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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 
 

Kära kollegor,  

Styrelsen för samfundet beslöt i november 
2009 att fastställa riktlinjer för tillämpning av 
bokföringsreglementet för advokater 
verksamma utomlands, dock med hänsyn till 
de ”särskilda lagar och förordningar som gäller 
i respektive land där advokaten är verksam”.  

Vi är sålunda skyldiga  

att inkomma med revisionsberättelse eller 
”motsvarande” som utvisar att bokföringen 
skett enligt lag i respektive land,  

att visa att bokföringsreglementet i alla 
västenliga avseenden i övrigt beaktats så långt 
detta är möjligt, samt 

att lämna uppgift om att utbildningskravet 
uppfyllts.  

Dessa handlingar kan vara på engelska, tyska 
eller franska.  

Många medlemmar har hört av sig sedan de 
fått uppmaning att inkomma med intyget.  

Styrelsen för utlandsavdelningen anser att 
intyg rörande bokföringen och utbildning inte 
bör vålla större svårigheter, dock att den 
enskilda advokaten kan möta stora problem 
med att få ”någon” att intyga att 
bokföringsreglementet följes.  

Detta förutsätter att reglementet kan 
tillhandahållas på något språk som 
intygsgivaren till fullo förstår och att denne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”någon” också förstår vikten av att t.ex. 
särredovisning av klientmedel sker enligt 
bokföringsreglementet.  

I mitt hemland, Spanien, kunde till och med en 
abogado, till för några år sedan, utan påföljd 
disponera klientmedlen för eget bruk!  

Tala om kulturkrock när jag för 10 år sedan 
ville öppna ett bankkonto med underrubrik 
”cuenta cliente”.  

Vi – utlänningar – kommer nu därför att ställas 
inför ett grannlaga problem.   

Vem intygar att vi följer 
bokföringsreglementet?  

Om vi inte inkommer med intyg riskerar vi 
disciplinpåföljd och i värsta fall uteslutning!  

Det känns tryggt att veta att jag snart passerar 
70-årsgränsen.  

Från och med årsmötet på Malta 2010 lämnar 
jag ordförandeskapet och ber att få tacka för 
mig.  

Jag passar på att önska Er alla ett 
framgångsrikt advokatår 2010.  

 
Nueva Andalucía, i december 2009.  

 
Göran Rise  
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ARTIKLAR & NOTISER 

 
ESTLANDS VÄG TILL INFÖRANDE AV EURON 

(Bidrag: Johan Maunsbach, jur. kand. MAQS Law 

Firm, Tallinn) 

 

Alltsedan Estland år 2003 folkomröstade 
om att ansluta sig till EU har intentionen 
funnits att införa euron. Den estniska 
regeringen såväl som den estniska 
riksbanken har uttalat att euroinförandet 
ska ske snarast möjligt. Detta mål är för 
närvarande satt till den 1 januari 2011 och 
allt fler uttalanden tyder på att det faktiskt 
är möjligt.  

När Estland röstade för EU-inträde 2003 
beslutades även att på sikt införa euron. Efter 
EU-inträdet 2004 anslöt sig Estland till den 
europeiska växelkursmekanismen enligt vilken 
den estniska valutan kroon först hade en fast 
växelkurs mot D-marken och efter att Tyskland 
infört euron har den estniska kronan haft en 
fast växelkurs till euron till kursen 1 EUR = 
15,6466 EEK. Den estniska regeringen och 
den estniska riksbanken har alltsedan detta 
haft siktet inställt på att euroinförandet ska ske 
snarast möjligt. 

Strävan att införa euron har främst motiverats 
av skäl såsom vidare integrering i EU, ökad fri 
rörlighet och lägre transaktionskostnader vid 
gränsöverskridande transaktioner. Vidare har 
det funnits förhoppningar om att införandet av 
euron ska stimulera utländska investeringar till 
Estland eftersom valutarisker förknippade med 
den inhemska valutan elimineras. Dessutom 
har euroförespråkare menat att Estland skulle 
få en möjlighet att påverka den monetära 
politiken inom EU. 

Euroskeptiker har å andra sidan menat att ett 
euroinförande skulle leda till högre priser för 
konsumenterna. Vidare har kritiker föreslagit 
att Estland istället skulle släppa den fasta 
växelkursen till euron för att utöka 
möjligheterna att styra den inhemska 
ekonomin. Alla verkar i alla fall överens om att 
dagens läge med en fast växelkurs som 
kanske inte håller för framtiden ger Estland 
den sämsta kombinationen av de två.  

 

 

 

 

 

 

 

Under finanskrisen 2008-2009 pressades den 
estniska kronan hårt och under långa perioder 
spekulerades det i huruvida Estland skulle 
devalvera den estniska kronan och därmed 
släppa den fasta växelkursen gentemot euron. 
Den estniska regeringen valde emellertid en 
annan väg och vidhöll målet att införa euron 
snarast möjligt. Genom hårda 
budgetnedskärningar och ekonomiska 
reformer har Estland lyckats hålla 
budgetunderskottet och inflationen nere. 
Många bedömare har nu uttalat sig om att 
målet om införandet av euron den 1 januari 
2011 faktiskt är helt realistiskt. 

Avgörande datum för om euron kommer att 
införas är i första hand den 26 mars 2010 när 
den estniska statistikmyndigheten publicerar 
ny statistik gällande budgetunderskottet. Om 
budgetunderskottet är lägre än 3% anser 
bedömare att Estlands inträde i eurozonen i 
princip är säkrat. 

Eurostat kommer vidare att publicera sin 
budgetunderskottsstatistik den 22 april 2010. 
Denna kommer att följas av en utvärdering 
under maj månad. Det faktiska beslutet 
rörande Estlands euroinförande ska sedan 
fattas i juni eller juli. 

Frågan huruvida ett eventuellt euroinförande 
kommer att innebära positiva effekter för 
Estland återstår att se. Det kan emellertid 
redan i detta skede konstateras att Estlands 
strävan efter att införa euron har hjälp landet 
att utföra nödvändiga ekonomiska reformer. 
Dessutom har Estland genom det tilltänkta 
euroinförandet till viss del lyckats att i 
omvärldens ögon differentiera sig från de 
andra baltiska länderna Lettland och Litauen, 
där finanskrisen satt djupare spår och ett 
euroinförande bedöms kunna ske tidigast 
2013-2014.  
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INKOMSTSKATT PÅ UTBETALNINGAR FRÅN 

SVENSKA PENSIONSFÖRSÄKRINGAR I 

FRANKRIKE? 

(Bidrag: Kjell Stenström, St Raphaël, Frankrike) 

Förvaltningsdomstolen i Nice har gjort helt om 
i frågan om skatteplikt för utbetalningar från 
pensionsförsäkringar i Sverige för sådana som 
är bosatta i Frankrike. Många har levt i den 
lyckliga förvissningen att sådana ersättningar 
som man får under en begränsad tid (i 
allmänhet under 5 år) från sina 
pensionsförsäkringar i Sverige varit befriade 
från inkomstskatt. Denna förvissning har den 
påläste kunnat basera på några domar 
avkunnade år 2000 av Förvaltningsdomstolen i 
Nice. Andra har på bara hörsägen avstått ifrån 
att ta upp dessa inkomster i sina deklarationer.  

Nu stundar det bistrare tider. Anledning finns 
att förvänta sig ”påhälsning” av skatte-
myndigheten med krav på att dessa 
ersättningar skall tas upp eller ha tagits upp i 
den franska inkomstdeklarationen. De 
skattskyldiga som förlorat det mål genom vilket 
Förvaltningsdomstolen bytte fot har överklagat 
domen men det kommer sannolikt ändå inte 
att medföra att skattemyndigheterna kommer 
att avvakta utgången av överklagandet. 

De flesta pensionsmottagarna lär vara av den 
uppfattningen att det gäller att stå på sig och 
hänvisa till de lagakraftvunna domarna från 
2000, i vart fall tills man får svaret av 
appellationsdomstolen i Marseille dit domen, 
om den överklagas, kommer att hänskjutas. 

I detta sammanhang kan det finnas skäl att 
något beröra vilka regler som gäller för 
skattemyndighetens kontrollmöjlighet av 
deklarationer från tidigare inkomstår. 
Myndigheten har rätt att kontrollera en 
deklaration under en tid av tre år efter 
inkomståret i fråga. En deklaration som avser 
till exempel inkomståret 2006 och som således 
ingivits 2007, kan bli föremål för 
skattemyndighetens kontroll fram till den 31 
december år 2009. En kontroll eller ett besvär 
som påkallas först därefter ger inte 
skattemyndigheten rätt att göra ändring i 
taxeringen för det inkomståret. Huruvida 
skattemyndigheten kommer att ha rätt att göra 
ändringar i taxeringen för sådana år de äger 
kontrollera, är en fråga som inte låter sig 
besvaras så lätt. Det kan bero på många olika 
individuella förhållanden så något generellt 
svar kan inte ges på den frågan. 

 

 

 

 

Här nedan följer en förkortad redovisning av 
de väsentligaste skillnaderna mellan 
skattedomarna från år 2000 och från år 2009. 
Observera att det rör sig om ganska fria 
översättningar eftersom en ordagrann 
översättning av domarna i fråga skulle lämna 
läsarna i obegriplighetens mörker. Jag har 
ansett att utgångarna och de rättsliga 
resonemangen måste göras begripliga för alla 
och envar. 

______________________ 

3.e avdelningen av förvaltningsdomstolen i 
Nice avkunnade i februari 2000 i vart fall två 
domar angående frågan huruvida 
utbetalningar från frivilliga 
pensionsförsäkringar från Sverige (Rentes 
temporaires à titre onéreux et au régime 
facultatif) var skattepliktiga i Frankrike. 
Domstolen kom fram till att så inte var fallet 
och resonerade i huvudsak så här: 

Skattemyndigheten har gjort gällande att 
beloppen i fråga utgör pensioner vilka skall 
beskattas som inkomst av tjänst under 
omnämnda år. Eftersom beloppen inte är 
livräntor eller andra intäkter enligt artikel 79 i 
den franska inkomstskattelagen är 
skattemyndighetens taxeringsbesked felaktigt. 

Det framgår att beloppen som utbetalats från 
de svenska försäkringsbolagen till makarna 
NN av dessa har uppfattats som 
ianspråktagande av ett kapital som de tidigare 
inbetalat och att de därför inte tagit med 
beloppen i sina franska inkomstdeklarationer. 

Det förhållandet att inbetalningarna varit 
skattemässigt avdragsgilla i Sverige enligt 
detta lands beskattningsregler och att 
skattemyndigheten i Frankrike bedömt de 
omtvistade beloppen som ”pension” och menat 
att dessa i princip skall beskattas i 
hemvistlandet dvs. Frankrike, kan inte medföra 
att – med tillämpning av de svensk-franska 
dubbelbeskattningsavtalen – de inbetalda 
premierna, som  gjorts frivilligt i omgångar och 
tidsbestämda, vid utbetalningen kan bedömas 
som pension enligt artikel 79 i den franska 
inkomstskattelagen.  
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Makarna NN befriades från den skatt för 
pensionsförsäkringarna som skattemyndig-
heten påfört dem. 

______________________ 

Den 19 maj i år (2009) har samma 
förvaltningsdomstol i Nice genom en dom som 
avkunnats av 6:e avdelningen kommit fram till 
motsatt resultat beträffande skatteplikten för 
pensionsinkomster av ovannämnda slag och 
därvid resonerat i huvudsak så här: 

Makarna X är bosatta i Frankrike och har, i 
enlighet med det fransk-svenska 
dubbelbeskattningsavtalet, sitt skattehemvist i 
Frankrike för de omtvistade utbetalningarna. 
Det framgår av handlingarna att de mottagit 
”rentes temporaire versées par des 
compagnies d’assurance suédoises, en 
application de contrats d’assurance-retraite 
souscrits à titre onéreux et facultatif” 
(tidsbegränsade utbetalningar från svenska 
försäkringsbolag baserade på frivilliga 
egeninbetalade pensionsförsäkringar). Då 
sådana inkomster inte ingår bland sådana 
pensioner och livräntor som är uttryckligen 
befriade från skatt enligt artikel 81 i den 
franska skattelagen skall de beskattas enligt 
artikel 79 i samma lag. (Enklare uttryckt enligt 
författarens mening: Eftersom de inte är 
skattefria enligt artikel 81 är de skattepliktiga 
enligt artikel 79.) 

Mot bakgrund av vad som framkommit i saken 
har makarna X inte varit föremål för 
dubbelbeskattning för den aktuella 
ersättningen. Oavsett hur man vill benämna 
utbetalningarna, utgör det fransk-svenska 
dubbelbeskattningsavtalet inget hinder för 
Frankrike att beskatta den omtvistade 
utbetalningen med tillämpning av fransk 
skattelag, vilken inte tillåter att mottagaren av 
en ersättning av aktuellt slag blir befriad från 
skatt för denna. Makarna X har således att ta 
upp ersättningen från sina pensions-
försäkringar till beskattning som inkomst i 
Frankrike. 

 

FRUKOST PÅ AMBASSADEN I WARSZAWA 

(Bidrag: Dan Person, Magnusson, Warszawa) 

“07.30”, väckarklockan piper energiskt och jag 
stänger av den med en sömning vänsterhand. 
Jag skall på frukostmöte på svenska 
ambassaden och har ingen brådska. Vi börjar 
09.00… eller…? Eller var det 08.00? Jag går 

upp och kollar kalendern. ”08.00” står det i 
kalendern. 08.00! Jag rusar in i duschen, rakar 
mig samtidigt som jag borstar tänderna, 
kränger på mig skjorta, slips och den nya 
svarta kostymen och 12 minuter efter jag 
vaknat sitter jag i bilen. 

Morgontrafiken i Warszawa är inte att leka 
med men med hjälp av min Mercedes 
vridmoment på 510 NM sluggar och zickzackar 
jag mig fram till Ulica Bagatela och den 
svenska ambassaden på rekordtiden 28 
minuter blankt. In med de fördömt små mynten 
i biljettautomaten, ut med biljetten, in med den 
i bilen, över gatan med språng fram till den 
stora porten som skiljer mig från sällskapet 
därinne som nu säkert börjat äta och inlett ett 
gemytligt samtal om det ekonomiska läget i 
allmänhet och Polens situation i synnerhet. 
Puh! Inte alltför sen i alla fall.  

Ringer på. Tyst. Ringer på igen och efter en 
mindre evighet öppnas dörren på glänt av en 
kort, knubbig kvinna i vit rock. I mitt stressade 
tillstånd kan jag inte låta bli att pressa upp 
dörren tills jag står öga mot öga med denna 
”babuschka” som med oförstående blick 
hindrar min entré. 

”Breakfast”! Får jag ur mig. ”I am supposed to 
attend today’s breakfast meeting”. 
Babuschkan säger ”No breakfast, niema 
sniadanie dzisiaj”. 

”Are you sure, niema sniadanie?” frågar jag 
misstroget. 

”Kto jest pan (vem är herrn)?” 

“Jestem prawnikiem (jag är en jurist/advokat). 

”Pan jest bardzo glodny (är herrn mycket 
hungrig)? 

Jag tittar in i residenset. Det är mörkt och tyst 
och jag förstår att jag måste ha misstagit mig 
på dagen. Kvinnan tittar fortfarande 
oförstående på mig och jag kan inte låta bli att 
skratta. ”Är herrn mycket hungrig?” Hon måste 
tro att jag försöker mätta min morgonhunger 
genom att knacka dörr och hävda att jag är 
inbjuden på frukost. 

Jag korsar gatan och skrattar så högt att 
förbipasserande tittar på mig. På vägen till 
kontoret köper jag en yoghurt och en banan. 

Så kan det gå… 
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A LAWYER’S SURVIVAL GUIDE TO MOSCOW 

(Bidrag: Maxim Likholetov, Magnusson, Moskva, 
och Carl Östring, Magnusson, Stockholm)  

Practical Information 

Moscow is the capital of Russia and is its 
political, business, scientific, and cultural 
center. Founded in 1147, it has become 
Europe’s largest city with more than 10.5 
million people, although some estimates 
indicate that there are may be closer to 15 
million people living in Moscow. The mother 
tongue is Russian. Many Muscovites studied 
English at school, but, in spite of that, it may 
be problematic for a foreigner to find English-
speaking people or policemen (“militia” in 
Russian) when looking for directions. If you go 
to a bar, a restaurant, or a shopping center, 
you can usually count on being understood in 
English. A general knowledge of the Cyrillic 
alphabet, or at least a guidebook to help you 
decipher it, is most helpful, especially in 
Moscow’s magnificent subway. 

Over the last few years, Moscow has been 
ranked as the most expensive city in the world. 
With the current movement of exchange rates 
it is difficult to say if this will continue to be the 
case, but at least do not expect bargain prices. 

Climate  

Moscow has a continental climate, with warm 
but sometimes rainy summers and long cold 
winters with much snow. The temperature 
varies from 30°C in summertime to –25°C in 
winter. However, the latest winters were 
atypically warm and temperature seldom fell 
below -10°C. The best time to visit is May 
through September, although the city certainly 
has a special charm when covered with snow, 
too! 

Transportation and Orientation 

Many international flights arrive and depart 
from Terminal 2 of Sheremetyevo airport. The 
taxi to or from the airport can cost about 1,300 
rubles (about US$45), and it will take 
anywhere from 40 minutes to 1.5 hours to get 
to the center of the city. However, beware of 
the city’s heavy traffic! It’s useful to arrange for 
a taxi to meet you at the airport, because it 
could be quite expensive to get to the hotel by 
a taxi taken at the airport. If you travel light and 
don’t want to waste time, you can use the train 
(Aeroexpress) from the airport for only 250 
rubles (about US$12) and in 35 minutes you’ll 

 

 

 

 
be at the Belorussky railway station in the 
center of Moscow. For the same price, 
Aeroexpress will bring you from another major 
Moscow airport––Domodedovo, which also 
has international flights––to the Paveletskiy 
railway station. To get to Paveletskiy station 
will take a bit longer––about 45 minutes. 

Moscow is a very large city and traveling by 
foot is time-consuming. Even if you want to 
tour only the old center of the city and its 
historical heritage, one weekend may not 
suffice. Traveling by car can also be 
inconvenient because the number of cars has 
grown substantially in the past several years, 
causing frequent traffic jams. The best bet is to 
take the Moscow Metro, which is world-famous 
for its architectural style and art, and is among 
Moscow’s most fascinating tourist sites. 
Traveling by metro is time-saving in 
comparison with above-ground transportation; 
however people with special needs are likely 
to find it difficult to use, as the metro usually 
lacks elevators and can be packed during rush 
hours. 

Business Hours  

Typical business hours are from 9 a.m. to 6 
p.m. but the working day of a lawyer is often 
longer and can sometimes go for two or three 
more hours. 

Shops usually open at 9 a.m. and often remain 
open until 10 p.m. 7 days a week. However, 
there are stores that are open 24 hours a day. 
If you want to catch a late night movie, or to go 
to a restaurant or a bar to have a late night 
dinner or drinks, it won’t be a problem – movie 
theatres are open until 2 a.m. and many 
restaurants and bars close only in the morning. 

Legal Profession 

The legal profession has become very popular 
during the past 10 to 15 years. Each year 
more and more young lawyers graduate from 
the universities throughout Russia, but most 
major reputable law firms seek the graduates 
mainly from the few universities like Moscow 
State University (MSU), Moscow State Institute 
of International Relations (MGIMO-University), 
Moscow State Law Academy, and a few 
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others. To work as a lawyer, you need a 
university diploma. However, to get the status 
of attorney-at-law (called an advocat in 
Russian and similar to the status of a barrister 
in the United Kingdom) and become a member 
of a bar association the requirements are 
higher. Such persons must have higher law 
education and must have graduated from a 
state-accredited institution (i.e., a university 
with state accreditation) or must have a 
scientific degree in law (i.e., a PhD) received 
after post-university education. In addition, to 
become an attorney-at-law, one also must 
have completed at least a two-year legal 
apprenticeship with a private or governmental 
organization or have undergone a special 
study course with an attorney’s office. Those 
meeting these requirements can then sit for 
the Russian bar. Foreign lawyers can practice 
in Russia as attorneys-at-law only if they fulfill 
the above mentioned requirements. 

Professional Etiquette  

Professional lawyers’ etiquette requires that 
men wear suits and women wear jackets or 
blouses and skirts. However, this may be less 
formal in some offices. 

Greetings at business meetings consist of a 
handshake, but in most instances it is between 
men only. It is uncommon to shake hands with 
women and a verbal greeting is sufficient, 
unless you are offered a handshake. Unlike in 
the European countries, men in Russia shake 
hands each day they meet, not only at the first 
meeting. It is good manners and a showing of 
respect to wait for an offer of a handshake 
from the one who is older than you. When 
addressing someone try to remember how that 
person introduced himself or herself––with or 
without his/her middle name, and do the same; 
the Russian tradition of using “patronymic”––
the father’s name as a middle name (Ivan’s 
son may thus be called Igor Ivanovich) is one 
way of showing respect. 

It is rare to have business meetings before 10 
a.m., in particular due to heavy traffic in the 
morning. Also no one arranges business 
meetings on Saturdays and Sundays; 
weekends are for family and friends in Russia. 

Internet Access  

Internet cafes are not common in Moscow but 
with your laptop you can easily find restaurants 
and cafes with Wi-Fi web access. Hotels 
serving businesspeople are likely to have web 
access en suite or in business centers. 

Sightseeing  

Moscow Kremlin. Moscow Kremlin is the 
center of Moscow and its historical core, a part 
of the city that is surrounded with high walls 
and towers, and once the fortified Moscow 
home of the czars. To many foreigners’ 
surprise, it is mostly open to visitors and 
contains several beautiful cathedrals and 
interesting museums. Do not miss a chance to 
listen to a classical concert or opera in its 
State Kremlin Palace, a 6,000-seat auditorium 
that used to host the meetings of the 
Communist Party’s Congresses. On the 
eastern side of the Kremlin lies the Red 
Square, famous for its sheer size, as well as 
Lenin’s Mausoleum and the remarkable St. 
Basil’s Cathedral, well known for its 
multicolored domes, flanked by the beautiful 
shopping centre GUM. On the Kremlin’s 
western perimeter lies the Alexander Garden, 
with the Tomb of the Unknown Soldier and 
other monuments to commemorate the 
sacrifices during WWII (in particular). The 
Moscow Kremlin also serves as the residence 
of the president of Russia. 

Bolshoi Theatre is the biggest and one of the 
world’s most famous opera and ballet halls. It 
was founded in 1776 and has been rebuilt 
several times. Apart from enjoying its external 
look, you should try to get tickets for opera or 
ballet; this is truly one of the top cultural 
experiences available. 

Museums. Tretyakov Gallery was founded by 
philanthropist Pavel Tretyakov more than a 
century ago. Tretyakov donated to the city his 
huge private collection of arts, which has 
grown into a national heritage; this is a 
museum well worth a visit. Pushkin Museum of 
Fine Arts is another famous Moscow art 
museum dedicated to the culture of world 
civilizations and also exhibits a fine collection 
of paintings by Western artists such as 
Picasso, Dalí, van Gogh, and so on. Many 
paintings are confiscations made by the 
Bolsheviks right after the Revolution in 1917. 
The State Historical Museum is a museum of 
Russian history situated on the Red Square, 
with an exhibition of millions of artworks 
gathered throughout centuries; it may however 
be less accessible unless you understand 
Russian because the information in English is 
limited. The Museum of the Great Patriotic 
War and the Borodino Panorama a few 
subway stations away from the center may be 
worth the visit if Russian history interests you; 
as well as Novodevichiy Convent and 
Cemetery if you want to see a well preserved 
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Advokat eller  
biträdande jurist  

i Utlandsavdelningen 
 

Har du något intressant eller spännande 

att berätta om livet som utlandsjurist, 
rättsutvecklingen i det land där du är 

verksam eller andra idéer om ämnen att 
skriva om som rör vårt arbete som 

utlandsjurister och vår länk till Sverige? 

 
Kontakta då gärna Ulrika Brandberg som 

är journalist på tidningen Advokaten: 
 

Tfn:  08-459 03 07 

Fax: 08-662 30 19 
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se 

orthodox site and the burial ground of many 
Russian notables. 

Shopping  

The main shopping places in Moscow are 
Tverskaya Street, Manezhnaya Square, Kitai-
gorod, Arbat, as well as luxurious shopping 
malls GUM and TSUM. You can find most of 
major international brands from luxury to 
middle-range, but it will often cost you more 
than the same brands elsewhere. Money-
saving shopping is possible––away from the 
center of the city in trade centers, but be 
prepared for no-name brands and copies. 

Dining  

Restaurants in Moscow are not cheap and 
their service sometimes leaves something to 
be desired, but nearly all world cuisines are 
presented in the city. You can find the place to 
your liking by choosing classic cuisines or 
exotic food of Mozambique, India, or Lebanon. 
Do not miss the opportunity to try some of the 
national kitchens of former Soviet republics 
such as Uzbekistan, Georgia, Ukraine, or 
Azerbaijan. There are also 85 McDonald’s 
restaurants, which are well loved in Moscow. 

For more information visit http://eng.menu.ru. 

Accommodations  

It is expensive to stay in Moscow so it’s not 
always easy to find something suitable in 
terms of prices, service, and location. We 
recommend:  

5-star hotels: Ritz Carlton, National, Metropol, 
and Savoy. 

4-star hotels: Peter I, Katerina City, Novotel 
Moscow-Center, and Radisson Slavyanskaya. 

3-star hotels: Budapest Hotel, Peking Hotel, 
and Sheremetyevo-2 Hotel. 

For more information visit www.hotels-
moscow.ru or www.moscow-hotels-
russia.com. You can also visit 
www.waytorussia.net/Moscow/Guide.html, 
www.moscowcity.com, or 
www.ilovemoscow.su to find additional 
information on visa formalities, tours around 
Moscow, entertainment, and much more.  

  

mailto:ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se
http://eng.menu.ru/
http://www.hotels-moscow.ru/
http://www.hotels-moscow.ru/
http://www.moscow-hotels-russia.com/
http://www.moscow-hotels-russia.com/
http://www.waytorussia.net/Moscow/Guide.html
http://www.moscowcity.com/
http://www.ilovemoscow.su/
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BIDRAG TILL NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och förslag till 
Utlandsavdelningens Nyhetsbrev samt 
information om adressändringar och nya 
medlemmar kan skickas till Mikaela Lassborn 
Imbert mikaelassborn@hotmail.com samt 
Utlandsavdelningens sekreterare Karl 
Woschnagg kwo@wernerlaw.de. 

Nyhetsbrevet har sammanställts av Mikaela Lassborn Imbert - mikaelassborn@hotmail.com 
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