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Flytt utomlands lockar  
för pigga pensionärer
Hemma bra, men  borta 
bäst. Allt fler svens
kar väljer att pension
era sig utomlands. 
I de  allra flesta fall ger 
 flytten  faktiskt plus 
i plånboken.

När arbetslivet tar slut bör-
jar ett friare liv.  Makarna 
Rosvall ville bort från kyla 
och mörker och valde att 
flytta utomlands efter pen-
sionen. För dem var valet 
av land enkelt. Genom åren 
har de tillbringat många 
 semestrar i Frankrike. 
Claire talar franska och de 
har släkt i landet.

– Vi ville ha ett nytt slags  
liv de år vi har kvar. Livet är 
för kort för att tveka och det 
är verkligen en ynnest att få 
bo så här, säger Per Rosvall, 
63, och Claire Rosvall, 66.

Nu bor de i Chateauneuf, 
en liten fransk bergsby 
mellan Nice och Cannes. 
Varje morgon vaknar de 
till utsikten av Esterelber-
gen och Medel havet. Klara 
dagar ser de ända bort till 
Korsika.

Både Per och Claire har 
levt aktiva yrkesliv, Per 
inom reklam- och media-
branschen och Claire som 
grundare av en välgören-
hetsorganisation. Och da-
garna som pensionärer är 

fulltecknade av löp-
ning, vänner och bad 
i Medel havet.

– Vi lever ett 
drömliv, vi känner 
oss så lyckligt  lottade 
varje dag. Våra barn 
älskar att vara här 
och kommer ofta och 
hälsar på, säger Per 
Rosvall.

Claire och Per är två av 
de 151 970 pensionärer som 
enligt Pensionsmyndig-
heten väljer att ta ut sin 
pension utomlands. Det 
totala antalet pensionä-
rer som flyttar utomlands 
ökar sakta men säkert och 
på tio år har det stigit med 
47 procent, från 103 209 till 
 dagens siffra.

Vissa länder är populä-
rare än andra för pensionä-
rer. I  topp ligger Spanien, 
Malta och Frankrike. Men 
sedan Portugal förändra-
de sin skattelagstiftning 
2009 och nu lockar med 

noll kronor i  skatt 
på tjänstepension 
har många svenskar 
också valt att flytta 
dit.

För Claire och Per 
Rosvall var dock inte 
skattelättnader den 
största anledningen 
till flytten.

– För oss var det 
klimatet och den franska 
kulturen som lockade. Vi 
ville göra något nytt i livet 
och valde därför att flytta, 
 säger Per Rosvall.

Paret deklarerar och 
tar ut pension i Frankrike, 
där de sambeskattas som 
 makar. I Frankrike är skat-
ten progressiv och följer 
 inkomstens storlek.

– Men eftersom skatte-
systemet bygger på sam-
beskattning betalas skat-
ten utifrån hur många som 
bor i  hushållet, vilket ofta 
resulterar i en väsentligt 
lägre skatt. Låga eller nor-
mala pensioner beskattas 

nästan inte alls, till skillnad 
från Sverige där även små 
pensioner beskattas, säger 
Göran Andersson på kon-
sultbolaget Sparsam skatt.

En utlandsflytt görs inte 
i en handvändning och för 
att kunna lyfta pension ut-
omlands krävs att du klip-
per banden och gör klart att 
du inte längre har väsentlig 
anknytning till Sverige.

– Det är alltid lite vemo-
digt att sälja lägenheten 
och verkligen lämna det 
gamla livet bakom sig, men 
det är också ett äventyr vi 
aldrig kommer att ångra, 
säger Per Rosvall.

Enligt en ny undersök-
ning från Skandia kan 
44  procent av svenskarna 
i arbetsför ålder tänka sig 
att flytta utomlands för att 
få ett bättre liv ekonomiskt 
som pensionär.

– Många lockas av dröm-
men att pensionera sig i ett 

soligt land. Inkomstskatten 
i Sverige sticker ut och  oftast 
är det ekonomiskt bättre 
i andra länder ur ett skatte-
perspektiv. Men man bör 
inte flytta utomlands enbart 
av skatte skäl, det behöver 
vara en balans mellan eko-
nomiska och  sociala värden, 
säger Mattias Munter, pen-
sionsekonom på Skandia.

Trots siffrorna tror han 
inte att vi kommer att se en 
ny folkvandringstid.

– Vi ser visserligen att 
allt fler pensionärer flyttar 
utomlands, men det är fort-
farande väldigt låga nivåer. 
För många blir det en dröm 
som inte genomförs.

Undersökningen visar 
också att en tredjedel av de 
som kan tänka sig att flytta 
utomlands är oroliga för att 
inte få den vård de behöver.

– Många tecknar en pri-
vat sjukvårdsförsäkring 
och i  vissa länder är det 
en förutsättning för att få 
vård, säger Mattias Munter.

– En privat sjukvårdsför-
säkring kan kosta mycket. 
Min uppfattning är att folk 
är positiva till vården i sina 
nya hemländer, men att 
många återvänder till Sve-
rige om de blir riktigt sjuka, 
säger Göran Andersson på 
Sparsam skatt.
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Tänk på det här

Provbo gärna i det nya landet 
för att se om det  passar dig.
Banden till Sverige måste 
klippas. Permanentbostad och 
företag måste avvecklas.  
Du kan dock ha fritidshus 
i Sverige.

Du får inte tillbringa mer än 
tre–fyra månader per år i Sve-
rige.
I samband med att utflytt-
ning från Sverige sker skrivs 
man ut ur svensk folkbok-
föring. Detta medför även 

att man lämnar det svenska 
social försäkringssystemet.
Med ett intyg från Försäk-
ringskassan har du rätt till 
akutsjukvård inom EU.

Mattias 
Munter.

Många chefer 
 rädda på jobbet

Nio av tio chefer är 
rädda för att inte kla-
ra av sitt uppdrag som 
chef. Men att vara rädd 
behöver nödvändigt-
vis inte betyda något 
 negativt, menar exper-
terna. Att erkänna sin 
rädsla tyder på själv-
insikt. 1 784 personer 
har svarat på tidningen 
Chefs undersökning 
om rädslor i jobbet och 
18 procent är oroliga så 
ofta som minst en gång 
i veckan och 70 pro-
cent är oroliga någon 
gång i månaden eller 
mindre. (TT)

Grön konsumtion 
går som tåget

Vegetarisk mat, hälso-
barer och alkoholfri öl 
slinker ned i våra mat-
kassar, samtidigt som 
försäljningen av kassler, 
vuxenvälling och  kaffe 
minskar. Det visar en 
rapport om försäljning, 
 trender och prisutveck-
ling inom dagligvaru-
handeln från analys-
företaget Nielsen. De 
vegetariska  alternativen 
växer snabbast, både 
inom färsk och fryst 
mat. (TT)

Generös rabatt ger 
lojala  konsumenter

Bra rabatter, gärna 
vid varje köp, är vik-
tigt i  kampen om kon-
sumenternas  hjärtan. 
Hela 87 procent värde-
rar högt eller mycket 
högt att en kundklubb 
har generösa rabatter. 
Dessutom värdesätter 
tre av fyra medlemmar 
att få rabatter varje gång 
man handlar, enligt en 
Sifo-undersökning från 
Visma Retail. (TT)

21 325
kronor. Så mycket är 
 prylarna som vi inte 
 an vänder i våra hem värda, 
enligt en undersökning 
 beställd av Blocket. Annan-
dag påsk är den dag på året 
då flest annonser läggs upp 
på  annonssajten. (TT)
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Många köper grönt.  
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ÄVENTYR. 
”Det är ett äventyr vi 
 aldrig kommer att ångra”, 
säger Per Rosvall, som 
tillsammans med sin  
hustru Claire flyttat till 
Frankrike.  FOTO: PRIVAT


