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OMX Stockholm 0.68%

Euro 9.11 kr

US-dollar 6.77 kr

DIN EKONOMI BOSTAD DINA FINANSER

(Foto: Scanpix)
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TEXTSTORLEK

LÄS ÄVEN: Skatter

annons

Sarkozy vill ha nytt EU-
fördrag

Amnesty vill att Bush
grips

Han blir ny vd för
Husqvarna

HÄR ÄR SVENSKARNAS
NYA SKATTEPARADIS

Svenskar behöver inte resa långt för att sänka skatten rejält, skriver Dagens
Industri. Här är det nya paradiset.

SKATTER  Förra året flyttade 130 svenska pensionärer till Portugal och i år
väntar lika många följa efter. Anledningen är att utlänningar slipper betala skatt
för sin pension i Portugal. Sammanlagt bor det nu 600 svenskar i landet som får
sina pensionsutbetalningar nedskickade till Portugal, uppger Dagens Industri.

För två år sedan infördes en ny lagstiftning kring skatten och nu flockas
pensionärerna.

"Den privata tjänstepensionen beskattas inte alls, under förutsättning att du gör
en fullständig utflyttning och emigrerar dit", säger Henrik Johnsson som
arbetar på rådgivningsfirman Sparsam Skatt, till Di.

Sverige tar däremot fortfarande ut en så kallad sinkskatt på 25 procent för den
allmänna pensionen, den privata pensionsförsäkringen och tjänstepension från
offentlig sektor.

PS. Håll dig à jour med vårt dagliga nyhetsbrev! Dagens PS har också
publikationer inom privatekonomi, prylar, resor, it, media, reklam,
karriär och börs. Klicka här för mer information!

1. Håll dig à jour med vårt dagliga nyhetsbrev -
klicka här!

BÖRS & KURS

SVERIGE
GÄVLEBOCKEN HAR

BRUNNIT NED
Å så var det dags igen...

VÄRLDEN
AMNESTY VILL ATT

BUSH GRIPS
Människorättsorganisationen
Amnesty vill se USA:s tidigare

president George W. Bush gripen
och ställd inför rätta.

FOLK
ROSENGRENS

DUNDERTABBE -
TROR

BANDSPELAREN ÄR
AV

När Björn Rosengren tror att
bandspelaren är av öser han galla
över S-ledaren Håkan Juholt: "Jag

kommer att förneka det. Jag
kommer bara säga att jag

skämtade."

Grattis!

Du är våran favorit besökare!

Därför kan du nu vinna:

2 x presentkort på 10 000 kr!
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