
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SoMMARPRogRAMMET
       18–24 augusti

Årets sommarprogram blev mycket lyckat med 
ett varierat program, intressanta föredrags
hållare och ett mycket aktuellt tema, ”Sverige 
i Världen  Världen i Sverige: Om globalisering, 
migration och internationell kompetens”. 

et visade sig vara mycket populärt och 
slog föregående års deltaganderekord. 

Runt 220 personer hade tagit sig till Närings
livshuset på Storgatan och det var många 
glada och förväntansfulla miner i kaffeminglet 
utanför hörsalen.

 Efter att alla hälsats välkomna av generalse
kreterare Karin EhnbomPalmquist och styrel
seordförande Michael Treschow, steg tidigare 
handelsministern Ewa Björling upp i talarstolen. 

 – Vi som är här känner ju till den positiva kraft 
som globaliseringen har varit för Sverige genom 
historien där vårt välstånd har byggts upp ge

nom internationell handel och öppenhet, inledde 
hon. En viktig tillgång är utlandssvenskarna med 
sina unika och ofta överlägsna kunskaper om  
affärer, politik, kulturer samt de språk och nät
verk de erhållit i de länder där de bor. 

 Nästa talare, Annika Rembe, generaldirektör 
för Svenska Institutet, berättade om trender 
kring hur vi betraktas utomlands och hur vi be
traktar oss själva. Att skapa kännedom om och 
förtroende för vårt land är viktiga faktorer för 
att skapa attraktionskraft och bygga långvariga 
relationer till andra länder. 

 Sedan var det dags för en skotte att berätta 
om att vara invandrad till Sverige. SKF:s VD 
och koncernchef Tom Johnstone har bott 27 
år i Sverige. Enligt honom liknar Sverige Skott
land när det gäller saker som väder, nivån på 
fotboll, innovation och folks intresse för resor. 
Men, att skaffa vänner är en mycket större ut
maning här, men när man väl funnit dem så har 
man dem för livet.  

d
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 – Vi behöver samverka mer med andra 
företag för att marknadsföra våra goda och 
uppskattade värderingar och vi kan bli mindre 
blygsamma och mer offensiva, påpekade Tom 
Johnstone.
 Helena Stålnert, styrelseledamot i Svenskar 
i Världen, ledde därefter ett samtal om värde
ringar, internationell kompetens och svensk 
företagskultur. Runt bordet satt Hans Amell, 
Catalyst Acquisition Group, Hanna Hallin, H&M 
hållbarhetsfrågor, Michael Treschow, ordföran
de i Unilever och Svenskar i Världen samt An
nika Rembe, generaldirektör Svenska Institutet. 
Samtalet fortsatte på temat Sverigebilden och 
kom att handla mycket om vad som är svensk
arnas styrkor och svagheter.
 Gruppen kom fram till att vi svenskar, som 
kommer från ett ingenjörsland, är mycket 
lösningsorienterade. Sverige är inget ”krämar
land” och vi är dåliga på att sälja oss själva. 
Men vi bär på stolthet över vårt land och man 

kan lita på att vi håller vad vi lovar. Det borde 
vi marknadsföra bättre.
 Så var det dags för årets inspirationstalare, 
Magnus Lindkvist. Magnus talade om två typer 
av utveckling. Horisontell förändring som inne
bär att samma saker sker och påträffas på 
allt fler platser runt om i världen. Idag går den 
horisontella förändringen jättefort. 
 Enligt Magnus är det bättre att skapa än att 
konkurrera. Så hans tips är att leta hemlighe
ter, experimentera och vara tålmodig. Mycket 
inspirerande och tänkvärt!
 Efter lunchen, då många tog tillfället i akt att 
skapa nya kontakter och återse gamla vänner, 
hade programpunkten kommit till Sveriges då
varande integrationsminister Erik Ullenhag. Han 
berättade att Sverige är ett invandringsland 
där andelen utrikesfödda idag är samma som i 
USA – 15 procent. 
 – Över 700 000 personer som fötts i andra 
länder går till jobbet varje dag i Sverige och 

TEXT: LouiSe LinG-VanneruS oCH KaTarina ToLGForS 
FoTo: KerSTin aLM, FeLiCia ÖberG oCH MariKa TornberG
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drar in skatt, berättade Erik. En stor orsak till 
de integrationsproblem vi har idag ligger i att 
vi under många år stängde dörren till arbets
kraftsinvandring. 

 Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för 
Svenska Dagbladet, pratade därefter om den 
internationella jakten på talanger. Hon under
strök bland annat att vi måste förbättra förut
sättningarna för internationell kompetens. 

 De som kan vara med och förändra samhäl
let och våra attityder framöver är våra unga po
litiker. Därför hade Svenskar i Världen samlat 
fyra representanter för de politiska ungdoms
förbunden i ett samtal om de glömda väljarna, 
utlandssvenskarna. Hur kan dessa engageras? 

 I panelen återfanns Lawen Redar – riksdags
kandidat SSU, Linda Nordlund – förbundsord
förande LUF, Magda Rasmussen – språkrör 
för Grön ungdom och Erik Bengtzboe – för
bundsordförande i MUF. Det blev en intressant 
diskussion med ganska stor enighet över att 
intresset att få upp valintresset hos utlands
svenskarna är ganska nyvaket. Röstsvaga grup
per analyseras, men inte utlandssvenskarna. 
Idag finns tre gånger fler svenska ungdomsväl
jare i Oslo än i till exempel Nyköping!

 Det fanns en gemensam övertygelse om att 
tillgängligheten för röstning måste förbättras. 
Fler vallokaler med bättre öppettider, men fram
förallt en satsning på elektronisk röstning. En 
annan fråga att driva är att överge kravet på att 
förnya sin rösträtt vart tionde år. Rösthandling
en är inte bara viktig ur ett valhänseende – det 
är också en handling som stärker banden till 
Sverige – något som vi måste sträva efter om 
vi ska ta tillvara på våra utlandssvenskar. 

 Carola Lemne, ny VD för Svenskt Närings
liv, var siste talare och hon pratade om att vi 
måste vara ett välkomnande Sverige.  
 – Vår population kommer inte att räcka utan 
vi kommer att behöva rekrytera talang och kom
petens från hela världen. 

 Avslutningsvis tackade vår ordförande  
Michael Treschow alla fantastiska talare, del
tagare och övriga som gjort dagen möjlig och 
påminde oss alla om att var och en av oss kan 
bidra till att göra Sverige till ett öppnare och 
mer välkomnande land.

Helena Stålnert och Tom Johnestone, koncernchef SKF.

Rebeca Öberg, Anders Söderström och Felicia Öberg.

Susanna Forssblad, Dag Nyström och Amanda Borgström.
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Magnus Lindkvist Michael Treschow
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Välbesökt årsmöte 2014 
Vapensalen på Grand Hôtel var fylld när ord förande Michael Treschow och general
sekreterare Karin EhnbomPalmquist hälsade välkomna till 2014 års årsmöte.

ret som skulle summeras var inget 
mindre än Jubileumsåret 2013. Att 
fira 75 år är stort och det tog sig 
också uttryck i att året bjöd på större 

programutbud, ett större och mer guldkantat 
Sommarprogram och mer publicitet i media. 
Extra mycket pressbevakning fick organisa
tionen med anledning av att priset till Årets 
Svensk i Världen 2013 gick till fotbollsspelare 
Zlatan Ibrahimovic. 

 Men 2013 blev också ett år med stora 
projekt såsom uppstarten av den nya kartlägg
ningen av antalet utlandssvenskar samt ska
pandet av en ny webbplats (Webblatsen är nu i 
drift, reds anmärkn.). 

 Vidare fortsatte mötet med att gå igenom års
redovisningen och konstatera att årets resultat 
gick på plus med 499 230 – till stor del gene
rerad av försäljningen och återinvestering av en 
fond. Resultattrenden visar alltså fortsatt uppåt 
från 2012 då 0resultatet stod för en vändning 
efter flera år av negativt resultat. På frågan 
om styrelsens fortsatta ansvarsfrihet svarade 
stämman enhälligt JA och det gjordes även för 
revisorerna från PWC som blev omvalda. 

 Årsavgiften, som inte ändrats på flera år 
kommer ånyo att vara den samma.

 Ordförande i valberedningen ClaesJohan 
Geijer tog vid och annonserade att vice ord
förande Steve Trygg avgår från styrelsen. Han 

Å

SoMMARPRogRAM

1. 3.

2.
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har under många år ihärdigt arbetat för styrel
sen, både i form av stort engagemang i olika 
frågor, men också genom sitt arbete med att 
tillsammans med Tore Claesson ta fram vår 
nya logotyp, helt utan ersättning. Avgår från 
styrelsen gör även Karin Nordlund.

 Avtackades gjorde också kanslichefen Kjell 
Jansson och kommunikationsansvariga Louise 
LingVannerus. Louise tackade för en rolig och 
spännande tid på Svenskar i Världen, och ger 
sig nu ut i världen till Silicon Valley i Kalifornien.

 Efter att ordförande förklarat stämman av
slutad förflyttade sig deltagarna in i den vackra 
och tjusigt uppdukade Spegelsalen. Stämning
en var god och sorlet högt, men tystnade när 

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel steg 
in och vänligt hälsande på övriga deltagare, och 
satte sig vid honnörsborden.

 På plats fanns också ytterligare en heders
gäst – nämligen Årets Svensk i Världen 2014, 
Martin Lorentzon på Spotify. Tyvärr var hans 
medpristagare Daniel Ek förhindrad att deltaga. 
Efter en härlig lunch var det så dags för prisut
delningen och fotografering.

 Därefter tog Martin över mikrofonen och 
tackade än en gång för priset och började  
sedan berätta om framgångarna för Spotify och 
bakgrunden till dessa. Mer om detta och en 
intervju med Martin kan du läsa på sidan 10.

1. HKH kronprinsessan Victoria, delade ut priset Årets Svensk i Världen, till Martin Lorentzon på Spotify.  
2. Sopranen Katarina Fallholm och SVISs styrelseledamot Åsa-Lena Lööf. 3. Gunnar Andersson och Inger Claesson-Wästberg. 
4. Magnus Moliteus med Female Economist of the year, Lisa Parfelt. 5. Kickan Wiliams, ombud i Florida och Rigmor  
Gustafsson. 6. HKH prins Daniel och Helena Stålnert. 7. Michael Treschow tackar av styrelseledarmoten Steve Trygg.

4. 5.

6. 7.
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Michael Daun

Svenskar i Världen deltog i den 
stora Taubedagen på Skansen den 
24 augusti 2014.

Med blick för det ljuva livet
Här är två bra tips för nya pigga ögon – från Sveriges största 
privata ögonklinik: 

Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, säkert och smärtfritt 
med en RLE-behandling (Refractive Lens Exchange). I de allra fl esta 
fall leder operationen till att du helt slipper glasögon eller linser. 

Se sedan till att det verkligen syns hur bra du mår – nu när det är 
dags att leva det ljuva livet. Med ögonlocksplastik kan våra skickliga 
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra ögonform – så att 
du känner dig många år yngre. 

Stockholms Ögonklinik fi nns vid Sophiahemmet på Valhallavägen 91. 
Kontakta oss så bokar vi en tid för förundersökning.

 
 

Tel 08-508 949 11  www.stockholmsögonklinik.se

fter den stämningsfulla guds
tjänsten i Seglora kyrka med 
biskop Lennart Koskinen, och 

framträdande av miljonkören följde 
kyrkkaffe i närbelägna Stora Gungan. 
Under hela eftermiddagen var det 
uppträdande på Skansens stora 
scen med Evert Taubeanknytning. 
Trots ihållande duggregn var publi
ken stor och entusiastisk. Firandet 
avslutades med ett bejublat fram
trädande av Sven Bertil Taube till
sammans med Lill Lindfors. General
sekretaren Karin EhnbomPalmquist 
överräckte diplom som tillkännagav 
att Sven Bertil Taube utnämnts till 
hedersmedlem i Svenskar i Världen 
som tack för alla de års musikglädje 
han skänkt till svenskar i Sverige 
och runt om i världen. Söt blomster
flicka på scenen var Isa Torberger, 
8 år.

Sven bertil Taube hyllad på Skansen
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Se sedan till att det verkligen syns hur bra du mår – nu när det är 
dags att leva det ljuva livet. Med ögonlocksplastik kan våra skickliga 
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra ögonform – så att 
du känner dig många år yngre. 

Stockholms Ögonklinik fi nns vid Sophiahemmet på Valhallavägen 91. 
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Lill Lindfors och Sven Bertil Taube.

Blomsterflickan Isa.

http://www.stockholms�gonklinik.se
http://www.stockholmsogonklinik.se/
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SWEA är ett globalt nätverk för 
svensktalande kvinnor som bor eller 
har bott utomlands.

SWEA är den största Sverigefrämjande 
organisationen utanför Sverige med 
syfte att sprida svensk kultur 
och tradition.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell 
organisation, som ger donationer och 
delar ut stipendier på två miljoner 
kronor per år.

SWEA International har idag ett 
70-tal avdelningar i ett 30-tal länder 
på fem kontinenter!

 Vi
ll 

du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!

www.swea.org • office@swea.org
®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.

GLOBAL MOVING & RELOCATION. 
THE NORDIC WAY.
Finding a new home and a new school are two of the most 
significant challenges of a move to another country. We 
know how difficult this can be, so we place great emphasis 
on helping our clients to find the right property and school to 
make them feel at home in their new country from the very  
beginning. Our well established contacts & networks enable 
us to offer peace of mind for people on the move.  
 
More information about our services can be found at  
www.alfamoving.com

Peace of mind for people on the move 

• Varsamma bohagsflyttar nationellt och internationellt dörr-till -dörr.

• Flyttfordon och emballage anpassade för ömtåligt gods.

• Fullservicelösningar med packning, magasinering, flyttstädning, etc.

• Vi uppfyller och tillämpar ”Bohag 2010” samt ”General Conditions”  
 och har heltäckande bohags- och ansvarsförsäkring.

• Kontor och lagerhotell i Örnsköldsvik, Stockholm, Cannes och Paris.

• Lyftkransvägen 16, 14250 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40 
• Telefax +46 (0)8 64574 40

Varsamma Bohagstransporter    www.stadsbudskontoret.eu

• info@stadsbudskontoret.eu 
• www.stadsbudskontoret.eu

Örnsköldsvik    -    Stockholm    -    Cannes    -    Paris

http://www.swea.org
http://www.alfamoving.se
http://www.stadsbudskontoret.eu/
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Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Berit Rohdin, Taxpoint.se    
Tfn +46 (0) 73513 06 75, Epost info@taxpoint.seADRESS TILL FRågoR & SVAR

TEXT: bERIT RoHDIN

VAD KRÄVS FÖR HEMFLYTT 
TILL SVERIgE?
Berit Rohdin, som driver företaget Taxpoint.se, är skattejurist med internationell 
beskattning och särskilt personbeskattning som huvudinriktning. Hon har tidigare 
arbetat i skattedomstol och på Skatteverket med särskilt ansvar för dessa  
frågor. Har du några frågor rörande pensioner, skatter och anställningsvillkor 
inför, under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Berit, info@taxpoint.se. 
Vill du anlita Berit får du som medlem rabatt på hennes arvode.

FRågoR & SVAR

FLYTTNINg TILL PoRTUgAL                                                      

Jag är pensionär och står i 
begrepp att flytta till Por-
tugal. Jag har för avsikt att 
ansöka om nHr-status i 
Portugal. Mina frågor är som 
följer:
1) Hur kommer realisations-
vinster och utdelningar i en 
aktiedepå i sverige att be-
skattas efter utflyttning till 
Portugal?
2) Hur beskattas arv, gåva 
och förmögenhet i Portugal?
3) Är det nödvändigt att 
lämna deklaration i Portugal 
även om det inte finns några 
skattepliktiga inkomster att 
redovisa?
Svaren nedan förutsätter att 
du ansöker om och får NHR
status i Portugal.

1) Enligt skatteavtalet 
mellan Sverige och Portugal 
artikel 13 p. 4 beskattas 
realisationsvinst på svenska 
aktier som innehades före 
flytten till Portugal i Sverige 
under en tid av 5 år från 
flytten till Portugal. Det blir 
ingen ytterligare beskattning 
i Portugal. Realisationsvinst 

på andra aktier beskattas i 
Portugal, artikel 13 p. 5.

Utdelning från Sverige på 
aktier beskattas enligt skat
teavtalet artikel 10 med 10% 
i Sverige. Det blir ingen ytter
ligare beskattning i Portugal.

2) Nära familj (make/
maka, barn, barnbarn, för
äldrar och far/morföräldrar) 
är undantagna från arvs och 
gåvoskatt. Andra arv och 
gåvor beskattas med 10%. 
Dock är även i dessa fall arv 
och gåvor av tillgångar utan
för Portugal undantagna från 
skatt.

Det finns ingen förmögen
hetsskatt i Portugal.

Innehav av fast egendom 
för bostadsändamål beskat
tas dock. Skatten kan variera 
mellan 0 och 6 % av beskatt
ningsunderlaget.

3) Även om deklarationen 
inte resulterar i att någon 
skatt debiteras, måste i de 
flesta fall deklaration lämnas 
i Portugal och även om in
komsten är undantagen från 
skatt enligt NHRregimen 
måste inkomsten redovisas 

för Skatteverket. Om en 
inkomst är skattepliktig i 
Portugal eller inte, kan också 
vara en bedömningsfråga för 
Skatteverket och inkomsten 
måste redovisas i deklaratio
nen.  

åTERFLYTTNINg FRåN USA  
TILL SVERIgE
när blir man (enbart) svensk 
skattebetalare igen? Jag 
är svensk medborgare och 
pensionär och har bott i usA 
med grönt kort sedan 2007. 
i maj 2014 bosatte jag mig 
åter i sverige. Jag sade 
formellt upp, och skickade 
in mitt gröna kort till ambas-
saden den 30 juni 2014 och 
blev även folkbokförd i sve-
rige samma dag. det är dock 
oklart när jag kan sluta be-
tala skatt i usA på min pen-
sion från en internationell 
organisation (baserad i usA) 
som jag jobbade för 1980-
1995. där finns bland annat 
det så kallade ”substantial 
presence test” som om det 
skall tillämpas, verkar göra 
mig skattskyldig i usA för 
hela 2014 (och kanske för 
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2015, om jag besöker usA i 
höst som planerat) trots min 
uppsägning av gröna kortet 
vid halvårsskiftet.

står det inte något om 
detta (hur man tar sig ur 
irs:s klor) i skatteavtalet 
mellan sverige och usA, 
eller någon annan överens-
kommelse? eller vad annat 
kan man åberopa?
Jag ser av din fråga att du 
återlämnat ditt gröna kort.  
Du har rätt i att det finns ett 
”substantial precence test”.  
Om du varit i USA under 180 
dagar (räknat efter testets 
regler) de senaste 3 åren 
anses du som obegränsat 
skattskyldig i USA. Om du 

också är obegränsat skatt
skyldig i Sverige, vilket du är 
eftersom du flyttat hem till 
Sverige, så skall din skat
temässiga hemvist bestäm
mas i enlighet med artikel 
4 p.2 i skatteavtalet mellan 
Sverige och USA. Efter din 
hemflytt bör din skattemäs
siga hemvist enligt artikel 4 
p.2 vara Sverige.

Du skriver inte vilken inter
nationell organisation du 
arbetat för men om vi utgår 
från att din pension från 
organisationen är pension 
p.g.a. tidigare privat tjänst 
skall pensionen enligt artikel 
19 p.1 i skatteavtalet  
beskattas i Sverige.

Jag anser att du när du 
deklarerar skall åberopa 
artikel 4 p.2 i skatteavtalet 
och hävda att du efter din 
flytt till Sverige har ditt hem
vist här och att pensionen 
skall beskattas i Sverige 
enligt artikel 19 p.1 förutsatt 
att din pension är pension 
p.g.a. tidigare privat tjänst. 
Om det skulle röra sig om 
någon annan typ av pension 
så hamnar den under andra 
regler i skatteavtalet. Om det 
skulle vara en typ av pension 
som skatteavtalet ger USA 
beskattningsrätten till så 
kommer du att få fortsätta 
betala skatt i USA. 

Flyttningar inom
Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien
Luxemburg, Nederländerna, Belgien

Magasinering  i Spanien och Sverige

Roslagens EuropaTransport AB

www.retab.se 
info@retab.se

Kontaktperson i Spanien

Sören Andersson
+34 687 80 17 33

krikn eEa xr prF essen2 turer i månaden

Sverige-Frankrike-Sverige

Gäddvägen 1 SE-76141 Norrtälje Sverige Tel.+46(0)176-15984

http://www.retab.se
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SKATTER

PARLAMENTARISK oSÄKERHET  
EFTER VALET

CECILIA gUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se I Epost  cecilia.gunne@lmlaw.se I Webb www.LMLAW.se

Cecilia Gunne reflekterar över hur den svåra fördelning av riksdags
mandat efter valet kommer att påverka regeringens framtid och vilka 
konsekvenser regeringsskiftet kan få för dig gällande olika skatter.

TEXT: CECILIA gUNNE

nu vet vi att det blev ett rödgrönt makt
övertagande efter valet i september. 
De tilltänkta regeringspartierna, social

demokrater och miljöpartister, har nyligen  
presenterat förslag på gemensam budget.

Vänsterpartiet fick inte vara med i reger
ingen men de rödgröna behöver deras stöd i 
riksdagen. Trots det blir Sverigedemokraterna 
vågmästare och kan rösta med den borgerliga 
oppositionens förslag när helst de vill. 

Mardrömmen för landet är att Sverigedemo
kraterna röstar med oppositionens budgetpro
position – då kan de rödgröna inte regera och 
det måste bli extraval till riksdagen.

oklart kring många skatter 
Det är många skatter som hänger i luften. Vi 
befarar ännu högre marginalskatt för de hög
sta lönerna – trots att vi redan ligger högst i 
Europa. Men jag tänkte nu koncentrera mig på 
bostadsbeskattningen. 

Det finns inga partier som vågar säga att 
de vill återinföra fastighetsskatten som den 
borgerliga regeringen slopade. Den ersattes 
ju, som jag berättade i förra upplagan, med 
en kommunal fastighetsavgift på cirka 7 000 
kronor. Det är dock troligt att det kommer 
någon form av ökad fastighetsavgift för dyrare 
bostäder. Det skulle i så fall kunna finansiera 
en annan välkommen reform.

slopa flyttskatten 
Sverige brottas med stor bostadsbrist – inte 
minst för studenter och andra unga. Det är alla 
överens om.

Jag anser att en stor stoppkloss i den 
naturliga bostadscirkulationen är kapital
vinstskatten vid försäljning av privatbostäder. 
I många andra länder är det skattefritt att 
sälja sin permanentbostad – åtminstone efter 
många års innehav. Varför ska vi i Sverige be
skatta varandra när vi behöver flytta? Det är 
ju i stort sett bara vid dödsfall som man inte 
behöver en ny bostad.

Äldre bor stort 
Idag bor många äldre kvar i sina stora villor 
runt storstäderna helt enkelt för att det skulle 
gå bort för mycket pengar i skatt om de 
sålde och flyttade till något mindre och mera 
ändamålsenligt boende. Pengarna skulle 
inte räcka till detta nya boende. Det gör att 
äldre bor kvar och unga tvingas bo kvar i för 
små lägenheter som skulle ha passat dessa 
pensionärer så mycket bättre. Den skatt på 
22 procent som går bort för den som har en 
vinst över 1,45 miljoner kronor, gör nämligen 
att det som blir över efter skatt vid försäljning 
av en stor villa inte räcker till en lägenhet i 
innerstaden. Därför tvingas många äldre bo 
kvar i sina för stora hus.

Återinför uppskovet 
Det skulle därför vara ett mycket lyckat drag 
av den nya regeringen att slopa flyttskatten 
på permanentbostäder – åtminstone genom 
att återinföra uppskovsmöjligheten för skatt 
på vinst vid försäljning av permanentbostad 
om man köper en ny bostad. I storstadsom
rådena räcker det inte med att få uppskov på 
1,45 miljoner kronor i vinst, för dem som har 
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bott länge i sin villa eller bostadsrätt. Den över
skjutande vinsten kanske är 5 miljoner kronor 
och då går det bort 1,1 miljon kronor i skatt.  

Den borgerliga regeringen försökte öka på 
bostadsbyggandet genom att lätta upp i plan
processer och annat. Det kommer kanske att 
hjälpa upp situationen på sikt. Men det kommer 
ändå ta 10tals år innan det som påbörjas idag 
är färdigbyggt.

Därför behövs nu, enligt min mening, en om
läggning av bostadsbeskattningen som ger ome
delbar effekt. Det skulle innebära att de redan 
befintliga bostäderna utnyttjas på ett mer effek
tivt sätt. Det skulle också betyda att människor 
kan ha råd att flytta för att få ett nytt jobb. 

Det kan dessutom stoppa den oerhörda 
prisökningen på bostäder. Det är inte konstigt 
att det alltför begränsade utbudet gör att priser
na stiger. Detta i kombination med oerhört låga 
räntor gör att bostäder i Stockholms innerstad 
närmar sig 100 000 kronor per kvadratmeter. 
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Svenska litterära klassiker på nätet:
alltid öppet, alltid gratis!
http://litteraturbanken.se

260.000 sidor klassiker
Selma Lagerlöfs verk
Tusentals dikter 
Litteraturskolan
Sexhundra epubfiler
Strindbergs verk & brev
Essäer & introduktioner
Hundratals författare
De bästa romanerna
De bästa dikterna
De bästa breven
De bästa novellerna
 & mycket mer!

http://www.magnussonlaw.com/public/practice/main/id/1478
http://litteraturbanken.se/#!/start
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Vill du träffa Jonas för råd 
kring hur du enkelt tar 
kontroll över din självrättelse 
når du honom för ett möte 
på 070-539 46 12.
jonas.svensson@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

Vi är övertygade om att den 
bästa självrättelsen görs bäst 
av någon annan, nämligen 
den som granskat dem.
Som kund hos Ålandsbanken Private Banking får du 
tillgång till en personlig finansiell planerare och för-
mögenhetsförvaltare som gör det lätt att göra rätt.

Det senaste tillskottet i vårt team kommer direkt 
från en ledande befattning på Skatteverket. Med sju 
års erfarenhet av optimerad självrättelse är det få 
skattejurister som mäter sig med Jonas Svensson.
Utöver korrekt och kostnadsfri självrättelse hjälper 

vi dig även med skräddarsydda krediter, utlandsflytt 
samt optimering av bolags- och skattestrukturer.

Vi har lång erfarenhet av att bistå kring de frågor och 
möjligheter som dyker upp för entreprenörer.

Välkommen in till oss på Ålandsbanken eller besök 
oss på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

Besök något av våra kontor eller gå in på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se  Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00, 
pbgoteborg@alandsbanken.se  Malmö: Stortorget 11, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se
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