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Förord

Detta vårt sista arbete vid Blekinge Tekniska Högskola behandlar Internets roll vid
dagens skatteplanering. Ett ämne vi fastnade för på förslag av vår handledare och
som vi har levt med under de senaste månaderna. Ämnet i sig har lärt oss ett helt nytt
område som tidigare skulle kunna betecknas som bristande och inspirerat oss till
ytterligare läsning. De komplexa frågorna har varit svårt att bena ut eftersom
Internets effekter har varit svårt att belysa inte bara inom området skatteplaneringen.
Vi vill avslutningsvis tacka vår handledare Anders Hederstierna för hjälp och uppslag
som han har bidragit med. Samt även andra personer som vi har diskuterat otaliga
hypoteser med.

Erik Olofsson     och      Henrik Olsson, IE97

Blekinge Tekniska Högkola
Ronneby
Den 17 maj 2001
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Sammanfattning

Titel: Internet effects on tax planning - a case study.

Författare: Erik Olofsson och Henrik Olsson

Handledare: Anders Hederstierna

Opposition: Blekinge Tekniska Högskola, onsdagen den 23 maj 2001

Metod: Vi har utgått från en explorativ ansats. Vilket kännetecknas av att
forskaren/forskarna inte har några kunskaper inom området innan han börjar

Abstract

We have seen a revolution in the area of communication on a worldwide scale. We begin talking
about terms as globalisation, integration and deregulation of the financial market. Companies have
been tax planning for decades, the questions is if Internet has made an increase of companies than
uses tax planning and which roll Internet plays. It is hard to really pinpoint all the effects of the
Internet because of the relatively new area of research. This thesis will take various factors under
study such as globalisation, development of the offshore industry and the fight against harmful
taxation by the OECD and other organisations in order to describe the effects of Internet. Another
factor taken under consideration is the attitude toward using the Internet in order to evade (avoid)
tax. The Internet increases secrecy in transactions, probably a cause to the sudden explosion of online
transactions partly made by Internet. At the same time the tax level vary considerably from country
to country and the thesis discuss the effect on high tax nations if there will be a fierce global tax
competition and how countries like Sweden with the worlds highest taxes manage to maintain a high
level of welfare.
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Fallet Eniro

Nedan beskrivs artiklar i Ekonomi24.se kring fallet Eniro, Telias dotterbolag, under
september-oktober år 2000. Vi vill poängtera att vi har tagit direktcitat från
ekonomi24.se, inte ändrat i texten och bara tagit med för fallstudien relevanta bitar.

Telias pågående börsnotering av Eniro, som gör Gula sidorna, sker via ett okänt
dotterbolag i Holland. Därmed undviker Telia, som till 70 procent ägs av svenska
staten, reavinstskatt på uppemot 2,1 miljarder kronor1.

Telia har tre holdingbolag i Holland2 som alla kan göra affärer utan att riskera
reavinstskatt. Två av dem har startats under det senaste året och förvaltas av en
investmentbank med förgreningar till skatteparadis.

När hälften av aktierna i Eniro säljs ut är det inte det svenska moderbolaget Telia
som säljer aktierna utan holländska Telia International Holding. Totalt värderas
Eniro till mellan 12,6 och 16,5 miljarder kronor men Telia slipper skatten på vinsten
genom att sälja via Holland.

Telia International Holdings är registrerat i Hoofddorp utanför Amsterdam där Telia
har samlat huvuddelen av sin operativa verksamhet i Holland. På samma adress finns
också ett annat holdingbolag, Telia Holding.

Telia har lagt ut förvaltningen av holdingbolagen på Equity Trust, ett bolag inom
bankkonglomeratet Insinger de Beaufort med säte i Luxemburg. Equity Trust
erbjuder tjänster som ska "skydda och öka kundernas tillgångar".

Bolaget har förgreningar till en lång rad skatteparadis som Holländska Antillerna,
Guernsey, Brittiska Jungfruöarna, Bahamas och Mauritius. Enligt den egna
marknadsföringen innebär nätverket att banken kan "hålla jämna steg med de
ständiga förändringarna när det gäller lagstiftning, beskattning och andra
föreskrifter".

Bosse Ringholm tycker att Telia agerat på ett korrekt sätt3. "I och med att de har följt
den svenska skattelagsstiftningen har de varken agerat felaktigt eller omoraliskt. Jag
ser inget omoraliskt i att följa svensk skattelagstiftning." I och med att han stödjer
Telias agerande kommer han därmed inte att vidta några åtgärder gentemot företaget
i den här frågan. Bosse Ringholm tycker inte heller det är anmärkningsvärt att Telia
slipper betala 2,1 miljarder i reavinstskatt. "Vinsten skjuts bara på framtiden. Så fort
Telia tar hem pengarna till Sverige får de betala vanlig vinstskatt på 28 procent. Eller
om Telia delar ut pengarna till aktieägarna måste företaget också betala skatt. Telia
plöjer nu i stället ner pengarna i företaget och det är bra."

                                                                
1 ekonomi24.se 2000-09-27
2 Ibid, 2000-10-03
3 Ibid, 2000-09-28
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Men enligt skatteexpertis kommer Telia troligtvis att undgå skatt. Vinsten från
försäljningen kan Telia använda till att exempelvis köpa nya företag via det
holländska bolaget. Eventuell beskattning i Sverige uppkommer först när vinster i det
holländska bolaget ska delas ut till Telias moderbolag.

Men Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Holland som gör att utdelningar
från utländska dotterbolag där man äger minst 25 procent i regel är skattefria. Om
vinsten som ska delas ut kommit från en reavinst, som i fallet Eniro, kan Telia hävda
att vinsten är av engångskaraktär. Då är den också skattefri "Vår erfarenhet i liknande
fall är att utdelningarna kan tas hem skattefritt", säger Staffan Andersson, skattejurist
på Pricewaterhouse Coopers.

På finansdepartementet pågår en utredning som väntas föreslå att
reavinstbeskattningen helt slopas när företag säljer aktieinnehav. Då skulle Telia och
andra bolag alltså slippa lägga dotterbolagen i skatteparadis. Orsaken till att
utredningen påbörjats är den gamla lagen gjort att företagen tvingats skatta i flera led
vid exempelvis omstruktureringar. Principen för bolagsbeskattning i Sverige är att
beskattningen ska ske i två led, en gång på företagsnivå och en gång när vinsten delas
ut till ägarna. Ett förslag till den nya lagen väntas läggas fram i början av nästa år.

Skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg kallar Telias skatteplanering för
häpnadsväckande. "De är räknenissar och resonerar i snörda ekonomiska termer.
Telia finns i ett samhälle där vi ska lösa vissa saker gemensamt som exempelvis
utbildning av bland annat civilekonomer och tekniker, men det vill inte Telia vara
med och betala. Telia måste inse att om dem vill att samhället ska utbilda den här
sortens människor så kostar det och de måste vara med och betala. Alla företag som
tycker att Sverige ska ställa upp med service måste ta sitt ansvar"4.

Telias ovilja att offentligt diskutera skatteplaneringen i samband med dotterbolaget
Eniros utförsäljning drar ett löjets skimmer över den svenska skattepolitiken5.

I en officiell kommentar sade Telia att skatteplaneringen skett för att "på mest
effektiva sätt tillvarata aktieägarnas intresse". Och "avsikten var inte att flytta ut
svensk verksamhet för att utnyttja skattemässiga fördelar". Istället hänvisar Telias
ordförande Lars-Eric Petersson till att det holländska ägandet höjer "effektiviteten".

Problemet med skatteplaneringen i Telia och andra svenska bolag är att kapitalet - i
detta fall två miljarder kronor - försvinner till Holland så undgår det svensk
beskattning. Det minskar den svenska skattebasen.

Telias roll som skatteplanerare är särskilt känslig. Telia ägs till 70 procent av staten.
Självfallet kan inte ett företag agera på ett sett som helt strider mot dess största ägare
intresse. Samtidigt är det varje börsnoterat bolags skyldighet att hålla nere sina

                                                                
4 ekonomi24.se, 2000-09-28
5 Ibid, 2000-09-29



9

kostnader. Innebörden av Telias skatteaffär i Holland förstärks av att det inte får ske
öppet eftersom det då kan tolkas som skatteflykt, vilket är olagligt.
Att svensk skattelagstiftning går i otakt med resten av västvärlden är inget nytt. Det
nya är att Hollands roll som skatteparadis i Europa fått stora effekter på de länder
som utmärker sig för att ha höga skatter. Dit hör Sverige. Totalt kontrolleras och ägs
svenska företag värda hundratals miljarder kronor via bolag ibland annat Holland.
Troligen går skatter motsvarande mångmiljardbelopp den svenska staten förbi. Och
flykten lär dessutom fortsätta. Telia räknar exempelvis med att använda sig av det
holländska bolaget även fortsättningsvis.

Det nya är att kritiken mot det svenska skattesystemet hårdnat i takt med att
kapitalmarknaderna globaliserats. Problemet förstärks av att det pågår en
internationell kamp om begåvade människor där de länder som erbjuder de bästa
ekonomiska villkoren vinner. Kritiken mot det svenska skattesystemet spänner över
flera områden som förmögenhetsskatten, beskattningen av personaloptioner och
dubbelbeskattningen på aktier.

Debatten ovan aktualiserar en rad viktiga frågor. Frågor denna fallstudie kommer att
ta upp och utreda. Vi vill samtidigt poängtera att denna fallstudie inte kommer att gå
vidare in på fallet Eniro utan utreda om Internet har skapat nya förutsättningar att
skatteplanera.
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Fallstudiens syfte

Denna fallstudie har till syftet att analysera om Internet, direkt eller indirekt, fungerat
som en accelerationsfaktor när det gäller att skatteplanera för företag/privatpersoner.
Studien skall också visa på vilka statsfinansiella, etiska och moraliska konsekvenser
skatteplaneringen medför och skapar genom Internet.

Inledande frågeställning

I allmänhet ny teknisk framväxt och i synnerhet Internets framväxt från och med
19946 då det blev tillgängligt för gemene man har lätt till stora förändringar och
möjligheter inom olika områden. Internets och även annan teknisk utveckling (t.ex.
mobiltelefonin), har lätt till att stora språng framåt har kunnat tas, av allt mindre
organisationer (företag och privatpersoner), gällande deras verksamheter och deras
lojalitet till den enskilda staten.

De har nu större möjligheter att vara verksamma i global skala och detta redan från
starten. Vilket hade tagit längre tid och krävt större resurser om de skulle genomföra
detta med den "gamla" ekonomins tankesätt och möjligheter. Företagen kan i dag
placera/planera sin utveckling, upphandling, tillverkning, kapital och försäljning på
olika ställen i världen, där de var och en har de bästa förutsättningarna att skapa ett
så högt värde för företaget som möjligt. Företagets verksamhet hålls sedan samman
och styrs via informationsteknik. De blir på detta sätt mindre bundna till en nation
än tidigare. Och detta har gett möjligheten att placera bolagets hemvist på det mest
”skattefördelaktigaste” platserna i världen.

Naturligtvis gäller de gamla grundläggande ekonomiska sambanden fortfarande så
som sambandet mellan utbud och efterfrågan. Men det råder ingen tvekan om att det
har skett och sker förändringar i företagandets villkor och möjligheter. Förändringar
är också tydliga när det gäller hur var och en av oss medborgare lever, uppträder och
verkar gentemot samhället och marknaden, det har alltså skett en attitydförändring.
Och attitydförändringarna har minst lika stor inverkan på den nya affärsandan som
de reella förändringarna i företagandets villkor och möjligheter som har skapats.

De nya villkoren och attityderna som råder kan kortfattat sammanfattas enligt
följande:

”Den nya ekonomin är i mycket en nätekonomi – en platt ekonomi – präglad av en
ny framtidsoptimism och en alltmer misstänksam inställning till auktoriteten”7

Denna attitydförändring och det faktum att fler och fler får tillgång till den nya
tekniken gör att även den enskilde medborgaren intresserar sig och använder sig av
skatteplanering för att öka sin privata förmögenhet.

                                                                
6 Vi har utgått från de år som webbläsarna gjorde sitt intåg hos allmänheten, ex. Netscape
7 Valdemarsson et al. 2000, s.12
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Man kan säga att Internet och annan ny kommunikationsteknik har snabbat på
globaliseringen eller om man så vill ha lyft upp den på en nivå som den aldrig hade
kommit till utan dessa tekniska – och kommunikationsutvecklingar.

Avgränsningar och tillvägagångssätt

Avgränsning

Fallstudien belyser fem påverkningsfaktorer som inverkar på skatteplaneringens
utveckling. Naturligtvis finns det även andra påverkningsfaktorer som kan påverka
utvecklingen men vi har valt att belysa fem faktorer (Internet och den nya ekonomin,
Skatt, Globaliseringen, Offshore och ”Kampen mot”) som vi, efter grundforskning,
ser har haft den största påverkan på skatteplanering och påverkar utvecklingen mest.

Tillvägagångssätt

Vi har valt att använda oss av en explorativ (upptäckande) ansats. Vilket
kännetecknas av att forskaren/forskarna inte har några kunskaper inom området
innan han börjar. Forskaren försöker precisera en problemställning, relevanta
begrepp och avgränsningar, för att sedan kunna gå vidare i en mer vetenskaplig fas
av undersökningen eller i en helt ny undersökning8. Under tiden undersökningen
pågår, händer det att frågeställningen ändras.

Vi valde denna undersökningsmetod för att vi hade begränsade kunskaper när det
gäller skatteplanering, däremot hade vi kunskaper om hur Internet fungerar och vad
de skapar för möjligheter. Men vi hade inga kunskaper alls när man för samman
dessa och skall analysera Internets påverkan på skatteplanering.

Intresset för detta ämne eller område väcktes under samtal med vår handledare om
vilka ämnen det skulle vara intressant att utreda och belysa. Vi ville redan innan detta
möte skriva någon form av fallstudie, som antar en mer beskrivande form. Detta
tyckte också vår handledare var intressant och rätt form för denna undersökning. Vi
började analysera hur man bygger upp ett ”case”. Vi började också analysera och
följa den nyhetsförmedling som hade skett kring området för att få vissa uppslag.
Det visade sig, utan vår vetskap, att det var ett område som var brännhet i
mediabevakningen och genom denna har vi sedan fått tag i den litteratur vi hänvisar
till. För att fallstudien skall bli så opartisk som möjligt så har vi försökt att ha ett
neutralt perspektiv kring problematiken kring skatteplanering.

                                                                
8 Lindfors, 1993
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Disposition och synopsis

Vi har uppdelat arbetet i åtta fristående kapitel (sju + analysen) som var och en
fördjupar kunskaperna och förståelsen kring skatteplanering och Internet/nya
ekonomin på olika nivåer och med olika perspektiv. Kapitlen kan också sägas vara
uppdelade i fem delar, enligt synopsen här under:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Varje kapitel inleds med ett kortare stycke som informerar läsaren om vad det
aktuella kapitlet skall behandla. I avslutningen av varje kapitel så uppsummeras
kapitlet och detta med en koppling till fallstudiens syfte. Detta för att varje pusselbit
eller i detta fall kapitel skall hamna på rätt plats så att läsaren innan han/hon går in i
analysen har skapat sig en egen bild eller uppfattning kring studiens syfte.

Internet/nya ekonomin

Skatt Globaliseringen Offshore Kampen mot

Juridik

Skatteplanering i nya ekonomin

Analys och slutsatser



13

Internet som verktyg och den nya ekonomin

Frågeställningar: vad är Internet, hur det har utvecklats, hur många använder sig av Internet i Sverige och hur det
används? Belyses görs, vilka möjligheter och nya förutsättningar som har skapats genom den nya ekonomin och Internet
och detta skall ligga som grund gällande fallstudiens syfte.

Historia och utveckling

Året var 1966. I rädslan av att plötsligt drabbas av ett anfall av ryssarna, som skulle
slå ut hela den amerikanska datorkraften och viktig information, så skapades den
första delen av Internet. Genom att sprida ut informationen på olika datorer runt om
i USA så kunde man bevara sina hemligheter bättre och de fanns ingen punkt i
systemet som var mer sårbar den andra. Allt eftersom Internet utvecklats har det
blivit mer lättillgängligt för allmänheten. Och antalet användare ökar från år till år. I
denna uppsats kommer vi att utgå från att 19949 är det år då Internet fick sitt stora
kommersiella genombrott. Vi har sett en explosion av antalet värddatorer från dryga
miljonen 1992 till över 45 miljoner 1999. Därtill har antalet användare också
exploderat, över 160 miljoner världen över beräknas använda Internet regelbundet.
Siffran beräknas vara 320 miljoner 200310.

Det verkar som om det inte finns slut på utveckling. Enligt Metcalf´s lag så kommer
datorernas kraft att fördubblas vart 18 månad11. Det ökande tjänsteutbudet och
tillgängligheten kommer med stor sannolikhet att locka fler användare att bli mer och
mer aktiva ute på Internet. Vilket skapar ökade nätverkseffekter med ett ökat värde
för användarna.12

Definition av Internet

Internet utgör idag en grundsten för olika typer av kommunikation, såväl trådbunden
som trådlös. Ingen enskild person eller myndighet kontrollerar eller ansvarar för
Internet. Istället är det tusentals individuella nätverk och organisationer som var och
en styrs av sig själva. Varje nätverk samarbetar med andra nätverk för att
informationen skall kunna passera mellan dem. Tillsammans skapar alla dessa
nätverk och organisationer det vi kallar Internet13.

Sverige och Internet

Sverige är nummer två i världen med andelen av befolkningen som använder
Internet regelbundet, omkring 40 procent, som kan jämföras med Island (nummer
ett) där hälften av befolkningen är regelbundna Internetanvändare14.
Ytterligare information om svenskarnas Internetvanor15:
                                                                
9 Vi har utgått från de år som webbläsarna gjorde sitt intåg hos allmänheten, ex. Netscape
10 Carlsson, 1999 Efter Internet
11 The Economics of Electronic Commerce,  et al. s. 545
12 Shapiro & Varian, 1999. s.174-175.
13 Rapport Finansinspektionen, 2000:3 sid.30
14 http://www.nua.ie/surveys/
15 Sifo Interactive Media Tracking. http://www.sifo-interactive.com
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• 47 % eller 3 326 000 svenskar mellan 12 och 79 år ”surfade” någon gång
under februari 1999. 55,5 % av totala andelen använde Internet dagligen, 36,2
% någon gång per vecka och 8,4 % någon gång per månad. Detta innebär att
drygt 3 miljoner svenskar använde Internet minst en gång per vecka och att
varje dag kunde man hitta cirka 2 miljoner svenskar uppkopplade.

• Under samma månad 1999 ökande antalet användare i Sverige med 7,6 %
eller 234 000 och på ett år (1998-1999) hade antalet användare ökat med
ungefär 1 miljon.

Dessa siffror påvisar med all önskvärd tydlighet att intresset för Internet som verktyg
bara ökar här i Sverige. Även de svenska företagen, och för all del de utländska,
etablerar sig i allt större utsträckning på Internet. I Mars 1999 fanns det nästa 40 000
svenska företag som hade registrerat sig för domänen .se16. Detta inbegriper inte alla
företag eftersom det existerar långt flera domäner än .se.

Verktyget Internet

Idag kan vi betala räkningar, handla mat, se på film, skicka e-mail, se börskurser,
köpa allt från flygplan till CD-skivor via Internet. Man har börjat prata om att
regeringar bör bli mer Internetanpassade s.k. "e-governement", där det mesta av
administrationen ska ske digitalt. Statskontoret i Sverige har sjösatt en 24 timmars
kundtjänst via Internet för de som behöver hjälp17. Det finns även försök till "e-
demokrati" i bland annat Minnesota18såväl som på Umeås Universitet19 där man kan
rösta via Internet.

Vad vi också får räkna med är att Internet har lett till minskade kostnader för
kommunikation på ett globalt plan. Vi ser tendenser att nya mer optimala
prissättningar (exempelvis congestion pricing20) kommer att leda till en mer optimal
användning.

Internet och den nya ekonomin skapar nya möjligheter och förutsättningar

Oftast förknippas den nya ekonomin bara med IT-utvecklingen och fokuseras på
frågor om bredband, WAP, Internet mm. Men den är mer än så. Det är den
sammantagna effekten i alla företag och organisationer av en ny basteknologi,
konvergens mellan olika branscher och en rad olika förändringar som ger nya
marknadsförutsättningar21. Det handlar om avreglering av marknader på både
internationell och nationell nivå.

                                                                
16 http://www.nic-se.se
17 http://www.statskontoret.se
18 http://www2.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-01.nsf/motion/K347
19 Ny Teknik, 2001:16 s.2
20 The Economics of Electronic Commerce,  et al. s. 119
21 Enligt Industriförbundet, http://www.industriforbundet.se
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Vad som karakteriserar den nya ekonomin och Internet och vad detta skapar för
möjligheter och förutsättningar kan summeras av följande punkter22:

• Högre grad av anonymitet vid transaktioner av kapital till utländska konton än
tidigare23 (främst vid olagliga transaktioner).

• Förutsättning för mindre och fattigare länder att bli viktigare aktörer i de
internationella finanskretsarna. Exempel på det här är just offshoreöar runt om i
världen som skapar stor oro med sina fördelaktiga erbjudanden.

• Attityd förändring, hur vi lever och verkar gentemot samhälle och marknad.
• Företag och den enskilda medborgaren ges större möjligheter att på egen hand

påverka sin ekonomiska situation.
• Humankapitalets, kunskapens och utbildningens värde får allt större betydelse.
• En ny teknikbas har skapats – IT.
• Bättre näringspolitiska förutsättningar i många länder har skapats.
• Billigare och enklare att bygga upp en affärsstruktur på en ny marknad.
• Mobila tekniker som GPRS och UMTS24 är bra verktyg för distansarbete.
• Skapat en ny infrastruktur för affärsverksamhet.

• Företagen kan organiseras på ett effektivare sätt.
• Ägande och rörelse kan skiljas åt vilket skapar möjligheter för kassaflöden

och kapital att disponeras på ett effektivare sätt.
• Nya marknadsförutsättningar på globala avreglerade marknader har skapats
• Nya frihetsgrader för företagens organisation och samverkan har skapats.

• Nya förutsättningar för entreprenörskap.
• Billigare att starta företag.
• Ökad interaktivitet med intressenter.

• Effektivare sätt att styra produktionen och anpassa den till efterfrågan.
• Lättare att nå nischmarknader.

• Lättare att arbeta gränsöverskridande.
• Lättare att lägga upp sin affärsverksamhet på ett förmånligt sätt ur

skattesynpunkt.

Effektivare system

Ett tydligt exempel på att den nya ekonomin medför positiva effekter är att Daimler
Chrysler, Ford och GM har sen ett tag tillbaks enats om att skapa en gemensam
handelsplats på Internet för leverantörer till fordonsindustrin25. Det betyder att
tusentals leverantörer av främst standardkomponenter till fordonsindustrin kommer
att konkurrera om affärer i ett öppet gemensamt handelssystem. Det rör sig om
mycket stora inköpsvolymer. Tillsammans gör dessa tre fordonstillverkare inköp på
motsvarande 200 miljarder USD per år och de beräknade kostnadsbesparingarna
anges till ca 6 procent för de tre företagen tillsammans. Detta påverkar givetvis direkt
                                                                
22 Valdermansson et al, 2000, s.11-15
23 The Economics of Electronic Commerce,  et al. s. 337
24 GPRS (General Package Radio Servise), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
25 Skatter, Andersson, 2000, Industriförbundet
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de svenska underleverantörerna också, inte minst eftersom Volvo personvagnar och
Saab idag ägs av Ford respektive GM. Den här typen av gemensam handelsplats på
nätet visar att ny teknik både ändrar förutsättningarna för det enskilda företaget i en
traditionell industri och skapar nya möjligheter att organisera värdeskapande i hela
förädlingskedjan.

Som synes så har IT-investeringarna lett till att en högre generell effektivitet i form
av t.ex. lagerminskningar, bättre koll på konkurrenter och bättre intern handel.
Denna effektivitet medför också i sin tur att nytt kapital frigörs som kan
återinvesteras. Dels i nya verksamheter och dels till konton som ligger utom räckhåll
för skattemyndigheter världen över.

Egentligen finns det inte mer att tillägga om Internet och den nya ekonomin just för denna stund för det ligger i analysen
att försöka att reda ut nutida och framtida konsekvenser av Internet som verktyg ur ett skattetekniskt perspektiv. Men
detta inledande kapitel har gett en djupare kunskap och insikt om vad Internet skapar för möjligheter och förändringar.
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Skatter och det svenska skattetrycket

Frågeställningar: varför man måste betala skatt, varför skattesatserna och skattesystemens struktur skiljer sig mellan
stater, vad detta skapar för möjligheter och problem, vad den svenska offentliga sektorn kostar, hur den finansieras och
varför företag och privatpersoner skatteplanerar?

Varför skatt?

Skatten är till för att finansiera det som den svenska staten och andra stater har
socialiserat så som barnomsorg, utbildning, sjukvård, äldreomsorg mm. Dessa
uppgifter sköts av institutioner som övervägande är finansierade av just skatter. Och
på detta sätt har välfärdsstaten skapats26.

Det offentliga åtagandet har framförallt två huvudsakliga uppgifter. Å den ena sidan,
att tillgodose behovet av s.k. kollektiva nyttighet och hantera
marknadsmisslyckanden. Å den andra sidan, att skapa utjämning av inkomster om de
är mycket ojämnt fördelade. I ett svenskt perspektiv har det blivit så att den andra
uppgiften helt har dominerat.27

Effektivitet och/eller jämlikhet, grunden till skillnaderna

Välfärdspolitikens mål i de utvecklade industriländerna kan sammanfattas av
begreppen effektivitet och jämlikhet. Mellan dessa två begrepp råder det ett
spänningsförhållande som tolkas på olika sätt i olika stater, vilket får tillföljd att de
politiska besluten ser olika ut gällande skattesatsen och skattesystemets struktur.
Detta grundar sig i olikheter i politiska värderingar, traditioner och sannolikt även
institutioner där man ser jämvikten av dessa aspekter på ett varierande sätt. Men i
grund och botten så är dessa problem universella28.

Några skäl till att välfärdspolitikens problem har kommit att hanteras på olika sätt i
olika länder, kan till viss del förklaras av följande olika inriktningar29:

• Selektiv välfärdspolitik
• Generell välfärdspolitik med grundnivå
• Omfattande generell välfärdspolitik

Användandet av en specifik inriktning i en stat bestämmer alltså maktförhållandet
mellan marknaden och staten. Inriktningarnas motpoler är den selektiva och den
generella, vilket leder till att den omfattande generella inriktningen hamnar i mitten30.
Dessa modeller och användningen av dessa ligger alltså till grund till varför det
uppstår skillnader mellan staters skattetryck och struktur. Sedan påverkas

                                                                
26 Eklund, 1998, s.12
27 Bergström, Fredrik & Gidehag, Robert: Utjämningspolitikens effekter på det individuella
välståndets bestämningsfaktorer och inkomströrlighet, 2000
28 RSV-rapport 2000:9, s.261-262
29 Ibid, s.262
30 Molander, 1999, s.23-27
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välfärdspolitikens utformning av varje enskilds stats nationella sammanvägningar av
olika skattepolitiska mål31.

Svenska offentliga sektorns utformning

Åren runt 1960-talets början och cirka ett decennium framåt utvecklades och
utvidgades den svenska offentliga sektorn från en mittposition till den största bland
OECD-länderna32. Denna position har Sverige sedan behållit fram till idag. De
svenska offentliga utgifternas andel av BNP är cirka 65 % (1996) som kan jämföras
med OECD:s genomsnitt på 46 %33.

Hur finansieras den offentliga sektorn?

1997 hade den svenska offentliga sektorn
inkomster på 1 093 miljarder kronor. 943
miljarder eller 86 % av dessa kommer från
skatter och socialförsäkringsavgifter.

Fördelningen av den offentliga sektorns inkomster
199734

Svenska skatteinkomsternas fördelning

1997 uppgick Sveriges skatteinkomster till totalt ca. 995 miljarder kronor eller 52,9 %
av BNP. 616 miljarder av dessa eller nästan 65 % är relaterade till skatt och avgifter
på arbete. 109 miljarder eller 11 % utgörs av skatt på kapitalinkomster (ink.
bolagsskatt)35. För mer detaljerad info. se bilaga punkt 1.

Denna fördelning eller skattestruktur skiljer sig väldigt mycket mellan olika
länder. Detta gäller både mellan länder världen över men också mellan länder
inom EU.

                                                                
31 RSV-rapport 2000:9, s.267-268
32 Ibid, s.262
33 Ibid, s.263
34 RSV: Skattestatestik årsbok 1999
35 RSV-rapport 2000:9, s.269
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Land        Skattebelastning på aktier

Belgien 35
Danmark 84
Finland 76
Frankrike 77
Irland 54
Italien 51
Japan 37
Luxemburg 39
Holland 31
Norge 87
Storbritannien 21
Sverige 100 (index)
Tyskland 27
USA 79

Den totala skattebelastningen på aktier 1997. 1

Skattetrycket

För att jämföra olika staters
skattesystem så räknar man
fram en skattekvot som
relaterar de sammanlagda
skatterna och avgifterna till
BNP. Tilläggas bör dock att
denna kvot inte kan betecknas
som ett entydigt mått gällande
det specifika landets
skattetryck. Men den ger i alla
fall en översiktlig bild på hur
stor andel av BNP som de
sammanlagda skatterna tar i
anspråk.

Skattekvoten, dvs. skatten i förhållande till
BNP, i olika länder 1996/1997 36

Skatt på kapital

Skatten på kapitalet skiljer sig mycket mellan olika stater, både i nivå och
utformning. I Sveriges fall har man en relativt låg företagsbeskattning men det

man måste ta i beaktande när man
räknar ut den totala
skattebelastningen på kapital är även
andra saker så som
dubbelbeskattningen. Om man väger
samman den totala
skattebelastningen på aktier
(bolagsskatt, utdelningsskatt,
reavinstskatt och förmögenhetsskatt)
så ser man att den totala
belastningen på aktier (ägande av
företag) i Sverige är mycket hög, se
tabell.

Skatter styr

De allra flesta skatterna har den funktionen eller effekten att de i mindre eller större
utsträckning styr individers, hushållens och företagens val mellan olika
handlingsalternativ. På detta sätt så försöker staten påverka effektiviteten i samhällets
                                                                
36 RSV: Skattestatistik årsbok 1999

Land                  Kvot

Mexiko ...................... 16,3
Korea......................... 23,2
Turkiet....................... 25,4
Japan ......................... 28,4
USA........................... 28,5
Australien.................. 31,1
Island ........................ 32,3
Grekland................... 33,9
Irland......................... 34,1
Nya Zeeland............. 35,8
Storbritannien........... 35,9
Spanien...................... 36,2
Kanada...................... 36,8
Portugal..................... 37,9
Ungern ...................... 40,3

Land                      Kvot

Tjeckien .....................40,5
Norge.........................41,1
Tyskland....................41,6
Polen..........................42,1
Italien.........................44,5
Österrike....................44,9
Luxemburg ...............45,6
Holland .....................45,9
Frankrike...................46,3
Belgien .......................46,6
Finland ......................47,5
Danmark 53,1
Sverige.......................54,1
OECD 1996..............37,7
EU 1997....................42,6
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användning av olika resurser. Men skatterna (nivån eller utformningen) kan också ge
upphov till en icke avsedd styrning och effektivitetsförluster och kostnader.37

Ur ett effektivitets och jämlikhetsperspektiv så är de offentliga utgifterna
ointressanta. Det som är intressant är kostnaderna som det offentliga ingripandet
orsakar. En statlig utgift som motsvarar en genuin efterfrågan hos befolkningen och
finansieras på ett icke snedvridande sätt förutsakar inga extra kostnader38.

En förutsättning för att det skall vara motiverat med ett offentligt ingripande, med
t.ex. en skatt, i en given situation är att effektivitetsvinsterna är större än kostnaderna
för ingripandet39.

Skattekonkurrens

Ovan beskrivna skillnader mellan olika staters struktur, kvot och bas gällande
skatterna leder till att skattekonkurrensen mellan stater kommer att fortgå eller
förmodligen öka.40 Denna utveckling styrker även Mats Persson professor i
nationalekonomi vid Stockholms universitet i en artikel i Ekonomisk debatt41.
”Skatten på fysiskt kapital och humankapitalet blir i alla fall lägre över hela världen.
Det återstår att se, men utvecklingen mot generellt lägre skatter är förmodligen här
för att stanna. För det talar inte bara konkurrensen mellan olika länder utan även de
möjligheter som Internet och satellittekniken erbjuder allt större grupper”.

Det faktum att Sverige har ett generellt högt skattetryck, och i synnerhet en mycket
hög beskattning av kapital leder till att man kommer och har drabbas hårt (500
miljarder uppges redan ha flyttats42) av denna konkurrens. En annan faktor är att
skattebaserna har blivit allt rörligare och då framförallt det finansiella kapitalet43.
IMF-statistik44 visar att de transnationella finansiella transaktionerna har ökar från
mindre än 10 % av de större i-ländernas BNP 1980 till långt över 100 % 1992
varefter de accelererat ytterligare45. Det är framförallt en faktor som ligger bakom
denna ökade rörlighet av skattebaserna. Det är den ökade globaliseringen, men denna
ökade globalisering innefattar också avregleringar av kapitalmarknaden,
arbetsmarknaden och vissa frihandelsavtal som ytterligare driver på skattebasernas
rörlighet.

                                                                
37 RSV-rapport 2000:9, s.268
38 Molander, 1999, s.17
39 Ibid, s.17
40 Eklund, 1998, s.106
41 Veckans Affärer, 2000-12-11, ”Skatteparadis – Jakten på den försvunna skatten”
42 Affärsvärlden, 2001-01-17, ”Skatteplaneringen ökar”
43 Eklund, 1998, s. 37
44 IMF World Economic Outlook, 1997.
45 Eklund, 1998, s.38
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Välfärdspolitikens problem

Mats Persson konstaterar även (med grund/stöd i det senaste decenniets forskning)
att effekterna av en skatt kan leda till betydande konsekvenser. Mats Persson (med
stöd av teori) säger att om skatten läggs på kapital så kan tillväxten i ekonomin (i den
enskilda staten) avsevärt hämmas eller uppleva en tillbakagång. Forskarna är i stort
sätt eniga om att en lägre progressivitet gä llande beskattningen av arbetsinkomster
och en lägre skatt på kapitalinkomster är gynnsamt ur ett tillväxtperspektiv. Teorin
säger också att produktionsfaktorer som är lätt rörliga skall man undvika att
beskatta.46

Som tidigare klargjorts har Sverige inte det bästa utgångsläget när det gäller att
utforma morgondagens skattesystem. Frågor som blir intressanta och ytterst aktuella
nu när Sverige är medlemmar av den Europeiska unionen och att man drabbas av
den globala skattekonkurrensen, är vad det skulle kosta (i skattebortfall) Sverige att
sänka sina skatter till europeisk nivå. RSV har räknat på detta, se faktaruta nedan47,
och dessa kalkyler visar på att statens inkomster skulle minska med ca. 160 miljarder
kr per år (1997 års siffror). Dessa sänkningar skulle innebära att det existerar ett
skattetryck på 44,1 % i Sverige och skulle alltså fortfarande överstiga EU: s och
OECD: s genomsnitt på 41,5 % respektive 37,2 %. Detta är dock en sanning med
modifikation för dessa genomsnitt är även de på väg nedåt i och med att övriga
medlemsländer drabbas också av den globala skattekonkurrensen.

Ändring                           Skattebortfall i Mkr

Slopad statlig inkomstskatt 29 345
Sänkt kommunalskatt till 30 %   5 500
Höjt grundavdrag till 40 000 kr 54 000
Sänkt moms till 17,5 % 53 000
Slopad förmögenhetsskatt   5 453
Sänkt kapitalskatt till 15 %   5 656
Sänkt skatt på alkohol & tobak med 1/3   5 881

Summa minskad skatt                                           158 853

Stater världen över har genom olika synätt och politiska visioner gällande det offentliga åtagandet skapat skillnader i
skattesatser och skattestruktur. Vilket innebär att den grundläggande påverkningsfaktorn eller förutsättningen, till
varför skatteplanering i ett globalt perspektiv blir aktuellt genom skattekonkurrensen.

                                                                
46 RSV-rapport 2000:9, s.285
47 Veckans Affärer, 2000-12-11, Skatteparadis – Jakten på den försvunna skatten
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Globaliseringen

Frågeställningar: vad som karakteriserar globaliseringen, hur utvecklingen av globaliseringen ter sig och vilka tecken och
faktorer som indikerat på en fortast ökande globaliseringsprocess och vad globaliseringen skapar för möjligheter och
problem utan existerande harmoniserande skatter?

Vad karaktäriserar en global värld

David Korten, professor i ekonomi och sociologi vid Stanford University, har
studerat företag i den globala världen under än längre period. Han beskriver i sin bok
"When Corporations Rules The World"48 hur han ser på företagens och kapitalets
ökande makt i den globala ekonomin.

Enligt David Korten karaktäriseras en global värld av följande sex förhållanden:

• Pengar, teknologi och marknader kontrolleras och styrs av gigantiska globala
företag.

• Gemensam konsumtionskultur enar människor i en gemensam jakt på
materiella belöningar.

• Global konkurrens råder då individer och kommuner erbjuder sina tjänster
till investerarna.

• Företagen har rätt agera i lönsamhetens intresse utan hänsyn till nationella
eller lokala följder.

• Alla relationer, individuella och företagsmässiga, definieras helt av
marknaden.

• Det finns ingen lojalitet mot lokalbefolkningar.

Med dem här punkterna vill David Korten påvisa att globaliseringen till stor del styrs
av de globala företagen. Och att företagens har ett egenintresse att maximera ägarnas
avkastning.

Globaliseringens utvecklingstendenser

Globaliseringen har blivit ett, "modeord, men man skulle i många sammanhang lika
gärna kunna använda termer
som ekonomisk integration
eller internationalisering"49.

Diagram: Export av varor och tjänster
(Fast pris index, Nationell valuta
1960-98) 50

                                                                
48 When Corporations Rules The World, Korten, 1998
49 Eklund, 1998, s. 27
50 http://statistik.nfakta.se/Internationell/efi_fset.asp
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Globaliseringens utveckling är tydlig inom många områden så som inom utbytet av
varor, tjänster och inte minst inom utbytet av finansiellt kapital mellan världens olika
stater.

Som diagrammet visar så har
utlandsägandet av svenska aktier
ständigt ökat sedan 1988. Samtidigt
som det svenska ägandet minskat.
Denna utveckling indikerar att
globaliseringen på finans- och
kapitalmarknaden har ökat. 51I och med
att bl.a. internationella investerare valt
att investera i svenska företag p.g.a. den
låga bolagskatten.

Globaliseringens betydelse gör sig
tydlig när man analyserar Sveriges exportandel av varor och tjänster. Om man ser till
exportandelen för industriproduktionen så går över 90 % av denna produktion på
export och om man ser till hela den svenska produktionen så uppgår exportandelen
till 40 % (1998)52 och denna andel är ständigt ökande53.

Detta visar att Sverige är beroende av sin export och import och därmed beroende
av globaliseringen och dess effekter. Detta visas också av att Sverige ligger trea på en
lista över världens mest globaliserade länder. Som är uträknat utifrån ett amerikanskt
globaliseringsindex54.

Man ser inga tecken på att tempot i globaliseringsprocessen skulle avmattas.
Sammanslutning av de nationella ekonomierna tilltar och detta samtidigt som den
totala världsekonomin växer sig allt starkare. Följande utvecklingstendenser är tydliga
och kraftiga55:

• Den totala världsmarknaden växer i och med att fler nationer strävar och drar sig
mot marknadsekonomi.

• Företag i fler länder har idag i allt högre grad tillgång till kunskap om gällande
högteknologi och kan därmed utnyttja detta i produktionen.

• Ökat sparande och där investerarna och placerarna tänker globalt. Vilket leder till
att internationella kapitalströmmarna ökar.

• Lagar och regler som gynnar fri rörlighet för arbetskraft har skapats, vilket leder
till ökad rörlighet.

• Skapandet av EMU driver ytterligare på integrationen i Europa.
• Elektronisk handel blir möjlig i och med Internets utveckling.
                                                                
51 http://www.scb.se/ekonomi/finansmarknad/aktieagande/aktieagandedia.asp
52 Eklund, 1998, s.27
53 http://www.scb.se/press/aktuellasiffror.asp
54 Nyhetsbyrån Direkt, 2001-01-11, “Pm nyheter i korthet/Torsdag 11 januari – Sverige i
globaliseringstopp”
55 Eklund, 1998, s.32
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Avreglering

Under de senare decennierna har en snabbt växande och global avreglerad
kapitalmarknad uppstått gällande aktier, obligationer, valutor och andra värdepapper
så som försäkringar. Aktörerna på denna marknad är företag, banker,
pensionsfonder, försäkringsbolag och även privat personer. Denna utveckling har
slående beskrivits så som att den svenska kapitalmarknaden inte längre är en skyddad
insjö utan en liten vik i kanten av en stor ocean. Där man kan säga att ingen stats
kapitalmarknad är opåverkbar utan påverkas av vad som händer ute på den stora
oceanen och ingen enskild stat kan genom restriktioner eller lagar göra sig oberoende
av vad som händer på oceanen56.

Globaliseringens konsekvenser utan harmoniserade skatter

Grunden till problemet, att kapitalet försvinner ut ur länder som har hög
kapitalbeskattning, är att det inte råder en harmonisering av skattesatserna på bland
annat inkomst av kapital men även många andra skattesatser och att globaliseringen
ökar. Detta gör att kapitalet strömmar till de stater eller jurisdiktioner där
skattesatserna är mest gynnsamma i och med att det är näringslivet och privata
intressen som har kontrollen över kapitalet57. Många länder (däribland Sverige)
kommer att bli tvingade att utföra stora skattesänkningar till följd av ekonomisk ökad
globalisering. Detta kommer att leda till att vissa staters statsinkomster kommer att
sjunka. Om man inte utför dessa skattesänkningar (harmoniseringar) så kommer
många skattebaser att lämna landet. Man kommer alltså tvingas minska den offentliga
sektorns utgifter och där med att nagga välfärdsstaten i kanten.

Sverige är på många områden beroende av globaliseringen, men den skapar också stora problem. Sverige är bara ett litet
kugghjul i ett stor maskineri som hela tiden går fortare och fortare och där den enskilda staten har en ytterst liten
möjlighet att påverka flödet. Detta är alltså ytterligare en påverkningsfaktor som har stor betydelse för
skatteplaneringen, men hur Internet har påverkat denna faktor hör inte hemma här utan detta hör hemma i analysen.

                                                                
56 Ibid, s.29
57 BRÅ-rapport 2000:19, s.23-24
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Offshoreindustrin

Frågeställningar: vad är offshore, vad karakteriserar offshorehandeln, hur och varför det skapades, hur och av vilka det
används idag, dess utveckling, vad detta skapar för möjligheter och problem?

Historia

Någon internationellt vedertagen definition av termen offshore (skatteparadis) har
inte etablerats. Kriterierna skiljer sig åt bland de stater och organisationer som
upprättat ”svarta listor” över vad de betecknar som offshore – det har bland andra
USA, Japan och OECD gjort. Förmodligen beror oenigheten på att skatt inte är
någon enhetlig företeelse utan starkt differentierad. Skillnaderna är så omfattande,
invecklade och föränderliga att en del menar att de allra flesta stater, inklusive de
nordiska länderna, åtminstone i något avseende utgör ett skatteparadis58. Som
exempel utpekas London som världen största offshorecentra.

I finanssammanhang har offshore funnits som begrepp sedan slutet av 1950-talet.
Bakgrunden är att man i Storbritannien vid tidpunkten var sysselsatt med att
bekämpa ett antal valutakriser. I det syftet kringgärdades landets banker av allt
hårdare restriktioner för att pundet inte skulle lämna landet. För näringslivet innebar
detta en besvärande kapitalbrist i utrikeshandeln och bankerna såg sig om efter olika
sätt att lösa upp knuten59.

Deras räddning infann sig i två skepnader. För det första beslöts 1958 att ett antal
västvalutor skulle bli konvertibla med varandra. För det andra började Sovjetunionen
ungefär samtidigt, av kalla krigets skäl, att omplacera stora tillgångar i dollar från
USA till Europa. Mycket av pengarna kom att hamna hos brittiska banker, som
därmed kunde använda den amerikanska valutan som ett substitut för pundet. Eller
annorlunda uttryckt: britterna hade plötsligt fått möjligheten att använda en annan
valuta, som befann sig offshore, i sin egen in- och utlåningsverksamhet. Så föddes
eurodollarn.

I finansindustrin insåg man snabbt vilket verktyg som hade skapats. Eftersom det
inte fanns några restriktioner för eurodollarn kunde den hanteras mycket smidigare
än pundet (och samma dollar i USA, som också slog vakt om sin valuta). Det
bäddade för t.ex. lägre utlåningsränta, högre inlåningsränta eller valfria förfallodagar.
Kunderna var förtjusta och verksamheten växte snabbt. En bidragande orsak var att
allt fler stora bolag i väst under 1960-talet började etablera handel och produktion på
internationell basis. Bankerna följde med och öppnade filialer på ställen där skatter
och andra regler var särskilt gynnsamma. Därmed lades grunderna för några av de
platser som nu är världens mest framgångsrika offshorecentra, t.ex. kanalöarna. Det
ironiska är att politikerna nog skulle ha agerat annorlunda om dem hade vetat vad de
gjorde för några decennier sedan. Genom en hård kontroll av sina egna valutor, långt
in på 1970-talet, bäddade de nämligen för ett enormt maktskifte; en allt större del av
världens penningtillgångar övergick från att vara offentligt kontrollerade i ett land, till

                                                                
58 Ibid, s.56
59 Ibid, s.19-27
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att bli privat kontrollerade i ett annat. På så vis har också skapats en miljö, där
näringslivets aktörer nu har frihet att fatta beslutet själva - om kapitalet ska placeras
offshore eller på fastlandet (onshore).

Under 80- och 90-talen så kompletterades den finansiella offshore verksamheten
med allt mer innovativa produkter och ökad kompetens. Vilket har lätt till att de
produkter och tjänster som erbjuds idag i allt högre grad är diversifierade. Aktörerna
har därtill utvecklat och specialiserat sig mot vissa nischer. Vilket leder till att man
kan erbjuda en bättre service och/eller produkt till sina kunder. Detta har också lett
till att man inte har konkurrerat ut varandra. Siffror visar tydligt på hur
offshoreindustrin har ökat. 1997 fanns omkring 60 000 offshorebolag60 runt om i
världen till skillnad från dagens (2001) runt 130 000 bolag som årligen skapas61.

För att offshoreverksamhet skall vara möjlig så måste några grundläggande kriterier
uppfyllas. Det måste existera stater som skiljer egna och andra staters valutor och
residens (hemvist), tillåter bedrivandet av finansiell verksamhet med och av icke-
residenta valutor, personer, bolag, och i praktiken gör den senare mer förmånlig än
vad det skulle vara att hantera samma verksamhet onshore.62

Vad är karakteristiskt för den finansiella offshoreverksamheten:

• Frånvaro av interna kapital- och valutakontroller, exempelvis i form av
kassareserv regler63.

• Frånvaro av externa kapital- och valutakontroller (”valutaregleringar”).
• Frånvaro av andra former av regleringssystem, exempelvis

räntenormerings och bokförings regler.
• Avsaknad av skatt på affärsverksamhet och kapitalinvesteringar.
• Total banksekretess.
• Bekväma etableringssystem för olika typer av bolag, därtill låga avgi fter.
• Inga krav på att de utländska bolagen måste vara fysiskt närvarande med

personal och kontor inom jurisdiktionen.
• Avsaknad av dubbelbeskattningsavtal som möjliggör för annan stat att få

insyn i verksamheten.

Ovan uppställda punkter visar tydligt på offshoreindustrins inställning till att skapa
ett fördelaktigt klimat där man kan placera kapital och affärsrörelser. OECD:s
definition av den här verksamheten är skadlig skattekonkurrens för att
offshoreindustrin så öppet skapar det bästa möjligheterna att attrahera internationellt
kapital.

                                                                
60 Holdingbolag, IBC etc.
61 http://www.ocra.com/sep_general/offshore_tax_haven_ggl.html
62 Ibid, s.29
63 Ibid, s.28
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Utvecklingen

Det existerar allt fler finansiella centra som klassas som skatteparadispräglade
finansiella offshorecentra. Dessa var ett 50-tal i slutet på 90-talet64 (se tabell i bilaga
punkt 4).

Vare sig man mäter i antalet OFC65, antalet licensierade banker och bolag eller värdet
på deponerade tillgångar offshore, växer verksamheten kontinuerligt.66 En intressant
aspekt kring utvecklingen är att i februari år 2000 så var 571 bank- och
trustbolagslicenser i bruk på Caymanöarna. Av dessa hade bara 31 stycken (5,4 %)
skaffat sig en A-licens, som krävs för att bedriva verksamhet med bofasta.
Resterande hade en B-licens som bara berättigar till verksamhet mot utlandet. Detta
visar på en tydlig inriktning på verksamheten. Ytterligare exempel på OFC, se bilaga
punkt 3.

Intresset för offshoreverksamhet i allmänhet och skatteparadis i synnerhet har vuxit i
takt med avregleringen inom särskilt de ”rika” länderna på valuta- och
skatteområdena67. Här har även den ökande globaliseringen en stor betydelse för det
ökande intresset. Detta visas bland annat av att G-768 ländernas direktinvesteringar i
skatteoaserna (områden i Karibien och Söderhavet) femdubblades under perioden
1985-1994 till mer än 200 miljarder US $69.

Exempelvis har offshoreobligationerna varit intressanta för investerare ur två
perspektiv nämligen att de är innehavandepapper och saknar källskatt. Vilket gör att
de blir intressanta ur ett skattetekniskt perspektiv och detta för allt mindre
intressenter och investerare. Tidigare hade offshorecentra nästan uteslutande haft
intressenter så som välkända och kreditvärdiga kommersiella banker, centralbanker,
statligt kontrollerade myndigheter, internationella organisationer, institutionella
investerare, multinationella bolag och en och annan välbärgad privatperson. Med
dessa obligationer blev alltså offshorecentra intressanta också för privatpersoner när
det gäller skattetekniska lösningar70.

Om man skulle sammanfatta offshoremarknadernas tillväxt så är dessa punkter de
mest väsentliga:71

• Förändringarna i de statliga regelverken har gjort att kapitalets aktörer har
kunnat välja offshore (i juridiskt hänseende).

• Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin har gjort det
praktiskt möjligt att välja offshore (i materiellt hänseende).

                                                                
64 TT Nyhetsbanken, 2000-10-13, “Skatteparadisen växer”
65 Offshore Financial Centre
66 BRÅ-rapport 2000:19, s.36-37
67 Ibid, s.7
68 USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien och Japan
69 BRÅ-rapport 2000:19, s.8
70 Ibid, s.22-23
71 Ibid, s.24
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• Finansiella verksamheters ökade lönsamhet (visavi icke-finansiella
verksamheter) har gjort det väsentligt att investera i finansiella instrument72

för att behålla och öka vinstmarginaler och marknadsandelar.
• Olikheterna i de statliga lagverken har ofta gjort det mer lönsamt att välja

offshore än att stanna kvar onshore.

Allt mer pengar i offshorecentra

Den senaste tillgängliga statistiken visar att 7 000 miljarder kronor har sökt sin
tillflykt till Caymanöarna i Västindien som numera är det ledande skatteparadiset i
världen73. Så här stora summor pengar är svårt att ha en uppfattning om hur stora de
egentligen är. Men en liknelse kan vara att dessa pengar skulle räcka till att betala av
svenska statens nuvarande samlade utgifter under tio år. Detta är dock bara ett av alla
paradis, och på OECD: s svarta lista så finns det ytterligare 29 stycken som förvaltar
betydande summor.

Hur används offshorecentra?

Transaktionerna kan förekomma i olika skepnader, där skatteparadisen används av
olika anledningar. Ett exempel som uppfattas som olagligt av samtliga parter är när
personer gömmer sig bakom och utnyttjar ett bolag som är registrerat på ett
skatteparadis, och detta används för att plundra och tömma ett annat bolag på
pengar. I detta fall använder man framförallt skatteparadisen eller offshorehandeln
för att dölja transaktionerna och sudda ut spåren efter sin kriminella handling. Detta
är möjligt genom den rigorösa banksekretessen. Ett ganska färskt fall av detta är när
investmentbolaget Trustor häromåret plundrades. Vi vill understryka att exemplen
nedan bara belyser användningsområden och inte huruvida det är olagligt eller ej.

Inom kriminella kretsar som t.ex. knarkindustrin används skatteparadisen för att
tvätta pengar och detta är också möjligt med den hårda banksekretessen. Ett annat
exempel på hur man kan föra över pengar från ett svenskt företag till företag som är
registrerade i ett skatteparadis. Är fallet med Sparbanken Väst och deras förre
direktör som senare dömdes till tre och ett halvt års fängelse för grov trolöshet, grov
stöld och mutbrott. Intressant med detta fall och som kan fungera som ett
prejudikatfall var att sekretessen snördes upp vilket kan leda till att det i framtiden
kan bli lättare att komma åt dessa brottslingar74.

Ett annat användningsområde som uppstår med hjälp av offshorehandel är
insideraffärer. Där insidern erhåller ett skydd av skatteparadiset, detta är framförallt
ett känt fenomen i USA men inte alls ovanligt i Sverige75.

Inom idrotten används skatteparadisen för att slippa skatt och sociala avgifter, då
framförallt när det gäller utländska kontrakterade spelare. Men det finns även

                                                                
72 Så som aktier och fonder
73 Göteborgsposten ekonomi, 2001-01-15, “Skatteparadisen blomstrar”
74 Ibid, “Sparbanken Västs pengar på Caymanöarna”
75 Göteborgsposten ekonomi, 2001-01-19, “Öar i Västindien lockar ekobrotslingar”
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uppmärksammade fall när det gäller svenska idrottsstjärnor och deras
förehavanden76.

Ett annat exempel på hur offshorehandel kan bedrivas är att en svensk medborgare
registrerar in ett bolag i ett skatteparadis. Detta bolag används sedan för att ta betalt
för exempelvis konsulttjänster i Sverige. Här kan inte den svenska skattemyndigheten
komma åt verksamheten, eftersom det inte finns några uppgifter tillgängliga om vem
som står bakom bolaget.

Kapitalförsäkringar är ytterligare ett sätt att undvika skatt. Detta förfarande går också
att utföra för en svensk företagare vid bolagsaffärer, där man vill undvika
reavinstskatt. Han tecknar en kapitalförsäkring som erbjuds av ett försäkringsbolag
och vid försäljningen studsar pengarna via försäkringsbolaget till ett annat konto och
hamnar utanför skattemyndighetens kontroll77.

OFC kan sägas vara den extremaste eller mest uppseendeväckande påverkningsfaktorn som vi valt att analysera. Som
skapar möjligheter för företag och privatpersoner ur ett skattetekniskt perspektiv samtidigt som det skapar problem för
enskilda staters kontrollinstutitioner.

                                                                
76 Ibid, “Hockeyspelare i hetluften”
77 Dagens Industri, 2000-09-25, “Qeyton-affären utreds”
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Hur sker kampen mot "skadlig skattekonkurrens"

Kampen mot skadlig skattekonkurrens sker på olika nivåer.

Nationellt (Sverige)

Det är oklart hur politikerna kommer att agera mot skatteflykten78. Utredningar har
inletts av RSV (Vår förvaltning år 2010 - I globaliseringens spår, 2000:9), BRÅ
(Finansiella offshore- marknader och skatteparadis, 2000:19) och av regeringen
(Långtidsutredning, SOU 2000:7) som målar upp en bild av troliga framtida
scenarios. Samt Skattebasutredningen (Fi 2000:05) som ska vara klar sommaren nästa
år och utreder hur Sveriges skatter står sig i den internationella konkurrensen.

Gunnar Hökmark, moderaterna, påpekar i en interpellation79 till finansministern att
sedan början av 1990-talet har det svenska utlandssparandet mer än fördubblats till
att i nuläget (slutet av 1999) uppgå till nära 300 miljarder kronor80. Och att trenden är
fullt förståelig med tanke på att allt fler länder avskaffat förmögenhetsskatten, utom
Sverige. 1995 antog regeringen en strategi (Skr. 1994/95:217) gällande samhällets
samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Här framkommer att man har
en brist gällande kunskaper kring den mångfacetterade ekobrottsligheten. Därför har
BRÅ fått i uppgift att verka för att utbildningen och forskningen kring området på
landets högskolor och universitet skall utvecklas och utvidgas. För närvarande stöder
man ett 50-tal forskningsprojekt och ser och planerar att inom kort kunna börja
skörda frukterna av forskningsprojekten.

Kampen inom EU

Inom EU har man fokuserat på inre samordning men man har svårt att komma
överens. Ecofinmöte81 efter Ecofinmöte har inte lett till några beslut som man har
kunnat enas kring. Den första ljusningen sågs förs vid ett möte i portugisiska Feira
under sommaren 2000 där EU: s finansministrar enades om ett kompromissförslag
som man senare i Bryssel (26-27 november) undertecknade.

Kompromissförslaget innebär att alla EU-länder skall från och med den 1 januari
2003 antingen ta ut en anonym källskatt på andra EU-medborgares sparräntor eller
rapportera dem till skattemyndigheten i hemlandet. Om ett EU-land önskar så kan
de fortsätta att ta ut denna källskatt fram till och med 2009. Efter detta gäller allmänt
utbyte av information mellan EU-länderna. Detta direktiv gäller spa rräntor och
blandfonder om fondens räntedel överstiger 40 procent. Under de tre första åren blir
skattesatsen 15 %, därefter 20 %. Av den indragna källskatten ska 75 % sändas till
spararens hemland, medan 25 % stannar i sparandelandet82.

                                                                
78 I alla fall för oss just i detta nu.
79 http://www.moderaterna.nu
80 Eller mer, jämför ovan.
81 Möte mellan EUs finansministrar
82 Veckans Affärer, 2000-12-11, “Skatteparadis – Jakten på den försvunna skatten”
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Detta direktiv kommer dock inte att antas förrän EU har försökt övertyga en del
andra länder så som USA, Schweiz, Monaco m.fl. Om man skall kommentera detta
beslut så kan man som helhet säga att de storslagna planerna på att försöka stoppa
skatteflykten och nya pengar i statskassan hos högskatteländer som Sverige gick om
intet. I alla fall med denna överenskommelse. Det är så att aktiefonder och aktier
undantas med detta direktiv. Och att Luxemburg, Belgien och Österrike har valt att
under den sjuåriga övergångsperioden ta ut källskatt och därmed inte släppa på
banksekretessen. Det är så att källskatten kan skickas som en klumpsumma till
spararnas hemländer utan att man berättar från vilka personer skatten är dragen.
Luxemburg säger också att man inte kommer att godta detta direktiv om inte
Schweiz, USA m.fl. inför samma regler. Alla dessa undantag leder till att direktivet
inte kommer ha så stora konsekvenser, och detta återspeglar sig i Luxemburgs
budgetministers (Luc Frieden) stora ironi i rösten: - Vi önskar Sverige och Belgien
lycka till som kommande EU-ordförande med förhandlingarna med dessa länder83.

Överstatliga kampen

Den överstatliga organisationen och sammanslutningen som för kampen mot
offshoreverksamheten är OECD, Organisation for Economic Co-operation and
Development.

OECD har sedan något år tillbaka satt igång ett arbete med syfte att försöka
motverka spridningen och stoppa de redan existerande offshorecentra runt om i
världen. Genom rapporten Harmful Tax Competition: An Emerging Global
Issue84som kom ut 1998 så har OECD initierat ett arbete som kort går ut på att få en
gemensam konsensus mellan medlemsstaterna och andra icke medlemmar om att
stoppa skadlig skattekonkurrens.

OECD har även presenterat i rapporten, Towards Global Tax Co-Operation
(sommaren 2000), en svart lista85 över 30 skatteparadis som har 12 månader på sig att
ändra sin lagstiftning, annars så tänker man anta sanktioner, oklart vilka. OECD har
lyckats att pressa vissa skatteparadis i den västindiska övärlden till eftergifter vad
gällande deras affärsidé kring finansiella tjänster för skatteplanerare. Man har också
inom OECD bildat en arbetsgrupp som skall ta fram förslag till hur skatteparadisen
skall bli mindre hemliga. Denna grupp skall lägga fram sina första förslag i mitten på
detta år i samband med att OECD och Stilla havsländerna möts i Tokyo. Tilläggas
bör att OECD har ingen egen exekutiv kraft utan kan bara förlita sig på att
medlemsländerna följer uppställda direktiv.

                                                                
83 Privata affärer, 2001-01-01, “Det bidde bara en liten tumme”
84 OECD, 1998. http://www.oecd.org
85 Towards Global Tax Co-Operation, OECD, 2000 www.oecd.org
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Vad säger OECD: s motståndarsida?

Projekten i OECD: s regi att motverka skadlig skattekonkurrens är mycket
omfattande. Kritiker menar att man har satt upp en allt för hög ambitionsnivå, om en
aningslöshet hos initiativtagarna och oöverstigliga svårigheter att få till stånd en
gemensam attityd gentemot skatteparadisen och dem emellan.

"A spectre haunts the world's governments. They fear that the combination of
economic liberalization with modern information technology poses a threat to their
capacity to raise taxes86", ett citat som påvisar hur motsidan ser på hela debatten.

Motståndare anser att globaliseringen innebär att det blir svårare att ta ut för höga
skatter, för att skattebetalande företag så väl som privatpersoner nu kan välja var de
vill sätta sina pengar. Och på så viss undvika höga skatter.

Vidare anser de att skattekonkurrens är bra och ska inte motarbetas. De menar att
det gör att politikerna runt om i världen tvingas att bli mer effektiva vid utformandet
att skattesystemen och den offentliga organisationen.

Att OECD ska bestämma över hur andra länder ska agera för att inte skapa en
skattekonkurrens strider mot de internationella normer som säger att alla suveräna
länder har rätten att bestämma över sin egen skattepolitik87. OECD länderna skapar
en kartellbildning av högskatteländer för att strida mot lågskatteländer.

På det nationella planet kan man i stort sätt bara försöka att kontrollera om några övertramp sker. På EU nivå så
har man visioner om en enhetlig inställning till harmonisering och kampen mot skatteparadisen. Men vägen mot denna
vision kantas av många svåra beslut (besluten måste vara enhälliga för att de skall träda i kraft) i och med att många
stater i unionen har mycket att förlora på en harmonisering om den inte sker på ett världsomspännande nivå. OECD
kampen karakteriseras på samma sätt som EU kampen men med det tillägget att de i stort sätt bara kan spänna
musklerna i och med att de inte har några vassa vapen i kampen mot utvecklingen.

                                                                
86 The Financial Times, 19 Juli, 2000
87 http://www.biac.org
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Exempel på skatteplanering

Företag...

Hur organiserar man i praktiken upp ett företag i skattehänseende med IKEA som exempel. Några exempel på andra
företag som använder sig av liknande lösningar. Hur lösningar kan se ut för privatpersoner.

Först lite förklaringar om olika bolag eller liknande som är av vikt vid
skatteplanering.

Holdingbolag

Holdingbolag är bolag som har som enda uppgift att samla flera företag under en
gemensam förvaltning och kontroll. Detta görs på så sätt att de bolag som
holdingbolaget äger kan bedriva sin verksamhet helt självständigt. Det är det
underliggande bolaget som bedriver själva affärsverksamheten. Ett holdingbolag får
inte bedriva affärsverksamhet.

Kontrollen av bolaget ligger utanför Sverige, vilket påverkar beskattningen. Vinster
som görs i Sverige stannar vid 28 procent. Resterade kan samlas utomlands,
användas för ny affärsverksamhet eller lånas ut88.

Truster och stiftelser

Vid skatteplanering med hjälp av offshorebolag kan ägandeformen få stora
konsekvenser:

• Om en person, som exempelvis har sin legala hemvist i Sverige, äger ett
offshorebolag beskattas han/hon för bolagets vinst precis som om
offshorebolaget var ett svenskt handelsbolag. Detta gäller vare sig vinsten
delas ut och läggs i handen på ägaren eller inte.

• Om en utländsk intressent äger majoriteten av aktierna i offshorebolaget,
sker beskattning av vinsten i Sverige först när den betalas ut.

Denna andra variant ger möjlighet att skjuta upp beskattningen till en lämplig
tidpunkt, vilket kan om man så vill sammanfalla med pensionering eller utflyttning
från Sverige. Det är här man kan ha "nytta" av truster eller stiftelser.

Trusten kan kort beskriva förvalta en egendom (bolag, fastigheter etc..). Här skiljer
man mellan "trusteen" som har till uppgift att förvalta och en benefik mottagare som
är den egentliga ägaren. Truster finns inte som rättsligt begrepp i svensk lagstiftning
men är vida använt begrepp i t.ex. USA.

Stiftelser är däremot ett vanligare begrepp i Sverige. Stiftelser är juridiska personer
som har till uppgift att förvalta någon form av förmögenhet, pengar eller aktier.

                                                                
88 Valdermansson et al, 2000, s.63-66
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Exempel är Nobelstiftelsen. En stiftelse får inte bedriva affärsverksamhet utan bara
förvalta89.

De här två instrumenten är de vanligaste som används vid skatteplanering
utomlands.

Efter denna korta introduktion så kommer vi att ge ett verkligt exempel på hur
IKEA har skatteplanerat med hjälp av holdingbolag. Först en inblick i Hollands
regler.

Holland

Holland är ett vanligt land att bilda bolag i för att nå skattefördelar. En mängd
svenska företag, alltifrån mindre fåmansföretag till stora börsföretag, skatteplanerar
via Holland. De svenska företag som kontrolleras och ägs via bolag i Holland är
tillsammans värda hundratals miljarder kronor90. Ofta är bolaget i Holland bara en
del i en längre kedja av bolag och stiftelser i andra länder. En stor fördel med
Holland är att landet har förhandlat sig till förmånliga villkor i sina
dubbelbeskattningsavtal, exempelvis i avtalet med Nederländska Antillerna som har
svartlistats av OECD för skadlig skattekonkurrens. Tilläggas bör att Holland inte har
klassats som ett skatteparadis av OECD.

Bilda moderbolag..

Ett exempel på hur skatteplaneringen kan se ut är ett fall då en svensk ägare till ett
aktiebolag bildar ett holländskt holdingbolag och sedan överlåter sina aktier i det
svenska bolaget till det holländska bolaget. De fördelar som en aktieägare vill uppnå
med ett upplägg som det ovanstående kan vara att föra över vinster till skatteparadis,
minska sin beskattningsbara förmögenhet eller undvika den svenska
dubbelbeskattningen91.

..eller dotterbolag.

Ytterligare exempel kan vara att bilda ett dotterbolag i Holland. Detta bolag kan i sin
tur äga bolag i andra länder. Som ovan nämnts finns det inget som hindrar att de
ägda bolagen är placerade i skatteparadis eftersom det saknas CFC-lagstiftning92 i
Holland. För att få hem vinst till Sverige finns det ett antal olika alternativ som det
svenska moderbolaget kan använda sig av. Utdelning är den naturliga formen av
vinsthemtagning men vinsten kan också tas hem genom reavinst vid avyttring av
aktierna i dotterbolaget. Andra alternativ är att använda lån med räntebetalningar
eller royaltyersättningar93.

                                                                
89 Ibid, 2000, s.91-96
90 Affärsvärlden, Holland lockar, 2000, s. 23
91 Ibids. 23-26.
92 Controlled Foreign Company
93 Tivéus, 1997, s. 141.
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Ägarens möjlighet att få ut pengar

Vill den svenske aktieägaren sedan ha ut pengarna uppstår beskattning i Sverige. En
möjlighet kan dock vara att låna pengar av bolaget och betala ränta. Ett annat sätt
som används är att ägaren flyttar utomlands och försöker klippa alla band till Sverige
för att inte bli obegränsat skattskyldig i Sverige. Det finns ett antal länder som har en
betydligt lägre skatt på utdelningar och reavinster än Sverige. Det är dock viktigt att
komma ihåg att om utdelningen skall ske från det holländska bolaget innebär det
vanligtvis att en källskatt om 15 % tas ut, under förutsättning att det finns ett
dubbelbeskattningsavtal mellan det aktuella landet och Holland. Skulle det inte
föreligga något dubbelbeskattningsavtal är källskatten istället 25 %. En annan fördel
med att flytta utomlands är att den så kallade tioårsregeln inte gäller vid reavinst ifall
aktierna i det svenska bolaget ägs av ett holländskt bolag. Tioårsregeln innebär att en
i Sverige ej bosatt fysisk person, som tidigare varit skatterättsligt bosatt i Sverige,
inom en tioårsperiod från utflyttningen är skattskyldig i Sverige för reavinst vid
avyttring av aktier och andra finansiella instrument i svenska företag. Dock är denna
tidsperiod ofta kortare till följd av dubbelbeskattningsavtal. I avtalet mellan Sverige
och Holland är tidsperioden fem år94.

Exempel IKEA

Vi har valt att beskriva hur Ikea är konstruerat och vilka skattemässiga fördelar
konstruktionen medför. Nedan följer en beskrivning av hur Ikea är uppbyggt95.

                 Familjen Kamprad                       Kontrolleras av familjen Kamprad

Delägande                      Royalty                            Majoritetsägande

Ikea använder sig av holländska bolag i sin skatteplanering. Företagsgruppen kan
delas in i tre delar. Den första delen är Ikeakoncernen som bland annat består av
varuhusen, sortimentsbolaget Ikea of Sweden samt inköpsorganisationen.
Ikeakoncernen ägs av den holländska stiftelsen Stichting Ingka Foundation vilket
innebär att Ikeakoncernen är skyddad mot eventuella arvstvister samt att familjen

                                                                
94 International Bureau of Fiscal Documentation, 2000, s. 399-400
95 Björk, 1998, s. 199

Inter Ikea Holding S.A.
Luxemburg

Inter Ikea Systems B.V.
Holland

Inter Ikea Holding N.V.
Curacao
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Kamprad inte behöver betala förmögenhetsskatt på Ikeainnehavet. Den andra delen
är Inter Ikea, som har sin kärnverksamhet i det holländska bolaget Inter Ikea Systems
B. V. Detta holländska bolag innehar exempelvis rätten till Ikeakonceptet,
varumärken och copyright. Dessa rättigheter vidareupplåter sedan bolaget till Ikea
och andra franchisetagare. Den tredje delen är Ikano och här ingår verksamheter
som Ikano Banken, Micro Bildelar, möbelfirman Habitat och så kallade factory
outlets96.

Kärnan i den här delen av Ikea är som ovan nämnts Inter Ikea Systems B.V.
Majoriteten av detta företag ägs av Inter Ikea Holding S.A. som är beläget i
Luxemburg vilket i sin tur kontrolleras av familjen Kamprad. Resterande del av Inter
Ikea Systems B. V. ägs av ett bolag på Curacao i Nederländska Antillerna med
namnet Inter Ikea Holding N.V. som med största sannolikhet ägs av familjen
Kamprad. Det här upplägget är väl planerat och medför en rad skattemässiga
fördelar. Genom att Ikea betalar royalty, vilken är avdragsgill, till Inter Ikea Systems
B. V. byggs det här upp ett betydande kapital vilket ger riskspridning. En del av
royaltyn betalas därefter vidare till bolaget på Curacao i Nederländska Antillerna.
Den här kostnaden är avdragsgill och skattenivån för bolaget på Curacao är låg.
Företag som inte bedriver sin verksamhet där har en inkomstskatt på endast 2 –3
%97. Det byggs således med tiden upp ett stort kapital i bolaget på Curacao och detta
kan sedan användas till olika investeringar. Skattebelastningen kan genom den här
konstruktionen hållas på en låg nivå98.

Det kan diskuteras om den här typen av konstruktioner som Ikea använt sig av är
lagliga enligt svensk rätt. Det rör sig om avancerad skatteplanering vilket medför
svåra avvägningar. Men vad man kan konstatera är att Ingvar Kamprad har byggt
upp ett starkt bolag som står sig bra i den internationella konkurrensen.

Listan med andra aktörer som använder sig av Holland och som är värt att nämna är:

• familjeägda onoterade jättar som TetraLaval.
• medelstora familjeföretag.
• familjedominerade företag som A-Com och Spendrups. Här handlar det ofta

om att undvika förmögenhetskatt vid generationsskifte.
• stora internationella börsbolag som Hennes&Mauritz, Ericsson
• mängder av unga IT-företag som ägs via holländska bolag. Här finns bland

annat grundarna bakom Internetkonsulterna Icon och Spray samt grundarna
till Qeyton

• kända riskkapitalister som Ledstiernan, Industri Kapital, IT Provider och
Speed Venture utnyttjar Holland. De skyller på att utländska medinvesterare
inte är intresserade om dem tvingas skatta av en del av vinsten i Sverige.

                                                                
96 Ibid, 1998,
97 PricewaterhouseCoopers, Corporate Taxes 1999-2000 Worldwide Summaries, 1999, s. 502.
98 Björk, 1998, 204
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..privatpersoner.

Föregående avsnitt berörde exempel på hur företag gör för att skatteplanera
internationellt. För privatpersoner, i allmänhet, så finns inte behovet att bygga upp
en krånglig struktur för att skatteplanera.

För privatpersoner finns det möjlighet att med hjälp av Internet spara i aktier eller
fonder som man köper av en aktiemäklare på Internet i exempelvis Luxemburg99.
Där det inte utgår något skatt på realisation av vinster vid försäljning av aktier
samtidigt som den svenska skattemyndigheten inte har insyn i systemet i Luxemburg.

Det finns förvisso även andra varianter men det ovan uppräknade exemplet är det
vanligaste och därför stannar vi och konstaterar att om man ser till Internets intåg
har privatpersoner i högre grad kunnat utnyttja kapitalets rörlighet.

Företag och privat personer använder sig av vissa bolagstekniska eller privata lösningar som är kopplade till utlandet
för att dra sig undan den största eller hela skattebördan som hade belastats dessa om de hade varit trogna sin egen stat
och inte fattat beslut utifrån ett vinstmaximeringsperspektiv.

                                                                
99 http://www.nordnet.lu
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Juridiska aspekter i den nya ekonomin

Poängteras bör att vissa former av att undvika skatt är olagliga som t.ex. att placera sitt kapital utomlands i ett
skatteparadis eller annanstans och inte rapportera in dessa tillgångar till skattemyndigheten. Kapitlet antar ett juridiskt
perspektiv till utvecklingen vilket skall besvara frågor gällande de nya spelreglerna som kommer att gälla i den nya
ekonomin och vilka problem näringslivet brottas med tillföljd av denna utveckling.

Tre faktorer

Det finns särskilt tre faktorer som i hög grad påverkar utformningen av spelreglerna i
den nya ekonomin; IT100, avreglering av olika marknader och internationell
ekonomisk integration101.

Informationsteknik

En av de viktigaste faktorerna som bidrar till ändrade förutsättningar i den nya
ekonomin är utan tvekan utvecklingen av IT. IT möjliggör nya organisatoriska
lösningar och skapar nya sätt att distribuera varor och tjänster. Exemplen är
oräkneliga. Det finns emellertid vissa gemensamma drag kopplade till IT som
påverkar våra regelsystem och tillämpningen av dessa.

Ett första drag är att transaktioner anonymiseras när de sker över exempelvis
Internet. Anonymiseringen av transaktionerna får emellertid även andra
konsekvenser. Kunskapen om hur en transaktion genomförs blir allt mer begränsad.
Samtidigt som sambandet mellan handling och konsekvens blir mer otydligt blir
gränsen mellan tillåtet och otillåtet lättare att överskrida. Det upplevs inte som ett
upphovsrättsintrång att kopiera en bild man finner på Internet och sprida den till
sina vänner. Ett annat exempel som anförts är att det medför färre betänkligheter att
med hjälp av datorn tillskansa sig medel från ett finansiellt institut än det är att råna
en bank.

Ett annat drag kopplat till IT är att den medför en ökande gränslöshet. De nationella
gränserna får mindre betydelse än tidigare när köpare och säljare kan mötas t.ex. via
Internet. De problem som då uppstår är vilket lands lag som skall tillämpas på
kommunikationen, på eventuell marknadsföring och på själva köpet samt vid vilken
domstol en eventuell tvist skall prövas. En annan aspekt på gränslösheten är att det
blir svårt att skilja mellan olika typer av transaktioner och handlingar.

Ett tredje drag är att objektet för regleringen förändras. Detta är kanske den svåraste
delen att hantera för lagstiftaren som hittills haft fysiska föremål som objekt för sin
reglering. Exempelvis utgår regler om förfalskning och många krav på skriftligen från
att det finns ett pappersdokument i original. Genom IT ersätts emellertid det fysiska
objektet av logiska processer där pappersdokumentet blir en sträng med ettor och
nollor som kopieras vid varje tillfälle det används.

                                                                
100 Informationsteknik
101 Den nya juridiken?, Andersson, http://www.industriforbundet.se
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Avreglering av marknader

Vi ser alltmer avreglerade marknader, t.ex. för finansiella tjänster och
telekommunikation. Det blir därmed möjligt för nationella företag att konkurrera
internationellt. Avregleringar medför att olika typer av företag som inte tidigare
förknippats med varandra får beröringspunkter. Stora företag med egna finansiella
avdelningar kan t.ex. starta bankverksamhet för att få till stånd en bättre förvaltning
av sitt kapital. Samtidigt suddas gränserna ut mellan företag som tillhandahåller
tekniska lösningar och företag som tillhandahåller underhållning via dessa tekniska
lösningar när regleringen förändras och företagen slås samman. Avregleringar
genomförs ofta samtidigt som marknadsspecifika regler behålls. Dessa regler passar
inte när marknaden öppnas för nya aktörer. Detta medför ytterligare krav på
förändringar.

Internationell ekonomisk integration

Gränslösheten som en följd av bl.a. IT och avregleringar är en del av den
internationella ekonomiska integration vi ser idag. Företagen får emellertid redan
utan IT och avregleringar alltmer karaktär av internationella bolag utan naturligt
hemvist i ett särskilt land. Även internationell ekonomisk integration måste påverka
regelverkens utformning och harmonisering. Ett problem uppstår när företagen
säljer sina varor och tjänster under kända varumärken i olika länder. För att kunna
göra det krävs ofta lokal etablering genom dotterbolag. Företagen tvingas hålla
bolagsstämmor och uppfylla nationella krav på verksamheten i många länder samt
redovisa resultatet i många valutor. Därigenom framtvingas organisatoriska lösningar
som tar hänsyn till de juridiska regelsystemen i de länder företagen agerar snarare än
den verksamhet de bedriver.

Ett annat problem är att företagen kan ha produktion i ett land under det att
försäljningen sker i många andra länder. Samtidigt kan marknadsföring ske centralt
från ett moderbolag. Företagen tvingas då känna till och anpassa verksamheten efter
olika regelsystem om t.ex. marknadsföring för att över huvud taget kunna agera i de
aktuella länderna. Genom den ökade integrationen förstärks också konkurrensen på
flertalet marknader. Många fler aktörer kommer att konkurrera med varandra och
dynamiken och förändringarna på olika marknader förstärks. Vad som är den
relevanta produktmässiga eller geografiska marknaden utvecklas snabbt och
dynamiskt. Ytterligare effekter av den internationella ekonomiska integrationen är att
arbetsmarknaden förändras. Människor rör sig i större utsträckning över
nationsgränserna.

Företagets etablering och ägande

Aktiebolaget som etableringsform har sedan länge visat sig ha stor för att inte säga
avgörande, betydelse för företagens och näringslivets utveckling. Aktiebolagsformen
har kunnat kombinera intresset hos någon av att starta en verksamhet, skaffa
riskkapital från andra investerare och låta företaget växa samtidigt som det finns
möjligheter för företagaren att behålla ett inflytande genom sitt aktieägande.
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Nyetableringen

Möjligheterna att nå även avlägset liggande marknader ökar drastiskt genom IT. För
företag verksamma i vissa branscher möjliggör de nya tekniska faciliteterna att
bolagen kan bearbeta marknaderna och kunderna utan att vara fysiskt närvarande,
varför etableringsformen utomlands blir av underordnad betydelse. Många företag
driver dock sådan verksamhet att bolaget fortfarande måste vara representerat på
plats genom ett dotterbolag eller en återförsäljare. Den ökade gränslösheten och
rörligheten för kapital och individer gör dessutom att många entreprenörers
möjligheter till och intresse för att fysiskt etablera sig på andra marknader än i
hemlandet ökar starkt. Därför måste man tillhandahålla attraktiva, och internationellt
gångbara, företagsformer för sådana etableringar. Tanken på att skapa ett
Europabolag102 kan komma att realiseras. Genom Europabolaget kan ett företags
verksamhet i olika länder inordnas under ett enda bolag och drivas enligt
gemensamma regler.

Företagens intresse av att arbeta i nya samarbetskonstellationer gör det nödvändigt
att se över de lagregler (aktiebolagsrätten, konkurrensrättslig lagstiftning etc.) som
har inverkan på sådana arrangemang. Detsamma gäller beträffande de bestämmelser
som behandlar fusioner över landgränserna.

Det juridiska området måste ändras för att passa in i det nya samhället som vi ser utvecklas. Företag ges möjlighet att
maximera sina vinster med hjälp av teknikens hjälp. På det personliga planet så skapas en hårfin definition av otillåtet
och tillåtet, eftersom många inte känner till de lagar och praxis som gäller ute i cyberrymden. Internet har skapat nya
möjligheter för användaren men också ökat det personliga ansvaret och den etiska förhållningssättet.

                                                                
102 http://www.niwl.se/euarb/99-1/03main.asp
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Förklaringsmodell

Vi skulle vilja se skatteplaneringens struktur103 på nedan uppritade sätt. I detta
exempel ser vi hur ett svenskt företag med produktion och marknad i Sverige ägs av
ett holdingbolag i Holland av skatteskäl som i sin tur skickar sina eventuella
rörelsevinster till ett konto på Caymanöarna som gör att beskattningen på vinsten
stannar vid 28 procent. Resterade kan samlas utomlands, användas för ny
affärsverksamhet eller lånas ut (se sid 32).

Detta upplägg som modellen visar skulle mycket väl kunna passa in lika väl nu som
för tio år sedan. Eftersom vi inte har sett några skillnader i strukturen före eller efter
Internets ”ankomst” (1994). Hypotesen som vi arbetar efter är att Internet skapat en
rad direkta såväl som indirekt effekter104 som till viss del har förändrat
skatteplaneringen och som inte är strukturella.

Analysen kommer att belysa i huvudsak effekter för företagen. Men kommer även att
till viss del analysera effekter för privatpersoner. Detta upplägg kan vara lite konstrat
men vi vill hävda att privatpersonens agerande även speglar ett företags agerande.

För att utreda detta kommer vi att ställa oss samma frågor vid alla olika faktorer
(globalisering, offshoreutveckling, ”kampen mot”) och relatera detta till
skatteplaneringen. Dessa frågor är:

• Internets indirekta eller direkta påverkan
• På vilket sätt påverkas skatteplaneringen

På detta sätt skapas en logisk analys inom det område vi utreder. Men först några
relevanta definitioner vad vi avser med direkt/indirekt påverkan.

                                                                
103 Med struktur menas bolagens fysiska placering, vi utgår alltså från att man använder t.ex.
holdingbolag i Holland eller ett offshorebolag på Bahamas och en bank på Caymanöarna på
samma sätt som ”före” Internet.
104 Effekter avser den påverkan som Internet har haft på skatteplaneringen utan att ändra vart man
placerar bolag världen över. Offshorebolag har existerat i årtionden och har samma funktion idag
som förut. Exempel på effekt här kan t.ex. vara. bättre kommunikation.

Sverige
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bolag
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Bank
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Direkt påverkan på skatteplanering:

Med detta menas att Internet har haft en direkt påverkan på skatteplaneringens
utveckling. Genom att Internet som tekniskt hjälpmedel eller kommunikativt
hjälpmedel har förändrat och/eller utvecklat skatteplaneringen.

Indirekt påverkan på skatteplanering:

Med detta menas att Internet har haft en indirekt påverkan på skatteplaneringens
utveckling. På ett sådan sätt att Internet har förändrat en annan förutsättning eller
fenomen (t.ex. globaliseringen) som sedan leder till att skatteplaneringen har
förändrats och/eller utvecklats.
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Analys av Internets påverkan

Globaliseringen

För att förklara hur Internet har förändrat den globala världen och hur konkurrensen
mellan världens företag har förändrats, så kan man framförallt säga att företagen har
fler konkurrenter men också fler kunder. Genom att ett företag presenterar sina
produkter eller tjänster på Internet105 så når de alltså en större marknad men möter
samtidigt en större konkurrens. Tidigare, före Internet, så var det generellt sätt enbart
stora företag som kunde komma ut på denna världsmarknad.

Nu har små företag givits möjligheten att utnyttja globaliseringens fördelar men även
drabbas av dess nackdelar. En utveckling som Internet påverkat på grund av att det
är en ”plattform” som tillåter denna internationella inriktning av affärsverksamheten
på ett sätt som utan Internet hade krävt mycket mer tid och resurser. Denna tid och
dessa resurser som troligtvis enbart de stora företagen hade tillgång till före Internet.
Internet som ett verktyg (kommunikation, information) till att erhålla en global
inriktning på affärsverksamheten har lätt till att mindre företag med inte lika stora
resurser nu kan konkurrera på en världsmarknad.

Alltså, har de små företagen erhållit de största effekterna som Internet skapar
gällande en global inriktning kring sin affärsverksamhet. Före Internet ”fick” man en
internationell inriktning på affärsverksamheten genom att först erövra
hemmamarknaden för att ha en grund att stå på. Om detta visade sig bära tog man
försiktiga steg mot grannländernas marknader för att sedan ta det stora steget ut på
världsmarknaden106. Internets påverkan när det gäller detta blir tydligt när man ser att
många av de nya företagen, som kan definieras tillhöra den nya ekonomin och är
relativt små till antalet anställda, redan från dag ett har en global inriktning på sin
affärsverksamhet.

Den ökade globaliseringen medför också, som tidigare berörts, att företagen möter
en större konkurrens. Företag som har förankring107 till Internet och som erbjuder en
liknande produkt eller tjänst som andra företag utsetts således för denna globala
konkurrens. På denna marknad kan företagen tvingas att skaffa sig de bästa
förutsättningarna för att tackla konkurrensen. Man kanske måste lägga företagets
tillverkning i ett låglöneland osv. I och med att konkurrenternas
tillverkningskostnader är lägre och man konkurrerar i mångt och mycket med priset
(men även när det gäller andra konkurrensfaktorer som service, kvalité etc.).

Här har Internet medfört en möjlighet, till dessa organisatoriska förändringar av
affärsverksamheten, på det kommunikativa planet. Vilket leder till att kassaflöden
och kapital kan användas på ett effektivare sätt. Denna utveckling leder alltså till att
företaget har ett globalt perspektiv till hur de gör affärer och driver sin

                                                                
105 Detta behöver inte innebära att de säljer produkterna över Internet
106 Vi vill understryka att vi syftar till de mindre företagens möjligheter
107 Företag som presenterar sina produkter eller tjänster (detta behöver inte innebära att de säljer
produkterna över Internet) på Internet
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affärsverksamhet. De kan lika gärna anlita t.ex. en lettisk eller en italiensk
underleverantör som att anlita en svensk. Var företagen förlägger sina olika
verksamheter eller valet av lämplig samarbetspartner grundar sig enbart i att skapa ett
så högt värde som möjligt för företagets ägare.

Men i många fall kanske inte dessa organisatoriska lösningar räcker till för att få en
liknande eller bättre konkurrenssituation. Det kan vara så att ens konkurrenter
betalar 20 % -enheter lägre skatt på de vinster företagen gör. Dessa pengar lägger de
sedan ner på de kritiska konkurrensfaktorerna som är viktiga för de produkter eller
tjänster man säljer t.ex. kvalitet, pris eller service. Ur ett svenskt perspektiv, med
världens högsta skattetryck och 40 % av all produktion på export, så har alltså
företagen inte de bästa förutsättningarna att konkurrera på denna globala marknad.
Vilket leder till att de i vissa fall måste strukturera företaget utifrån ett skattetekniskt
perspektiv, genom att t.ex. öppna ett holdingbolag i Holland som äger det svenska
bolaget och där företagets vinster hamnar på ett konto på Caymanöarna där de inte
betalar någon skatt alls. Denna utveckling av skatteplaneringen har Internet indirekt
påverkat genom att en hyperkonkurrens108 har skapats där alla företag har samma
närhet till kunderna oberoende av dess hemvist.

En annan viktigt aspekt på konkurrensen är även konkurrens på ägarkapital (som
riskkapital från olika riskkapitalbolag, ex. IT-provider). Företagen världen över
konkurrerar om kapital för att starta verksamheter och få kapital löpande för att
överleva. Det globala ägarkapitalet som enbart ser till att maximera sin egen nytta, ser
till att företagen skatteplanerar för att på så sätt öka utdelningen till sina ägare. Då
oftast till riskkapitalbolagen själva. För uppenbart är att om man kan välja att dela ut
hela vinsten genom att bolaget ligger offshore eller bara 72 % av vinsten (vid 28%
bolagsskatt som i Sverige) vinner nog den första företagen. Här ser vi också en trend
att svenska riskkapitalbolag som söker medinvesterare i utlandet måste se till att det
svenska bolag som investeras i ägs av holdingbolag i skatteparadis p.g.a. de höga
svenska skattetryck (se sid. 36).

Kontrollorganen109 världen över får inte någon insyn i de konton dit transaktionerna
går. Detta beror på den rigorösa banksekretess som är utmärkande för
skatteparadisen. Här har Internet inte haft någon inverkan till skatteplaneringen, i
och med att banksekretessen existerade långt före Internet. De transaktioner som
följer av en skatteteknisk organisation, t.ex. mellan Sverige, Holland och
Caymanöarna, har genom Internet fått en sämre insyn för kontrollorgan världen
över, genom t.ex. kryptering. Eftersom det blir svårare att följa en transaktion
”online” till ett konto t.ex. offshore. Svårigheten till kontroll ligger också i att de
internationella transaktionerna har ökat i antal110. Här har Internet sannolikt haft en
direkt påverkan till skatteplaneringens utveckling Detta gäller dock inte de företag

                                                                
108 Kunderna världen över har tillgång till samma information om priser genom olika sökverktyg
som Altavista, Pricerunner etc.
109 T.ex. Skattemyndigheten som har till uppgift att kontrollera om någon olaglig skatteplanering
sker
110 Det utförs dagligen över 700 000 dagliga transaktioner internationellt med en omsättning på 20
000 miljarder kronor (se sid. 45).
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och privatpersoner som skatteplanerar lagligt och öppet (IKEA, Eniro) utan bara de
som av någon anledning vill dölja sina transaktioner.

Offshoreindustrin

Ett sätt som tidigare användes för att inte lämna spår efter sig var att transportera
pengar i papperskassar för att sätta in pengarna i en offshorebank, men nu kan man
med hjälp av Internet på samma sätt uppnå det tidigare transaktionerna111. Alltså, kan
allt följaktligen skötas över Internet. Vilket medför uppenbara konsekvenser:

• Sämre insyn i transaktionerna (framför allt för olagliga lösningar)
• Alla transaktioner sköts snabbt digitalt.
• Ingen fysisk transport

Dessa ovan uppräknade alternativ hävdar vi vara en av orsakerna till att
skatteplanering via skatteparadis har ökat de senaste åren. Det har alltså framförallt
blivit enklare112, snabbare113, billigare114 och ”säkrare” att placera kapitalet eller att få
en bolagsstrategisk lösning där transaktionerna som följer med denna organisation
just antar dessa former. Här har Internet haft en direkt påverkan till
skatteplaneringens utveckling. Statistik visar nu på en årlig ökning med 130 000
offshorebolag runt om i världen. Kan jämföras med de totala 60 000 bolag som
existerade 1997.

Offshoreindustrin har förankring
på Internet dels via sina egna
webbsidor (enskilda finansbolag,
banker etc.) och dels genom
gemensamma webbsidor115 som
antar formen som informator
mot omvärlden. Dessa sidor ser
som sin uppgift att använda det
nya mediet, Internet, att locka in
mer sparande i skatteparadisen.
Tydliga budskap om att det är
mycket lönsamt att spara på t.ex.
Caymanöarna, med god
avkastning och ingen eller
mycket låg skatt är bl.a.
information som förmedlas ut.
Offshoreindustrin har alltså tagit
till sig det nya mediet, vilket leder

                                                                
111 Understrykas bör att detta gäller en illegal sida av skatteplanering
112 Transaktionerna kan skötas över en Internetbank och behöver ingen fysisk kontakt
113 Transaktionerna skickas direkt utan fördröjning som tidigare kunde vara fallet
114 ”Billigare” berör framför allt de olagliga transaktionerna eftersom krypterade transaktioner
online ersätter transport med papperskassar.
115 http://www.lowtax.net, offshore.com, investoroffshore.com, offshore-e-com.com etc.



47

till att informationen ligger ett ”musklick” bort. Här har såtillvida Internet haft en
direkt påverkan till skatteplaneringens utveckling, på så sätt att nu kan vem som
helst ta till sig den information som förmedlas (jmf diskussion sid. 26 stycke 4).

Detta tillsammans med det som karaktäriserar en global värld (se punkter sid. 15),
där Internet har haft en indirekt påverkan genom att globaliseringen har ökat och
skapat en hyperkonkurrens som troligtvis leder till att dessa företagsbeslut blir allt
vanligare. Vilket gör att placeringar av kapital och företagstekniska lösningar som
innefattar ett eller flera skatteparadis antagligen också blir allt vanligare.

Internet har lett till att offshorecentra på ett bättre sätt, genom den ökade
interaktiviteten116 som Internet skapar, kunnat komma i kontakt med sina
intressenter. På detta sätt har man på ett effektivare vis kunnat anpassa sitt utbud
efter den unika efterfrågan som finns. Detta leder till att OFC-centra på ett enklare
sätt och med en större träffsäkerhet kunnat rikta sina produkt- och
tjänsteerbjudanden till allt mer nischade marknadssegment med nöjdare kunder som
följd117. I och med att man kan vända sig till mer nischade marknadssegment så har
OFC-centra en större möjlighet att dela upp marknaden mellan sig. Vilket skapar en
mindre ”risk” att konkurrera ut varandra. Internet har på detta sätt haft en direkt
påverkan till att det existerar en större möjlighet till att skatteplaneringen har ökat.

Mer konkret har Internet haft en funktion där det har blivit enklare118 att köpa och
sälja aktier. Man kan öppna en depå genom en Internetmäklare som är registrerad i
ett skatteparadis (ex. Luxemburg). Sedan går man in på Internetmäklarens webbsida
för att köpa och sälja olika värdepapper. Detta förfaringssätt var inte möjligt utan
Internet, då man fick förlita sig på dåtidens kommunikationsinstrument119 för att
erhålla samma lösning. Här har Internet haft en direkt effekt till att
skatteplaneringen förmodligen har ökat och detta visas till viss del också av att
antalet svenskar som har öppnat en depå hos en Internetmäklare har under två år
(1999-2001) femdubblats från 100 000 till 500 000 svenskar120. Detta har dock ingen
direkt samband med de utlandsregistrerade Internetmäklarna men det visar att
aktieaffärer görs i större utsträckning än tidigare över Internet.

                                                                
116 Betyder att kund och leverantör på ett smidigare sätt än tidigare kan komma i kontakt med
varandra. Nu kan man besöka offshoreindustrins gemensamma webbplats och söka efter en
specifik tjänst eller produkt man efterfrågar. På detta sätt får man information om vilka
offshorecentra som erbjuder dessa tjänster. Om man sedan efterfrågar en skräddarsytt erbjudande
så är den inledande kontakten över e-post där man specificerar sina önskemål. På detta sätt erhåller
man en bättre service, tjänst eller produkt till en lägre tidskostnad än vad fallet var före Internet.
Då detta förfaringssätt troligtvis var begränsat till en telefon/brev kontakt och att det skedde under
kontorstid lokal tid (skatteparadis tid). Nu är denna kundtjänst öppen ”24/7”.
117 Något som kan förklara ökningen av offshorebolag på senare år (se ovan)
118 Alla transaktioner kan göras från hemmet eller från företaget
119 Utfördes oftast över telefon, vilket kunde leda till att det var upptaget och att det existerade
större risk för ett missförstånd då informationen överfördes på ett muntligt vis.
120 Finansinspektionen
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Offshore Profite Center121 och dess nyhetsankare Robert Smith. Presenterade i ett
nyhetsbrev under 1999122 en inte allt för avlägsen affärsstrategi123 för att undkomma
restriktionerna som skulle hindra fortsatt offshoreverksamhet som den sker idag.
”Det finns inget som hindrar en bank från att bli en sann ”cyberbank”, utan någon
känd geografisk hemvist. Det är också tänkbart att en bank kan komma att lokalisera
sig off-planet, som en dator på en satellit. En sådan bank skulle inte finnas i någons
territorium och inte lyda under någon av jordens lagar. Detta kanske låter lite
långsökt just nu. Men är det?”. Tekniken finns där och det som behövs är bara att
någon skall förverkliga detta scenario. Människan har genom hela historien försökt
att tänja på gränserna och förverkliga saker och lösningar som ligger utanför
vedertagna lagar, teorier och ramar. Om denna utveckling blir verklighet så kommer
Internet att ha en direkt påverkan till skatteplaneringens utveckling, vilket leder till
att företag som kommer att använda sig av en lösning off-planet inte är ett
skatteobjekt på jorden. Och berörs därmed inte av världsliga lagar.

En annan utvecklingstendens som dels styrker detta med att offshoreindustrin
kommer att gå off-planet (om detta blir nödvändigt) men även hela denna uppsats
syfte. Blir tydlig om man analyserar Robert Smiths nyhetsbrev: ”Var kommer allt
detta leda till? Det är svårt att förutse denna framtida utveckling, men efterfrågan för
offshoreservice kommer att öka exponentiellt, samtidigt som myndigheter kommer
att försöka hindra flöden av pengar offshore. Efterfrågan kommer att generera ”nya”
möjligheter att spara och investera pengar som kan vara svårare att stoppa.
Exempelvis så representerar Internet en ”cybervärld”. Detta säger att om det finns
en genuin efterfrågan så kommer det alltid att existera lösningar (som t.ex. off-
planet). Det är alltså marknaden, utbud men framförallt efterfrågan, som styr vilka
tekniska lösningar som kommer vara gällande i morgon ur ett skattetekniskt
perspektiv. Tekniken finns där och den utvecklas hela tiden, utan att uppvisa en
avmattning och i denna utveckling så kommer Internet spela en direkt roll till vilka
lösningar som kommer vara gällande i morgon. Alltså, kommer Internet om så blir
fallet spela en allt större roll i framtidens skatteplanering.

”Kampen mot skadlig skattekonkurrens”

Som tidigare nämnts (se sid. 26) var direktinvesteringarna i skatteparadis världen över
ungefär $200 miljarder 1994, vilket kan jämföras med dagens $1,7 biljoner124 som
årligen flyter genom olika skatteparadis världen över. Det ända som har förändrats
och tillkommit under detta tidsintervall är avregleringar på kapital och
valutamarknader resp. Internet. Denna utveckling innebär troligtvis att kontrollorgan
världen över får allt svårare att kontrollera de transaktioner som utförs på Internet.
Hur skall dessa enskilda stater och dess sammanslutningar på olika nivåer kunna
analysera eller skärskåda alla dessa transaktioner och avgöra vilka som är olagliga eller
lagliga? En annan sak som försvårar denna kamp är att det inte finns någon stat eller
                                                                
121 http://offshore-privacy.com/home.html, som är en av flera internationella online-organisationer
och sammanslutningar som informerar om offshoreverksamhet och verkar för dess spridning
122 Veckans Affärer, 2000-12-11, ”Skatteparadis – Jakten på den försvunna skatten”. BRÅ-rapport
2000:19, s.43.
123 Enligt Robert Smith
124 http://www.attac.org/fra/toil/doc/oxfam202.htm
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organisation som äger eller kontrollerar Internet Vilket betyder att ingen enskild stat
eller organisation kan kontrollera allt som sker på Internet. Vi säger alltså att
skatteplanerarna har skaffat sig ett större försprång mot kontrollorganen genom
Internet. Något som visas tydligt på att t.ex. OECD nu lägger ner mer tid och
resurser för att få fast företag som skatteplanerar illegalt (utreds ytterligare i stycket
nedan). Här har alltså Internet haft en direkt påverkan till att kampen har blivit
svårare.

Anmärkningsvärt är att OECD: s rapport ”Harmful Tax Competition: An Emerging
Global Issue” kom ut 1998, några år efter Internet ”ankomst”. Om man nu tänker
sig att skatteplanering i någon form har funnits en längre tid så kommer sannolikt
denna rapport som en motåtgärd till de möjligheter som Internet medför.
Lagstiftningen blir eftersatt eftersom tekniken skapar förutsättningar som ingen hade
kunna ana än mindre lagstifta emot. OECD har förmodligen insett att detta verktyg
skapar svårigheter att kontrollera transaktioner och därför bör stävjas. Här har
Internet haft en indirekt effekt, genom att skapa möjligheter och lösningar som inte
omnämns i lagtext.

För att ytterligare styrka vårt påstående att ”kampen mot” upplever stora problem
(på det nationella planet) att komma åt de företag och privatpersoner som genomför
olika skattetekniska lösningar som innefattas av skatteparadis och att dessa med
Internet har skapat sig ett försprång. Är att Ekobrottsmyndighetens generaldirektör i
en artikel i Dagens Industri den 9 april i år efterlyser regler för att kunna ”kohandla”
med ekobrottslingar. Och på detta sätt ha större möjligheter att alla kort hamnar på
bordet och att man genom detta har större chans att hitta den huvudmisstänkta
hjärnan bakom brottet, i utbyte mot att de anklagade får en strafflindring. Detta är
vanligt i USA, men bryter i dagens läge mot svenskt rättstänkande. Att förhandla
med ekobrottslingar är att utsätta hela rättsväsendet för misstankar om hur det
egentligen går till bakom de lykta dörrarna. Men dessa misstankar är alltså man
beredd att ta för att lyckas vittja näten i många ekobrottsmål. Vilket visar på att en
viss desperation börjar sprida sig inom ekobrottsmyndigheten för att få fast dessa
bovar och styrker att brottslingarna har ett stort försprång där många spår kan
suddas ut med hjälp av Internet, som en direkt faktor, på ett helt annat sätt än
tidigare.

Attitydförändringar

Fakta visar att:

• Många nya svenska företag (framförallt IT-bolag) skatteplanerar redan från
uppstarten.

• Hälften av alla utlandsfondsparare i Sverige underlåter att inrapportera reavinster
till skattemyndigheten.

• Allt flera svenskar använder sig av IT (Internet) för att köpa aktier på utländska
webbsidor.
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Något som blir allt tydligare under arbetets gång är att Internet har skapat en
attitydförändring. En förändring som i korta drag skulle kunna benämnas som ett
ökat egenintresse (”self-love” enligt Adam Smith)125. Kanske något generaliserat men
ändå enligt vår mening en riktig iakttagelse. Denna indirekta påverkan som Internet
har haft på den allmänna attityden anser vi är den enskilt största faktorn (av de vi har
undersökt) till ökad skatteplanering.

Åtgärder för att minska skatteplanering (skatteflykt)

Kontroll, pedagogik och sänkta skatter. En kombination av dessa tre åtgärder är mest
effektiv för att minska antalet svenskar som använder sig av den nya möjligheten att
fuska på reavinstskatten genom Internet, enligt Hans de Geer, professor i
företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm.

”- Det är viktigt att pedagogiskt belysa hur den svenska reavinstbeskattningen
kommer folk till gagn.” Skatten måste ses i relation till nyttan som pengarna för med
sig. Samtidigt bör man enligt de Geer som symbolåtgärd skärpa kontrollen för att
minska upplevelsen att man anonymt kan slippa skatter. Den tredje åtgärden för att
komma till bukt med skattefusket via Internet är enligt de Geer att sänka skattesatsen
till en nivå som anses vara normal i exempelvis Europa. Skatten behöver dock inte
sänkas till skatteparadisnivå, utan det räcker att den inte upplevs som oskälig jämfört
med liknande länder.

På Riksskatteverket (RSV) säger man att det finns flera möjligheter, trots
banksekretessen i Luxemburg och andra länder, att kontrollera de som fuskar.

Det finns dock risker med att öka kontrollen, menar de Geer. – Kontrollerna får inte
upplevas som kränkande för individens integritet. Motsatsförhållandet mellan det IT
egentligen står för, frihet och effektiv kommunikation, å ena sidan och
nödvändigheten att kontrollera individer som ägnar sig åt olagligheter å andra sidan,
får inte sluta i att kontrollbehovet tar överhand126.

I denna inledande artikel, från Dagens Nyheter Ekonomi 2000-09-02, beskriver Hans
De Geer en annan springande punkt till det vi tidigare beskrivit om Internet och
globaliseringsprocessen. Den nya ekonomin och möjligheten att enklare flytta kapital
(ex. via Internet, köpa och sälja aktier) skapar nya etiska dilemman.

Internet beslutar inte om man ska flytta kapital till utlandet eller inte, det gör
personer i företagsledningar och styrelser. De är deras etiska ställningstaganden som
avgör om kapitalet stannar eller flyttar. OECD kamp mot skatteparadis och skadlig
skattekonkurrens kanske inte får den önskade effekt om att utrota den konkurrensen.
Men fyller troligtvis en viktig uppgift som att uppmärksamma att kapitalflykt är något
av ett etiskt dilemma och i vissa fall olagligt.

                                                                
125 Etik och Finanser, Bergkvist et al. s. 30
126Dagens Nyheter ekonomi, 2000-09-02
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Nyligen utförda undersökningar av Demoskop visar på att allmänheten har en liberal
inställning till skatteflykt. Varannan svensk (49 %) är beredd att smita från skatt på
sparande genom att flytta pengarna ur landet. Och för personer under 29 år är det 2
av 3127. Och frågan är om Internet har rivit ner tidigare uppställa etiska ”murar” som
har haft sin grund i den relativt komplicerade process som skatteplanering eller
utlandssparande innebär, speciellt för mindre aktörer. De nya förutsättningarna128

som Internet skapar medför nya möjligheter129 som i stort sett ger alla nya verktyg130.
Därmed kan man nog anta att företagens och för all del privatpersonernas etiska
beslut också omvärderas.

Egenintresse styr?

Holländaren Bernard Mandeville framhöll i skriften "The Fable of the Bees" betydelsen
av att följa sitt egenintresse och att detta var en förutsättning för entreprenörskap131.
Ett tankesätt som kan få stora konsekvenser eftersom den nya tekniken har banat
väg för entreprenörsanda genom om att inträdesbarriärerna minskar (som t.ex. att
det har blivit billigare att nå nya marknader)132.

En utveckling som stödjer den etiska skiftningen är att företag, i den nya ekonomin, i
större utsträckning än tidigare fattar beslut som infattar en kontroll och ett ägande av
bolagen från ett eller flera skatteparadis. Detta visar en granskning av 25 slumpvis
utvalda unga tillväxtföretag som kan definieras tillhöra ”den nya ekonomin”.

Beslut som vissa väljer att kalla egoistiska, giriga och omoraliska133 medan andra
väljer att kalla dessa för företagsstrategiska och nödvändiga för att överleva i ett
globalt samhälle. Och detta kan man se, ur ett svenskt perspektiv, ha sin grund i att
skattesystemet i vissa lägen tvingar ut ägandet ur landet134. Besluten har även fyra
övriga skäl135:

• Kan sälja aktier utan att behöva betala skatt på reavinst, och dessa kan
användas till att återinvestera

• Större anonymitet som ägare
• Kan operera utan att upptäckas av svenska myndigheter
• Säkra överlämnandet av förmögenheten till nästa generation

Granskningen som är utförd av Vision136 visar att var femte aktie eller var fjärde
krona i dessa bolag kontrolleras och ägs från ett skatteparadis. (Information om vilka
                                                                
127 http://www.demoskop.se
128 Se punkter sidan 13-14
129 Så som att köpa sälja aktie i ett skatteparadis på Internet, få hjälp av köpa offshorebolag
”online” till små kostnader
130 Aktiemäklare på Internet etc.
131 Etik och Finanser, Bergkvist et al. s. 31
132 Ibid sid. 12
133 Artikel: Vision, 2000-10-18, ”Girigheten känner inga gränser”
134 Ibid, ”Fusket sprider sig till småspararna”
135 Ibid, ”Därför väljer investerarna utlandet”
136 Ibid, “De heta it-företagen har flytt till skatteparadisen
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dessa företag är och hur stor del som är skatteparadis ägd, se bilaga 1 punkt 2). Dessa
beslut fattas också allt tidigare, oftast sker de under planeringsstadiet alltså vid
framtagningen av affärsplanen137.

Om det nu är så att egenintresse avgör så kan man konstatera att stora organisationer
har svårare att skapa en enighet om oetiskt beslut eftersom vid företag med starka
intressenter (aktieägare, kunder etc.) gäller ”minsta gemensamma nämnare”. Vilket
sannolikt betyder att den/de intressenterna med den högsta ”etiska” inställningen
efterföljs. Därför kan det vara svårare för större företag att ta beslut om att lägga sin
verksamhet offshore, eftersom kollektiva intressen styr.

Som Bernard Mandeville framhåller, så styrs ofta entreprenören av ett starkt
egenintresse som en av det största drivkrafterna. Något som granskningen från
Vision påvisar. Principen om minsta gemensamma nämnare gäller även här men
sannolikheten att man skatteplanerar blir större i och med att antalet intressenter inte
är lika många.

Ändrad attityd i Sverige

"Min egen misstanke är att den mentala beredvilligheten att fullt ut utnyttja
möjligheten att smita från skatten via den bristande kontrollen av utlandskontona
knappast fanns där från början, utan har tilltagit efter hand"138. Detta kan dock inte
bevisas, men vi upplever just idag en snabb tillväxt av att spara i fonder, aktier och
försäkringar av olika slag.

Sverige är det land som har det bredaste fondsparandet i världen. Vilket också skapar
möjligheten till att den breda massan uppmärksammar de möjligheter som erbjuds
för att undgå skatt och frestas av tanken och ser möjligheten att få en bättre tillvaro
på det personliga planet. Om man skall hårdra denna analys och se tendenser inom
andra områden i det svenska samhället gällande just detta att man bortser från
kollektivets bästa och istället ser till sitt eget bästa eller sin närmaste omgivnings
(familjen) bästa. Ett exempel här är att enligt RSV så bestämde sig 200 000
utlandsfondsparare (av totala 400 000) att inte redovisa sina kapitalvinster 1999 som
uppgick till 3-4 miljarder.

När denna etiska utveckling blir uppmärksammad med mediernas hjälp, bland de
folkvaldas representanter som är utsedda till att se till hela rikets bästa och meddelar
att de strävar mot jämlikhet. När dessa personer visar sig ha utnyttjat statliga medel
eller inte betalar sin skatt i tid för sin egen vinnings skull, så är det inte så konstigt att
denna utveckling också finns i det övriga samhället. När våra ”förebilder” ger dessa
moraliska tveksamma "affärer" så kan det ses som att det är legitimt också för oss
andra att utföra oetiska handlingar (jmf Enirofallet ovan).

Sanningen, avslutningsvis, är att vi inte kan med säkerhet visa på en historisk
utveckling av denna attitydförändring. Men vi vill hävda att Internet gjort det enklare
                                                                
137 Artikel: Ekonomi24, 2000-10-18, “IT-ägandet flyttar till skatteparadis”
138 Jakten på den försvinnande skatten, s. 44, Klas Eklund, SNS förlag 1998
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att flytta sitt kapital till andra länder som i sin tur ha gjort att personer, juridiska såväl
som fysiska, har ställts inför valmöjligheter som utan Internet inte hade varit möjligt.
Och ur det perspektivet så kan man nog påstå att i och med Internets indirekta
effekt så har attityden till att flytta verksamheter och kapital till utlandet ökat.

Statsfinansiellt

Ur ett statsfinansiellt perspektiv så konkurrerar världens stater med skatterna, för att
erbjuda det mest fördelaktiga företagsklimatet. I och med att företagen i många fall,
p.g.a. hyperkonkurrens, organiserar sig utifrån ett skatteplaneringshänseende, så har
skattekonkurrensen ökat mellan världens stater. Denna utveckling har alltså Internet
indirekt, genom globaliseringen, påverkat. Man kan alltså se, som tidigare tangerats,
likheter mellan den konkurrens staterna möter med den som företagen brottas med.

Om Sverige skulle hålla fast vid det skattetryck man har idag139. Vilket skapar den
situation som det svenska näringslivets skattedelegation har gjort beräkningar kring.
Nämligen hur mycket kapital de tror de svenska hushållen har flyttat utomlands för
att undvika den svenska kapitalbeskattningen. Siffrorna indikerar att de har flyttat
500 miljarder vilket leder till att den svenska staten går miste om 15 miljarder årligen
i avkastningsskatt140. Socialdemokraterna angav i en rapport 1997 att det kapital som
då hade placerats utomlands var 325 miljarder141. I och med att skatteplanering (som
innefattar utlandslösningar) inte är någon ny företeelse så hävdar vi att denna
utveckling troligtvis uppvisar en exponentiell utveckling (jmf Robert Smith ovan).
Internet har påverkat denna utveckling direkt genom att informationen om olika
skattetekniska lösningar har blivit mer lättillgängliga142.

De transnationella finansiella transaktionernas andel av de större i-ländernas BNP
visar en fortsatt accelererande utveckling (10 % 1980 till över 100 % 1992). 1998
hade dessa transaktioner en daglig volym på ca. 20 000 miljarder kronor. Detta
innebär att denna utveckling av det finansiella kapitalet är en jättelik och snabbt
växande potentiell skattebas för de stater eller jurisdiktionen som har ett lågt
skattetryck eller ingen skatt alls, både gällande tillgångsmassan/volymen men även
alla de transaktioner som utförs. Utvecklingen har dock troligtvis motsatt effekt för
stater som Sverige som har ett högt skattetryck, där dessa skattebaser i allt snabbare
takt och i allt större utsträckning lämnar landet. Dock vill vi tillägga att dessa
transaktioner i huvudsak visar den finansiella globaliseringen, men man kan dock inte
utesluta att transaktionerna även har grund ur ett skattetekniskt perspektiv av den
anledningen att kapitalet placeras där det skapar det högsta värdet. Vad detta beror
på är, som tidigare nämnts, det som är karakteristiskt för en global värld (se punkter
sid. 15). Internet har haft en indirekt påverkan kring denna utveckling på så sätt att
det har skett en attitydförändring om hur vi lever och verkar gentemot samhälle och
marknad.

                                                                
139 Regeringen har satt igång "Skattebasutredning" som väntas ge svar, sommaren 2002, om
Sverige kommer att sänka skatten på kapital.
140 Affärsvärlden, 2001-01-17, ”Skatteplaneringen ökar”
141 Vision, 2000-10-18, ”Fusket sprider sig till småspararna”
142 Affärsvärlden, 2001-01-17, ”Skatteplaneringen ökar”
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Vad som blir allt tydligare i en global och öppen ekonomi är att höga skatter inte
garanterar stabila skatteinkomster utan tvärtom kan leda till vikande skatteinkomster.
Man ser tydliga tendenser att skattetrycket kommer att läggas på mindre rörligare
skattebaser. Här ställer vi oss bakom Mats Persson analys (se sid.19) att en utveckling
mot generellt lägre skatter på rörliga skattebaser världen över är här för att stanna.

Hur skall då staterna möta denna globala konkurrens och denna urlakning av de
nationella ekonomierna? Bo Carlsson menar i boken, Efter Internet, att det enda riktiga
möjligheten är att globalisera också världen; att skapa ett enda land för oss alla. Dit är
det emellertid långt och under vägen är det instrument som står till fler och bättre
internationella överenskommelser samtidigt som politikerna tvingas inse att man
måste finna andra och nyare former för den regionala och lokala politiken. Det
kommer inte att vara möjligt att bygga framtidens offentliga ekonomi på att kunna
kontrollera och infordra pengar på enbart vare sig varor eller inkomster.

Det finns två vägar att gå; att försöka kontrollera allting och beskatta det som går,
eller att acceptera att det som inte går att beskatta allt och i stället bygga ett mindre
offentliga välfärdssystem på några enkla beskattningsregler. Den enda riktiga reella
möjligheten, enligt Bo Carlsson, ligger i det sistnämnda, ifall man vill ha ett öppet
och demokratiskt samhälle. Det första alternativet leder däremot till ett totalt
kontrollerat samhälle; skattepoliser, tullkriminalare och skatterevisorer kommer att
dominera samhället.143

Slutförklaringsmodell

Som slutmodellen visar och om man jämför den med den första ”strukturen” (sid.
42) så ser man uppenbara skillnader. Pilarna står för de effekter som Internet har
medfört. Vi kan inte i monetära mått påvisa det ena eller det andra kring
utvecklingen. Utan bara belysa tendenser inom området.
                                                                
143 Efter Internet, Bo Carlson, 1999 s.
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Slutsats

Den viktigaste direkta effekten som Internet har haft kring skatteplaneringens
utveckling är att informationen om dessa skattetekniska lösningar är lättillgängligare.
Det faktum att offshorecentra kan erbjuda sina kunder en bättre produkt, tjänst och
service, som är anpassade efter det specifika behovet de har leder till att ett högre
värde skapas för kunderna. Internet skapar allt detta genom den ökade
interaktiviteten och på detta sätt påverkar de skatteplaneringens utveckling. Denna
ökade interaktivitet har också lätt till att offshorecentra kan dela upp marknaden
mellan sig. Där var och en vänder sig till en specifik nisch. Och därmed kunnat
”tillfredsställa” den efterfrågan som finns att skatteplanera. Den ökade efterfrågan
skapar 130 000 nya offshorebolag varje år.

En annan direkt effekt kring skatteplaneringens utveckling är den anonymitet som
Internet har skapat. Där en sämre insyn i transaktionerna (genom i många fall
kryptering) leder till att kontrollorganen har större svårigheter att kontrollera dessa.
Detta är framförallt en utveckling som är intressant för företag och privatpersoner
som skatteplanerar på ett olagligt sätt.

Troligtvis kommer Internet spela en större direkt roll i framtidens skatteplanering än
vad den har gjort hittills, vilket innefattar ”cyber”- och ”offplanet” lösningar.

Hitintills har Internets indirekta påverkan betytt mest för skatteplaneringens
utveckling. Här är det framförallt två faktorer som har haft störst betydelse:

• Attitydförändring
• Höjt upp globaliseringen till en ny nivå

Internet har medfört en liberal inställning till skatteplanering och att globaliseringen
har förts upp på en ny nivå, leder troligtvis till att de beslut som näringslivet och
privata intressen fattar i en global värld har blivit vanligare. Vi ser detta tydliga
samband:

Internet har bidragit till att globaliseringen har ökat. Detta leder till att en större
konkurrens har skapats, vilket leder till att många företag har en globalinriktning på
sin affärsverksamhet. Man tänker alltså globalt i affärerna. Detta globala synsätt
gällande företagets förehavanden och det faktum att man möter en mycket tuff
konkurrens kan leda till att företagen skatteplanerar för att erhålla en någorlunda
framskjuten position i denna konkurrens. Denna inriktning och uppstrukturering av
affärsverksamheten intar företag, som definieras tillhöra den nya ekonomin, redan
från dag ett.

Detta har framförallt två förklaringar, dels att dessa företag är införstådda med att
det kanske krävs en skatteplaneringsstruktur på företaget för att överleva. Och det
faktum att ett svenskt riskkapitalbolag som är intresserade av att investera i ett
svenskt företag och söker en medinvesterare i utlandet, får klara direktiv från
medinvesteraren att det svenska företaget måste ha en skatteplaneringsstruktur, dels
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för att klara sig i den tuffa konkurrensen men också för att investerarna erhåller en
större avkastning på det investerade kapitalet om företaget beskattas så lite som
möjligt i Sverige.

Denna utveckling leder till att de internationella kapitalströmmarna ökar, och de
som har kontrollen eller driver dessa strömmar (näringslivet) har ett
vinstmaximeringsperspektiv kring var någonstans detta kapital skall placeras.
Vilket leder till att det existerar en större möjlighet att dessa strömmar hamnar i
ett skatteparadis där de erhåller den största avkastningen.

Längs detta samband gällande beslut ur ett skatteplaneringshänseende så har Internet
medfört en attitydförändring där företagen och investerare fattar beslut, gällande
relationer, som definieras och bestäms av marknaden och inte av
samhällstillhörighet. Alltså, existerar det en större möjlighet att skatteplaneringen har
ökat där Internet har fungerat som en accerelator till denna utveckling. Som tidigare
nämnts är det mycket svårt att visa denna troliga ökning i monetära termer. Men med
detta logiska samband, hävdar vi, tydligt visar vad Internet har medfört för
möjligheter och förändringar som leder till att skatteplaneringen har ökat.

Ur det statsfinansiella perspektivet så ser vi att Sverige kan få svårt att behålla rörliga
skattebaser inom landet p.g.a. det höga skattetrycket. Vilket knappast kommer att
leda till en sämre välfärd med kanske skapar vissa problem om man tvingas att sänka
skatterna till europanivåer för att bli konkurrenskraftiga i framtiden.

Utbud och efterfrågan

För att beskriva ett ytterligare tydligt samband kring Internets påverkan på
skatteplaneringens utveckling, så måste man gå ner till de grundläggande ekonomiska
termerna utbud och efterfrågan. Dessa är grunden till att det över huvudtaget
uppstår en produkt eller tjänst (marknad)144.

Hur uppstår utbudet av skatteplanering:

• Det måste existera stater som skiljer egna och andra staters valutor och residens
(hemvist), tillåter bedrivandet av finansiell verksamhet med och av icke-residenta
valutor, personer, bolag och i praktiken gör den senare mer förmånlig än vad det
skulle vara att hantera samma verksamheter onshore (1).

Hur har Internet påverkat detta utbud

• Kommunikativt så ligger dessa skatteparadis mycket närmare (2, direkt).
• Informativt så kan skatteparadisen marknadsföra sig på ett bättre sätt över

Internet (3, direkt).

                                                                
144 Inom parentes visas det nummer som den enskilda punkten har i modellen och om Internet
effekten är direkt eller indirekt till utbudets eller efterfrågans utveckling.
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• Interaktiviteten gör att utbudet kan differentieras vilket leder till en högre
kundtillfredsställelse. Interaktiviteten tillsammans med att dessa skatteparadis
samarbetar leder till att dessa kan dela upp marknaden mellan sig (4, direkt).

Hur uppstår efterfrågan till skatteplanering:

• Ett spänningsförhållande mellan
jämlikhet och effektivitet vid
utformandet av det offentliga
åtagandet som tolkas på olika sätt i
olika stater. Vilket leder till olika
skattetryck och struktur mellan
världens stater (5).

• Att det existerar ett egen intresse, att
man vill påverka sin egen ekonomiska
situation. Man har svårt att se
sambandet mellan de pengar man
betalar in till staten eller kommunen
och det man får för dessa pengar (6).

Hur har Internet påverkat denna
efterfrågan

• Attitydförändring (7, indirekt).
• Internet har drivit på globaliseringen

med allt vad detta leder till (8,
indirekt).

Om man har ett utbud och efterfrågeperspektiv när man analyserar
skatteplaneringens utveckling. Så blir det tydligt att Internets direkta påverkan har
haft den största betydelsen gällande utbudet och tvärtom gällande efterfrågan.

Om man ser till helheten så har de indirekta effekterna spelat den största betydelsen
gällande skatteplaneringens utveckling. De direkta har inte varit obetydliga men inte
alls haft lika stor betydelse som de indirekta. Här finns det dock utvecklingstendenser
som troligtvis tyder på att de direkta kommer spela en större roll vid morgondagens
skatteplanering. Vilket kan leda till strukturella förändringar (”offplanet”). Men
troligtvis är det så att den indirekta påverkan alltid kommer att ha den största
betydelsen för skatteplaneringens utveckling. På så sätt att tekniken kommer aldrig
fatta det enskilda beslutet att skatteplanera det kommer alltid att ligga på individen
eller organisationen att fatta detta beslut.
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1. Sveriges skatteinkomster 1997, i miljoner kronor, i andel av
totalaskatteinkomster och i andel av BNP145.

Skatteslag                 Skatte-    Andel av     Andel av BNP
                                  inkomst  total skatt

Statlig inkomstskatt 29 345 3,1 1,6
Kommunal inkomstskatt 285 497 29,9 15,8

Direkt skatt på arbete 314 842 33,0 17,4

Arbetsgivaravgifter 237 492 24,9 13,2
Egenföretagaravgifter 5 652 0,6 0,3
Allmänna egenavgifter 46 438 4,9 2,6
Särskild löneskatt 12 799 1,3 0,7

Socialförsäkringsavgifter 302 381 31,7 16,7

Övrigt -923 -0,1 -0,1

Skatt och avgifter på arbete 616 300 64,5 34,1

Skatt på kapitalinkomst 11 313 1,2 0,6
Fastighetsskatt 14 870 1,6 0,8
Förmögenhetsskatt 5 329 0,6 0,3
Arvsskatt 1 573 0,2 0,1
Gåvoskatt 222 0,0 0,0
Kupongskatt 1 663 0,2 0,1

Kapitalskatt på individer 34 970 3,7 1,9

Fastighetsskatt 12 210 1,3 0,7
Avkastn.skatt på pensionsm. 12 293 1,3 0,7
Förmögenhetsskatt 124 0,0 0,0
Bolagsskatt 46 509 4,9 2,6

Kapitalskatt på företag 71 136 7,4 3,9

Stämpelskatt 2 624 0,3 0,1
Skatt på kapitalinkomst 108 730 11,4  6,0
Moms 150 283 15,7 8,3

Skatt på energi och miljö 49 223 5,2 2,7
Skatt på alkohol och tobak 17 644 1,8 1,0
Skatt på fordon 6 787 0,7 0,4
Skatt på import 3 808 0,4 0,2
Övriga punktskatter 2 285 0,2 0,1
Punktskatter 79 747 8,3 4,4

Skatt på varor och tjänster 230 030 24,1 12,7

Summa 955 060 100,0 52,9

                                                                
145 RSV, “Vår förvaltning år 2010 - I globaliseringens spår, 2000:9” s.270
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2. Utlandsägandets andel genom skatteparadis i unga svenska tillväxtföretag.

3. Ytterligare exempel på OFC

• St. Kitts har över 9000 offshorebolag
• Nuie har över 3000 IBC (International Business Company) med en

befolkning på 2000 människor
• Bahamasöarna har över 580 olika fonder, 60 försäkringsbolag och över 100

000 IBC. Vidare finns det 418 olika banker från 36 olika länder
• Kanalöarna tillsammans med Isle of Man har över 5 250 miljarder kronor ( i

dagens dollarkurs)
• Österrike har 24 miljoner anonyma konton som är tillsammans värda över

1000 miljarder kronor
• De så kallade skatteparadisen världen över som har 1,2 % av

världsbefolkningen men har 26 % av hela världens finansiella tillgångar och
31 % av amerikanska multinationella bolags vinster (net profit)

• I Luxemburg är 90 % av alla konton utlandsägda
• Caymanöarna är världens femte störst finanscentra efter New York, London,

Tokyo och Hong Kong med 580 olika banker, 2 238 olika fonder, 499 olika
försäkringsbolag, 40 000 IBC och som vi tidigare skrivit över 7000 miljarder
kronor i tillgångar

• Den finansiella servicesektor står för 75 % av Panamas totala nationella
inkomster

• För Jersey är det 80 % av den totala

      Företag %

1. Spray Ventures 56
2. A-com 55
3. Aspiro 54
4. Proffice  47
5. Sky Ventures 46
6. Frango 40
7. A Brand New World 24
8. Bredbandsbolaget 23
9. Utfors 17
10. Toga 17
11. Castcom 14

      12.  Snowdrops 13

     Företag %

13. Halogen 11
14. NetonNet 10
15. Teligent  9
16. Enlight  9
17. Know IT  8
18. E24  6,5
19. Alfaskop  4,4
20. Cycore  4,3
21. Entra  2,4
22. Bluemarx  2
23. Entrappa  1,7
24. Traction  1,3
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4. Skatteparadispräglade offshorecentra i världen146

                                                                
146 BRÅ-rapport 2000:19, ” Finansiella offshore-marknader och skatteparadis”, s.35

Afrika

Liberia
Mauritius*
Seychellerna

Asien

Cook Island 3
Hong Kong 5*
Labuan 4
Macau 5
Marshallöarna
Nauru
Niue 3
Singapore*
Tonga
Vanuatu*
Västra Samoa

Europa

Andorra
Cypern*
Gibraltar 1*
Guernsey 1, 7*
Isle of Man 1*
Jersey 1*
Liechtenstein
Luxemburg
Malta*
Madeira 2
Monaco
Schweiz

Mellanöstern

Bahrein*
Libanon*

Nord- och Sydamerika

Anguilla 1
Antigua
Aruba*
Bahamas*
Barbados*
Belize
Bermuda 1*
Brittiska Jungfruöarna 1
Caymanöarna 1*
Costa Rica
Dominikanska republiken
Grenada
Montserrat 1
Nederländska Antillerna 6*
Panama*
St. Kitts och Nevis
St. Lucia
St. Vincent & Grenadinerna
Turkos & Caicos 1

Noter: 1 Utgör United Kingdom Crown Dependencies alt. United Kingdom Dependent Territories.
2 Tillhör Portugal. 3 Tillhör Nya Zeeland. 4 Tillhör Malaysia. 5 Tillhör Kina. 6 Tillhör Nederländerna. 7
Till Guernsey räknas även Sark och Alderney. * Medlem av OGBS (Offshore Group of Banking
Supervisors).

Kriterier och anmärkningar: Med skatteparadispräglade offshore-centra avses i allmänhet juris-diktioner
som tillåter banker och bolag att bedriva offshore-verksamhet och samtidigt undantar dem från skatt och
regleringar som normalt gäller för onshore-verksamhet. Jurisdiktioner som enbart tillåter detta inom snävt
avgränsade områden upptas inte i listan, vilket förklarar frånvaron av t.ex. USA, Japan, Thailand, Uruguay
och Irland (Dublin). Det bör påpekas att gränsdragningarna är svåra att göra i konkreta fall och att resp.
jurisdiktions lagverk är i ständig förändring. Därför ska listor som dessa behandlas med viss försiktighet.


