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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
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 Urynkowienie czynszów w nowo wybudowanych
mieszkaniach i ultimatum w sprawie, przedstawione
przez Partię Lewicy, spowodowało konieczność
rezygnacji szefa szwedzkiego rządu Stefana Löfvena
(Partia Socjademokracji) 21 czerwca. Po tygodniach
rozmów z koalicjantami i opozycją został on ponownie
powołany, co zakończyło kryzys rządowy, ale nie
kwestię urynkowienia czynszów.
 
Löfven został poparty głosami Partii Centrum,
Liberałów i Zielonych. Skład rządu się nie zmienił, nie
będzie nowych ministrów. Jedynie stanowisko
Ministra Rolnictwa pozostaje nieobsadzone po
rezygnacji Jennie Nilsson. Jej obowiązki tymczasowo
przejął Minister Handlu i Przemysłu, Ibrahim Baylan.
 
Urynkowieniu czynszów sprzeciwia się Partia Lewicy
oraz Związek Najemców Mieszkań. 18 września
planowane są w kraju demonstracje. Zdaniem
oponentów urynkowienie powoduje znaczne
podwyżki czynszów. Uważają także, że rząd powinien
sięgnąć po reformy, które spowodują zwiększenie
podaży mieszkań czynszowych, koniecznych obecnie
na rynku. Mieszkania czynszowe istnieją w Szwecji w
szerszym zakresie niż w Polsce i cieszą się
popularnością wśród najemców ze względu na
możliwość przemieszczania się oraz ze względów
ekonomicznych.
 

Stefan Löfven -ponownie powołany
na szefa szwedzkiego rządu- przed
trudnymi decyzjami.

Obostrzenia i warunki wjazdu do
Szwecji

Do 31.08 przy wjedzie do Polski istnieje obowiązek
okazania negatywnego wyniku testu antygenowego
lub PCR na COVID-19 lub okazanie dowodu
szczepienia lub dowodu statusu ozdrowieńca. 
Dzieci do lat 12 są zwolnione z testów, jeżeli
podróżują z zaszczepionym lub przetestowanym
opiekunem.
 
Kontrola graniczna prowadzona jest wyrywkowo. 
Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin
przed przyjazdem do Polski. W przypadku braku testu
należy odbyć 10-dniową kwarantannę domową.  
Do przekroczenia granicy uprawnia też pełne
zaszczepienie lub status ozdrowieńca.
 
Powyższe restrykcje na granicy mogą zostać
przedłużone. 

Źródło: stenaline.pl

Jesienią premier Löfven zmierzy się także z tematem
propozycji budżetu państwa, co może zadecydować o
przetrwaniu jego rządu.- Ustąpimy, jeśli nasza
propozycja nie zostanie przyjęta przez Riksdag,
zapowiedział premier.

 Źródło: svt.se, hyresgasforeningen.se

Kradzieże silników
W ciągu ostatnich pięciu lat, skradziono w Szwecji
prawie 12 tysięcy silników do łodzi. Policja twierdzi, że
złodzieje pochodzą ze wschodu Europy. 
Do tej pory zaledwie 100 przypadków kradzieży
doprowadziło do aresztowania sprawców. Kary
również nie są zbyt surowe, przestępcy byli skazywani
za paserstwo i otrzymywali wyroki w zawieszeniu.
Jeden z okradzionych, Anders Klapp uważa, że
konsekwencje nie są wystarczające. Większość
złodziei pochodzi z Litwy, ale także Polski i Rumunii.

To dobrze zorganizowane grupy, które planują
kradzież jeszcze zanim przyjadą do Szwecji. Bywają
bardzo profesjonalni. W ciągu godziny potrafią zdjąć
cztery, nawet pięć silników. Są bardzo precyzyjni i
szybcy, a do tego działają po zmroku, niewątpliwie są
specjalistami. Tak komentuje sprawę Rino Carlsson,
krajowy koordynator policyjny do spraw łodzi.

Podczas pandemii problem kradzieży silników zelżał.
Jednak po otwarciu granic policja odnotowała
ponowny wzrost kradzieży. Annika Eriksson to
koordynatorka do spraw łodzi dla policji w Norrtälje,
mieście mocno dotkniętym przez kradzieże łodzi.
Przyznaje ona, że otwarcie granic musiało wpłynąć
wzrost kradzieży, oraz podkreśla, że mowa jest o
dużych wartościach. Dlatego złodzieje nie mogli
odpuścić, tylko wrócić do działania.

Program Szwedzkiego Radia „W imię prawa” wkroczył
więc do świata pełnego skradzionych silników,
magazynów i podejrzanych przestępców

 Źródło: sverigesradio.se

Credits: Riksdagen.se

https://www.stenaline.pl/podrozuj-bezpiecznie
http://hyresgasforeningen.se/


Nowy członek PSIG - GOTIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Członkowie PSIG - Aktualności

Gotia Sp. z o.o. zajmuje się wynajmem pracowników ze wschodu - z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji,
Azji - Bangladesz, Indie, Wietnam, Afryka - Senegal.

Firma posiada 25 letnie doświadczenie w outsourcingu pracowniczym kierowanym do podmiotów
gospodarczych działających na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 

Wieloletnie doświadczenie pozwala firmie na zachowanie elastyczności oraz dostosowania usług do
potrzeb klienta. 

GOTIA organizuje zespoły pracownicze (każda branża). Pracownikom organizuje pobyt w Polsce,
zapewnia pomoc w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń oraz pomaga w rozwoju zawodowym.

Kontakt

Zapraszamy na zakupy do IKEA!

Sprawdź ofertę tutaj!

https://gotia.pl/kontakt/
https://www.ikea.com/pl/pl/rooms/kitchen/system-kuchenny-metod-pub5400c070?utm_campaign=IKEA_PL_0_P_DD%2bRATY%2bRP%2bFY21&utm_medium=MFE&utm_source=PL+Facebook&utm_content=Raty_HFB708_LP_c3_Pixel_LinkAd2&utm_term=SOL_multi_CN_CPC_R1_none_N_c3_Raty%2bKuchnia%2bPixel


Szanowni Państwo, 

Związek Pracodawców Pomorza działający od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców
obchodzi w bieżącym roku jubileusz naszego XXX-lecia. Jest to rok szczególny. Pandemia COVID-19 spowodowała,
że cały wysiłek społeczeństwa skupił się na walce z nią i jej skutkami. W wyjątkowej sytuacji znalazły się szpitale i
wszyscy pracownicy ochrona zdrowia.

Przedsiębiorcy pomimo licznych własnych problemów wynikających z zaistniałej sytuacji starali się wspierać służbę
zdrowia. Od pierwszych dni walki z Covid-19 personel medyczny stanął do walki o zdrowie, a często i życie
pacjentów.

Chcąc szczególnie podkreślić oraz docenić trud i poświęcenie wszystkich pracowników ochrony zdrowia w walce ze
skutkami epidemii, w tym jubileuszowym roku, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie z udziałem władz państwowych
i samorządowych oraz przedstawicieli nauki, kultury i mediów:

Gala Pracodawców Pomorza
Przedsiębiorcy Medykom

 
8 września 2021 roku

Polska Filharmonia Bałtycka
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

 
 

Podczas Gali odbędzie się wyjątkowy koncert dedykowany przez przedsiębiorców polskiej służbie zdrowia.
Gwiazdą Wieczoru będzie wybitna, światowej sławy solistka operowa:

 
Aleksandra Kurzak

Związana z takimi teatrami operowymi jak np. Metropolitan Opera w
Nowym Jorku, Covent Garden w Londynie, Bayerische Staatsoper w
Monachium czy Operą Wiedeńską. 

Solistce towarzyszyć będzie Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod
dyrekcją prof. Wojciecha Rajskiego obchodzącego jubileusz 50-lecia
swojej pracy artystycznej i 40-lecie współpracy z PFK Sopot. Stąd też
prof. Wojciech Rajski będzie specjalnie uhonorowanym Gościem
Specjalnym Gali.

https://pracodawcypomorza.pl/2021/06/17/48508/?fbclid=IwAR2kzKZ_0IIiAEmdgpSk2nT7HN1SQ0dk7C4EU9-3P8K9XnXxmPSfzoS0lA8
https://pracodawcypomorza.pl/2021/06/17/48508/?fbclid=IwAR2kzKZ_0IIiAEmdgpSk2nT7HN1SQ0dk7C4EU9-3P8K9XnXxmPSfzoS0lA8
https://pracodawcypomorza.pl/2021/06/17/48508/?fbclid=IwAR2kzKZ_0IIiAEmdgpSk2nT7HN1SQ0dk7C4EU9-3P8K9XnXxmPSfzoS0lA8


Księżniczka Wiktoria – portret przyszłej królowej
Szwecji 

Księżniczka Wiktoria, książę Daniel, córka Estelle i ich
syn Oscar mieszkają w Haga Palace pod Sztokholmem.

Kiedy zastąpi ojca, księżniczka Victoria zostanie 70.
monarchinią Szwecji, czwartą monarchinią w historii
Królestwa Szwecji i pierwszą od 1720 roku. Następca
tronu powinien być wychowywany tak, aby
reprezentował Szwecję we właściwy i konstytucyjnie
poprawny sposób.

Księżniczka Wiktoria uczestniczy w Radzie Doradczej do
Spraw Zagranicznych i spotkaniach z ministrami rządu, a
w razie potrzeby występuje jako tymczasowy regent.
Księżniczka utrzymuje kontakt z innymi europejskimi
spadkobiercami tronu. Szczególnie bliskie są jej związki
ze swoimi nordyckimi odpowiednikami, spadkobiercami
tronów Danii i Norwegii. Jej program obejmuje również
udział w uroczystych kolacjach, otwarciach i wizytach
zagranicznych dygnitarzy. Mówi po angielsku, francusku
i niemiecku i jest ambasadorką szwedzkich
przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki i designu –
które są również jej zainteresowaniami osobistymi. 

W latach 2016-2018 księżna Wiktoria była jedną z 17
ambasadorów w Grupie Advocacy ds. Celów
Zrównoważonego Rozwoju, promującej Cele
Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) na rok 2030. 

Nadal aktywnie pracuje nad kwestiami dotyczącymi
wody i zdrowia (cele SDG 6 i 14).
Kwestie związane z zarządzaniem kryzysami i
konfliktami, w tym budowaniem międzynarodowego
pokoju, są również przedmiotem szczególnego
zainteresowania Wiktorii.  
Czytaj więcej!

Źródło: sweden.se

Dodatek do newslettera
Szwecja najlepszym krajem na Świecie pod
względem zrównoważonej turystyki

Skandynawia słynie z postępowych postaw, więc nie jest
niespodzianką, że Szwecja jest liderem w dążeniu do
zrównoważonego podróżowania.

Zrównoważony rozwój stoi na czele globalnego sumienia
– mówi raport Top Countries for Sustainable Tourism
wydany przez firmę Euromonitor International zajmującą
się badaniem rynku. 66,4 procent międzynarodowych
konsumentów chce mieć pozytywny wpływ na
środowisko poprzez swoje codzienne działania w 2021
roku. 

Nowy raport stanowi część Indeksu Zrównoważonych
Podróży, w którym oceniono 99 miejsc docelowych w
2020 r. przez pryzmat zrównoważenia środowiskowego,
społecznego i gospodarczego, popytu na zrównoważoną
turystykę, transportu i zakwaterowania oraz ryzyka kraju
(pod względem geopolityki, klęsk żywiołowych,
katastrofy i choroby). 

„Szwecja jest pionierem w badaniach oceny cyklu życia,
które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia
pełnego wpływu zachowań konsumenckich i wzorców
konsumpcji” – mówi Caroline Bremner, dyrektor ds.
podróży w Euromonitor International. 

Analizując postawy i osiągnięcia według regionów  
Skandynawia daje przykład w swoim zaangażowaniu i
postępach w kierunku zrównoważonego podróżowania,
przy czym Szwecja zajmuje pierwsze miejsce, a
następnie Finlandia, Austria, Estonia i Norwegia. 

Źródło: globetrender.com

Credits: canva.com

Credits: sweden.se

Zobacz 10 sposobów jak cieszyć się
latem w Szwecji!

https://sweden.se/life/people/the-swedish-monarchy?fbclid=IwAR1GAP26sb524vQcKp9RGyTO6suwUaiWH0yRb-xwYKSRC9eXGgVkl_oD1Q8
https://sweden.se/climate/nature/top-10-summer-tips

