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For nogen tid siden rullede den såkaldte Paradise Papers-sag, hvor en omfattende læk hos et 

advokatfirma baseret i Bermuda endnu en gang fik politikere og medier til at forarges. Paradise 

Papers har genåbnet diskussionen fra Panama Papers-sagen om, at adskillige stater går glip af 

skatteindtægter, når særligt velhavende borgere flytter indkomst og formuer i det, der påstås er 

skattely.  

Mediernes og specielt mange politikeres reaktion afslører, hvor lidt de faktisk overvejer, hvad de 

forarges over. 

En væsentlig del af forargelsen hviler på, at skatteunddragelse fratager stater midler, så de ikke 

længere har råd til "gode ting" som sundhedsvæsen, skoler eller nødvendig infrastruktur.  

Påstanden hviler på en helt fundamental misforståelse af, hvordan regeringer - og praktisk taget alle 

andre - tager beslutninger. 

Problemet kan formuleres meget simpelt og er kendt fra de flestes hverdag. Hvis en almindelig 

Børsen-læser får 1000 kr. mere om måneden, øger hun ikke alle sine indkøb lige meget. Hun køber 

for eksempel næppe mere mad eller flere aviser, men bruger den ekstra indkomst på noget andet, 

hun værdsætter. Med andre ord tager hun beslutninger på margenen: hvad man bruger de ekstra 

midler på, uanset hvad man allerede har brugt? 

På samme måde vil regeringer og stater ofte ikke bruge flere midler på hospitaler, infrastruktur eller 

skolevæsen, hvis deres skatteindtægter stiger. Mens de ekstra midler potentielt kunne give bedre 

sundhed, er den ekstra effekt lille i forhold til de mange andre ting, regeringerne sigter efter. Ikke 

mindst vil aktiviteter, der øger deres chance for fortsat at blive ved magten, som oftest være langt 

mere attraktive at bruge midler på. At man regner med at politikere, ganske imod deres 

egeninteresse i genvalg, automatisk gør "det rigtige" med de ekstra midler, kaldes meget sigende 

ofte for "nirvana-antagelsen". 

En anden måde at se problemet på er at sætte navn på de politikere, der mere præcist lider de større 

tab af skatteprovenu, når velhavende borgere unddrager sig skat.  

 

Russere optræder ofte i papirerne, hvilket indebærer, at den regeringsleder, der i virkeligheden står 

for, hvor de ekstra midler endte, er Vladimir Putin. Mange rige kinesere figurerer i papirerne, ligesom 

Brasilien og Sydafrika ofte optræder. I disse lande er det henholdsvis en diktatorisk magtelite, et 

politisk system, hvor store dele af eliten efterforskes for omfattende bestikkelse, og den åbenlyst 

korrupte Jacob Zuma i Sydafrika, der rammes af skatteunddragelse. 



Skal man foretage en konkret vurdering af konsekvenserne af skatteunddragelse, både når den er 

ulovlig, og når der er tale om fuldt lovlig skatteplanlægning, må man derfor overveje, hvad politikere 

rent faktisk bruger de ekstra penge på.  

Det er dybt naivt at tro, at virkelighedens politikere gør mere godt med flere penge. 
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