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SKATTEFLYKT
Kapitlet är framtaget av Diakonia och Forum Syd.

SAMMANFATTNING
Skatteflykt dränerar länder på resurser som be-

hövs för att säkra långsiktig och hållbar finansie-

ring av utveckling. Ska Globala målen för hållbar 

utveckling nås krävs det att vi sätter stopp för den 

globala skatteflykten. Det är positivt att kapital 

och skatteflykt fortsatt är ett prioriterat område 

i regeringens arbete med Sveriges politik för glo-

bal utveckling, PGU. Regeringen har identifierat 

mål- och intressekonflikter i sina PGU-skrivelser 

men det finns brister när det gäller att säkerstäl-

la att de politiska åtgärderna kring skatteflykt i 

praktiken utgår från ett rättighets- och fattig-

domsperspektiv. Regeringen har valt att prioritera  

kapacitetsuppbyggande insatser i utvecklingslän-

der inom skatteområdet vilket är välbehövligt. 

Men för att motverka skatteflykt krävs flera åtgär-

der på hemmaplan. I det sammanhanget är det 

positivt att regeringen infört offentliga register 

över företags verkliga huvudmän/ägare i Sverige 

och gett stöd för offentliga ägaregister i EU-för-

handlingar. Samtidigt har regeringen motsatt sig 

offentlig land-för-land-rapportering för multina-

tionella företag. Regeringen har inte heller stöt-

tat låg- och medelinkomstländers förslag om att 

skapa ett mellanstatligt skatteorgan under FN.  

Sveriges skatteavtal med utvecklingsländer be-

gränsar deras beskattningsrätt på ett negativt sätt.
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De finansiella resurserna för att uppnå flera av de Globala målen för hållbar utveckling 
saknas. Samtidigt ser vi en global trend av ökad skatteflykt som framförallt drabbar
människor som lever i fattigdom hårdast. Ska de Globala målen nås måste skatte-
flykten stoppas och pengarna investeras i en långsiktigt hållbar utveckling. Men 
idag finns brister i Sveriges och flera andra länders politik när det gäller skatteflykt 
eftersom den inte i tillräcklig utsträckning utgår från ett fattigdoms- och rättighets- 
perspektiv.

Skatteflykt är ett hinder för utveckling över hela världen, men det drabbar låg- och medelinkomstlän-

der samt människor som lever i fattigdom hårdast. Kvinnor, som utgör merparten av världens fattiga, 

är därmed särskilt drabbade. Skatteflykten dränerar länderna på hundratals miljarder dollar varje år. 

Det innebär förlorade skatteintäkter som behövs för att finansiera de Globala målen för hållbar utveck-

ling. Uppskattningsvis saknas 2500 miljarder dollar per år för att finansiera genomförandet av Agenda 

2030 i utvecklingsländer.53 Skatteintäkter är avgörande för att skapa långsiktig och hållbar finansiering 

av utveckling och är en central del av finansieringen av de Globala målen (delmål 17.1). Att avsevärt 

minska olovliga finansiella flöden är också ett delmål (16.4) i Agenda 2030. Ska målen i Agenda 2030 

nås krävs det alltså att vi sätter stopp för den globala skatteflykten.

Skatteflykt möjliggörs av ett hemlighetsmakeri, däribland bristande transparens i företags rapportering 

och anonyma brevlådeföretag i skatteparadis. Det finns en gråzon mellan vad som är olaglig skatteflykt 

och det som sker inom lagens ram men som är moraliskt oförsvarbart, till exempel när företag och 

individer ägnar sig åt aggressiv skatteplanering med syfte att slippa undan skatt. Det saknas tillräckliga 

resurser i låg- och medelinkomstländer för att bekämpa skatteflykten. Den upptäcks ofta av folkrörel-

ser och visselblåsare som tar en stor risk när de pekar på missförhållanden, och därmed gör sig ovän 

med mäktiga intressen. Detta är inte hållbart. Här behövs politiska lösningar.

Sveriges regering har som del av sin nystart av PGU uttalat en särskild ambition för området kapital- 

och skatteflykt, och har även identifierat potentiella mål- och intressekonflikter inom detta område i 

sina skrivelser kring PGU.54

OFFENTLIG LAND-FÖR-LAND-RAPPORTERING FÖR 
MULTINATIONELLA FÖRETAG
Skatteflykt möjliggörs bland annat av bristande insyn i företagens verksamhet. Det gäller både den 

skatteflykt som sker illegalt och den som sker inom lagens ramar i form av aggressiv skatteplanering. 

Att införa offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag i alla sektorer har länge varit 

ett krav från det civila samhället. Detta har också fått stöd av EU-parlamentet. Det skulle ge insyn i 

vilka vinster företagen gör och vilka skatter de betalar i varje land de är verksamma i. Detta går inte att 

se i dagsläget. Sådan rapportering skulle därmed göra det möjligt för medborgare att ställa företag och 

regeringar till svars när de brister i ansvarstagande.55 Offentlig redovisning finns redan inom EU för 

banksektorn. Land-för-land-rapportering för företag inom alla sektorer ingår även i OECD:s så kallade 

BEPS-projekt, men informationen är inte offentlig utan delas mellan myndigheter.

Såväl EU-kommissionen som EU-parlamentet har presenterat förslag på offentlig land-för-land- 

rapportering. Kommissionens förslag har enligt civilsamhället stora brister bland annat då det enbart om-

fattar rapportering av företagens verksamhet inom EU och ett begränsat antal skatteparadis. EU-parla-

mentets förslag är mer omfattande eftersom företagen även ska rapportera om sin verksamhet i utveck-

lingsländer. Det skulle ge medborgare även i dessa länder insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande.
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Sveriges politik
Sverige har inte gett sitt stöd till förslaget att inom EU införa offentlig land-för-land-rapportering 

för multinationella företag. PGU-skrivelsen hänvisar till den icke offentliga rapporteringen inom 

BEPS-projektet och att ”den kan stärka skattemyndigheternas underlag för att identifiera skatte-

flykt.”56 Regeringen har hitintills motsatt sig öppenhet, bland annat med hänvisning till att det kan 

äventyra utbytet av land-för-land-rapporter som sker mellan skattemyndigheterna inom BEPS.57 Inom 

den pågående EU-processen har Sverige ännu inte tagit ställning till förslaget som EU-kommissionen 

presenterat. Sverige har inte heller tagit ställning till förslaget att rapportering bör vidgas till att omfatta 

alla länder där multinationella företag är verksamma.58

Det råder även delade meningar om den rättsliga grunden för förslaget. EU-kommissionens bedöm-

ning är att land-för-land-rapportering bör behandlas som en redovisningsfråga. Sverige ställer sig inte 

bakom den bedömningen utan anser att det är en skattefråga och vill därför ändra den rättsliga grun-

den för förslaget.59 En sådan ändring skulle i praktiken innebära att EU-parlamentet, som röstat för 

offentlig land-för-land-rapportering skulle uteslutas från att delta i ett framtida EU-beslut och att 

beslutet skulle kräva enhällighet bland EU:s medlemmar. Detta kommer med all sannolikhet leda till 

ett utfall som inte är så ambitiöst när det gäller att garantera öppenhet.

OFFENTLIGA REGISTER ÖVER FÖRETAGENS EGENTLIGA ÄGARE
Sekretess och anonymitet möjliggör skatteflykt. Därför är transparens ett av de mest verkningsfulla 

verktygen för att bekämpa den. Raden av dokumentläckor har visat hur anonyma brevlådeföretag 

och andra juridiska konstruktioner används av privatpersoner och företag för att gömma pengar och 

därigenom undvika att betala skatt. Offentliga register över verkliga ägare till företag och truster är en 

viktig åtgärd för att sätta stopp för strukturer som används för att underlätta penningtvätt, skatteflykt 

och korruption. Offentlig information gör det möjligt för medborgare och journalister att se vem som 

är företagens egentliga förmånstagare och vem som i slutändan gynnas.

I maj 2015 enades EU om att alla medlemsländer ska upprätta register över företags verkliga ägare, 

i det så kallade fjärde anti-penningtvättsdirektivet.60 Tillgången till informationen i ägarregistren var 

begränsad till dem som kan uppvisa ett ”legitimt intresse”. Kort efter att Panamadokumentens avslö-

janden skapat rubriker världen över föreslog EU-kommissionen offentliga ägarregister. Därefter tog 

det mer än 18 månader för EU:s medlemsländer att enas i förhandlingarna om förslaget, som antogs 

i december 2017.61

Sveriges politik
Sverige har fattat beslut om att införa offentliga register över företagens verkliga ägare, så kallade för-

månstagare (gäller personer samt truster och liknande juridiska konstruktioner) på nationell nivå.62 En 

webbplats för denna typ av register har satts upp på Bolagsverket där informationen kommer att vara 

tillgänglig för allmänheten.63 Sverige gav även stöd för offentliga register under förhandlingarna om 

EU:s penningtvättsdirektiv. Som svar på en fråga i riksdagen sa finansmarknads- och konsumentminis-

ter Per Bolund att regeringen stödjer EU-kommissionens förslag om att göra register offentliga och till-

gängliga, och att regeringen ser det som en möjlighet att alla EU-stater ska offentliggöra sina register.64
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SKATTEAVTAL MED UTVECKLINGSLÄNDER
Skatteavtal sluts mellan länder med syfte att undvika dubbelbeskattning för företag som är verksamma 

i mer än ett land. I praktiken har dock avtalen resulterat i begränsningar av utvecklingsländers möjlig-

heter att beskatta multinationella företag, och i skattefördelar för företagen. Civilsamhällesorganisatio-

ner har pekat på problemen med avtalen och att de bör utvärderas och omförhandlas när de begränsar 

utvecklingsländers rätt till beskattning.65

Sveriges politik
Sverige har 42 skatteavtal med utvecklingsländer. Avtalen minskar i snitt källskatten i dessa länder med 

3.76 procentenheter, vilket är mer än genomsnittet för länderna som granskats i en rapport av Actio-

nAid. Fyra av skatteavtalen har klassats som ”extra restriktiva”.66

Svenska civilsamhällesorganisationer 

har framfört att Sverige bör utvärde-

ra hur skatteavtalen påverkar utveck-

lingsländerna för att se om de rim-

mar med målsättningarna i Sveriges 

politik för global utveckling (PGU) 

om att all politik ska utgå från ett fat-

tigdoms- och rättighetsperspektiv.67 

Inga konsekvensanalyser har ännu 

gjorts, och Sverige har inga planer 

på att se över skatteavtalen, enligt 

Finansdepartementet.68 Problema-

tiken kring skatteavtal nämns inte i 

regeringens PGU-skrivelse.

MELLANSTATLIGT FN-ORGAN FÖR ATT DISKUTERA 
SKATTEFRÅGOR
Att säkra stärkt representation och en röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i internationella 

ekonomiska och finansiella institutioner är ett delmål, 10.6, i Agenda 2030. En stor del av det interna-

tionella arbetet mot skatteflykt sker inom OECD. Här finns inte utvecklingsländerna representerade. 

Det innebär att åtgärder för att bekämpa den globala skatteflykten framförallt har tagits fram i forum 

där utvecklingsländer haft en begränsad möjlighet att delta i utformandet av agendan. Utvecklingslän-

der och civilsamhällesorganisationer har därför vid flera tillfällen framfört behovet av ett mellanstatligt 

organ inom ramen för FN där alla länder kan delta på lika villkor i diskussionerna om internationella 

skatteregler.69 Förslaget fördes fram av G77-länderna inför FN:s konferens om utvecklingsfinansiering 

i Addis Abeba 2015 men fick inte stöd av EU-länderna.

Sveriges politik
Sverige har inte gett sitt stöd till förslaget om ett mellanstatligt organ inom ramen för FN. Istället arbe-

tar regeringen för att utvecklingsländer ska kunna delta i genomförandet av BEPS-projektet på samma 

villkor som OECD-länderna och för att fler utvecklingsländer ska ansluta sig till arbetet i det ”globala 

forumet för transparens och utbyte av information i skattefrågor”.70 Men både BEPS-projektet och det 

globala forumet är framtagna inom ramen för OECD och när åtgärderna förhandlades fram uteslöts 

över hundra utvecklingsländer från att delta. Flera av de frågor som är prioriterade för utvecklingslän-

derna på skatteområdet ingår inte heller i OECD:s åtgärdsprogram. Regeringen har sagt att de anser 

Svenska civilsamhällesorganisationer har 
framfört att Sverige bör utvärdera hur 
skatteavtalen påverkar utvecklingsländerna 
för att se om de rimmar med målsättningarna 
i Sveriges politik för global utveckling (PGU) 
om att all politik ska utgå från ett 
fattigdoms- och rättighetsperspektiv.
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det viktigt att Sverige verkar för att länder med svagare röster inkluderas och att deras intressen till-

godoses i de internationella processerna om kapital- och skatteflykt. Samtidigt kvarstår behovet av ett 

forum där71 alla länder kan delta på lika villkor i diskussion om internationella skatteregler, något som 

G77-länderna gett uttryck för.

REKOMMENDATIONER

REGERINGEN BÖR:

• Arbeta för införandet av offentlig land-för-land-rapportering för alla multinationella 

företag med verksamhet inom EU. Rapporteringen bör gälla för företagens verksamhet 

i alla länder så att även medborgare i utvecklingsländer kan ta del av informationen.

• Arbeta för att upprätta ett mellanstatligt skatteorgan inom ramen för FN, där låg- och 

medelinkomstländer kan delta på lika villkor i diskussioner om skattesamarbete och 

åtgärder mot skatteflykt.

• Genomföra konsekvensanalyser av sin nationella skattepolitik, inklusive sina skatte-

avtal med utvecklingsländer, samt olika skatteincitament för multinationella företag 

(utifrån ett rättighets- och fattigdomsperspektiv). De policyer som har en negativ 

påverkan på utvecklingsländer bör reformeras eller tas bort. 
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