Du är värd det
– ett spännande
liv i värmen!
Många svenskar åker årligen söderut till värmen. Vissa väljer
att någon gång i livet permanent flytta till ett varmare land.
Detta för att uppleva maten, vinet, värmen, vyerna m.m. m.m.,
ja argumenten är många.
Vad den utflyttade oftast får på köpet är att det blir lägre skatt. För
att bedöma om den utflyttade fortfarande skall betala skatt i Sverige
eller inte måste man avgöra om man är obegränsat eller begränsat
skattskyldig i Sverige. Målet är oftast att bli begränsat skattskyldig i
Sverige i samband med en utflyttning. I sådant fall får man inte vara
bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige. Man får heller inte ha
väsentlig anknytning till Sverige. Innan man flyttar ut bör man
således noggrant utreda och säkerställa ett antal saker. Blir det fel
blir det en dyrköpt läxa där inkomsten beskattas i Sverige samt
att skattetillägg med 40 % och räntor tillkommer. Det handlar oftast
om två typer av inkomster som i samband med en utflyttning kan
bli förmånligt behandlade. Dessa är tjänstepensioner och
bolagsvärden. Då inkomstskatten i Sverige som högst ligger kring
58 %, samt att det ibland kan tillkomma sociala avgifter, och att
vissa länder, t.o.m. länder inom EU, erbjuder total skattefrihet, så
väcks många intressanta tankar.
En av effekterna av skillnaderna mellan EU-ländernas skatteregler
är att man kan gå i pension tidigare än vad man kunnat göra vid en
fortsatt bosättning i Sverige. Som bekant är det inte endast på de
stora inkomsterna man skall leva. Det är även som så att desto
mindre utgifter man har så räcker pengarna längre. Det kan tyckas
konstigt att länder inom EU har oerhört olika skatteregler för
en och samma inkomst. Särskilt när man inom EU pratar om
skatteharmonisering. Utifrån en jämförelse av olika EU-länder är det

dock istället som så att EU-länderna konkurrerar om att få beskatta
inkomster på sitt eget mer eller mindre skatteförmånliga sätt. EUländer där låg skattebelastning förekommer är t.ex. Portugal,
Cypern, Malta och Storbritannien. Länder med högst
skattebelastning är t.ex. Sverige och Danmark. För att ekonomiskt
maximera ditt utländska liv krävs en tidig planering där man som
anställd sparar pengar i tjänstepensionsförsäkringar och som
entreprenör bygger upp värden via bolag.
Så, släpp sargen och upplev de internationella möjligheterna i
världen!
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