
 

Ianuarie - Martie 2003 CURIERUL ROMÂNESC  3 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

MATS SJÖSTRAND 
Director General al Administra]iei Na]ionale de Impozite – Riksskatteverket: 

 

"|N CALITATE DE {EF AL ADMINISTRA}IEI DE IMPOZITE, TREBUIE S~ AM |NCREDEREA 
CET~}ENILOR, INDIFERENT DE CE GUVERN SE AFL~ LA PUTERE {I CET~}ENII TREBUIE S~ {TIE 

C~ ADMINISTRA}IA DE IMPOZITE LUCREAZ~ |NTOTDEAUNA DUP~ LEGE!" 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Silvia Constantinescu: Publica]ia noastr` CURIERUL 
ROMÂNESC are o tradi]ie, care const` în aceea c` 
persoana cu care am interviu s` se prezinte ea ins`[i 
cititorilor mei. Fii amabil [i poveste[te despre tine, 
despre meseria ta, despre familia ta, dac` vrei, despre 
interesele tale - despre ce cite[ti, ce muzic` î]i place.  
Vreau s` am cât mai multe informa]ii, deoarece 
scopul este s` adun toate interviurile pe care le-am 
avut cu suedezi într-o carte anul acesta, sper eu, [i 
care se va chema ”Suedia - Oameni [i idei”, în 
române[te, de la sine în]eles, pentru a da o imagine 
despre Suedia originarilor români din Suedia, dar [i 
celor din România. 
 

Mats Sjöstrand: Eu m` numesc Mats Sjöstrand, sunt 
director general al Administra]iei Na]ionale de 
Impozite din 1999. Sunt, dup` cum se vede din felul 
meu de a vorbi suedeza, n`scut în Scania (Skåne), în 
sudul Suediei. Sunt economist, economist diplomat, 
ca preg`tire de baz`. Am început s` lucrez cu 
impozite deja în 1972, a[a c` sunt aici de peste 31 de 
ani. În acest domeniu se munce[te foarte mult, dar 
exist` pu]in loc [i pentru alte interese.  
Exist`, de exemplu, loc pentru literatur`. Eu citesc 
destul de mult - am mereu cel pu]in trei c`r]i în curs 
de citit pe noptier`. 
 

S.C.: Eu am studii de bibliotecar` în Suedia [i am 
lucrat timp de 16 ani ca bibliotecar`, a[a c` m` 
bucur` asta. Care sunt ultimele trei c`r]i pe care le 
cite[ti? 
 

M.S.: Tocmai acum fac ceva în ordine invers`: am 
v`zut mai înainte filmul despre Frida Kahlo, iar acum 
citesc cartea despre ea. {i, în acela[i timp, citesc 
memoriile lui Kjell-Olof Feldt (1931-, economist, 
politician social-democrat suedez; n.t.), care stau ca o 
alternativ` la aceasta, tocmai în acest moment. 
 

S.C.: Ce combina]ie interesant`: art` cu economie! 
 

M.S.: Ha, ha, chiar a[a! Sunt c`s`torit [i am o fiic` 
care tocmai a împlinit 23 de ani. Desigur c` ea nu 
locuie[te acas` cu noi, ci studiaz` juridic` la Uppsala.  
Muzic`, spuneai? Da, câte pu]in din fiecare. Un timp 
am fost interesat de jazz, dar nu am avut timp. 
 

S.C.: Mai este [i altceva ce ai vrea sa adaugi privind 
pasiunile tale, viziunea ta despre viitorul t`u [i despre 
ce ai vrea s` faci peste zece ani? 
 

M.S.: Peste zece ani s-ar putea spune c` este destul de 
clar ce voi face: eu împlinesc 55 de ani anul acesta, 
a[a c` peste zece ani am 65 de ani, a[a c`ci cred c` 
atunci voi fi ”retired” (pensionar, n.t.). 
Un post ca cel pe care-l am eu îl ai pe o perioad` de 
[ase ani, dup` care mai po]i primi prelungire înc` trei 
ani. Pe urm`, po]i face altceva în ultimii ani care mai 
r`mân. A[a c` peste zece ani cred c` va fi momentul 
s` m` pensionez.  
Dar, o munc` ca aceasta, pe care o am acum, este 
fascinant`, deoarece noi lucr`m asupra întregului 
sector al societ`]ii: ne ocup`m de totul, de când se 
nasc oamenii, recens`mânt… 
 

S.C.: Te gânde[ti s`-]i scrii memoriile când vei fi 
pensionar? 
 

M.S.: Nu! Nu m` gândesc s` fac a[a ceva! Obi[nuiesc 
s` spun: ”Lucrul acesta se va afla în memoriile pe 
care nu le voi scrie niciodat`”. 
S.C.: De ce? 
 

M.S.: Exist` deja atâtea memorii scrise! Sunt chiar 
prea multe. Nu se va afla nimeni care s` cumpere o 
carte de memorii ale unui birocrat înc`run]it. 
 

S.C.: Eu consider c` ar fi mult mai bine dac` s-ar citi 
memorii, deoarece acestea prezint` întâmpl`ri 
adev`rate, decât s` se citeasc` ”Vân`torii de 
mamu]i”, care nu are nici o baz` [tiin]ific` [i care nu 
poate ajuta pe nimeni. Tu ai putea cel pu]in s` 
poveste[ti despre munca ta, despre ultimii t`i ani la 
Administra]ia Na]ional` de Impozite, institu]ie extrem 
de important` în via]a fiec`rui suedez... 
 

M.S.: Vom vedea cum va fi cu treaba aceasta. Eu nu 
cred cu adev`rat în acest lucru. Eu obi[nuiesc mereu 
s` spun: ”În memoriile pe care nu le voi scrie 
niciodat`, se va afla [i acest lucru”. 
 

S.C.: A[ vrea s` poveste[ti pu]in cum s-a creat 
Administra]ia Na]ional` de Impozite, despre istoria ei 
în Suedia.  
 

M.S.: Impozite au existat timp de mul]i ani, timp de 
secole, înc` din antichitate, s-ar putea spune - 
closetele publice din Roma erau impozate. Dac` nu 
mergem prea mult înapoi în istorie în Suedia, acestea 
erau repartizate pe un num`r de autorit`]i [i diferite 
nivele care încasau bani. La 1 ianuarie 1971, acum 
aproape 32 de ani, s-a creat Administra]ia Na]ional` 
de Impozite. Pe atunci exista o autoritate care se 
ocupa de impozitul pe vin [i alcool, exista una care de 
ocupa de eviden]a popula]iei, o alta care se ocupa de 
impozitele obi[nuite. Pe urm` mai erau implicate [i 
consiliile jude]ene într-o ordine special`, având sec]ii 
de impozite. Mai existau [i autorit`]i locale de 
impozite. Pe scurt, erau mul]i cei care se ocupau de 
impozite în organizarea fiscal` suedez`, erau multe 
p`r]i amestecate în aceasta.  
Ministrul de finan]e Gunnar Sträng (1906-92, 
ministru de finan]e 1955-76, n.tr.) a luat ini]iativa ca 
s` se adune într-o autoritate central` un num`r dintre 
aceste autorit`]i, care au constituit Autoritatea 
Na]ional` de Impozite (Rikskatteverket). Lucrul 
acesta s-a întâmplat la 1 ianuarie 1971. Primul lucru 
care s-a f`cut a fost ca s` se încerce s` se lucreze în 
acest domeniu la fel în toat` ]ara. Lucrului acesta i s-
au consacrat primii 12 ani, dar nu s-a ajuns prea 
departe, deoarece în fiecare jude] exista un prefect 
(landshövding, cuvânt cu cuvânt: c`petenie de ]ar`, 
n.tr.) [i un consiliu jude]ean cu o sec]ie de impozite, 
care f`ceau treaba cam diferit între ele. Pe urm`, în 
fiecare jude] mai existau [i o serie de autorit`]i locale, 
care f`ceau [i ele cam cum doreau. În anii ’80 s-a 
reu[it s` fie ceva mai mult` ordine [i anume la sec]iile 
de impozite ale consiliilor jude]ene, autorit`]i de sine 
st`t`toare care au fost subordonate Autorit`]ii 
Na]ionale de Impozite.  
În faza urm`toare am desfiin]at autorit`]ile locale de 
impozite [i le-am subordonat autorit`]ilor jude]ene.  
În faza care a urmat dup` aceasta, am grupat 
autorit`]ile pe regiuni [i am ajuns la un num`r de 10 
autorit`]i de impozite subordonate Autorit`]ii 
Na]ionale de Impozite.  
Toate acestea, pentru a efectiviza [i pentru ca oamenii 
din toat` ]ara s` fie trata]i cât se poate de asem`n`tor.  
Noi nu ne ocup`m doar de impozit, ci [i de 
autorit`]ile de executori judec`tore[ti, care au intrat la 
noi în 1973 [i au fost reduse de la 86 la 10, deci am 
redus [i aici num`rul autorit`]ilor.                 
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”Noi [tim c` cei mai mul]i dintre suedezi sunt 
adep]i ai faptului c` ceea ce se hot`r`[te prin 

ordine democratic` este OK.” 
Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 


