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Zapraszamy na szkolenia

dotyczące nowych przepisów
podatkowych w Szwecji

 
 

Od stycznia 2021 r. obowiązują w Szwecji nowe przepisy podatkowe
dotyczące zagranicznych spółek pracujących w Szwecji oraz nowe

pojęcie pracodawcy ekonomicznego.
 

 Znajomość tych przepisów jest konieczna, bowiem dostosowanie się
do wprowadzonych regulacji jest konsekwentnie kontrolowane przez

szwedzki Urząd Podatkowy.
 

Dla zainteresowanych firm organizujemy szkolenia ONLINE, podczas
których przekażemy informacje nt. wprowadzonych przepisów, w tym

regułę 15 dni w wypadku pracowników najemnych oraz wyjaśnimy
pojęcie pracodawcy ekonomicznego i zasady jego stosowania.

 
Zapraszamy do kontaktu z Izbą, wspólnie ustalimy zakres i termin

szkolenia: psig@psig.com.pl
 

Credits: Riksdagen.se

Od lewej: Prezes PSIG Magdalena Pramfelt, Doradca Zarządu
Mikael Foxenius

mailto:psig@psig.com.pl


Bogaci zyskują, biedni tracą
Jeden z największych szwedzkich banków, Handelsbanken,
kalkuluje spodziewany roczny wzrost PKB Szwecji na 3.8%.
Jest to najwyższa prognoza pośród krajów skandynawskich. 

Wzrost i ponowny rozkwit gospodarki nie jest jednak tak
kolorowy na jaki wygląda – wraz z rozwojem sytuacji
pandemicznej wiele branż i przedsiębiorców ponosi wielkie
straty. 

Masowe dodrukowywanie pieniędzy celem ratowania
gospodarki przyczyniło się do giełdowego oraz
nieruchomościowego boomu, jednak gałęzie handlu oparte o
turystykę czy gastronomię pogrążają się w chaosie – tworzy
to tym samym sytuację, gdzie najbogatsi mnożą swój kapitał,
a hotele czy restauracje pozostawione na lodzie muszą
likwidować miejsca pracy – wpędzając tym samym
przeciętnych obywateli w bankructwo. 

Wysokie nadzieje pokłada się obecnie w luzowaniu
restrykcji, co mogłoby odwrócić sytuację wielu
poszkodowanych biznesów.

Źródło: svt.se

Flagi w górę - Święto Narodowe Szwecji!

Święto Narodowe Szwecji obchodzone jest 6 czerwca.
Wcześniej ten czerwcowy dzień traktowano jako Dzień Flagi,
a status święta państwowego uzyskał w 1983 roku. Do tego
czasu Szwecja była jednym z niewielu krajów na świecie, w
którym brakowało oficjalnego dnia narodowego.

Dlaczego 6 czerwca? Data ta upamiętnia dwa ważne
wydarzenia z historii kraju. Najpierw Gustaw Waza został
ogłoszony królem Szwecji 6 czerwca 1523 r., zrywając tym
samym unię kalmarską, dzięki czemu Szwecja stała się
niepodległym krajem z własnym władcą. Drugie wydarzenie
miało miejsce 6 czerwca 1809 r., kiedy to szwedzki
parlament Riksdag uchwalił konstytucję, która położyła
podwaliny pod współczesną Szwecję.

W jaki sposób świętują Szwedzi? W przeciwieństwie do
większości innych świąt w Szwecji, niewiele jest rytuałów
związanych ze szwedzkim Świętem Narodowym, mimo że
około jedna trzecia Szwedów obchodzi ten dzień w specjalny
sposób. Od 1893 roku Święto Narodowe jest tradycyjnie
celebrowane w sztokholmskim Skansenie w obecności
rodziny królewskiej, przy muzyce, uroczystych
przemówieniach i wręczaniu flag. Na maszcie dumnie
powiewa żółto-niebieska flaga Szwecji, a dzieci w
tradycyjnych strojach chłopskich prezentują parze
królewskiej bukiety letnich kwiatów.

Posłuchaj hymnu Szwecji!

Źródła: expressen.se, svenskahogtider.com, skansen.se, sweden.se

Kasa jest w banku – tymi słowami można
podsumować pierwszy kwartał finansowy.

Drukowanie pieniędzy na potęgę wzorem
dramatycznej sytuacji z kryzysu roku 2008
spowodował napływ setek miliardów koron. 

Trzy z czterech głównych banków zwiększyły swoje
obecne zyski w porównaniu z tym samym okresem
ubiegłego roku, gdy wybuchła pandemia. 
Instytucje w dalszym ciągu liczą jednak na wzrost stóp
procentowych, ponieważ środki przeznaczone na
pomoc gospodarki odbiły się obniżeniem
wspomnianych stóp. 
Główne banki Szwecji operują obecnie kapitałem
8000 bilionów koron.

Źródło: svt.se

Riksbank na ratunek
Krach gospodarczo-giełdowy, który rozpoczął się
na dobre w marcu ubiegłego roku w dalszym ciągu
daje o sobie znać i spędza przedsiębiorcom sen z
powiek. Pomimo wielu niepewności, Riksbank
przedłuża zeroprocentowe stopy procentowe  o
co najmniej trzy lata. 

Handel powoli wraca na właściwy tor, sektor
usługowy w dalszym ciągu wymaga pomocy. 
„Stan gospodarki wygląda nieco lepiej niż w lutym,
lecz pandemia jeszcze się nie skończyła, a presja
inflacyjna pozostaje niska.” – głosi Riksbank w
oświadczeniu prasowym. 

Lato przyniesie ze sobą szereg zmian, zarówno w
sferze restrykcji jak i potencjalnego wzrostu
gospodarczego nie tylko dla Szwecji, ale i dla
całego świata.

Źródło: svt.se

Banki toną w pieniądzach 

Wymóg posiadania negatywnego testu
w kierunku SARS-CoV-2 przy wjeździe
do Szwecji przedłużony do 30 czerwca
Szwedzki rząd przedłużył obowiązek posiadania
negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 przy
wjeździe do Szwecji do dnia 30 czerwca 2021
roku.

Obejmuje on osoby wjeżdżające do Szwecji ze
wszystkich krajów, w tym z Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także z
Polski. Wymóg nie obejmuje obywateli
szwedzkich i osób zamieszkałych na stałe w
Szwecji. 

Od 31 maja z obowiązku posiadania negatywnego
testu w kierunku SARS-CoV-2 zwolnione są osoby
wjeżdżające do Szwecji z krajów nordyckich, 
t. j. Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii.

Źródło: swedenabroad.se; stenaline.pl

Jonna Jinton

https://www.youtube.com/watch?v=WQFlu4L_iAU
https://www.swedenabroad.se/pl/embassies/polska-warszawa/Aktualno%C5%9Bci/nyheter/wym%C3%B3g-posiadania-negatywnego-testu-w-kierunku-sars-cov-2-przy-wje%C5%BAdzie-do-szwecji-przed%C5%82u%C5%BCony/
https://www.stenaline.pl/podrozuj-bezpiecznie


zdrowe i zrównoważone życie - jeszcze bardziej niż w poprzednich latach koncentrujemy nasze wysiłki umożliwiając wielu
ludziom w Polsce prowadzenie zdrowego i ekologicznego trybu życia na co dzień. Kierując się wizją tworzenia lepszego życia dla
wielu ludzi, IKEA inspiruje również do wprowadzania bardziej zrównoważonych nawyków żywieniowych i stylu życia, który ma
pozytywny wpływ na klimat. W sierpniu 2020 roku do oferty roślinnych dań i przekąsek IKEA wprowadziła kolejną już wegańską
alternatywę słynnych klopsików IKEA – klopsiki roślinne. Ta wersja ma jedynie 4% śladu węglowego klopsików mięsnych. Klopsy
IKEA zdobyły I miejsce w plebiscycie „RoślinnieJemy”, inicjatywie wspierającej gastronomię, producentów żywności i wszystkie
instytucje oraz firmy wyróżniające się wegańską ofertą na miarę zmieniających się potrzeb konsumentów. 

gospodarka cyrkularna i podejście do klimatu- IKEA chce stać się biznesem w pełni cyrkularnym do 2030 roku, korzystającym z
czystej, odnawialnej energii, rozwijając swoją działalność bez nadmiernej eksploatacji surowców. Dąży do tego m.in. prowadząc
działania mające na celu maksymalne wykorzystanie produktów wyposażenia domu, m.in. poprzez ich odnawianie, dawanie szansy
na „drugie życie”, ponowne użycie komponentów czy recykling materiałów. Nowo powstałe obszary w sklepie pod nazwą Circular
Hub Świetne okazje dla Ciebie i Planety są tego przykładem.

IKEA dla planety – Dobry klimat zaczyna się w domu
Zrównoważony Rozwój w IKEA oznacza koncentrowanie wysiłków i podejmowanie działań w trzech głównych obszarach:

 
 

sprawiedliwość i równość - IKEA dba również o to, by być organizacją włączającą działającą z pełnym poszanowaniem
różnorodności. Globalnym celem IKEA jest dążenie do równowagi praw i obowiązków poprzez oferowanie pracownikom równych
szans i wspieranie ich w rozwoju zawodowym bez względu na płeć czy inne różnice. IKEA Retail, jako jedna z pierwszych firm w
Polsce, 1 stycznia 2020 wprowadziła dodatkowy miesiąc w pełni płatnego urlopu ojcowskiego. Rok 2020 był pełen wyzwań.
Pandemia COVID-19 wymagała podjęcia nadzwyczajnych środków, by chronić zdrowie i wspierać współpracowników, partnerów
biznesowych i społeczności w całym łańcuchu wartości IKEA. Pandemia okazała się szczególnie trudnym doświadczeniem dla
najmłodszych. Dlatego Grupa Ingka, pragnąc uczestniczyć w łagodzeniu skutków COVID-19, zaangażowała się w pomoc Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach szeroko zakrojonych działań pomocowych pod hasłem #PomagamyRazem, centra handlowe
należące do Ingka Centres, a także IKEA Retail oraz polski oddział Ikano Banku wsparły działania Fundacji na rzecz
przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci. 

Autor tekstu: 
Bernadeta Bach

IKEA Retail Sp. Z o.o.
Sklep w Gdańsku

www.ikea.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druga część webinarium poświęcona była zabezpieczeniom w eksporcie, o czym mowił ekspert Bibrokers Piotr Górny.
 

Poruszane zagadnienia: ubezpieczenia kredytów i kontraktów eksportowych; gwarancje ubezpieczeniowe ( m.in. należytego
wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad i usterek, gwarancje spłaty krótkoterminowych kredytów na prefinansowanie

eksportu) oraz ubezpieczenia budowlano montażowe polskich podmiotów na rynku szwedzkim.
 

Bibrokers - kim jesteśmy? 
 

Prężnie rozwijająca się spółka.
Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny.

Nowa jakość na rynku.
Ogromna wiedza i doświadczenie zebrane przez wszystkich Wspólników Spółki.

Innowacyjne podejście do naszych Kontrahentów.
Zaangażowani ludzie.

Miejsce dla optymalnych ubezpieczeń biznesowych.
 

 
Podsumowanie webinarium 13.05.2021r.

https://www.ikea.com/pl/pl/product-guides/sustainable-products/?sustainabilityGuideSlide=8
https://bibrokers.pl/


Nowoczesne technologie w procesie
produkcyjnym autobusów Scania
Production Słupsk

 

Scania Production Słupsk, główny europejski zakład produkcji
autobusów miejskich szwedzkiego koncernu Scania, kontynuuje
produkcję nowej generacji autobusów stalowych typu NBA.

Autobusy stalowe to przyszłość zakładu, dlatego wciąż
unowocześniane procesy techologiczne są w firmie widoczne na
każdym stanowisku. Pierwszy nowej generacji autobus dotarł juz do
klienta w Danii.

Kolejne dostawy planowane są na bieżąco. Każdy z autobusów ma
inne rozwiązania techniczne i wymaga od załogi fachowych
umiejętności. Nowy proces produkcyjny „w pigułce” można
obejrzeć na filmie. 

Obejrzyj film!

 
 Członkowie PSIG - Aktualności

Stena Line - podróżuj bezpiecznie!

 

Aktualizacja:
Do 30.06.2021 istnieje obowiązek okazania negatywnego wyniku
testu na COVID-19 przy wjeździe cudzoziemca do Szwecji. Test
musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem
do Szwecji.
 
Wg ostatnich wytycznych Szwedzkiego Urzędu Zdrowia,
zatwierdzone są następujące testy COVID-19: test antygenowy,
test PCR i test LAMP. informacje muszą być jasno określone w
języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim.

Rejsy bez zejścia na ląd - NIE SĄ objęte obowiązkiem posiadania
wyniku testu. Dotyczy to między innymi rejsów: Weekend na
morzu, Morski rejs, Rejs z nauką Tańca, Pakiet Rodzinny itp. Rejsy
te odbywają się normalnie, jak zaplanowano.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4681224988583040&id=194632057242378&notif_id=1620737377620247&notif_t=page_share&ref=notif
https://www.stenaline.pl/podrozuj-bezpiecznie


Odszedł nasz Przyjaciel Anders Erenmalm, człowiek, który jak nikt doskonale rozumiał oba kraje – Polskę i Szwecję,
budował mosty pomiędzy naszymi krajami wspólnie z żoną Urszulą przez 35 lat, związany z Polsko-Szwedzką Izbą

Gospodarczą od jej założenia w 1999 r. Swobodnie poruszał się w obu kulturach, zdobywając cenną wiedzą, która służyła
zarówno Jego firmie, jak szwedzkiej diasporze w Gdańsku oraz nam wszystkim zajmującym się polsko-szwedzkimi

relacjami gospodarczymi. Anders był wzorem szwedzkich cnót, jak skromność, takt, bez chęci rywalizacji i polaryzacji,
zawsze chętny do zawodowej czy przyjacielskiej rozmowy. Ważna dla niego była wierność zasadom, które wyniósł z

rodzinnego domu i protestanckiego kraju - poczucie odpowiedzialności i rzetelności oraz dbałość o szwedzkie tradycje.
 

Pozostawił w Gdyni żonę i syna a w Goeteborgu ojca i brata pogrążonych w żałobie.
Urszuli Wiśniewskiej Erenmalm, wiceprzewodniczącej Rady Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej wraz z Rodziną

składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Uroczystość pożegnania Andersa Erenmalma przeprowadził na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni ks. prof. ChAT Marcin

Hintz, Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 

Vila i frid Kära Vän
 

Magdalena Pramfelt
Prezes Zarządu

Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej
 

Wspomnienie Urszuli Wiśniewskiej Erenmalm:
 
Andersa spotkała iście pionierska i niełatwa praca między innymi konieczność łamania stereotypów na temat współpracy
Szwedów z obcokrajowcami. Większość boi się odmiennej kultury i myślenia poza standardami. Taka współpraca wymaga
od Szwedów ich pozytywnego nastawienia, bo z pewnością może być trudniejsza niż współpraca z rodakami, gdzie
wszystko jest przewidywalne i ubrane w ustalone i obowiązujące reguły. Od początku swojego pobytu w Polsce w 1985 r.
miał gotowość bliższego poznania Polaków i zaakceptowania naszej mocniejszej emocjonalnej sfery.
 
Po latach mozolnej i wymagającej ogromnego poświęcenia pracy udało się firmie pod kierownictwem Andersa zająć
pewne i cenione miejsce na rynku inwestycji miejskich w Goeteborgu. Jest to miejsce zauważane wśród lokalnych
szwedzkich firm.  Andrem - polska firma z niezaprzeczalnym wzorcem uczciwości, profesjonalizmu i zaangażowania
Andersa zyskała miano cenionego i niezawodnego partnera biznesowego. Anders zawsze z dumą podkreślał, że
przynajmniej w połowie czuje się Polakiem.
Przekonał swoich szwedzkich kolegów, że praca z Polakami wcale nie musi być trudniejsza, a wręcz odwrotnie może
wzbogacać doświadczenia Szwedów o nowe, nieznane praktyki i solidarność w dążeniu do wspólnego celu.

Wspomnienie o Andersu Erenmalm,
kreatorze polsko-szwedzkich relacji 

w biznesie



Już po raz czwarty święto Miłośników Północy!

Nordic Talking Festival, dni nordyckiego święta, głównym tematem były doświadczenia z czasu pandemii i pytanie czego
możemy się nauczyć się od naszych północnych sąsiadów w kwestii zdrowia psychicznego. 

Spotkania z prelegentami oraz warsztaty językowe odbywały się online, a warsztaty relaksacyjne na żywo w Nadbałtyckim
Centrum Kultury. Jak każdego roku Nordic Talking oferował udział w warsztatach ze wszystkich języków nordyckich.

W tym roku pojawili się nordyccy pisarze, dziennikarze i blogerzy m.in. Rudda Føroyar z Wysp Owczych czy lektor i
dziennikarz Gabriel Stille. 
Wirtualne odwiedziny na kanale Nordic Talking złożył m.in. Thomas Erikson, autor bestsellerów „Otoczeni przez idiotów” i
„Mój szef jest idiotą”. Wśród prelegentów są również polscy akademicy i twórcy internetowi.
 
Po raz pierwszy udział wzięła Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku : „Samotność Ingmara Bergmana. Życie reżysera
lustrzanym odbiciem szwedzkiego społeczeństwa.” Był to wykład dr Moniki Samsel-Chojnackiej.

Nic straconego !
Wykład oraz spotkania i prelekcje można zobaczyć na stronie Nordic Talking Festival!

 
Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej Nordic Talking Festival oraz na profilach w

mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram @nordictalkingfestival. 

Credits: nordic talking resources

Pod patronatem Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej i Honorowego Konsulatu Generalnego Szwecji w Gdańsku
 i z udziałem Ateneum Szkoły Wyższej

 
 
 

https://nordic-talking.pl/
https://nordic-talking.pl/
https://www.facebook.com/NordicFocusFestival/


Oto wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów legendarnego zespołu
ABBY!

Björn Ulvaeus, jeden z członków ABBY ujawnił, że kultowy szwedzki zespół
popowy wyda w tym roku nową muzykę. 76-letni piosenkarz i autor tekstów
przyznał, że grupa spotyka się teraz w Sztokholmie, aby omówić ich
ponowne połączenie. Björn, do którego dołączają Benny Andersson,
Agnetha Faltskog i Frida Lyndstad dodał, że cała czwórka wróciła do studia,
aby nagrać nowy materiał.

„Jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Nasza czwórka jest w studiu po
raz pierwszy od 40 lat. Trudno to opisać, ale więzi między nami są bardzo
silne”.

W zeszłym roku ujawniono, że ABBA, która wydała swój ostatni album
studyjny, The Visitors, w 1981 roku, ma wydać pięć nowych piosenek w
2021. Zespół zakończył swoją działalność w 1982 roku u szczytu kariery, a
podczas ostatnich lat ich scenicznej działalności Björn rozwiódł się z
koleżanką z zespołu Agnethą, podczas gdy Benny i Frida również się rozstali.

Po raz pierwszy od dziesięcioleci wystąpili razem na prywatnej imprezie,
która upamiętniła 50. rocznicę pierwszego spotkania kompozytorów Björna i
Benny'ego.

Źródło: msn.com

Credits: aftonbladet.se

powraca?

Dodatek do newslettera

Posłuchaj hitów zespołu ABBA
 

Klinknij na ikonę albumu

 

https://www.youtube.com/watch?v=mUIfaaxMxBc

