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Den nyligen avslöjade Paradisläckan och förra årets skandal kring de så kallade Panamadokumenten 

har skapat en debatt kring skatteplanering och skatteflykt. Reaktionerna har följt det väntade 

politiska mönstret. På vänsterkanten (och när SVT:s Uppdrag Granskning nyligen behandlade 

fenomenet) kretsar oron kring elitens möjligheter att undgå beskattning och risken att detta 

försvårar välfärdsstatens finansiering. 

På högerkanten knorras istället över hur orimliga skattesystem jagar kapital bort från Sverige och 

andra länder med höga skatter. Men allt är inte vad det ser ut att vara. 

När omfattande skatteplanering avslöjas gång på gång är det lätt att få intrycket att det blivit allt 

svårare för rika demokratier att få in skatter till välfärden. Några sådana tendenser syns dock inte i 

den ekonomiska statistiken. OECD-ländernas stater får i själva verket in mer skatteintäkter nu än 

någonsin, oavsett om man mäter reala skatteintäkter per invånare eller skatter som andel av BNP. 

Politiker (inte minst inom EU) har under lång tid arbetat för att sluta internationella avtal som ska 

minska undanhållandet av skatt. Det fanns länge en oro för att ny informations- och 

kommunikationsteknik skulle göra det lättare att flytta kapital och verksamheter utomlands, men 

samma teknik gör det också lättare att spåra kapitalet och utbyta information mellan stater och 

banker i olika länder. För varje avtal som tecknas syns omedelbara effekter i form av självrättelser 

när människor inser att de ”glömt” att deklarera vissa inkomster. 

Förr ansågs ett konto i Schweiz vara säkert nog. Numera är alltså även Panama högst osäkert. De råd 

som internationella redovisningskonsulter numera ger till företagen är illustrativa: Var beredda på 

ökad transparens och öppenhet, se till att företaget tydligt kan redovisa hur vinster beräknas och var 

de uppkommer, och se upp för risken att samma vinst beskattas i två länder. 

Betyder trenden med ökade skatteintäkter att högerns oro är mer berättigad? Förmodligen inte. Det 

är svårt att veta hur mycket kapital som göms utomlands, men den statistik som finns tyder på att de 

rikaste kapitalägarna ökat sina inkomster rejält de senaste decennierna. Det är också ett faktum att 

de flesta skattesatser i västvärldens demokratier är på väg nedåt. Den högsta marginalskatten på 

arbetsinkomster var runt 1980 nästan 70 procent – idag är genomsnittet i OECD ungefär 40 procent. 

Trenden att skatteintäkterna ökar samtidigt som skattesatserna faller kan tyckas paradoxal, men det 

finns en förklaring: Sedan 1970-talet har skattesystemen förändrats i riktning mot att beskatta fler 

aktiviteter men med lägre skattesatser, samt i allmänhet mot att göra systemen enklare. Ett 

progressivt skattesystem ser på pappret ut att vara kraftigt omfördelande från rik till fattig. Men även 

i det fallet kan skenet bedra. Det är just vid progressiva och komplexa skattesystem som det lönar sig 

bra att anlita skattejurister för att sänka sina skatteinbetalningar. Det är det främst 

höginkomsttagare och stora företag som har råd att göra. 

 



En hel del pekar alltså på en för många nog oväntad slutsats: Kanske blir skattesystemen i 

västvärldens demokratier långsamt både effektivare och mer rättvisa? 
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