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VEM BESTÄMMER ÖVER 
SKATTERNA? 
Skattesystem och skattenivåer bestäms av en-
skilda länder, men påverkas av internationella 
och regionala avtal och regler. Det faktum att 
ekonomin är global och kapital flyttas runt över 
gränser gör att utrymmet för att utforma effekti-
va och rätt visa skattesystem på nationell nivå är 
begränsat. Skillnaderna i länders skattesystem 
och brister i globala skatteregler gör att multina-
tionella företag kan utnyttja olika kryphål för att 
minska eller helt undvika att betala skatt. Inter-
nationellt samarbete är därför helt avgörande 
för att åstadkomma effektiva skattesystem som 
främjar hållbar utveckling.  

Efter den globala finanskrisen 2008 tog arbetet 
fart för att stärka det internationella skattesamar-
betet. G20-länderna gav då OECD mandat att ta 
fram en åtgärdsplan för att se till att företag beta-
lar skatt där värdeskapandet sker och motverka 
aggressiv skatteplanering och skatteflykt som 
urholkar länders skattebaser. Detta kallas för 
”Base Erosion and Profit Shifting”8 på engelska, 
och åtgärdsplanen kallas för BEPS-paketet.9 

Även inom FN sker samarbete för att öka in-
hemsk resursmobilisering och motverka skatte- 
och kapital flykt. Samarbetet sker på frivillig 
basis då FN saknar mandat att fatta beslut i 
internatio nella skattefrågor. G77-länderna, 
som representerar 130 utvecklingsländer, samt 
Kina har lagt fram förslag om ett mellanstatligt 
skatteorgan i FN där alla länder kan delta på 
lika villkor i agendasättandet.10 Detta förslag har 
dock inte fått stöd av EU-länderna.

Internationella valutafonden (IMF) och Världs-
banken har också engagerat sig i samarbete om 
skattefrågor.11 De har inflytande i utvecklings-
länder genom sin policyrådgivning och som 
bistånds- och långivare. 

Inhemska offentliga resurser, främst 
skatte intäkter, är alla länders viktig aste 
finansieringskälla för att nå Globala målen. 
Utvecklingsländer är mer beroende av 
skatteintäkter från företag jämfört med 
höginkomstländer som har en bredare 
skattebas. Utvecklingsländer drabbas 
därför hårdast av multinationella före
tags skatteflykt. Skatteintäkter är den 
en   skilt största och mest stabila formen 
av finansiering för offentlig service och 
välfärd såsom utbildning, vård, omsorg 
och infra struktur. Att öka inhemsk resurs
mobilisering är ett mål i Addis Ababa 
Action Agenda (AAAA). Där har alla länder 
även åtagit sig att verka för rättvisa, trans
parenta och effektiva skattesystem samt 
stärka det internationella skattesamar
betet. Samtidigt är de inhemska resurs 
erna idag otillräckliga. 

För låginkomst länder kommer ökade 
skatte intäkter inte att räcka som enskild 
källa för att finansiera Globala målen.3 
Låga inkomster, utbredd fattig dom och en 
stor informell sektor gör att låginkomst
länder har svårt att öka de inhemska 
offentliga resurserna i den takt som skulle 
behövas. Internationellt bistånd spelar 
därför fortsatt en viktig roll för att finan
siera offentlig service och välfärd.  



Inom EU pågår en livlig debatt om hur multi-
nationella företags aggressiva skatteplanering 
resulterat i en urholkning av skattebasen både 
i hög-, mellan- och låginkomstländer. EU har 
upprättat en svart lista över skatteparadis. Listan 
har kritiserats av flera organisationer för att den 
inkluderar för få länder och undviker att peka ut 
flera EU-länder som de facto är icke-transparen-
ta skatteparadis.12 EU har också misslyckats med 
att enas om regler för att multinationella företag 
öppet ska redovisa sina vinster och skatter i de 
länder där de är verksamma. En annan utman-
ing är att flera EU-länder (inklusive Sverige) har 
skatteavtal med utvecklingsländer som begränsar 
dessa länders möjlighet att beskatta företag.13 EU 
har vidtagit flera gemensamma åtgärder för att 
motverka skatteflykt, men civilsamhället pekar 
på att initiativen saknar ett globalt utvecklings-
perspektiv. Det handlar om att politiska beslut 
måste beakta människor som lever i fattigdom 
runtom i världen. Skatteflyktens negativa inver-
kan på möjligheterna att uppnå Globala målen 
bör tydligare genomsyra politiken.14

INTERNATIONELLA SKATTE
REGLER OCH SKATTEAVTAL
Nuvarande globala regelverk som reglerar före-
tags skatt är inte anpassat till vår globala och 
digitaliserade ekonomi. Det gör det möjligt för 
företag att utnyttja kryphål i lagstiftningen och 
ställa länder mot varandra i en kapplöpning mot 
botten för att nå lägsta möjliga beskattning. 

OECD-ländernas 15 åtgärder för att förhindra 
skatteflykt, det så kallade BEPS-paketet, sågs som 
en framgång av många regeringar. Men paketet 
har kritiserats av civilsamhället för att det inte 
lyckas täppa till luckorna i systemet, för bristande 
insyn i de rika ländernas rapportering och för att 
utvecklingsländerna inte bjöds in att delta på lika 
villkor när agendan sattes. Trots BEPS fortsätter 
skatteflyktsskandalerna att av lösa varandra. 

G20-länderna godkände 2019 en arbetsplan 
för OECD Inclusive Framework, en grupp som 
utgörs av 131 länder, såväl hög- som medel- och 
låginkomstländer. Syftet med arbetsplanen är 
att anpassa och modernisera företagsbeskattning 
till vår tids globala och digitala ekonomi. Delar 
av planen innebär en fortsättning på BEPS och 
kallas därför för BEPS 2.0. Ett par av huvud-
frågorna är hur regelverken kan förändras för att 

beskatta olika typer av vinster och hur mindre 
fragmenterade och mer transparenta internatio-
nella skatteregler kan skapas. En annan central 
fråga är rätten till beskattning mellan länder, 
vilket idag ofta missgynnar utvecklingsländer. 
Målet är bland annat att lösa frågan om var 
företagens vinster beskattas samt att enas om en 
miniminivå för företagsbeskattning som gäller för 
alla länder.16 

HUR MYCKET 
PENGAR ÄR DET? 

•	 Utvecklingsländers	samlade	skatte	intäkter	
uppgick	till	4300	miljarder	USD	år	2016.	
Det	är	nästan	tre	gånger	så	mycket	som	
utländska	investeringar,	remitteringar	och	
internationellt	bistånd	sammanlagt.4

•	 Sedan	2015	har	framsteg	gjorts	när	det	
gäller	att	öka	skatteintäkter	som	andel	av	
bruttonationalprodukten	(BNP)	i	flera	länder,	
även	i	låginkomstländer.	

•	 Fortfarande	utgör	skatten	bara	i	genom	snitt	
14	procent	av	BNP	i	de	47	minst	utvecklade	
länderna.	Det	är	under	tröskeln	på	15	procent	
av	BNP	som	enligt	OECD	är	minimum	för	en	
fungerande	stat.5	Siffran	kan	jämföras	med	
snittet	i	OECD-länderna,	på	34	procent6,	och	
Sverige,	där	skatteintäkterna	som	andel	av	
BNP	är	44	procent.7	

•	 Den	globala	genomsnittliga	skattesatsen	
på	företags	inkomster	har	minskat	från	över	
40	procent	på	80-talet	till	strax	under	25	
procent	på	mindre	än	35	år.15	Nuvarande	
regelverk	missgynnar	i	synner	het	utveck-
lingsländer.

4300MILJARDER USD



UTMANINGAR, RISKER OCH 
MÖJLIGHETER

Resursmobiliseringen behöver öka 
och effektiviseras
För att Globala målen ska nås måste skatteintäk-
terna öka, särskilt i låginkomstländer. Det är en 
stor utmaning att få fler att betala skatt i lågin-
komstländer på grund av utbredd fattigdom, en 
stor informell ekonomi, en många gånger om-
fattande korruption och brister i statliga institu-
tioners kapacitet att utforma skattesystem och 
samla in skatter. Åtgärder måste till inom länder 
för att effektivisera skattesystem och bekämpa 
korruption. Men det krävs också internationellt 
samarbete i form av bistånd till kapacitetsutveck-
ling på skatteområdet och överenskommelser om 
internationella regelverk för att hindra företags 
och individers skatteflykt. 

Hur skatten samlas in och används är 
avgörande
Skatt handlar inte bara om att mobilisera mer 
resurser. Minst lika viktigt är hur skattesystemen 
utformas och vad pengarna används till.17 Bero-
ende på utformningen kan skattesystemen få en 
positiv eller negativ effekt på målsättningar som 
att minska ojämlikhet, främja jämställdhet och 
stärka minoriteters samt kvinnors och flickors rät-
tigheter i samhället. Progressiva skattesystem, dvs 
högre beskattning av de med högre inkomst eller 
kapital, har större möj lighet att åstadkomma detta 
än regressiva system som innebär att människor i 
fattigdom betalar en större andel av sina resurser 
i skatt än rikare människor. Ett exempel är moms, 
dvs skatt på varor och tjänster, som generellt slår 
hårdare mot människor med lägre inkomster.18 

På FN:s forum för utvecklingsfinansiering 2019 
åtog sig regeringar att arbeta för progressiva 
skattesystem19. Det finns därmed en möjlig-
het att bygga vidare på detta åtagande. Hur 
de in samlade medlen sedan används är också 
avgörande. Regeringar i utvecklingsländer bör 
investera i sociala trygghetssystem som minskar 
ojämlikhet och främjar jämställdhet. 

Den globala skatteflykten måste stoppas
Alla länder drabbas av den globala skatteflykten 
men människor som lever i fattigdom drabbas 
hårdast när skattemedel uteblir. När statens 
pengar inte räcker till sociala trygghetssystem går 

det särskilt ut över kvinnor, som utgör merparten 
av världens fattiga. Om Globala målen ska nås 
måste den globala skatteflykten stoppas. Rika 
länder har ett extra stort ansvar att enas om effek-
tivare åtgärder för att minska aggressiv skatte-
planering och skatteflykt. 

Ojämlikt internationellt samarbete
Utvecklingsländer var inte inbjudna att delta 
på lika villkor i framtagandet av OECD:s 
BEPS-paket utan har blivit inkluderade först i 
genom förandefasen. Flera frågor som är priorite-
rade för utvecklingsländer, såsom beskattnings-
rätt ingår inte heller i OECD:s åtgärdsprogram. 
En utmaning är att skapa inkluderande former 
för beslutsfattande och gemensamma lösningar 
för att motverka skatteflykt och främja inhemsk 
resursmobilisering. 

BISTÅND FÖR ATT FÖR
STÄRKA INHEMSKA 
OFFENTLIGA RESURSER
Biståndsgivarländer har åtagit sig att öka stödet 
för kapacitetsutveckling på skatteområdet i ut-
veck lingsländer. År 2015 lanserades Addis Tax 
Initiative (ATI). I enlighet med ATI ska givare 
för dubbla biståndet till kapacitetsutveckling i 
skatte frågor till år 2020. Partnerländer ska för-
bättra sin inhemska resursmobilisering för att 
nå utvecklings mål och slutligen ska både givare 
och partnerländer sträva efter en samstämmig 
politik.20  

År 2017 var det samlade biståndet till inhemsk 
resursmobilisering 260 miljoner dollar, det vill 
säga 0,18 procent av det totala internationella 
biståndet.21 EU-institutionerna var den enskilt 
största givaren. Betydligt större ansträngningar 
krävs om en fördubbling ska nås 2020.22 Fram-
stegen varierar mellan länder och Sverige är ett 
av länderna som är på rätt spår. 

Skatt handlar inte främst om siffror utan är en 
politisk fråga. I en rapport som granskar de nord-
iska ländernas bistånd konstateras att stödet idag 
i mångt och mycket är teknokratiskt med fokus på 
att effektivisera skattesystem, snarare än baserat 
på en bredare analys av huruvida stödet bidrar 
till progressiva skatter, jämställdhet och principen 
om att ingen ska lämnas utanför (Leave No One 
Behind).23 En utmaning som gäller både EU:s och 
Sveriges stöd är att bara ett fåtal av projekten har 
utvärderats.24



SKATT OCH JÄMSTÄLLDHET

Skattesystem och skattepolitik kan bidra till 
diskriminering och marginalisering av kvinnor i 
samhället. Men skatt kan också, om det används 
på rätt sätt, vara ett effektivt verktyg för att stärka 
kvinnors rättigheter. Ett sådant exempel kan vara 
särbeskattning av gifta par. 

Skattefrågor kan påverka jämställdhet negativt på 
exempelvis följande sätt:

Skatteflykt dränerar välfärden 
Regeringar runtom i världen går varje år miste 
om hundratals miljarder dollar i skatteintäkter 
på grund av multinationella företags och indi-
viders skatteflykt. Det är pengar som istället 
skulle kunna användas till att minska ojämlikhet 
genom investeringar i sociala trygghetssystem 
som stärker kvinnors rättigheter och möjligheter 
i samhället. När staten inte tillhandahåller 
tjänst  er som vård av anhöriga eller barnomsorg 
är det oftast kvinnor som utför dessa tjänster på 
bekostnad av avlönat arbete eller skolgång.25 Att 
stoppa skatteflykt är därför viktigt ur jäm ställd -
hetssynpunkt. 

Orättvisa skattebördor drabbar kvinnor
Regressiva skattesystem har generellt en negativ 
inverkan på människor som lever i fattigdom av 
vilka merparten är kvinnor. Ett exempel är att 
många regeringar ökar indirekta skatter såsom 
moms på varor (VAT). Om dessa skatter läggs 
på varor som är svåra att vara utan, snarare än 
lyxvaror, slår det proportionellt sett hårdare 
mot hushåll som lever i fattigdom. Däremot 
kan prog ressiva skattesystem i form av skatt på 
inkomst och kapital vara ett verktyg för att stärka 
kvinnors rättigheter. 

Könsdiskriminerande skattepolitik
Skatt på inkomst är i flera länder utformad på ett 
sätt som gynnar män på bekostnad av kvinnor. 
Det kan exempelvis handla om att skatteavdrag 
är mer tillgängliga för män som ses som huvud-
sakliga familjeförsörjare. Skattesystem kan också 
grunda sig på diskriminerande lagar, till exempel 
äktenskaps- eller egendomslagar. Skattesystem 
bör därför analyseras utifrån vilka effekter de 
får på olika grupper i samhället. Negativa effek-
ter på kvinnors rättigheter och jämställdhet bör 
åtgärdas. 

SKATTEFLYKT
Skatteflykt	underminerar	möjligheterna	att	öka	
in	hemska	offentliga	resurser.	Det	kan	ske	inom	
lagens	ramar	i	form	av	agg	ressiv	skatte	planering	
och	utnyttjande	av	kryphål	i	lagen	(tax avoidance 
på	engelska).	Skatte	flykt	kan	också	vara	illegal	
(tax evasion på	engelska).	Begreppet	kapitalflykt	
(illicit financial flows	på	engelska)	refererar	oftast	
till	illegal	skatte	flykt,	korruption	och	kriminalitet.	
Men	det	finns	ingen	enhetlig	definition	av	detta	
begrepp.	Beräkningarna	av	hur	stora	skatteför-
lusterna	faktiskt	är	varierar.	Det	är	svårt	att	mäta	
det	som	sker	i	det	fördolda.	En	uppskattning	är	
att	världens	länder	förlorar	över	500	miljarder	
dollar	i	skatteintäkter	varje	år	på	grund	av	före-
tags	aggressiva	skatte	plan	ering.26	

•	 IMF	uppskattar	utvecklingsländernas	skatte-
förluster	till	runt	200	miljarder	USD	per	år.27	
Det	skulle	räcka	till	utbildning	för	miljoner	
barn	som	idag	inte	går	i	skolan.*

•	 En	annan	källa,	Financial	Transparency	
Coalition,	visar	att	utvecklingsländer	årlig-
en	förlorar	416	miljarder	dollar	på	grund	av	
kapitalflykt	(illicit financial flows).28	

•	 Utvecklingsländer	drabbas	oftast	hårdare	
än	höginkomstländer	när	skatteintäkter	från	
företag	uteblir.	Detta	eftersom	en	större	
andel	av	deras	skatteintäkter	kommer	från	
företag,	jämfört	med	höginkomst	länder	som	
har	en	bredare	skattebas.

På	senare	år	har	globala	skatteflyktsskandaler	
duggat	tätt.29	Skatteflykt	som	möjliggörs	av	
slutna	skatteparadis	är	idag	en	regel	i	den	inter-
nationella	ekonomin	snarare	än	ett	undantag.	
Enligt	IMF	är	nästan	40	procent	av	alla	utländs-
ka	direktinvesteringar	så	kallat	”fantomkapital”	
designat	för	att	multinationella	företag	ska	kunna	
minska	eller	undvika	skatt.30	

-200MILJARDER USD

*Uträkningen,	gjord	med	hjälp	av	siffror	från	UNESCO	och	
Oxfam,	rör	barn	som	idag	inte	går	i	grundskola	eller	gymnasium.



= 1 procent av jordens befolkning (ungefär 75 miljoner människor) = 1 miljard USD
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OFFENTLIGA INKOMSTER VIKTIGASTE 
FINANSIERINGEN OAVSETT LÄNDERS INKOMSTNIVÅ 

Tabellen	visar	finansiella	resurser	som	varje	kategori	av	

länder	totalt	sett	hade	att	tillgå	(2016).	

Kategorier:

Minst utvecklade länder	(47	länder)	är	de	som	har	en	BNI	

per	capita	under	1 025	USD	och	uppfyller	FN:s	kriterier	om	

sårbarhet	när	det	gäller	ekonomisk	och	social	utveckling.	

Lägre medelinkomstländer	(47	länder)	har	en	BNI	per	

capita	mellan	1 026	och	3 995	USD.

Övre medelinkomstländer (60	länder)	har	en	BNI	per	capi-

ta	mellan	3 996	och	12 375	USD.

Höginkomstländer (81	länder)	har	en	BNI	per	capita	över	

12 376	USD.

Data	saknas	om	vissa	länder	på	grund	av	brist	på	tillförlitlig	

statistik.	Se	fotnot	för	mer	information.31	



Öka bistånd till progressiva, effektiva 
skattesystem som främjar jämställdhet 
och ger mer resurser till välfärd

•	 Öka Sveriges bistånd till uppbyggnaden 
av progressiva och effektiva skattesystem 
som främjar jämställdhet och bidrar till 
minskad ojämlikhet. Stöd bör också ges 
till åtgärder för att mot verka skatteflykt. 
Biståndet bör utvärderas utifrån hur väl 
det bidragit till åtgärder för att uppnå 
dessa målsättningar.

•	 Verka för att alla biståndsgivare i Addis Tax 
Initiative (ATI) lever upp till nuvarande 
mål och antar högre målsättningar för 
kvantitet och kvalitet i kapacitetsstödet på 
skatteom rådet.

•	 Kombinera kapacitetsstöd på skatteom-
rådet med stöd som främjar offentlig, 
demo krat isk dialog om och granskning 
av skatters möj lighet att bidra till välfärd, 
såsom generella sociala trygghetssystem.

Stoppa skatteflykten och skapa mer 
rättvisa internationella skatteregler

•	 Verka inom EU för regler om offentlig land-
för-land rapportering för multinationella före-
tag. Det handlar om att företag ska redovisa 
sina vinster, skatter och annan finansiell data i 
varje land där de är verksamma. Ökad trans-
parens är viktigt för att kunna säkerställa att 
företagen betalar den skatt de bör. Rapporter-
ingen bör gälla för företagens verksamhet i alla 
länder så att även människor i utvecklings-
länder kan ta del av informationen. Öppen-
heten är central för parlamentarikers, journa-
listers och människors möjlighet att granska 
företagen och utkräva ansvar.

•	 Verka för globala skatteregler som säkerställer 
att företag beskattas där de gör sina vinster 
och som sätter en global miniminivå för skatt 
på multinationella företag, inom ramen för 
BEPS 2.0-processen. Den globala minimi-
nivån bör vara tillräckligt hög för att motverka 
förflyttning av vinster för att undvika skatt 
och för att hindra länder från att konkurrera 
med varandra om företags etablering genom 
att erbjuda låga skattenivåer.  

•	 Verka för att utvecklingsländer ska ha samma 
möjlighet till inflytande och kunna delta på 
lika villkor i förhandlingar om nya globala 
skatteregler som sker inom G20/OECD-sam-
arbetet.

•	 Verka för att inrätta ett FN-organ för skatte-
frågor där utvecklingsländer kan delta på lika 
villkor i att utforma regelverk och lösningar 
för att öka inhemska offentliga resurser och 
motverka skatteflykt.

•	 Gör konsekvensanalyser av Sveriges skatte-
politik inklusive svenska skatteavtal med 
utvecklingsländer för att säkerställa att 
dessa inte begränsar utvecklingsländernas 
möjligheter till en effektiv beskattning av 
företag. 

REKOMMENDATIONER TILL REGERINGEN 


