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” Ålandsbanken är en fantastisk partner – jag tror inte 
någon annan svensk bank kan erbjuda något liknande. 
Jag är imponerad, servicenivån är mycket hög.” 
Mats Wahlström

”�Det�finns�ett�starkt�personligt�engagemang� 
– det är som att träffa ett gäng kompetenta vänner.  
Jag vill driva företag. Allt krångel slipper jag  
–�det�fixar�Ålandsbanken.”� 
Jonas Engwall

Rätta själv  
innan  

Skatteverket 
rättar dig
En självrättelse i tid besparar  

dig mycket obehag – och skattetillägg

Snaran dras åt
Skatteverket jagar oredovisade tillgångar i utlandet  
och�nätet�blir�alltmer�finmaskigt�����

Vi måste vara vassa
Vi måste ha så nöjda kunder att de rekommenderar oss

EN 
FANTASTISK
PARTNER
 FÖR ENTREPRENÖRER OCH FÖRMÖGNA PRIVATPERSONER

 ÅLANDSBANKEN PRIVATE BANKING 
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Private Banking- 
konceptet

Allt om självrättelse

Ålandsbanken 
Private Banking 
måste ha nöjda 
kunder, så 
nöjda att de 
rekommenderar 
banken till andra. 

3  LEDARE  
  Magnus Johansson: Alla Private Banking-aktörer 

beskriver sig själva som unika, ledande i Norden eller 
osedvanligt kompetenta. Och vi då? Jo, vi är en fan-
tastisk partner! 

4  VAD SÄGER SKATTEVERKET?
  Margareta Nyström: Skatteverket fångar in cirka 300 

personer/företag per år, vilka har undanhållit intäkter 
i utlandet. Sedan 2006 har kontrollen gett 6 miljarder 
kronor i ökade skatteintäkter till staten. Skatteverkets 
fångstnät för att hitta fuskare blir alltmer finmaskigt 
– och nu dras snaran åt.

6  SJÄLVRÄTTELSER
  Jonas Svensson: Det är angeläget att rätta gamla 

deklarationer innan Skatteverket upptäcker ditt ore-
dovisade kapital. Men det är lätt att göra fel, speciellt 
om det gäller komplexa upplägg, till exempel med 
bolag i något lågskatteland eller om kapitalet förval-
tas av någon utländsk trust eller stiftelse. Vänd dig till 
oss.

8 VERKLIGA FALL 
  Johan Thim: Inledningsvis förde vi en dialog med 

Skatteverket och höll då kunden anonym. Därefter 
kompletterade vi med en officiell självrättelse och 
fullständig öppenhet. Resultatet blev att Skatteverket 
valde att inte ompröva de år då kunden hade stora ka-
pitalinkomster.

10 PRIVATE BANKING-KONCEPTET
  Sebastian Schmidt: Vår Private Banking fungerar. Vi 

har alla verktyg, vi kan använda dem och vi är riktigt 
bra på relationer och service. Vår strävan är att kon-
tinuerligt utveckla våra tjänster och produkter för att 
ligga i topp. Vi måste vara vassa för att fortsätta växa.

12 FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING
  Thomas Roos: Förvaltningen har mycket nöjda kun-

der. De vet att vi verkligen gör vårt bästa för dem och 
de blir inte behandlade som en massa som vi försöker 
processa på billigast möjliga sätt. Vi ger personlig ser-
vice.  

14 INTERVJUER 
  Några kunder kommenterar: Jag får hjälp med allt. 

Det är omfattande och faktiskt långt mer än vad man 
kan begära av en bank. Jag tror inte någon annan 
svensk bank kan erbjuda något liknande.

14

En Fantastisk Partner: utges av: Ålandsbankens�filial�i�Sverige,�Stureplan�19,�107�81�Stockholm,�Telefon�Stockholm�08-791�48�00,�Telefon�Göteborg�031-333�45�00,�
Telefon�Malmö�040-600�21�00,�E-post�tore.davegardh@alandsbanken.se,�Ansvarig�utgivare�Magnus�Holm,�Chefredaktör�Tore�Davegårdh,�Layout�Jörgen�Melin,� 
Foto�IBL,�iStockphoto,�Håkan�Flank,�Kristian�Pohl,�Viktor�Fremling,�Tryck��NogaGruppen/Reusner�på�miljövänligt�papper.
Är du intresserad av att bli kund hos Ålandsbanken�Private�Banking?��Ring�08-791�47�20,�031-333�45�00,��040-600�21�00�och�tala�med�någon��av�våra�förvaltare�

Innehållet�i�denna�trycksak�utgör�allmän�information�och�inte�finansiell�rådgivning�till�enskild�person.�Även�om�Ålandsbanken�har�strävat�efter�att�verifiera�informationen�kan�det�inte�
garanteras�att�denna�i�alla�avseenden�är�korrekt,�fullständig�eller�rättvisande.�Informationen�tar�inte�hänsyn�till�enskild�persons�specifika�ekonomiska�eller�skattemässiga�situation.�
Finansiell�rådgivning�bör�sökas�från�kvalificerad�rådgivare�innan�någon�konkret�transaktion�genomförs�eller�handling�vidtas.�Alla�prognoser�är�förenade�med�osäkerhet�och�det�faktiska�
utfallet�kan�bli�ett�annat�än�prognosen.�Värdet�på�finansiella�instrument�kan�variera�och�reduceras�och�såvitt�avser�vissa�finansiella�instrument�även�bli�negativt.�Ålandsbanken�friskriver�
sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan 
Ålandsbankens�tillstånd�kopieras,�distribueras�eller�publiceras.�Tvister�i�anledning�av�informationen�skall�prövas�enligt�svensk�rätt�av�svensk�domstol�exklusivt.
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Det är med stolthet jag kan säga att uttrycket 
”En fantastisk partner” kommer från en 
av våra många nöjda kunder. Vi får ofta 
omdömen av den typen; ”Så här ska en 
bank fungera”, ”Jag har bara superlativer att 

säga”, ”Jag blir gärna ambassadör för Ålandsbanken”, 
”Jag är överväldigad över den hjälp och den service 
jag får”, ”Efter vårt första möte var andra bankalterna-
tiv aldrig aktuellt” och så vidare. Det här var bara ett 
axplock – fler citat från kundintervjuer kan du hitta i vår 
kundtidning Å, som finns på vår hemsida.

Jag tror faktiskt att vi har ovanligt många nöjda 
kunder. Främst beror det på människorna här på Private 
Banking. De är glada, trevliga och lätta att ha med att 
göra. Dessutom är de mycket kompetenta, tjänst- 
villiga och ansvarsfulla. Varje kund får ett team med 
olika kompetenser, som gör sitt yttersta för att undan-
röja alla problem och skapa bra förutsättningar för en 
framgångsrik förmögenhetsförvaltning. Vi har mycket 
nöjda förvaltningskunder. De vet att vi gör vårt bästa för 
dem och de blir inte behandlade som en massa som vi 
processar på något billigt sätt  –  som en kund uttryckte 
det när han bytte bank: ”Jag var bara ett kontonum-
mer  – nu är jag en person” .Vi ger personlig service och 
alla råd utgår från varje kunds specifika situation.

Eftersom vi inte debiterar den tid vi lägger ned för 
att få bästa möjliga struktur på kundens ekonomi och 
skattesituation blir det också kostnadseffektivt för kun-
den. I flera fall har kundens konsultkostnader minskat 
med stora belopp sedan de kom till oss.

Under de senaste åren har vi flyttat fram våra 
positioner, höjt vår kompetens och haft en fantastisk 
tillväxt. Kunderna förväntar sig mer och mer från sin 
Private Banking-leverantör. Detta tar vi på fullaste allvar 
och utvecklar oss löpande för att kunna erbjuda de allra 
vassaste lösningarna. Samtidigt tummar vi aldrig på 
kvaliteten och som ett kvitto på det har vi för varje år 
förbättrat våra positioner i Euromoney’s ranking. Det är 
vi mycket stolta över. 

Med denna tidning hoppas jag att du som har en 
stor och komplex ekonomi, och ännu inte kommit i 
kontakt med Ålandsbanken, ska få en första bild av vårt 
erbjudande. På samma gång får jag tillfälle att presente-
ra några av mina kompetenta medarbetare.

Tveka inte att kontakta oss – det kostar inget och 
du kommer bli väl mottagen! 

Vi går vår egen väg.

ÅLANDSBANKEN PRIVATE BANKING 

En fantastisk partner 
Alla inom branschen 
Private Banking vill 
naturligtvis framhålla 
den egna verksamheten. 
Aktörerna beskriver sig 
själva i positiva ordalag – 
ofta som unik, ledande i 
Norden eller osedvanligt 
kompetent. Och vi då? Jo, 
vi är en fantastisk partner!  

Magnus Johansson
chef Private Banking

08-791 4887
magnus.johansson 
@alandsbanken.se
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Schweiz dominerar 
Skattskyldiga�svenska�personer�har�mellan�400�och�800�
miljarder kronor i oredovisade tillgångar i utlandet. Det 
handlar om missade skatteintäkter för staten på cirka 
50�miljarder�kronor�enligt�en�beräkning�från�2008.�Det�
gömda kapitalet finns huvudsakligen i Schweiz, men 
även�i�Luxemburg,�på�kanalöarna�Jersey,�Guernsey�och�
Isle�of�Man,�i�Lichtenstein,�USA�med�flera�länder�utanför�
Europa. På senare år har kapital flyttats till Panama, 
Singapore, Förenade Arabemiraten och Hongkong.

Med�ett�kontinuerligt�växande�antal�nya�informa-
tionsavtal med skatteparadisen ökar Skatteverkets 
möjligheter att hitta det dolda kapitalet. Det är en faktor 
bakom�att�antalet�självrättelser�ökar�stadigt.�2010�kom�
det�in�395�rättelser.�Förra�året�(2014)�var�siffran�nästan�
sju�gånger�högre,�2�700.�En�annan�faktor�är�att�Skat-
teverket självt, för att snabba upp inflödet av korrekt 
redovisning av utländska inkomster, håller seminarier 
om självrättelser.     

Exempel på skatteupplägg 
och skatteflykt: 

  Kapitalförsäkringsupplägg�där�arbetsinkomster�
omvandlas till skattefria medel i kapitalförsäkringar i 
skatteparadis och tidigare skatteparadis. Ett uppmärk-
sammat upplägg har rört företag och personer inom 
dentalbranschen. 

  Skenutvandrade personer som skriver sig utomlands 
men som faktiskt bor och ska betala skatt i Sverige. 

  Företag där vinster eller löner betalas ut via skattepa-
radis och tidigare skatteparadis utan att mottagaren 
betalar skatt på utdelningen eller lönen. 

  Företag som skickar pengar till skatteparadis och 
tidigare skatteparadis genom luftfakturor utställda av 
”blufföretag”�i�syfte�att�undgå�bolagsskatt�och/eller�
arbetsgivaravgifter. 

��Konton�och�depåer�i�skatteparadis�och�tidigare�skat-
teparadis för att undgå löpande beskattning alternativt 
kapitalvinstbeskattning vid aktieförsäljningar. 

��Upplägg�med�utländska�truster�och�stiftelser�till�vilka�
utdelningar lämnas eller andra tillgångar allokeras men 
där�grundaren/stiftaren�ansetts�vara�faktisk�mottagare�
av utdelning eller innehavare av ansamlade tillgångar. 

  Pengar som slussats ut som utdelning till utländska 
bolag har omedelbart skattefritt tagits hem som ”lån” 
av ägarna för privat konsumtion. Efter införandet av de 
utökade låneförbudsreglerna har Skatteverket uppmärk-
sammat lån med de utländska bolagens tillgångar som 
säkerhet. 

  Så kallade Peruupplägg där de svenska underprisregler-
na och det gamla skatteavtalet med Peru använts för 
att kringgå svenska regler om utdelningsbeskattning av 
delägare i fåmansbolag. 

(Listan är hämtad från Skatteverkets hemsida)

Skatteverket har informationsavtal med alla de gamla 
skatteparadisen och även med flesta nya. Cirka 200 
utredare och processförare arbetar i jakten på missade 
skatteintäkter. Risken för upptäckt har ökat dramatiskt 
för de som har oredovisade tillgångar i utlandet. Att 
snabbt göra en självrättelse kan vara lösningen för att 
undgå skattetillägg eller att bli brottsanmäld.  
Text: Tore Davegårdh  foto: Jeanette Andersson.

Skatteverkets Margareta Nyström:

Snaran dras åt

Vad är bakgrunden till 
problemet?
– Informationsutbytet med skat-
teparadisen var tidigare svagt och 
det var nästan ofarligt att dölja 
pengar utomlands. Skatteverket 
gjorde 2008 en beräkning som 
visade att det fanns åtminstone 
400 miljarder kronor i oredovisa-
de tillgångar utomlands. Svenskt 
Näringsliv kom i sin beräkning 
fram till nästan dubbla den siffran. 
Svenska staten är självklart intres-
serad av att få skatteintäkterna på 
detta kapital.

Det går snabbt för Sverige  
att få nya avtal.
– Det började med att OECD satte 
tumskruvar på skatteparadisen. 
Aktiviteten ökade efter terrordå-
den den 11 september 2001 men 
kanske framför allt i samband 
med finanskrisen 2008 – då alla 
länder fick större intresse av att 
öka sina skatteintäkter. För att 
inte att hamna på OECD:s svarta 
lista, vilket alla skatteparadis ville 
undvika, måste de ha informa-
tionsutbytesavtal med minst tolv 
länder. Sedan 2006 har Nordiska 
ministerrådet drivit arbetet för 
en nordisk grupp, i vilken även 
Färöarna och Grönland ingår. Att 

skriva avtal med den gruppen 
medför att skatteparadiset får sju 
länder i ett svep – det lockar.  

Vill Skatteverket hellre sätta 
fast folk än att de själva rättar?
– Nej, tvärtom. Det finns ett öns-
kemål från Skatteverket att man 
ska vilja göra rätt. Så vi uppmuntrar 
dem som tidigare felaktigt inte redo-
visat sina inkomster att själva rätta. 
Det ger en framtida effekt genom 
att de framöver kommer att redovi-
sa inkomster i Sverige. Självrättelser 
sparar dessutom mycket resurser 
för oss eftersom det tar tid att hitta 
det gömda kapitalet och att genom-
föra utredningarna. Å andra sidan är 
det bra för rättarna också, eftersom 
de slipper skattetillägg och eventuell 
brottsanmälan från Skatteverket. 
Därför har vi gått ut med mer 
information kring självrättelser. 
Men lagen är gammal, från 1917 
faktiskt, och den kommer sannolikt 
att finnas kvar under överskådlig tid. 
Lagstiftaren har sagt att den ska 
tillämpas generöst och vi förväntar 
oss att antalet självrättelser accele-
rerar under kommande år.  

Och de som inte rättar?
– Vårt kraftigt utvidgade informa-
tionsutbyte med aktuella länder 
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Om margareta Nyström

När�Margareta�Nyström�hade�tagit�sin�civilekonomexamen�vid�Lunds�univer-
sitet var tanken att arbeta några år vid Skatteverket, mest för att fördjupa sitt 
skattekunnande. Men hon trivdes utmärkt och har blivit kvar på Skatteverket. 
Margareta Nyström har ansvar för planering och uppföljning av den interna-
tionella kontrollverksamheten. Praktiskt betyder det att hon utvecklar och 
styr verksamheten för att effektivt fånga så många internationella skattefus-
kare som möjligt. För övrigt tycker Margareta Nyström om att gå på teater, 
läsa böcker, spela golf och vara med sina två barnbarn. 

Skatteverkets Margareta Nyström:

Snaran dras åt
parat med att vi har cirka 150 
utredare, främst revisorer och 
jurister, och cirka 40 processförare 
gör att risken för upptäckt och 
efterföljder har ökat dramatiskt. 

Hur många fuskare får ni fast?
– Det handlar om cirka 500 beslut 
och 300 personer/företag per år. 
Sedan 2006 har kontrollen gett 
sex miljarder kronor i ökade skat-
teintäkter till staten. 

Hur bär ni er åt?
– Fallen kommer in från olika 
typer av urval av kontrollmateri-
al. Vi gör till exempel så kallade 
tredjemansrevisioner, det innebär 
att vi tar in uppgifter från företag 
och banker. Det kan handla om 
holdingbolag på Cypern, kringgå-
enden av låneförbudsregeln, kon-
troll av skatteplaneringsaktörer, 
bankernas utlandsbetalningar och 
användandet av utländska konto-
kort utfärdade i skatteparadis som 
använts i Sverige. Tredjemans 
utredningar – där till exem-
pel något företag har konstiga 
konsultarvoden – kan leda vidare 
till utredning. Nätet blir alltmer 
finmaskigt och i kombination med 
informationsutbytet innebär det 
att snaran nu dras åt. 

Har du något exempel?
– Vi utreder för närvarande en 
vd för ett medelstort bolag. Han 
fick så kallade ”kick backs” från 
utländska leverantörer, men de 
sattes in på hans privata konto 
i Schweiz. I samband med att 
sparandedirektivet infördes och 
källskatt skulle dras på kontot i 
Schweiz 2005 flyttades ägandet 
av kontot till ett bolag i Gibral-
tar. När vi sedan fick avtal där 

flyttades ägandet igen, nu till 
Belize. När vi sedan fick avtal med 
Belize flyttades ägandet till att 
hamna i Panama. Och hela tiden 
har pengarna funnits på ett konto 
i Schweiz. Nu har vi avtal med 
Panama…

Det kommer att bli jobbigt för 
honom!

Finns det några ”bra”  
länder kvar?
– Hongkong och Förenade Arabe-
miraten lämnar fortfarande inte 
ut uppgifter, men vi jobbar på det. 
Därtill finns ett antal stater med 
dåligt fungerande banksystem men 
i dessa är det osäkert att över hu-
vud  taget placera något kapital.  

Hellre hjälpa 
än sätta fast 
Det finns ett önske-
mål från Skatte-
verket att man ska 
vilja göra rätt. Så 
vi uppmuntrar dem 
som tidigare felak-
tigt inte redovisat 
sina inkomster att 
själva rätta. Det ger 
en framtida effekt 
genom att de fram-
över kommer att 
redovisa inkomster i 
Sverige. Självrättel-
ser sparar dessutom 
mycket resurser för 
oss eftersom det 
tar tid att hitta det 
gömda kapitalet 
och att genomföra 
utredningarna. 
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Skatteverkets informationsutbyte med skatteparadis har ökat kraftigt 
de senaste åren. Det gör det angeläget att rätta gamla deklarationer 
innan Skatteverket upptäcker ditt oredovisade kapital. Kombinationen 
av en borttagen förmögenhetsskatt och svaga förvaltningsresultat 
medför att skatten ofta blir låg – vissa kan till och med få pengar 
tillbaka från staten. 
Text:Tore Davegårdh  Foto: Viktor fremling

Varför lämnade du Skatteverket 
för Ålandsbanken?
– Jag har varit lite nyfiken på 
den privata sidan och även haft 
kontakter med några advokat- och 
revisionsbyråer. Att valet föll på 
Ålandsbanken berodde dels på att 
jag fått bra kontakt med duktiga 
människor på Ålandsbanken och 
kände en väldigt positiv anda inom 
banken. Dels lockades jag också 
starkt av bankens långsiktiga 
syn på sina kundrelationer  –  att 
verkligen ta ansvar för kundernas 
bästa. 

Vad gjorde du på Skatteverket 
och vad gör du på Ålandsbanken?
– Jag har haft varierande uppgif-
ter genom åren, men de senaste 
två åren på Skatteverket har jag 
främst arbetat med utredningar 
och processer angående svensk-
ars oredovisade tillgångar utom-
lands och även hållit seminarier 
kring detta. 

På Ålandsbanken sitter jag 
nu på andra sidan bordet – min 
uppgift är att hjälpa kunder, som 
ska göra självrättelser. Det gäller 
att göra det skatteeffektivt, så 
att kunden inte får betala onödigt 
mycket skatt, och samtidigt kor-
rekt, så att kunden slipper trassel i 
efterhand. Här får jag användning 
för min kompetens – jag känner 
rutinerna på Skatteverket väl och 
vet hur olika ärenden ska hanteras. 

Antalet självrättelser ökar år 
från år. Varför?
– Tidigare kunde man gömma 
pengar i skatteparadis med väldigt 
begränsad risk för upptäckt. 
På senare år har risken för att 
Skatteverket upptäcker fusket 
ökat dramatiskt. Nu gäller det för 
människor att rätta sina deklara-
tioner själva innan Skatteverket 

SJÄLVRÄTTELSE:

Vad är en självrättelse?
Person eller företag som lämnat fel uppgifter i sin deklaration kan 
rätta dem i efterhand, göra en Självrättelse, och därmed slippa 
skattetillägg eller brottsanmälan. Ofta handlar det om att redovisa 
tidigare oredovisade utländska inkomster. Det är viktigt att göra rät-
telsen innan Skatteverket har upptäckt att du har lämnat en felaktig 
eller ofullständig uppgift eller ställt någon fråga i ärendet. Normalt 
sett�kan�man�göra�en�självrättelse�för�upp�till�sex�år�bakåt�i�tiden.�

Skönt för själen – ofta även för plånboken



knackar på dörren – då är det 
nämligen för sent att rätta själv 
och konsekvenserna kan bli 
allvarliga. 

Framför allt är det genom det 
kraftigt utvidgade informations-
utbytet med skatteparadis som 
Skatteverket skaffat sig mycket 
större möjligheter att hitta skatte-
fuskare, både privatpersoner och 
företag. I en särskild insats, kallad 
Utlandstransaktioner, har Skat-
teverket fokuserat på att utreda 
internationella transaktioner med 
nuvarande och tidigare skatte-
paradis samt skatteupplägg med 
utländska bolag. 

Som processförare och 
beslutssamordnare fungerade jag 
som bollplank och rättsligt stöd 
för revisorer och utredare under 
dessa utredningar samt för att 
driva processerna i domstol om 
Skatteverkets beslut överklagades. 
Då det ofta är komplexa ärenden 
och rör sig om mycket peng-
ar överklagas en stor andel av 
besluten och i bortåt 90 procent 
av fallen går det till domstol. Mina 
erfarenheter kring detta har visat 
sig vara värdefulla för kunder till 
Ålandsbanken.

Hur ser den ”normale” 
självrättaren ut?
– Det är ett mycket stort spann, 
men ska jag försöka peka ut en 
”medianperson” är det en man 
runt 60 år som har arbetat utom-
lands. Pengarna finns till 80 – 90 
procent i Schweiz, men även i 
Lichtenstein, Luxemburg och 
vanliga utflyttningsländer som 
Frankrike, Spanien och England. 
Normalt kan de oredovisade 
tillgångarna vara kring 5 miljoner 
kronor. Men det förekommer allt 
från 100 000 kronor upp till mil-
jardbelopp.

Hur långt tillbaka ska 
deklarationerna rättas?
– För den som gjort en korrekt 
deklaration för inkomståret 2014 
gäller det att rätta de fem föregå-
ende åren, det vill säga från 2009 
till och med 2013. Det har blivit 

mer gynnsamt att göra rättelser 
från den 1 januari 2013 eftersom 
förmögenhetsskatten togs bort 
i Sverige 2007 och därmed inte 
läggs ovanpå skatten på eventuel-
la kapitalvinster.  

Vad händer om man inte rättar?
– Så länge Skatteverket inte hittat 
dig händer inget, men risken för 
att bli upptäckt har ökat påtagligt 
på senare år  –  och då blir det inte 
roligt. Många tror, oftast felaktigt, 
att de inte ”har råd” med en själv-
rättelse – att skatten blir mycket 
hög. I praktiken visar det sig ofta att 
skatten blir väsentligt lägre än vad 
de flesta tror och nästan alla känner 
en stor lättnad när det är avklarat.  

Finns det några knepigheter i 
själva rättandet? Lätt att göra fel?
– Ja, det är lätt att göra fel, 
speciellt om det gäller komplexa 
upplägg, till exempel med bolag 
i något lågskatteland eller om 
kapitalet förvaltas av någon 
utländsk trust eller stiftelse. Det är 
därför klokt att vända sig till oss 
på Ålandsbanken – vi behärskar 
problematiken. I många fall   kan 
det faktiskt vara svårt att få den 

utländska banken att lämna ut 
uppgifter, speciellt om personen 
redan avslutat sina konton. Jag 
rekommenderar därför människor 
att begära ut alla uppgifter medan 
de fortfarande är kunder i banken. 

Det gäller också att rätta allt. 
Har man gjort en självrättelse 
avseende 100 miljoner kronor 
i Schweiz men ”glömmer” 50 
miljoner i Lichtenstein löper man 
fortfarande risken att upptaxeras 
med skattetillägg eller eventuell 
brottsanmälan som följd. Då har 
man inte heller uppnått sitt mål – 
att kunna sova gott om natten. 

Kan man tjäna på att rätta – få 
betalt av staten? 
– I många länder, till exempel 
Schweiz, tar bankerna ut höga 
förvaltningskostnader. De har 
dessutom ofta varit slarviga i för-
valtningen och i kombination med 
svåra år på värdepappersmarknad-
erna sedan 2008 är det många 
som har kapitalförluster. Det kan 
innebära att avdragen blir så stora 
att självrättaren får tillbaka pengar 
av staten. Det kan tyckas märkligt 
men så är regelverket. 

Det gäller 
att rätta allt. 
Har man gjort en 
självrättelse avse-
ende 100 miljoner 
kronor i Schweiz 
men ”glömmer” 50 
miljoner i Lich-
tenstein löper man 
fortfarande risken 
att upptaxeras med 
skattetillägg eller 
eventuell brottsan-
mälan som följd. Då 
har man inte heller 
uppnått sitt mål – 
att kunna sova gott 
om natten.

Om JONas sveNssON 

Jonas Svensson arbetar som skatte-
jurist på Ålandsbanken sedan våren 
2014.�Närmast�kommer�han�från�
Skatteverket där han arbetat i sju år. 
De senaste åren har det framför allt 
handlat om frågor kring svenskars 
oredovisade tillgångar i utlandet. 
Jonas�har�jurist-�och�ekonomexa-
men från Jönköpings internationella 
handelshögskola. Jonas tycker om 
idrott, han var i ungdomen nära att 
platsa i ungdomslandslaget i fotboll 
och är även duktig i tennis. 

08-791�4673
jonas.svensson@alandsbanken.se
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NÅGRA VERKLIGA FALL

Situationen varierar kraftigt för de personer och 
bolag som har skäl att göra självrättelser.  
Varje fall är unikt och det gäller att noggrant 
analysera olika möjligheter.
Något som dock gäller  
alla – det är hög tid att  
göra det.

Ålandsbanken fick in 
ett fall där en kund 
hade haft mycket sto-
ra kapitalinkomster på 
tillgångar i Schweiz 

under åren 2005 – 2006 och 
ville göra en självrättelse för åren 
2007 – 2012. Eftersom de tidigare 
oredovisade kapitalinkomsterna 
för något år under tioårsperioden 
faktiskt kunde överstiga 400 000 
kronor i skatt, informerades kun-
den om att Skatteverket teoretiskt 
kunde gå tillbaka och upptaxera 
även de ”gamla” åren. En själv-
rättelse skulle därför kunna göras 
bara om information lämnades för 
tio år bakåt i tiden.

Självrättelse 
privatkund
Kunden lämnade en fullständig 
redogörelse till oss, vilka tillgångar 
som finns och hur inkomsterna 

intjänats. Vi diskuterade hur allt 
skulle dokumenteras och bevisas 
för Skatteverket. Kunden fyllde i 
en fullmakt som gav oss rätten 
att representera honom och föra 
hans talan gentemot Skattever-
ket. Information inhämtades från 
kundens utländska banker för åren 
2001 och framåt. En preliminär 
skatteuträkning gjordes, där det 
kunde konstateras att om en själv-
rättelse skulle gälla tio år bakåt i 
tiden skulle kunden få betala en 
relativt stor summa pengar i skatt. 
Om självrättelsen bara gällde för 
sex år skulle kunden däremot få 
tillbaka skatt från staten. 

Anledningen till detta var att 
under några av de senaste sex 
åren hade förvaltningen av kapita-
let på de utländska bankerna gått 
dåligt och kunden hade rätt till 
mycket stora förlustavdrag i sina 
svenska inkomstdeklarationer.
Inledningsvis förde vi en dialog 

Generös tolkning
Enligt regelverket ska en självrättelse omfatta 
information om tio år, men omprövning ska 
begäras�för�sex�år�bakåt�i�tiden.�Det�betyder�
att�skattehöjningar�och�-sänkningar�enbart�
görs�för�de�senaste�sex�åren.�Om�undanhållen�
skatt för något av de tio åren överstiger tio 
basbelopp,�cirka�400�000�kronor�(motsvarande�
en�kapitalinkomst�kring�1,4�miljoner),�kan�det�
anses�handla�om�ett�skattebrott.�En�taxering-
shöjning kan då göras upp till tio år bakåt i 
tiden. 

Vid självrättelser brukar Skatteverket oftast 
göra�bedömningen�att�rättelser�med�taxering-
shöjningar�längre�än�sex�år�bakåt�i�tiden�inte�
ska göras. Den bedömningen hänger sannolikt 
samman med att lagstiftaren har rekommend-
erat att tolkningen av lagen ska vara generös. 
En förutsättning är dock att det verkligen 
initierats en självrättelse av den skattskyl-
dige – innan Skatteverket hunnit ställa några 
frågor, samt att verket informeras om samtliga 
tillgångar, dess ursprung och inkomster.
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med Skatteverket och höll då kun-
den anonym. Därefter komplette-
rade vi med en officiell självrättel-
se och fullständig öppenhet. 

Resultatet blev att Skattever-
ket valde att inte ompröva åren 
2002 till 2006, de år då kunden 
hade stora kapitalinkomster. Kun-
den behövde därmed inte betala 
någon skatt alls – tvärtom fick 
han tillbaka skatt från staten på 
grund av att förlustavdragen, som 
enligt svensk skatterätt får kvittas 
fullt ut mot tidigare deklarerade 
kapitalvinster, var så stora. 

Pengarna finns nu under 
förvaltning hos oss, genererar 
avkastning och på denna betalas 
skatt till svenska staten. Ge-
nom att ha tillgångarna i ett ISK, 
investeringssparkonto, behöver 
inte kunden bekymra sig om att 
deklarera affärerna – Ålandsban-
ken sköter det administrativa för 
honom.

Om Johan Thim  
Johan Thim är magister i handelsrätt och arbetar med finan-
siell planering. Johan har lång erfarenhet från Skatteverket och 
har verkligt djupa kunskaper inom internationell beskattning. 
Han kom till Ålandsbanken 2010. Johan gillar fotboll. Favoritla-
get heter MFF och favoritspelaren är såklart Zlatan. Johan har 
en kul färdighet – han är suverän på att rabbla ord segnälkab, 
baklänges. 

040-600 2122
johan.thim@alandsbanken.se

USA ökar trycket
ANTALET SJÄLVRÄTTELSER�har�mellan�åren�2010�till�
2014�stigit�med�580�procent.�De�flesta�självrättelserna�
kommer�från�Schweiz,�cirka�50�procent,�och�Luxemburg,�
cirka�20�procent.�En�anledning�till�ökningen�är�att�banker�i�
Schweiz annonserat att de kommer att kräva att svenska 
kunder visar att de deklarerar sina tillgångar i Sverige. 
Från�och�med�2016�kommer�Schweiz�dessutom�autom-
atiskt�att�lämna�information�till�Sverige�och�andra�EU-
länder.�Trycket�från�USA�ökar�också�på�skatteparadisen�
att�öppna�upp�sin�banksekretess,�primärt�mot�USA,�men�
följden blir att även andra länder får tillgång till infor-
mationen.�För�USA:s�del�handlar�det�i�stor�utsträckning�
om att störa finansieringen av terrororganisationer, som 
anses gömma kapital i skatteparadisen. Skatteverket 
har blivit mycket mer effektivt på att spåra skattefuskare 
och det större informationsutbytet med skatteparadisen 
underlättar utredningarna. Därtill händer det att missnö-
jda tjänstemän på banker, som inte lämnar information, 
läcker denna mot betalning. För den som fortfarande har 
oredovisat kapital i utlandet är det nu hög tid att göra en 
självrättelse eller åtminstone att inleda en kontakt med 
oss för att diskutera möjligheter och konsekvenser.

Självrättelse 
utländsk stiftelse
En kund tog kontakt med Ålands-
banken för att diskutera en 
eventuell självrättelse av tillgång-
ar i en stiftelse. Han hade hört 
att utbetalningar från en sådan 
skulle beskattas i Sverige som 
periodisk utbetalning, det vill säga 
som inkomst av tjänst med en 
marginalskatteeffekt på upp till 57 
procent.

Efter ett inledande möte 
kunde konstateras att kunden 
var förmånstagare till en stiftelse 
som sköttes av individer bosatta i 
utlandet. Stiftelsen var ursprung-
ligen skapad enligt liechtensteinsk 
lag. Kunden var inte den ende 
förmånstagaren men hade en 
andel i tillgångarna i depån, som 
var belägen och hanterad först i 
Schweiz och sedan i USA. 

Vid genomgång av stiftelsens 
stadgar och efter en redogörelse 
från stiftelsens familjerådgiva-
re fann vi att en utbetalning av 
medlen inte nödvändigtvis skulle 
innebära hög skatt för vår kund. I 
vissa fall kan Skatteverket nämli-
gen göra en ”genomsyn” och anse 
att stiftelsens tillgångar i stället 
ska beskattas som om kunden ägt 
dem på en vanlig depå, inte som 
en utbetalning. Då blir det bara 
kapitalskatt på avkastningen och 
därmed ingen hög marginalskatt.

För att säkra upp att Skatte-
verket delade denna uppfattning 
gjordes efter en dialog med verket 
en självrättelse där samtliga uppgif-
ter och belopp lämnades in, men i 
anonym form. 

Efter att Skatteverket ansett 
att självrättelsen kunde godtas – 
under förutsättning att alla uppgifter 
var sanna – avanonymiserades 
självrättelsen och kunden begärde 
omprövning. Skatten på denna 
självrättelse, som också inkluderade 
ett års förmögenhetsskatt, uppgick 
till ett betydligt lägre belopp än vad 
som hade varit fallet om inkomster-
na skulle beskattats som inkomst av 
tjänst. Kunden har numer kapitalet 
i Sverige och förvaltar det hos 
Ålandsbanken. 
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  ”VI MÅSTE VARA VASSA”
Ålandsbanken Private Banking 
måste ha nöjda kunder, så nöjda 
att de rekommenderar banken till 
andra. ”Vårt mål är att vara bäst”, 
säger Sebastian Schmidt.
Text: Tore Davegårdh  foto: Kristian Pohl

Hur kan en liten bank som Ålandsbanken 
vara så framgångsrik inom Private Banking?
– Vi har alla verktyg, vi kan använda dem och 
vi är riktigt bra på relationer och service. Det är 
det korta svaret.

Och det lite längre?
– Vi har alla verktyg, tjänster och produkter 
som efterfrågas av förmögna privatpersoner 
och entreprenörer. Det är i och för sig inte unikt 
– det är nödvändigt för att kunna driva Private 
Banking. 

Sedan gäller det att använda verktygen 
på rätt sätt. Hos oss får kunder med stor och 
komplex ekonomi professionell och personlig 
service inom alla områden av en administratör, 
en förmögenhetsförvaltare och en finansiell 
planerare – alla med riktigt goda kunskaper 
och lång erfarenhet. Vi sticker ut med att vi 
har många finansiella planerare, jurister och 
revisorer, med erfarenhet från Skatteverket och 
stora revisionsbyråer.  

Bra på relationer?
– Det är jag säker på att vi är – jag får konti-
nuerligt feed back på det. Och vi har inte råd 
att inte ligga i topp. En liten bank som Ålands-
banken måste ha nöjda kunder, så nöjda att de 
rekommenderar oss till vänner och affärsbe-
kanta med stor ekonomi – och det gör de. Jag 
uppskattar att åtta av tio nya kunder kommer 
den vägen.  

Vi har en annan anda här jämfört med stor-
bankerna och vi har en uttalad policy: Vi är här 
för kunderna och måste alltid leverera bättre 
än förväntat.  

Hur stor ekonomi måste kunderna ha?
– Vi ger en omfattande service, som vi inte tar 
betalt för. Det kräver förstås att kunderna har 
en rimligt stor volym i sin kapitalförvaltning, 
eftersom det är det enda området där vi tar 
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  ”VI MÅSTE VARA VASSA”
betalt. Vi brukar säga att en nedre gräns ligger 
kring 25 – 30 miljoner kronor i placeringsbart 
kapital. 

Vad är unikt hos er  
– varför är kunderna så nöjda?
– Främst beror det på människorna här på 
Private Banking. Vi anställer bara mycket kom-
petenta, tjänstvilliga och trevliga människor. 
Vår personal är extremt engagerad i att göra 
sitt allra bästa för våra kunder. Det unika är att 
vi bildar olika team för varje kund beroende på 
dennes situation och behov. Alla i teamet med-
verkar vid varje möte med kunden. Det innebär 
att alla ständigt är uppdaterade på eventuella 
förändringar, som kan påverka skattesituation, 
placeringar och så vidare. Ofta projektleder vi 
hela familjens totala ekonomi. Eftersom vi inte 
debiterar den tid vi lägger ned för att få bästa 
möjliga struktur på kundens ekonomi och 
skattesituation blir det också kostnadseffektivt 
för kunden. I flera fall har kundens konsultkost-
nader minskat med flera hundra tusen kronor 
sedan de kom till oss.

Har ni unika produkter också?
– De flesta produkter inom förmögenhets-
förvaltning är tillgängliga för alla. Där handlar 
det mer om att förvaltningen sköts klokt och 
ansvarsfullt. Men eftersom vi är en liten och 
mycket flexibel organisation kan vi ofta ta fram 
speciallösningar. Till exempel i samband med 
försäljningar, där kapitalet i vissa fall blir inlåst 
i en femårsperiod, kan vi skräddarsy krediter 
som gör att kunden inte känner sig barskrapad. 

Vad är målet?
– Vårt mål är att vara bäst – kanske är vi redan 
det. Det är definitivt vår strävan och kontinu-
erligt utvecklar vi våra tjänster och produkter 
för att ligga i topp. Vi måste vara vassa för att 
fortsätta växa. 

Faktaruta Om Private BaNkiNg

Vi har alla verktyg: Traditionell bankverksamhet, bankfack, 
internetbank, bra räntor på inlåning, bolån, pensionspro-
dukter, aktiehandel, fonder, aktieanalytiker, bolagsspecial-
ister, skattejurister, revisorer, försäkringsspecialister…
Vi vet hur verktygen används för: Självrättelser, hemta-
gande�av�kapital�från�utlandet,�utlands-�och�hemflytt,�
bolagsbildningar�och�-strukturer,�köp�och�försäljning�av�
företag, generationsskifteslösningar, finansiering, effektiv 
kapitalförvaltning, testamenten, äktenskapsförord, part-
neravtal, samboavtal… 

Vi är bra på relationer och service:  Vi har färre kunder 
per rådgivare – därmed har vi mer tid för kunden. Vi har 
mycket hög tillgänglighet för våra kunder, även utanför 
kontorstid. Vi tar inte betalt för några tjänster utöver 
förmögenhetsförvaltningen, många kunder får därför 
väsentligt minskade rådgivningskostnader.

Vi skapar ordning och reda i ekonomin, en personlig ad-
ministratör ser till att inget faller mellan stolarna.

Kunden�får�bra�avkastning,�våra�förmögenhetsförvaltare�
är kompetenta, erfarna och ansvarsfulla.

Kunden�får�rätt�struktur,�en�finansiell�planerare�ser�till�att�
strukturen på ägandet är skatteeffektivt och korrekt.

Inga kostnader tas ut för finansiell planering, skatterådg-
ivning etc. Bankens intäkt kommer enbart från förvalt-
ningsavgifter på kapitalet. 

Vårt mål är 
att vara bäst
Kanske är vi redan 
det. Det är definitivt 
vår strävan och kon-
tinuerligt utvecklar 
vi våra tjänster och 
produkter för att lig-
ga i topp. Vi måste 
vara vassa för att 
fortsätta växa.  

Om Sebastian Schmidt
Sebastian Schmidt är chef för Finansiell 
Planering inom Ålandsbanken Private 
Banking. Han är magister i ekonomi och 
var tidigare auktoriserad revisor och 
har arbetat på revisionsfirman PWC. 
Sebastian är matintresserad och gillar 
att resa – favoritland är Italien. 

08-791 4666
sebastian.schmidt@alandsbanken.se
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Förmögenhetsförvaltning:

Ansvarsfull, flexibel och effektiv
Filosofin inom vår förmögenhetsförvaltning är att inte ta större risker än vad som 
fordras för att uppnå en viss avkastning. Kunderna blir inte behandlade som en 
massa som vi försöker processa på billigast möjliga sätt. Ålandsbanken ger per-
sonlig service och alla råd utgår från varje kunds specifika situation.
Text: Tore Davegårdh  foto: Håkan Flank, Istock photo

Vad händer när en ny kund 
hamnar hos dig?
– När vi på Ålandsbanken Private 
Banking tar hand om nya kunder 
med komplex ekonomi får de ett 
team av rådgivare, varav minst 
en person som ansvarar för den 
långsiktiga placeringsstrategin. Vi 
lägger stor vikt vid behovsanaly-
sen för att fånga upp varje kunds 
specifika preferenser, inte minst 
avseende förväntad avkastning 
och riskbenägenhet. Efter att vi 
tillsammans med kunden fastlagt 
inriktning och risk- 
nivå får denne välja mellan ett dis-
kretionärt mandat, vilket innebär 
att vi sköter förvaltningen, eller 
rådgivande förvaltning, som läm-
par sig för kunder som vill ta en 
mer aktiv roll i valet av placeringar.  

 
Vilket är vanligast?
– De flesta av våra kunder har inte 
tid att aktivt delta i förvaltningen 
och ger oss ett diskretionärt upp-
drag. Självklart styrs vårt ageran-
de av de förväntningar, restriktio-
ner och mål som vi tillsammans 
har fastställt i kundanalysen – det 
är tryggt för kunden. Våra kunder 
har ofta olika målsättningar med 
sina investeringar och vi erbjuder 
en hög grad av flexibilitet i förvalt-
ningslösningarna. Där skiljer vi oss 
från många på marknaden som 
enbart erbjuder traditionella, stan-
dardiserade portföljmodeller av 
typen ”låg, mellan eller hög risk”. 

Hur ser en ”normal” diskretionär 
förvaltning ut?
– Som huvudbyggstenar i de 
diskretionära förvaltningsportföl-
jerna använder vi fyra separata 
delportföljer: Topplistan, som 
är en koncentrerad portfölj av 
direktägda svenska aktier, samt 
tre fondportföljer som investerar i 
räntor, utländska aktier och alter-
nativa tillgångar, som till exempel 
hedgefonder. 

”Filosofin inom förmögenhetsförvaltningen 
är att inte ta större risker än vad som ford-

ras för att uppnå en viss avkastning” 
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Förmögenhetsförvaltning:

Ansvarsfull, flexibel och effektiv
Var och en av dessa modellp-
ortföljer är aktivt förvaltade och 
anpassas till bankens rådande 
makro- och marknadsanalys. 
Upplägget skapar möjlighet till 
förbättrad potential i ett positivt 
marknadsklimat och hantering av 
risker under turbulenta perioder. 

Vår kapitalförvaltning baseras 
på en så kallad öppen arkitektur, 
där vi även använder en rad olika 
externa fondförvaltare – vi har ett 
omfattande nätverk av internatio-
nella samarbetspartner. 

Och flexibiliteten?
– I samråd med sin rådgivare 
fastställer kunden den individuella 
portföljens riktlinjer som leder 
till en egen, personlig fördelning 
mellan tillgångsklasserna. 

Genom olika vikter och kombi-
nationer av tillgångsslagen kan vi 
skräddarsy portföljer både för den 
som vill vara väldigt försiktig och 
den som söker en snabbare för-
mögenhetstillväxt och är beredd 
att ta den risk som är förknippad 
med en sådan strategi. 

Filosofin är att inte ta större 
risker än vad som fordras för att 
uppnå en viss avkastning. Det 
är inte ovanligt att en kund har 
sålt sitt livsverk och nu ska leva 
på kapitalet. Vi hjälper kunderna 
att komma fram till ett lämpligt 
avkastningskrav och anpassar 
förvaltningen därefter. 

Är ni duktiga 
förmögenhetsförvaltare?
– Ja, det vågar jag påstå. Vi har 
mycket nöjda kunder och framför 
allt vet de att vi verkligen gör vårt 
bästa för dem. 

De blir inte behandlade som en 
massa som vi försöker processa 
på billigast möjliga sätt. Vi ger 
personlig service och alla råd 

utgår från varje kunds specifika 
situation.

Hur följs det upp?
– Vi har hög ambition om att hålla 
våra kunder informerade om vilka 
förändringar som sker i portföljen 
och hur den utvecklas. 

Det gör vi genom frekventa 
avstämningsmöten där vi går ige-
nom vår strategi och portföljens 
utseende. Utöver det får våra kun-
der löpande portföljrapporter och 
övrig relevant information skickad 
till sig via post eller mail. För de 
som är intresserade anordnar vi 
seminarier med olika innehåll.

Var hamnar kapitalet,  
i depå eller ISK?
– Det bestämmer kunden, 
men normalt rekommenderar 
vi Investeringssparkonto, ISK. 
En stor fördel, jämfört med en 
vanlig depå, är att inga affärer 
behöver redovisas eller skattas 
för separat. I stället tar staten ut 
en så kallad schablonskatt på den 
totala förmögenheten på kontot.  
Nackdelen är att den skatten tas 
ut oavsett om portföljen har gått 
med vinst eller förlust. Å andra 
sidan är skatten ganska modest. 

På ISK-konton uppgår den fak-
tiska skattesatsen till 0,27 procent 
för 2015. Har kunden förvaltningen 
via bolag är det i stället kapital- 
försäkring som kan vara aktuellt. 

Några slutord?
– Vår Private Banking fungerar i 
alla led och det goda samarbetet 
inom våra team leder till att kun-
den sammantaget får en högklas-
sig service. 

Vår förmögenhetsförvaltning 
har visat sig flexibel och effektiv 
i praktiken – och den utförs av 
ansvarsfulla förvaltare. 

Högklassig 
service 
Vår Private Banking 
fungerar i alla led 
och det goda sam-
arbetet inom våra 
team leder till att 
kunden sammanta-
get får en högklas-
sig service.

Om Thomas Roos 
Thomas är chef för Förmögenhets-
förvaltningen inom Private Banking 
Stockholm. Efter nästan 25 år i den 
finansiella branschen har han skaf-
fat sig en gedigen erfarenhet. 
Thomas främsta fritidsintressen är 
musik och resor. När han var yngre 
tävlade han i tennis – fick storstryk 
av Mats Wilander två gånger. 

08-791 4871
thomas.roos@alandsbanken.se
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En fantastisk partner
Ålandsbanken Private Banking har nästan uteslutande nöjda kunder.  
Det här är bara ett axplock av kunder vi har intervjuat för vår kundtidning Å.

mats Wahlström är utlandssvensk 
med hemvist i Schweiz. Efter handels-
högskolan i Göteborg jobbade han för ett 
stort japanskt handelshus. Där lärde han 
sig att göra affärer. Senare startade han 
eget företag – sålde bilfälgar till länder 
där man byter hjul till vintern. Efter stora 
framgångar avyttrades verksamheten. 
Kapitalet investerades i ett nedgånget 
statspalats på Mallorca som stått tomt 
i bortåt 40 år. Det byggdes om till ett 
life style-hotell kallat Puro, som sedan 
expanderat till nya platser som Marbella, 
Vilamoura, Toscana och senast Dubai.

Mats Wahlström har sålt Puro:
– Jag har byggt ett varumärke, 

en stark hotellkedja som nu har blivit 
oberoende av mig – vilket var målet. Nu 
känner jag större engagemang att bygga 
något nytt än att förvalta Purokonceptet. 

VARFÖR MATS GÖR AFFÄRER 
MED ÅLANDSBANKEN:
– Ålandsbanken är en fantastisk partner. 
Jag får hjälp med allt inom skatter, ju-
ridik, finansiering, avtal, placeringar med 
mera. Banken har en bred kompetens 
inom alla områden och framför allt får 
jag ett verkligt personligt engagemang 
från de människor som hjälper mig. Jag 
tror inte någon annan svensk bank kan 
erbjuda något liknande. 

De stora bankerna har för all del 
kompetens men inte förmågan att sät-
ta dem samman i bra helhetslösningar. 
Jag har erfarenhet från Danske Bank, 
SEB och Swedbank. De är kolosser och 
inte i närheten av den fina och person-
liga service jag får av Ålandsbanken. 
Jag är imponerad, servicenivån är 
mycket hög. 

SKA BYGGA NYTT IGEN 

FOSTRAD AV ENTREPRENÖRER
JONas eNgWall har entreprenörskap 
i blodet. Hans farfars farfar, Victor 
Theodor Engwall, startade 1853 ett 
handelshus i kolonialvaror, som ett antal 
år senare blev startskottet för Gevalia, 
störst i Sverige på kaffe (och bäst när 
du får oväntat besök). Även hans farfar 
och far var entreprenörer. 

Jonas Engwall är mest känd för att 
framgångsrikt ha startat, byggt upp 
och sålt snusmärket Skruf. I dagsläget 
driver han en rad andra projekt, bland 
andra Takkei Trainingsystems – en trä-
ningsmetod som enligt Jonas Engwall 
är lösningen på onda ryggar. Han är 
civilekonom och har tidigare arbetat 
i London med företagsaffärer och på 
Finanstidningen i Stockholm. 

VAD TYCKER DU OM 
ÅLANDSBANKEN PRIVATE 
BANKING?
– Ålandsbanken är en helhetsleveran-
tör. Jag får hjälp med allt. Att starta 
bolag, att lägga ned bolag, investe-
ringspropåer, skatter, juridisk hjälp, 
deklarationer – you name it.

Det är omfattande och faktiskt 
långt mer än vad man kan begära av 
en bank. Det finns också ett starkt 
personligt engagemang – det är 
som att träffa ett gäng vänner. Och 
kompetensen är hög. De vet vad de 
snackar om. Jag är mycket nöjd. 

Jag vill driva företag – allt annat 
krångel slipper jag. Det fixar Ålands-
banken. 
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En fantastisk partner

SKÅNES MEST FÖRETAGSAMMA MÄNNISKA 

ENTREPRENÖR SEDAN 17 ÅRS ÅLDER

helsiNgBOrgsamBassadöreN 
JOachim samuelssON är en serieen-
treprenör som arbetar med att utveckla 
och sälja företag. Joachim har fått flera 
utmärkelser för sitt entreprenörskap och 
blev utsedd till Skånes mest företag-
samma människa 2012 av Svenskt 
Näringsliv. Han drivs av möjligheten att 
hjälpa andra att förstå hur man bygger 
upp och realiserar stora värden med liten 
risk. 

Joachim har erfarenhet av fem 
framgångsresor i bolag som sålts för 
sammanlagt över en miljard kronor. Han 
har även ägnat ett par år i ett projekt 
som inspirerat ungt entreprenörskap i 
Skåne. Joachims nuvarande engage-
mang i Crunchfish, som ska förändra 
hur vi interagerar med mobiltelefoner, är 
hans mest spännande hittills. Joachim 

har en civilingenjörsexamen i Industriell 
Ekonomi från Tekniska Högskolan vid 
Linköpings Universitet.

VARFÖR ANVÄNDER DU 
ÅLANDSBANKEN?
– Jag kom i kontakt med banken via 
ett skatteseminarium för fyra år sedan. 
Vid närmare samtal visade det sig att 
Ålandsbanken kunde hantera kapitalför-
valtning med företagsobligationer i ett 
ISK – något som varken Nordea eller 
Danske Bank ville erbjuda eftersom det 
skulle innebära en manuell hantering. 
Jag är nöjd med 20 procent skattad 
avkastning på eget kapital, med tanke på 
hur turbolent det varit det senaste året 
och trots att jag huvudsakligen bara har 
investerat i räntebärande obligationer i 
stabila bolag. 

Jackie arlBriNg är uppväxt i 
Alingsås och har varit entreprenör 
sedan 17 års ålder. Inledningsvis ar-
betade han med att hjälpa sin pappa, 
som drev ett bolag inom it.

Tidigt startade han ett eget it-fö-
retag som hjälpte Ginza, Ellos, Jula, 
Josefssons med flera att etablera 
handel via internet. 

Bolaget expanderade snabbt, 
drog in mycket pengar och såldes i 
slutet av 1990-talet till Dan Olofssons 
Sigma. Senare köpte Jackie Arlbring 
Bilvision, ett bolag som ägdes av 
Posten. 

Från 2004 till 2012, då han sålde 
merparten, tredubblades omsätt-
ningen och resultatet sjufaldigades. 
I dagsläget äger Jackie Arlbring 10 

procent av aktierna och är bolagets 
styrelseordförande. Han är också 
engagerad i ett hjälpprojekt i Gambia.

VAD ÄR SÄMST PÅ 
ÅLANDSBANKEN?
– Kanske låter konstigt, men inget 
har varit dåligt – inget lämnas åt 
slumpen! Jag är faktiskt överväldigad 
över den hjälp och den service jag får 
av Ålandsbanken. 

Jag har varit kund i cirka fem år 
nu och allt fungerar perfekt – inget 
faller mellan stolarna. När jag fick 
tips om Ålandsbanken anade jag att 
det skulle vara bättre än den bank jag 
hade haft dittills, men jag kunde inte 
föreställa mig att det skulle vara så 
bra – så stor skillnad. 



Ålandsbanken Private Banking.
www.alandsbanken.se/privatebanking

Huvudkontor: Nygatan 2, Mariehamn, Åland
telefon +358 204 29 011 (växel) 
www.alandsbanken.fi

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20,
pbstockholm@alandsbanken.se

Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00,
pbgoteborg@alandsbanken.se

Malmö: Stortorget 11, tel. 040-600 21 00,
pbmalmo@alandsbanken.se

Private Banking
Chef Magnus Johansson, 08-791 4887
magnus.johansson@alandsbanken.se

Private Banking Finansiell Planering
Chef Sebastian Schmidt 08-791 4666
sebastian.schmidt@alandsbanken.se

 Göteborg
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En mer avancerad ekonomi  
kräver en mer engagerad rådgivare.

Välkommen till det du har saknat.


