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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

Szanowni Państwo!
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się we wtorek 30 września

2021 r. o godz. 12:00.
W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej, zadecydujemy w połowie

września czy ZWZ odbędzie się w trybie zdalnym czy też w trybie zwykłym,
wówczas podamy miejsce spotkania w Trójmieście. Prosimy uprzejmie o

zarezerwowanie podanego terminu.
Prosimy Państwa o przekazanie zgłoszeń uczestnictwa na adres: psig@psig.com.pl
do dnia 23 września. Zaproszenia zostały wysłane na adresy kontaktowe do firm

członkowskich wraz z Porządkiem Obrad i szczegółową informacją dotyczącą
procedury ZWZ.

Serdecznie zapraszamy!

mailto:psig@psig.com.pl
mailto:psig@psig.com.pl


Rekordowy wzrost szwedzkiego
przemysłu  
Szwedzki przemysł jest w coraz lepszej kondycji,
badania wykazują rekordowe wzrosty. Szwedzki
Urząd Statystyczny wykazuje, że wzrost PKB w
czerwcu był o 10,5% wyższy niż w 2020 roku. W
ubiegłym roku branża przemysłowa znacznie
spowolniła ze względu na sytuację pandemiczną.
Teraz jednak znowu działa prężnie. Oczywiście
takie wysokie wskaźniki wzrostu PKB to efekt
pandemii, która miała ogromny wpływ na
gospodarkę - mówi Melker Loberg, ekonomista.
Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych mierzy
rozwój gospodarki za pomocą tak zwanego
wskaźnika barometrycznego, który od trzech
miesięcy osiąga najwyższy poziom od początku
pomiarów, tj. od lat 90-tych. 

Źródło: svt.se

Rezygnacja premiera
Stefana Löfvena

Jesienią Stefan Löfven opuści stanowisko
premiera i lidera Partii Socjaldemokratów.
Przypomnijmy, że premier został już odwołany
przez parlament pod koniec czerwca, a
następnie ponownie powołany, ponieważ
opozycji nie udało się uzgodnić wspólnego
kandydata. Powodem kryzysu
mniejszościowego rządu premiera miał związek
z liberalną reformą, która przewiduje
urynkowienie czynszów w nowym
budownictwie. Jako kandydaci do funkcji
premiera są wymieniani : minister finansów
Magdalena Andersson, minister ds. socjalnych
Lena Hallengren lub minister spraw
wewnętrznych Mikael Damberg. Löfven uważa,
że nowy lider powinien mieć jak najwięcej czasu
na przygotowanie się do wyborów, to jeden z
powodów do rezygnacji już jesienią.
Socjaldemokratyczny rząd nie ma większości i
opiera się na koalicji z Partią Ochrony
Środowiska oraz wsparciem ze strony Partii
Centrum oraz Partii Lewicy, co może utrudnić
powołanie nowego premiera przez Riksdag (
Parlament). Kongres Partii Socjaldemokracji, na
którym wybrany zostanie jej nowy lider oraz
kandydat na premiera, odbędzie się w dniach 3-
7 listopada w Geteborgu.

Źródło: svt.se

Ten wzrost opiera się właśnie na rozkwicie
przemysłu. Wartość powyżej 100 to wzrost
większy od zwyczajnego - wyjaśnia szef
Narodowego Instytutu Badań Ekonomicznych,
Fredrik Johansson Tormod. W lipcu wynosił on
aż 122,4. To oznacza ruch w całej gospodarce.

Credits: Anders Wiklund/TT News Agency/AFP via Getty Images

Szwecja wkracza w krok czwarty z pięciu z planu
zniesienia ograniczeń związanymi z pandemią
COVID-19 – poinformowała minister zdrowia i
spraw społecznych Lena Hallengren. Oznacza to,
że prawie wszystkie ograniczenia zostaną zniesione
29 września 2021r. Wśród nich m.in. zalecenie
pracy zdalnej, a zamiast tego, jeśli to możliwe, ma
nastąpić sukcesywny powrót do pracy w trybie
stacjonarnym. Zniesione zostały również limity
osób na zgromadzeniach publicznych, jak i wymóg
utrzymywania dystansu społecznego.
Socjaldemokratka Lena Hallengren podkreśla, że w
Szwecji ponad 81% ludności zaszczepiło się
przynajmniej jedną dawką szczepionki, w tym aż
70% dorosłych jest zaszczepionych dwoma
dawkami (dane z dnia 07.09.2021r.).

 
COVID-19: Szczepienia, oraz znoszenie
ograniczeń w Szwecji



Wymóg okazania zaświadczenia o szczepieniu
przeciw COVID-19, negatywnego testu, lub
zaświadczenia o przebytym zakażeniu COVID-19
przy wjeździe do Szwecji  został przedłużony do
31 października.
Unijny Certyfikat Covid dotyczący szczepienia
zwalnia z obowiązku przedstawienia negatywnego
testu w kierunku SARS-CoV-2. Wjazd do Szwecji
bez negatywnego testu jest możliwy po upłynięciu
minimum 14 dni od otrzymania pierwszej dawki
szczepionki przeciwko COVID-19.

 Źródło: svt.se, sverigesradio.se, swedenabroad.se

Wartość szwedzkiej kryptowaluty „Alice” wzrosła
o 30 000 procent, z 10 centów do około 30
dolarów. Obecnie utrzymuję się na poziomie 7
dolarów. Waluta jest powiązana z grą
komputerową, która nie miała jeszcze nawet
swojej premiery. 
Szwedzkie studio Antler Interactive stworzyło
cyfrową walutę opartą na technologii blockchain.
„Alice” będzie można wydać w grze „My
Neighbour Alice”. 
Dyrektor studia, Anna Norrevik mówi o zaletach
wykorzystania kryptowalut w grach
komputerowych. Twierdzi, że to pozwala graczom
na większą kontrolę nad swoimi pieniędzmi, niż
standardowe waluty dostępne w grach.

Źródło: svt.se

Kryptowaluty w grach
komputerowych 

Klarna, szwedzka firma której głównym celem
jest ułatwienie życia współczesnym
konsumentom poprzez nowoczesne systemy
płatności internetowych, rozpoczęła działalność
w Polsce od współpracy z H&M. Na naszym
rynku oznacza to konkurencję dla takich usług
jak AllegroPay, PayPo czy TryPay. Na korzyść
szwedzkiego produktu przemawia globalna
rozpoznawalność. Na całym świecie z usług
Klarny korzysta ponad 90 mln klientów, a sama
firma współpracuje z wielkimi markami jak np.
Nike. Jednym z założycieli Klarny jest Sebastian
Siemiątkowski, Szwed polskiego pochodzenia.
Uważa on, że rynek odroczonych płatności w
Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, oraz
wyraża nadzieję na owocną współpracę z
zarówno dużymi, jak i małymi sprzedawcami. W
Polsce działa już aplikacja zakupowa Klarny,
gdzie maksymalne opóźnienie płatności wynosi
18 dni. Firma pobiera prowizję od 2,99%, oraz 50
groszy za każdą transakcję.

Źrodło: biznes.interia.pl

Szwedzka Klarna, nowy system
płatności na polskim rynku

Rząd odniósł się również do kwestii tzw.
„paszportu covidowego”. Będzie to wówczas taki
sam paszport, co ten stosowany w UE. Lena
Hallengren twierdzi jednak, że idea nie polega na
tym, żeby przepustki covidowe były potrzebne na
co dzień, a jedynie odnosić się będą do większych
wydarzeń po to, aby uchronić społeczeństwo
przed rozprzestrzenianiem się wirusa.Obecnie
obowiązuje limit do 300 osób z wyznaczonym
miejscem na wydarzeniach wewnętrznych, a bez
wyznaczonych miejsc – 50 osób. Na zewnątrz na
wydarzeniach może przebywać maksymalnie 3000
uczestników z wyznaczonym miejscem. Możliwe
jest zwiększenie liczby uczestników na
wydarzeniach zewnętrznych, jeśli podzieli się
publiczność na sekcje i ograniczy się ich kontakt
między sobą.
Rząd nie poinformował, kiedy wejdzie w życie
punkt piąty z planu zniesienia ograniczeń.
Wiadomo jednak, że będzie on dotyczył
ograniczeń przesyłowych w systemach obrotu
oraz działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

Credits: Klarna.com

https://www.swedenabroad.se/pl/embassies/polska-warszawa/Aktualno%C5%9Bci/nyheter/przed%C5%82u%C5%BCenie-ogranicze%C5%84-zwi%C4%85zanych-z-wjazdem-do-szwecji/


Filologia szwedzka proponowana jest w wymiarze
studiów dziennych, oraz zaocznych. Trwa rekrutacja
na rok akademicki 2021/22. Wraz z semestrem
zimowym ruszają również studia drugiego stopnia
filologii szwedzkiej, kończące się tytułem magistra.
Zajęcia na uczelni to nie tylko nauka języka, ale też
nabywanie wiedzy o współczesnej Szwecji w
zakresie polityczno-społecznym, gospodarczym i
kulturowym. Więcej informacji znajduje się na
stronie internetowej Ateneum Szkoły Wyższej:
https://www.ateneum.edu.pl
https://kierunki.ateneum.edu.pl/filologia-
szwedzka/

Filologia szwedzka w 
Ateneum Szkole Wyższej, 
kierunek dla ludzi z pasją!

 

Źródło: svt.se

Eksperci przepytani przez SVT uważają, że aktualnie
niski wskaźnik upadłości firm, niedługo wzrośnie.
Jesienią kończy się możliwość odroczenia płatności
podatków. A to groźba bankructwa dla wielu
przedsiębiorców.
Anna Hagman, kierownik Grand Hotelu w
Jönköping mówi, że turystyka latem działała
prężnie, jednak jeśli na jesień pojawią się
obostrzenia, to bankructwo będzie realną groźbą.
Łączne zadłużenie wynosi 50 miliardów koron i
dzieli je między sobą niespełna 50 tysięcy firm,
które wciąż mają problemy z płynnością finansową.
Ekonomiści uważają, że długi zaciągnięte w czasie
pandemii, które należy spłacić z odsetkami,
przyczyni się do ogłoszenia upadłości wielu
przedsiębiorstw. Termin spłaty dla większości firm
to wiosna 2022 roku. Póki co mówi się jedynie o
dyskusjach trwających w Ministerstwie Finansów
odnośnie rozłożenia spłat na raty, jednak to nic
pewnego.
Takie rozwiązanie z pewnością pozwoliłoby wielu
firmom na kontynuacje działalności, komentuje
Patrick Krassé, ekspert ds. polityki podatkowej.

Ryzyko bankructwa
 

W zeszłym roku sprzedaż książek w Szwecji była
rekordowa. Wszystko wskazuje jednak na to, że
2021 przebije ubiegłoroczny rekord. Według
statystyk sprzedaż ciągle rośnie i to znacznie, bo aż
o 10,2 % w porównaniu z pierwszym półroczem
2020. Udostępnione dane wykazują również, że e-
booki i audiobooki stają się coraz popularniejsze.
Podczas gdy ich sprzedaż szybko rośnie, tradycyjne
książki papierowe sprzedają się gorzej niż jeszcze
rok temu.

 
 

Źródło: svt.se

Rekordowa sprzedaż książek w Szwecji 

Źródło: sverigesradio.se

W wielu miejscach na północy Szwecji zanotowano
rekordowy sezon pod względem liczby turystów.
Ciekawe jest jednak to, że jednocześnie spadł
poziom zaśmiecenia środowiska na tych obszarach.
Przedsiębiorcy w wywiadzie dla Szwedzkiego Radia  
stwierdzili, że odwiedza ich więcej osób niż w
zeszłym roku. Uważają, że wpływ na to ma
pandemia, oraz oferowane atrakcje. 
Wzrost zainteresowania turystów był już w roku
ubiegłym, jednak wtedy porzucali oni więcej śmieci.
Martin Svedberg zajmuje się ochroną przyrody w
północnej Szwecji. Twierdzi, że mniej śmieci może
mieć związek z wzrostem świadomości jak dbać o
przyrodę w górach.

Więcej turystów, a mniej śmieci 

Credits: Pontus Lundahl/TT

https://www.ateneum.edu.pl/


 
 Członkowie PSIG - Aktualności

Budki telefoniczne i kabiny do wideokonferencji
marki Framery są najlepszym rozwiązaniem w
zakresie izolacji akustycznej.

Do niedawna nie było odpowiedniego sposobu
pomiaru poziomu izolacji akustycznej tego typu
produktów.
Nowy standard branżowy, ISO 23351-1, dokładnie
mierzy poziom izolacji akustycznej budek i dowodzi,
że produkty Framery mają najwyższy poziom
wydajności spośród wszystkich budek poddanych
testom.

 Poznaj rozwiązania Framery w ofercie Kinnarps
 

Jak podaje Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w
Gdańsku: w lipcu na #airportgdansk gościło
ponad 310 tys. pasażerów - to o 100% więcej
niż w lipcu ubiegłego roku.

Tym samym został osiągnięty poziom 55%
podróżujących, porównując do rekordowego
czasu sprzed pandemii (2019 r.). 

Sprawdź ofertę lotów z Gdańska!
 

Nowe rozwiązania w ofercie budek akustycznych 

Credits: Kinnarps FB

Pasażerowie wrócili do latania! 
Statystyki szybują w górę!

Credits: Port Lotniczy Gdańsk FB

https://www.kinnarps.pl/o-kinnarps/Prasa/budki-akustyczne-framery?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=framery&fbclid=IwAR0tkbkJ6yiEWiqWELj2iME82Z-SQBqLy7vat6IRDCtWxkI3NL67z1MEyoM
https://www.facebook.com/hashtag/airportgdansk?__eep__=6&__cft__[0]=AZWdCw0pf9-KiCCrBDbIYoG9whbOApR4xqLYT_tJImZiDMG2tPHeWsTxV-fF8ymARfG5eOoQrd1AVWYheUSgBVkiJ4Il0Ejnu5M5RhrrT7r-2T1kNg239eDPIOfKA_SYEnkuxcT6RJ1BMl_2pFjHgJr8&__tn__=*NK-R
https://www.airport.gdansk.pl/


Książka poświęcona historii kuchni szwedzkiej
wzbogacona opowieściami, historiami oraz
odniesieniami do literatury i sztuki.
Uzupełnieniem części głównej będzie
dwadzieścia przepisów kulinarnych, które
łatwo można przygotować w polskich
warunkach. 

Autorką publikacji jest Magdalena
Tomaszewska-Bolałek – badaczka kultury
kulinarnej, kierownik Food Studies na
Uniwersytecie SWPS, autorka książek:
Tradycje kulinarne Japonii, Japońskie
słodycze, Tradycje kulinarne Korei, Polish
Culinary Paths, Tradycje kulinarne Finlandii,
Deserownik oraz The Polish Table.
Zdobywczyni wielu Gourmand World Cook-
book Awards, Prix de la Littérature
Gastronomique, chińskiej Diamond Cuisine
Award i Nagrody Magellana. Zajmuje się
badaniami nad historią jedzenia, antropologią
jedzenia, dyplomacją oraz turystyką kulinarną.
Prowadzi spotkania, wykłady, warsztaty
gotowania i pisze blog Kuchniokracja. Często
pojawia się w mediach.

Tradycje kulinarne Szwecji
premiera koniec października 2021

Książka ze spersonalizowaną okładką 
Książka ze spersonalizowaną okładką na bazie
okładki podstawowej (logo firmy na okładce,
brak ceny i/lub kodu kreskowego, dane
kontaktowe firmy) od 100 sztuk zamówionych
książek. 
1530 PLN + 32,86 PLN szt.+ 5% VAT

KONTAKT
Radosław Bolałek 
Hanami
hanami@hanami.pl, tel. 603 277 785



Dodatek do newslettera

Credits: svt.se

Reprezentacja Szwecji 
zdobyła złoto na igrzyskach w Tokio!

W sierpniu zakończyły się 32. Letnie Igrzyska
Olimpijskie, które w tym roku miały miejsce
w Tokio. Jak co roku, to wydarzenie jest
niezwykle ekscytujące i wyczekiwane -
zarówno przez zawodników  jak i widzów. 

Tak kształtują się wyniki Szwecji:
W klasyfikacji medalowej Szwecja zajęła 23
miejsce, zdobywając 3 złote medale, oraz 6
srebrnych. 

Złote medale zdobyli: Armand Duplantis,
który zdeklasował rywali w skoku o tyczce,
nie pobił jednak własnego rekordu świata,
dyskobol Daniel Ståhl, oraz drużyna w
skokach konnych. 

Drużyna skoczków zapisała się w historii, to
pierwszy taki sukces Szwedów od 1924
roku. Warto wspomnieć, że jeździectwo jest
sportem niezwykle lubianym i popularnym w
Szwecji. 

 

Źródło: svt.se
 

Uczta rakowa w Szwecji
 

Credits: Carolina Romare/imagebank.sweden.se

Srebrne medali zdobywali: Simon Petterson,
również dyskobol, Anton Dahlberg i Fredrik
Bergström w żeglarskiej klasie 470, Sarah
Sjöström w pływaniu stylem dowolnym, Josefin
Olsson w żeglarskiej klasie Laser Radial, Peder
Fredricson w skokach konnych, oraz
reprezentacja Szwecji w piłce nożnej kobiet.

Kräftskiva, czyli rakowa uczta, to ważny
moment w szwedzkim kalendarzu. Sezon na te
przyjęcia rozpoczyna się na początku sierpnia i
trwa do września. To ważna część szwedzkiej
kultury, a same przyjęcia mogą przybierać różne
formy. Spokojne, rodzinne spotkanie, albo
impreza nawet do białego rana. Wspólny
mianownik to zajadanie się rakami, oraz dobra
zabawa.

Źródło: visitsweden.com


