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I sin nyligen publicerade bok Projekt Pana-
ma – Ett år med världens största läcka kon-
staterar Minna Knus-Galán bland annat att 
det i 76 länder påbörjats sammanlagt 150 oli-
ka utredningar som har med Panamadoku-
menten att göra. I utredningarna är ett flertal 
myndigheter inblandade, såsom tull, polis, 
åklagare, skattemyndigheter, etcetera. Mer än 
6 500 skattebetalare och företag undersöks 
misstänkta för skatteflykt. 1) Hon noterar vi-
dare att Europol har jobb för flera år framöver 
och att också Panama sent omsider gått med 
i OECD:s automatiska utbyte av information 
om finansiella konton. Landet har också lag-
stiftat om strängare redovisningskrav för off-
shorebolag. 2)

  Finns det en reell chans att de så kallade 
skatteparadisen, det vill säga jurisdiktioner 
utan eller med mycket låg beskattning och 
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inget effektivt informationsutbyte samt brist på 
transparens rörande lagstiftningen, minskar i an-
tal och rentav försvinner helt och hållet?

Nedan resonerar jag litet närmare om detta 
med uttrycklig fokus på det automatiska infor-
mationsutbytet och pekar också på de svagheter 
som är förknippade med detta rätt nyligen etable-
rade globala system för automatisk informations-
utväxling av kontouppgifter – ett av medlen att 
strypa skatteparadisekonomin. 3) Avslutningsvis 
redogör jag kort för några synpunkter på den fin-
ska beskattningen och påståenden om att beskat-
taren hos oss gått för långt i sin strävan att be-
gränsa företagens skatteplanering. Bilden är så-
lunda mer mångfasetterad än man från början 
kanske föreställer sig.

Jag har i ett annat sammanhang berört de reg-
ler som föreslagits av OECD när det gäller att 
komma åt erosionen av skattebasen, det vill sä-
ga BEPS – Base Erosion and Profit Shifting. 4) 
Här handlar det om att beivra företeelsen att fö-
retag lägger vinsten i låg- och kostnaden i hög-
skatteländer. Ett fenomen, som i hög grad har att 
göra med bristen på koordination av nationella 
regler, internationella standarder som inte hållit 
jämna steg med utvecklingen och en betydande 
brist på data. 5) 

Inledande synpunkter
”Publicity is justly recommended as a remedy for 
social and industrial diseases. Sunlight is said to 
be the best of disinfectants; electric light the most 
efficient policeman.” är ett av Louis Brandeis me-
ra kända uttalanden. Det ingår i artikeln “Oth-
er People’s Money – and how Bankers Use It” 
från 1914. Brandeis, som var domare vid högsta 
domstolen i USA från 1916 till 1933 6), är i al-
la fall mest känd för sina synpunkter på integri-
tetsskyddet, åtminstone inom juristkretsar. Arti-
keln “The Right to Privacy”, som han skrev till-
sammans med sin juristkollega Samuel D. War-
ren, och som publicerades 1890 i Harvard Law 
Review, är utan tvekan en klassiker.

Vad har nu detta att göra med det här behand-
lade ämnet? Kravet på offentlighet och transpa-
rens har utan tvekan relevans i detta samman-
hang och är fortsatt lika aktuellt. Sekretess är, 
som jag påpekat, en av de viktigaste ingredien-
serna i skatteparadisekonomin. Men också ett 

alltför vältilltaget integritetsskydd i form av starkt 
begränsad tillgång till medborgarnas – åtminsto-
ne de statligt anställda beslutsfattarnas – skatte-
uppgifter kan vara av betydelse då man diskute-
rar en fungerande beskattning, också rörande ett 
relativt effektivt skattesystem. Här koncentrerar 
jag mig i alla fall i huvudsak på den förra aspek-
ten, det vill säga offentligheten och transparen-
sen, inte på den senare, integritetsskyddet. 7) 

Det automatiska informationsutbytet
I epilogen till sin bok The Panama Papers konsta-
terar Bastian Obermayer och Frederik Obermaier 
bland annat “In all honesty, we had not expec-
ted much from our revelations. We hoped to att-
ract the interest of our readers and we expected 
trite demands from politicians across the globe. 
But real change? Genuine progress in the battle 
against the shady world of offshore business? Not 
really.” 8) I de följande avsnitten räknar de lik-
väl upp åtgärder, som uppenbarligen enligt dem 
inger hopp om att kunna stävja skattesmitning-
en. En av dessa åtgärder är det automatiska in-
formationsutbytet rörande finansiell information. 

Det automatiska utbytet av information mellan 
skattemyndigheter i olika länder är utan tvekan 
ett nödvändigt instrument när det gäller att be-
gränsa möjligheten att hemlighålla skatteuppgif-
ter, men huruvida det är tillräckligt återstår att se. 
Nedan beskriver jag kursoriskt existerande regler 
och vad de innebär, men framförallt vilka pro-
blem som är förknippade med dem.

CRS
Såsom svar på de så kallade G 20-ländernas krav, 
vilket utan tvivel hade samband med finanskri-
sen 2008–09, utvecklade OECD en gemensam 
rapporteringsstandard, Common Reporting Stan-
dard (CRS). Denna godkändes av OECD:s råd 
15.7.2014. Reglementet uppmanar enskilda sta-
ter eller jurisdiktioner att skaffa sig information 
från sina finansiella institutioner och årligen au-
tomatiskt vidarebefordra den till andra stater el-
ler jurisdiktioner. I reglementet definieras den in-
formation, som skall utväxlas, de finansiella in-
stitutioner som är rapporteringsskyldiga, de oli-
ka konton och skattskyldiga som avses, samt vis-
sa så kallade aktsamhetsprocedurer (due diligen-
ce) rörande integritesskyddet, till exempel per-
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sonuppgifter, som institutionerna skall tillämpa. 
Avsikten är således att erhålla så omfattande in-
formation som möjligt om medborgarnas utländ-
ska investeringar för att beskattaren skall kunna 
beivra eventuellt skattefusk.

Bestämmelsen om CRS infördes i den fins- 
ka lagen om beskattningsförfarande (18.12. 
1995/1558) i § 17 c 9) och erhöll därmed lagstad-
gat stöd hos oss. Den trädde i kraft 15.4.2016. En-
ligt den meddelar skatteförvaltningen föreskrifter 
om tillämpningen av aktsamhetsproceduren, om 
uppgifterna som skall lämnas samt om tidpunk-
ten och sättet för lämnande av uppgifter. Före-
skrifterna ingår i Skatteförvaltningens anvisning 
om tillämpning av bland annat § 17 c. Det kan 
nämnas att de finska pensionsbolagen inte om-
fattas av CRS trots att definitionen av ett finans-
institut är omfattande.

EU:s direktiv om utbyte av 
upplysningar
I motsats till CRS, vars ambition är global, gäller 
direktivet självfallet enbart Europeiska unionen 
(EU). Implementeringen av direktivet verkställ-
des hos oss genom en särskild lag. 10) Av den, det 
vill säga lagen, framgår bland annat att den gäl-
ler såväl upplysningar utan föregående begäran 
som upplysningar på begäran och automatiskt 
utbyte av upplysningar. I §17 b i lagen om be-
skattningsförfarande ingår också en hänvisning 
till direktivet.

FATCA
De bilaterala avtal USA slutit med andra länder 
antingen om ömsesidigt utbyte av skatteinforma-
tion, men också om ensidig skyldighet för dessa 
att lämna information till de amerikanska skatte-
myndigheterna om amerikanska medborgares ut-
ländska finansiella investeringar, bygger på den 
så kallade Foreign Accounts Tax Compliance Act 
från 2010 (FATCA). I den finska lagen om beskatt-
ningsförfarande i §17 a ingår bestämmelser om 
tillämpningen av FATCA. 

Det förekommer således tre regelverk om utby-
te av information, som kan vara av betydelse vid 
beskattningen. CRS och FATCA, som avser auto-
matiskt informationsutbyte, samt EU:s direktiv, 
som också gäller andra slag av informationsutby-
te. CRS är multinationellt och bygger på ett frivil-

ligt åtagande, som i och för sig lämpligen imple-
menteras med lagstiftning, medan FATCA, som 
sagt, är ett bilateralt arrangemang, som emane-
rar i amerikansk lagstiftning. FATCA stiftades un-
der Obama-administrationen. För att utländska 
finansinstitut inte skulle bryta mot nationell lag-
stiftning ingicks bilaterala avtal mellan USA och 
de relevanta utländska jurisdiktionerna, som idag 
uppgår till drygt 100 stycken. Det kan nämnas att 
man i Norden varit pionjär på området och på 
begäran utbytt skatteinformation redan från och 
med 1991. 11) 

Informationsutbytets utmaningar
Det förekommer således ett nätverk av multi- och 
bilaterala avtal för automatiskt utbyte av informa-
tion för att förhindra att skattskyldiga undandrar 
sig beskattning. Att detta instrument inte är pro-
blemfritt har jag indikerat inledningsvis. Nedan 
belyser jag utmaningarna litet närmare. 12) 

För närvarande täcker avtalsnätverket över 100 
länder. 13) Utanför finns fortfarande ungefär lika 
många. Det här är naturligtvis ett problem och 
frågan är i vilken mån nya skatteparadis uppstår. 
De centrala finanscentrumen är visserligen med 
om tillämpningen av CRS. 14) Antalet medlem-
mar i Global Forum ger också en indikation om 
att viljan att införa regler om transparens sprider 
sig, vilket motiverar en viss optimism beträffan-
de bekämpningen av skatteparadisekonomin. Fo-
rumet har för närvarande 142 medlemmar och bi-
drar genom sin övervakningsverksamhet och si-
na utredningar till att sprida betydelsen av trans-
parens och informationsutbyte i skattesamman-
hang. Så länge CRS inte är heltäckande kvarstår i 
alla fall problemet, åtminstone delvis.

Ett annat dilemma är att informationsutbytet 
är asymmetriskt. Det här gäller framförallt USA, 
som i utbyte ger väldigt knapp information. Det-
ta kan innebära att en del av dem som skyggar 
för transparens och informationsutbyte söker sig 
dit. Bland annat i den amerikanska delstaten Ne-
vada lär serviceutbudet som tar sikte på skatte-
flykt ha ökat. 15) Delstatslagstiftningen där tillå-
ter nämligen att man gömmer undan uppgifter 
för myndigheterna. Det förekommer också län-
der som förhåller sig restriktivt till utbytet med 
att hävda att dataskyddet är outvecklat i ett visst 
mottagarland.
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Vid sidan av detta “täckningsproblem” är det 
klart att vissa skattepliktiga helt enkelt medvetet 
drar sig undan. Jag tänker här på två fenomen. 
Det ena handlar om ovilja att repatriera skatte-
pliktig inkomst eller skattepliktiga investeringar, 
eftersom dessa kan råka ut för hårdare beskatt-
ning och skattesubjekten rentav för sanktioner. I 
vissa länder såsom i Sverige har man löst detta 
genom att stipulera straffrihet för dem som repa-
trierar sina obeskattade tillgångar eller inkoms- 
ter innan myndigheterna börjat utreda frågan i 
det enskilda fallet. Hos oss strandade försöket att 
införa dylik lagstiftning på att flera grundlagsex-
perter ansåg att regeringens förslag strider mot 
grundlagens § 6 om jämlikhet. 16) 

Den andra företeelsen handlar om att investe-
ra de obeskattade medlen i fastigheter, värdefö-
remål eller konst, eftersom det automatiska infor-
mationsutbytet endast gäller finansiella tillgång-
ar på konton. En eventuell indikation på detta 
är att offshorebolagens fastighetsinvesteringar i 
London på senare tid ökat markant. 17)  

Något som har med själva det automatiska ut-
bytet att göra gäller reglernas utformning. Det 
verkar som om CRS snarare skulle vara avsedd 
för informationsinsamling än för att kunna vidta 
relevanta åtgärder med anledning av informatio-
nen, alltså för användning. De utväxlade uppgif-
terna går nämligen inte enligt uppgift att använ-
da maskinellt och kräver sålunda individuell be-
handling. 18) Det automatiska utbytet kräver an-

tagligen en begäran om ytterligare information 
under alla omständigheter. Transaktionskostna-
derna ökar således fast de borde minska. Det är 
också svårt att veta om finansinstituten som CRS 
avser lämnar all information. Sanktioner saknas 
nämligen att beivra tillämpningen av standarden. 
Dessutom kan enskild skattskyldig undvika rap-
portering genom att dela upp ägandet till tillgång-
arna på det relevanta kontot i mindre än 25 pro-
cent per förmånstagare. 19) 

Ett ytterligare sätt att undvika informations-
utbytet är att skaffa sig ett skattemedborgarskap 
i en lämplig jurisdiktion. 20) CRS gäller ju en-
dast utlänningars finansiella innehav, inte med-
borgares. 

Trots att informationsutbytets effektivitet be-
gränsas av både omfattnings- och designproblem 
samt att vissa jurisdiktioner medvetet verkar att 
försöka kringgå det genom att erbjuda särskilda 
tjänster inger nuläget ändå en viss optimism. CRS 
har utan tvekan preventiv effekt. Det är helt en-
kelt inte värt att hamna in i en kostsam skattepro-
cess med publicitet som följd. Det ökande anta-
let medlemmar i Global Forum borgar också, som 
sagt, för att informationsnätverket blir allt mer 
omfattande och därmed tätare. Det blir sålunda 
svårare och därmed kostsammare att ägna sig åt 
skattesmitning. OECD:s rapport till G 20-mötet i 
juli i Hamburg ger också uttryck för optimism. I 
den sägs bland annat “2017 marks a significant 
year in the progress towards tax transparency. … 
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The first exchanges under the AEOI Standard are 
set to begin shortly, marking a final end to the era 
of bank secrecy for tax purposes.” 21) 

Just nu är det i alla fall svårt att se att skattepa-
radisekonomin helt skulle försvinna. Men innan 
jag presenterar mina avslutande reflektioner över 
skatteläckornas konsekvenser några ord om att 
det ibland kan finnas risk för att beskattaren ock-
så kan gå för långt i sin iver att stävja skattepla-
nering.

Den finska beskattningen
Det har hävdats att särskilt när det gäller den 
så kallade internprissättningen inom företag har 
man gått för långt. Här handlar det alltså om att 
beskattaren omtolkat koncerninterna affärstrans-
aktioner och till exempel inte godkänt de skatte-
sänkande kostnadsavdrag som gjorts. Det har till 
och med sagts att om man i andra västerländska 
stater skulle tillämpa samma extensiva tolkning-
ar rörande skattekringgående som hos oss skul-
le OECD:s och EU:s ansträngningar att avskaffa 
skattesystemens asymmetri vara onödiga. 22) Det 
sistnämnda är naturligtvis ren spekulation och 
skulle dessutom antagligen inte ha någon nämn-
värd effekt på alla de jurisdiktioner som nu så 
småningom inkluderas i skattesystemet tack va-
re de internationella ansträngningarna.

I det förstnämnda påståendet kan det däremot 
finnas ett korn av sanning. Behandlingen av in-
ternprissättningsfrågor koncentrerades år 2012 
till den så kallade koncernskattecentralen. Där 
inleddes ett projekt rörande internprissättning, 
“transfer pricing”, och ett trettiotal tjänstemän 
anställdes för att bland annat kunna vidta skatte-
inspektioner i finska företag. 23) Det framstår som 
om projektet, åtminstone delvis, skulle ha upp-
fattats som ett sätt att förtjäna pengar för staten. 
Det här är inte i och för sig överraskande. De in-
tjänade beloppens storlek ger nämligen stöd för 
en dylik tolkning. Det första året uppger koncern-
skattecentralen att man på grund av inspektio-
nerna kunnat tillföra cirka 300 miljoner euro till 
företagens beskattningsbara inkomst och följan-
de år cirka 900 miljoner euro. 24) Det är uppen-
bart att skatteinspektionerna inte skall utgöra en 
inkomstkälla för staten, men däremot bör staten, 
det vill säga fiskus, fritt kunna försäkra sig om att 
de koncerninterna dispositionerna är marknads-

mässiga och att de enskilda bolagen inom kon-
cernen som en följd av detta framstår som själv-
ständiga skattesubjekt. 

För att kunna vara på den säkra sidan när det 
gäller den här kritiken måste man naturligtvis 
betrakta de enskilda fallen närmare. 25) Det gäl-
ler i alla fall generellt sett att hitta en balans mel-
lan att å ena sidan bekämpa skatteflykt och att 
å den andra inte automatiskt jämställa skattepla-
nering med skattekringgående – naturligtvis in-
te alltid så enkelt.

 
Avslutande reflektioner
Det finns naturligtvis inget som tvingar vare sig 
företag eller individer att maximera sin skatt. För 
att trygga sin verksamhet måste i synnerhet fö-
retag, men varför inte också individer, vara må-
na om att kostnaderna hålls på en rimlig nivå. 
Skatter är en del av dessa kostnader. Samtidigt är 
det naturligtvis skäl att märka att skatter bidrar 
till den samhälleliga infrastrukturen, till exem-
pel när det gäller logistik och potentiell utbildad 
personal samt hälsovård. Skatter är således inte 
helt jämförbara med vilken kostnad som helst. 
Det finns en tendens att glömma bort detta. Ett 
sätt att hålla det i minnet kunde vara att företa-
gen i sin årsrapport, vid sidan av frågor som be-
rör anställning, kvalitets- och miljöhänsyn, skul-
le rapportera om hur ansvarsfyllt man hanterat 
sin beskattning.

Oberoende av att skattetransparensen genom 
den automatiska rapporteringen i år kommer att 
ta ett stort steg framåt på många håll framstår det 
som lika klart att skatteparadisekonomin inte än-
nu därigenom utraderas. För det krävs ytterliga-
re finslipning av det automatiska informations-
utbytet och noggrann uppföljning av detta samt 
dessutom både långsiktiga lagstiftningsåtgärder, 
såsom transparenta företagsregister med verkli-
ga ägare 26) och att reglerna mot BEPS förverkli-
gas på bred bas, men också grävande journalis-
tik med publicitet som följd. 27) Den senare bi-
drar till att skapa ett tryck på politikerna och att 
hålla intresset för skattefrågor vid liv så att arbe-
tet på de långsiktiga åtgärderna fortsätter. Det lig-
ger i allas intresse. En fungerande och rimlig be-
skattning är ett viktigt medel att stävja oron och 
ojämlikheten i samhället där de sociala klyftorna 
tenderar att öka. 
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