
 
Den 29 november, i samband med att svenska app-företag  
kommer tvingas göra sin första dubbelmomsinbetalning, bjuder  
Svenskt Näringsliv, Företagarna, IT- och Telekomföretagen,  
Svenska Förläggareföreningen och Dataspelsbranschen in till ett  
gemensamt lunchseminarium hos spel- och app-företaget Barnvärlden.
 
Förutom drabbade app-entreprenörer, skatteexperter och representanter  
från arrangerande organisationer har även Finansministern och oppositionen 
bjudits in för att ge sin syn på hur frågan snabbt kan lösas. 

Datum och tid:  Tisdag 29 november kl 12.00 – 13.00 
    (Lättare lunch serveras från 11.30) 

Plats:    Spel- och app-företaget Barnvärlden,  
    Mälartorget Gamla Stan. 

Medverkande:   Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna,  
    Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert   
    Svenskt Näringsliv,  
    Linus Feldt, vd Barnvärlden, m.fl. 

Moderator:   Per Strömbäck, talesperson  
    Dataspelsbranschen 
    OSA senast 24 november till x@y.se 
Välkommen! 
 

När avskaffas dubbelmomsen på appar? 
– ett lunchseminarium om regeringens dubbelmoms på svenska app-företag

 
Den 29 november, i samband med att svenska app-företag  
kommer tvingas göra sin första dubbelmomsinbetalning, bjuder 
Svenskt Näringsliv, Företagarna, IT- och Telekomföretagen och  
Dataspelsbranschenin till ett gemensamt lunchseminarium hos 
spel- och app-företaget Barnvärlden.
 
Förutom drabbade app-entreprenörer, skatteexperter och represen-
tanter från arrangerande organisationer har även Finansministern 
och oppositionen bjudits in för att ge sin syn på hur frågan snabbt 
kan lösas. 

Datum och tid:  Tisdag 29 november kl 12.00 – 13.00 
    (Lättare lunch serveras från 11.30) 

Plats:    Spel- och app-företaget Barnvärlden,  
    Mälartorget Gamla Stan. 

Medverkande:  Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna,  
    Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert   
    Svenskt Näringsliv, Linus Feldy, 
	 	 	 	 vd	Barnvärlden,	m.fl. 

Moderator:   Per Strömbäck, talesperson  
    Dataspelsbranschen 
    OSA senast 24 november till x@y.se 
Välkommen! 
 

När avskaffas dubbelmomsen på appar? 
– ett lunchseminarium om regeringens dubbelmoms på svenska app-företag

 
Den 29 november, i samband med att svenska appföretag  
kommer tvingas göra sin första dubbelmomsinbetalning, bjuder  
Svenskt Näringsliv, Företagarna,  IT&Telekomföretagen,  
Svenska Förläggareföreningen och Dataspelsbranschen in till ett  
gemensamt lunchseminarium hos spel- och appföretaget Barnvärlden.
 
Förutom drabbade app-entreprenörer, skatteexperter och representanter  
från arrangerande organisationer har även Finansministern och oppositionen  
bjudits in för att ge sin syn på hur frågan snabbt kan lösas. 

Datum och tid:  Tisdag 29 november kl 12.00 – 13.00 
    (Lättare lunch serveras från 11.30) 

Plats:    Spel- och appföretaget Barnvärlden,  
	 	 	 	 Mälartorget	19	(bredvid	fiskaffären),	Gamla	Stan 

Medverkande:   Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna,  
    Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert  Svenskt Näringsliv,  
    Mats Pertoft, Miljöpartiet 
    Linus Feldt,	vd	Barnvärlden,	m.fl. 

Moderator:   Per Strömbäck, talesperson  
    Dataspelsbranschen 
    OSA senast 24 november till  
    Lena.Edholm@svensktnaringsliv.se 

Välkommen! 
 

När avskaffas dubbelmomsen på appar? 
– ett lunchseminarium om dubbelmoms på svenska app-företag


