
Skattereform 2030 – konsten att designa ett skattesystem
Måndagen den 29 juni anordnar EY en diskussion kring framtidens skattesystem på Clarion Wisby Hotel i Almedalen. Medverkar gör bland
andra f d finansminister Erik Åsbrink, som var med vid den senaste skattereformen, och Krister Andersson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Datum: Måndag 29 juni
Tid: 09.00-09.55
Plats: Erlanderska rummet, Clarion Wisby Hotel, Strandgatan 6

Hur ska vi i framtiden finansiera våra barns utbildning, sjukvården, omsorgen för en allt äldre befolkning, vårt försvar och polisen? På seminariet
”Skattereform 2030 – konsten att designa ett skattesystem” resonerar vi fritt kring hur den framtida beskattningen kan se ut. Vi vill bland annat ha svar på
vilka byggstenarna är i ett konkurrenskraftigt och rättvist skattesystem i en digitaliserad värld och om en mer transparent beskattning skulle påverka vår
skattebetalningsvilja.

Vi vill helt enkelt ta reda på vad som är rättvist, vad som är effektivt och vad som är kontraproduktivt, vad som främjar en miljösmart samhällsutveckling och
investeringsvilja – kort sagt, vad är framtiden?

Deltagare:

Erik Åsbrink, f.d. finansminister

Jenny Ryström, vd Gents AB

Krister Andersson, Avdelningschef Skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv

Roger Persson Österman, professor och universitetslektor i finansrätt vid Stockholms universitet

Seminariet modereras av Helena Norén, expert inom företagsbeskattning på EY och Mikael Hall, expert inom internationell skatt på EY.

För pressanmälan och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Oskar Mårtensson, Projektledare EY, 070-3189049, oskar.martensson@se.ey.com 
Katarina Roslund, PR & Communications manager EY, 070-5650278, katarina.roslund@se.ey.com

Välkommen till EY:s seminarier i Almedalen den 29 och 30 juni där vi blickar in i framtiden mot år 2030 utifrån flera samhällskritiska områden. Mer
information om EY:s program i Almedalen finns på www.ey.com/almedalen

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska
bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.


