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Skatteparadis – en kjapp innføring 
 
Denne teksten har som mål å gi en kjapp innføring i problematikken omkring 
skatteparadis, - å si litt om hva de er, hvordan de virker, og hvilken effekt de har på 
verdensøkonomien. For folk som er ukjent med fenomenet, kan det kanskje være greit å 
begynne med et eksempel. 

Et eksempel 
La oss ta et helt fiktivt eksempel. – La oss se for oss en hovedaksjonær i et stort 
multinasjonalt selskap – la oss for eksempel kalle ham John: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHN 
 

OK, det var kanskje litt dumt å bruke akkurat det bildet, dersom vi skulle snakke om et fiktivt 
eksempel på bruk av skatteparadis – la oss heller si at vår fiktive John ser slik ut: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHN – det var bedre, ikke sant 
 

John eier det store (fremdeles fiksjon) multinasjonale selskapet United Banana Company 
(UBC), som kjøper bananer i bananrepublikken Costa Banana billig (la oss si 5 øre pr banan), 
og importerer bananene til Norge hvor de selges dyrt (la oss si 5 kroner pr banan). 
 
En grafisk framstilling over virksomheten vil da kunne se slik ut: 
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Skatteparadis: Et fiktivt eksempel

United Banana Company

Datterselskapet UBC 
Costa Banana kjøper
bananer til en kostpris
på 5 øre pr stk i 

Republikken Costa Banana

Datterselskapet UBC 
Norway selger bananer til
5 kr pr stk. i kongeriket
Norge

 
 
La oss så si at UBC-konsernet har en årlig profitt på banansalget på 1000 000 000 (en 
milliard) kroner, fra denne i utgangspunktet helt legitime bissnissen. 
 
Avhengig av hvor mye UBC Costa Banana selger for til UBC Norge vil noe av profitten 
havne i Costa Banana, og noe i Norge. (Dette med at et konsern handler med seg selv (handel 
internt i et selskap - datterselskaper selger til hverandre osv.) innebærer en intern prissetting 
av varene – denne kalles internprising, og er heller ikke nødvendigvis problematisk all den tid 
prisen er noenlunde reell). 
 
Vår venn John har likevel et problem: - Både Costa Banana og Norge har skatt! Som kjent er 
jo alle disse latinamerikanske landene blitt så fryktelig venstreradikale de siste ti årene, og 
Norge er jo som kjent den siste Sovjetstaten, så hva skal en stakkars multimilliardær gjøre når 
han vil beholde alle pengene sine sjøl? 
 
Jo John har funnet løsningen, som vi kan se skissert på illustrasjonen under: 

Løsningen:

UBC Costa Banana
UBC Norway

UBC Paradiso Taxo

$ $

UBC CB selger til UBC PT
For 5 øre/banan og tjener kr 0.
Den som ikke tjener penger, 
betaler heller ikke skatt... 

UBC Nor kjøper av UBC PT
for 5 kr/banan og tjener kr 0, 
og betaler heller ikke skatt.

Bananene går rett til Norge
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I stedet for å selge bananene fra UBC Costa Banana til UBC Norge, oppretter John 
datterselskapet UBC Paradiso Taxo i et Skatteparadis. Skatteparadiset har ingen, eller 
neglisjerbar, skatt. Når UBC CB selger bananene til UBC PT for 5 øre pr stk tjener UBC CB 
selvsagt ingenting – de betaler da heller ingen skatt av de pengene de ikke tjener. 
 
Tilsvarende kjøper UBC Norge bananene av UBC PT for 5 kroner. UBC Norge tjener da 
selvsagt også null og niks, og betaler heller ikke skatt av overskuddet de ikke har. UBC PT, 
derimot har et milliardoverskudd, men betaler heller ikke skatt – fordi selskapet befinner seg i 
et Skatteparadis. Bananene går samtidig direkte fra CB til Norge som før, og er aldri fysisk 
innom skatteparadiset. 
 
Og vips var John enda litt rikere, mens både Costa Banana og Norge hadde mindre 
skattekroner å bruke på helse, velferd og stortingspensjoner. 

Hva er et skatteparadis? 
Det finnes ingen entydig definisjon på hva et skatteparadis er, og det finnes selvsagt glidende 
overganger i skattenivå, hemmelighold og andre ting. Det er også en viss uenighet mellom 
forskjellige aktører omkring hvilke land som er skatteparadis og hvilke som ikke er det. La 
oss begynne med å se litt på OECDs analyser. (Nå skal man selvsagt ikke ta alt som kommer 
fra OECD for god fisk, de er jevnt over ganske ideologiske høyreorienterte og kommer 
jevnlig for eksempel med råd om at Norge burde privatisere alt mellom himmel og jord, men 
til og med høyrefolk kan ønske en relativt stabil verdensøkonomi, noe skatteparadiser 
ødelegger ganske grundig for) 
 
I sin definisjon av skatteparadiser vektlegger OECD blant annet: 
 
1. Ingen, eller neglisjerbare skatter 
2. Beskyttelse/hemmelighold av personlig finansiell situasjon 
3. Manglende gjennomsiktighet 
4. "Ring fencing" (lavere skatt for selskaper eid av folk som ikke bor i skatteparadiset) 
 
OECD har også laget en liste over 41 skatteparadiser i verden i dag, hvorav 3 nå blir sett på 
som såkalt ”non-cooperative” (mer om det senere): 
 
 
Anguilla 
Antigua and Barbuda 
Dutch Antilles 
Aruba 
The Bahamas 
Bahrain 
Barbados 
Belize 
Bermuda 
Cyprus 
Dominica 
Gibraltar 
Grenada 
Guernsey 
Cayman Islands 
Cook Islands 
Isle of Man 
Marshall Islands 
Mauritius 
British Virgin Islands 

U.S. Virgin Islands 
Jersey 
Liberia 
Maldives 
Malta 
Montserrat 
Nauru 
Niue 
Panama 
Samoa 
Saint Kitts et Nevis 
Sainta Lucia 
Saint Martin 
Saint Vincent and the Grenadines 
Seychelles 
Tonga 
Turks et Caicos 
Vanuatu 
Non-cooperative: 
Andorra 
Liechtenstein 
Monaco
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Det er likevel ikke slik at OECD sitter med fasiten på hva som er et skatteparadis. Den 
uavhengige organisasjonen Tax Justice Network er kritisk til OECDs definisjoner på flere 
områder. TJN er en uavhengig organisasjon som jobber med forskning, analyser, og 
informasjonsarbeid på områder som har med skatt og reguleringer å gjøre. 
 
TJN skriver blant annet følgende om OECDs initiativ på skatteparadisfronten:  
"this initiative is flawed, partly because it tends to reflect only the interests of rich OECD 
countries, and it fails to recognise the role that some of the world’s biggest financial centres – 
notably the City of London and New York – are tax havens" 
 
At en organisasjon av rike stater som OECD neglisjerer fattige lands problemer til fordel for 
interessene til de rike medlemsstatene burde ikke overraske noen andre enn de mest naive av 
oss, men hva er dette med London og NY? 
 
La oss se litt på London. Journalisten James Meek i The Guardian, forsøkte å svare på hvorfor 
så mange søkkrike mennesker flytter til London, og han skriver:  
 
"One explanation is that in the past few years London has become, even more than in the 
1990s, the world's conduit of choice for private wealth. Its generous tax treatment of the 
mega-rich, particularly those born abroad, makes it in some ways a virtual tax haven." 
 
Det siste momentet der, viser altså til og med en viss grad av "Ring fencing" - i London av 
alle steder.  
 
Videre er det tydeligvis ikke alle som har så mye imot at London blir et skatteparadis heller. 
Meeks siterer advokaten Caroline Garnham som hjelper mange av Londons skatteflyktninger 
med juridisk/økonomiske spørsmål: 
 
 "I've always thought that England would benefit a lot by becoming an 'offshore haven'. It's 
already halfway there. Why not make more of it? We're only a tiny little island". 
 
Avslutningen her røper vel skatteparadisets natur - "We're only a tiny little island" - derfor har 
det ikke noe så si at vi er vampyrer som snylter på de verdiene som reelt sett blir skapt andre 
steder. I hvor stor grad skatteparadiser faktisk er nettopp snyltere på verdensøkonomien skal 
vi få noen tall på senere, men nå først skal vi se på Tax Justice Networks alternative 
skatteparadis-liste. 
 
Ifølge Tax Justice Network har vi i dag: 
- 72 skatteparadiser over hele verden 
- Særlig mange i Europa og Karibien 
- 34 av skatteparadisene her oppstått i løpet av de siste 30 årene 
- Problemet er altså i ferd med å forverres (noe som bl.a. bidrar til skattekonkurranse, mer om 
det senere) 
 
På neste side kan vi se et kart, og en liste over verdens skatteparadiser fra TJN-rapporten "Tax 
us if you can".
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Vi Europeere skal ikke slå oss på brystet når det gjelder arbeid mot skatteparadiser... 
 

Hva er problemet med skatteparadis? 
Jeg vil i hovedsak trekke fram to momenter som er det mest problematiske med 
skatteparadiser: 
 
- Skatteparadis er blant annet med på å legge til rette for kapitalflukt og å gjøre 
skatteunndragelse mulig, og undergraver dermed hele skattesystemet. 
 
 - Skatteparadis er også med på å gjøre det vanskeligere å oppdage forskjellige kriminelle 
aktiviteter (f.eks. korrupsjon, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, trafficking 
osv.)  
 
Jaja, men hvorfor trenger vi denne skatten da? Staten sløser jo bare alt bort på 
politikerpensjoner uansett! La oss bruke et par linjer på å si noe om: 
 

Hvorfor vi trenger skatt 
Skatt er helt nødvendig for å skaffe til veie offentlige midler. Heldigvis brukes ikke offentlige 
midler bare på frynsegoder til toppolitikere, men også i svært stor grad på helse, utdanning, 
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samferdsel, osv. osv. Tilgang på offentlige finanser er altså en forutsetning for å kunne ha noe 
i nærheten av en velferdsstat. 
 
I tillegg trengs skatt også for mange andre formål – det er for eksempel en viktig måte å 
redistribuere inntekter – altså foreta omfordeling på, og har slik en potensielt viktig 
økonomisk utjevnende funksjon. Skatt brukes for å både subsidiere og avgiftsbelegge varer 
slik at for eksempel den helhetlige samfunnskostnaden ved en vare (for eksempel 
miljøbelastninger) gjenspeiles i prisen på enkelte varer, mens andre varer igjen kan 
subsidieres av lignende årsaker (for eksempel kollektivtransport). 
 
Videre er offentlige midler et viktig verktøy for å styrke og beskytte demokratiske kanaler for 
politisk representasjon, slik at ikke lobbyister og sterke kapitalinteresser får (enda mer 
uforholdsmessig) makt over det demokratiske systemet i kraft av sin kapitalmakt. 
 
Til sist er skatt et av de viktigste verktøy for å regulere økonomien – noe som kanskje er en av 
de viktigste oppgavene i en stat. En sterkt svingende og uforutsigbar økonomi får stygge 
utslag for vanlige folk gjennom utrygghet for inntekt, arbeid, boliglån etc.  
 
Slik sett er skatt helt nødvendig, og institusjoner som undergraver skattesystemet på en global 
basis ved utstrakt vampyrvirksomhet overfor andre staters verdiskapning er en uting. 

Hvor ille er det? 
Men hvor stort problem kan egentlig disse skatteparadisene være? Det er jo bare en haug med 
småstater – de kan vel ikke ha noen stor effekt på verdensøkonomien? Jo, det viser seg at de 
kan nettopp det. I en artikkel fra 2005 oppsummerer Christensen, Coleman & Kapoor en del 
viktig statistikk som viser omfanget av skatteparadisenes aktivitet: 
 
- Minst halvparten av verdenshandelen går gjennom skatteparadis, selv om paradisene sjøl 
står for bare 3 % av verdens BNP. 
 
- 60 % av internasjonal handel skjer internt i selskaper. Dette vil si at internprising er utbredt, 
og dessverre skaper dette et stort rom for juks og gjør at internmisprising også er svært 
utbredt. 
 
- Verdiene som holdes i skatteparadis er estimert til 11 billioner US$ (på US-engelsk ”11 
trillion” siden de har litt andre tallbenevnelser enn oss i Norge) , og det er over 1/3 av verdens 
BNP.  
 
- Andelen internasjonale selskaper øker også, noe som selvsagt også øker mulighetene for – 
og omfanget av – skattesnusk mellom og over grenser. I 1990 hadde vi 37 000 internasjonale 
selskaper med 175 000 datterselskaper i skatteparadis. I 2003 var antallet økt til 64 000 
internasjonale selskaper med 870 000 datterselskaper i skatteparadis. Vi ser at 
skatteparadisselskapene øker fortere enn veksten i internasjonale selskaper, noe som betyr at 
problemet med skatteparadis forverres. 
 
- Veksten i skatteparadisene er nå så sterk at det dannes ca 150 000 nye skatteparadisselskaper 
årlig 
 
- Pengestrømmen gjennom skatteparadis er estimert til 7 billioner US$. Dette tilsvarer hele 
den globale handelen med varer og tjenester. (Sammenhengen mellom dette og det øverste 
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strekpunktet har med å gjøre at svært mange av transaksjonene i skatteparadiser er rent 
finansielle transaksjoner, og altså ikke er handel med varer og tjenester.) 

Skatt og u-land 
Selv om vi har sagt en del generelt om hvorfor skatt er viktig i et samfunn, har de fattige 
landene i verden en del ekstra problemer som gjør at de (som vanlig) blir rammet hardere av 
skatteflukt, skattekonkurranse og skatteunndragelser.  
 
Utviklingsland har i utgangspunktet mindre grunnlag for å få inn skatt enn rike land, blant 
annet på grunn av en svak offentlig sektor som har problemer med skatteinnkrevning. Fattige 
land har også en stor del av økonomien som er uformell, og som dermed ikke genererer 
skatteinntekter. 
 
 Tradisjonelt har mange utviklingsland fått en stor del av inntektene sine fra toll. Dette har 
blitt vanskeligere med krav fra Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken (WB) 
og Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å liberalisere handelen stadig mer. 
 
I tillegg til dette kommer altså skattekonkurranse og skatteparadis som ødelegger for 
skatteinngangen. 
 
I tillegg til disse utfordringene med skatteinngang, har fattige land også en del utfordringer 
som gjør tilgang på offentlige midler enda viktigere enn i rike land. 
 
Et åpenbart poeng er den store fattigdommen vi ofte finner hvor behovet for tilgang på midler 
til ren nødhjelp er stort. Fattige land mangler også infrastruktur i stor grad, og de mangler et 
offentlig velferdstilbud. Fattigdommen gjør også at behovet for å bygge opp disse tingene er 
ekstra stort.  
 
Samtidig med dette har fattige land ofte høy risiko ved investeringer og de mangler en 
kapitalrik privat sektor. I sum gjør dette at tilgangen på offentlig midler er svært viktig, og 
man bør stille spørsmål på om det er noen som helst realisme i å nå FNs tusenårsmål dersom 
vi ikke kan gjøre noe med skatteinngangen til disse landene. 
 
U-land er også ekstra utsatt for skattekonkurranse, og vi skal nå se litt mer på hva det er for 
noe.  
 
Skattekonkurranse er den mekanismen vi opplever når land presses til å senke skattene for å 
tiltrekke seg investeringer eller hindre kapitalflukt. Det kan dreie seg om å senke det generelle 
skattenivået, men det kan også handle om å innføre regler om f. eks. lavere skatter for 
utenlandske selskaper, (igjen det såkalte ring-fencing), og til slutt kan det også dreie seg om 
de mye omtalte frihandelssonene – områder i land som er isolert fra den normale økonomien 
og som opplever tilnærmet skattefrihet for å tiltrekke seg investeringer.  
 
Når flere land begynner med slike ting skapes det et press også overfor andre om å 
gjennomføre slike tiltak for å tiltrekke seg kapital, og vi får en konkurranse om å ha lavest 
mulig skatt. 
 
Dette er selvsagt en svært uheldig utvikling, siden det fører til både mindre skatteinntekter, 
men også til at skattebyrden vris til de delene av samfunnet som ikke har mulighet til 
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å flytte til skatteparadiser: skatt på arbeid og på konsum. Igjen er dette noe som går verst ut 
over fattige land, og også verst utover de fattige i fattige land, siden de har forholdsvis lite 
inntekter fra avkasting på investert kapital (beskattes lite), og relativt mer på arbeid (må 
dermed beskattes hardere) 

Hva blir gjort, og hva må gjøres? 
Så er spørsmålet – hva blir gjort, og hva må gjøres med skatteparadisene. Vi har tidligere 
snakket om OECD. OECD har – på tross av sine mangler – gjort noen positive ting i forhold 
til skatteparadiser, men OECD har (i og for seg heldigvis om man ser på andre 
politikkområder) ingen utøvende myndighet. Enkelte land må selv velge å implementere de 
retningslinjene OECD måtte fremme. 
 
Videre har altså OECD nå bare 3 skatteparadis på sin liste som “non cooperative”, selv om det 
eneste de andre skatteparadisene har gjort er å akseptere å gå i ”dialog” med OECD. OECDs 
”cooperative” skatteparadiser har altså ikke gjort noe i retning av å endre på sin praksis – 
deres skadelige effekt på verdensøkonomien fortsetter med uforminsket styrke. 
 
Et annet problem med OECD er at de anbefaler bilaterale skatteavtaler – avtaler mellom 
enkeltland. Dette er noe som nok kan både krever en viss økonomisk styrke å presse 
igjennom, men som også krever en stor administrativ ressurs i statsapparatet. I det hele tatt er 
dette en strategi som kan virke for enkelte rike i-land, men som vil være ubrukelig for fattige 
land. 
 
Som et alternativ til dette foreslår organisasjoner som Attac og tidligere nevnte TJN å innføre 
en ny type regnskapsrapprapportering – land til land-rapportering (country by country 
reporting). Dette innebærer bl.a. at alle selskaper må rapportere sine interne regnskapstall og 
sin fullstendige selskapsstruktur (i dag må de for eksempel dette bare ned til første 
datterselskapsnivå). Dette vil ikke innebære noen ekstrabelasting for selskapene siden dette er 
opplysninger selskapene uansett må ha til sine interne regnskaper, og dersom alle selskaper 
må rapportere dette vil de også skape like spilleregler mellom selskapene. 
 
Et annet interessant utvikling har skjedd i EU-parlamentet. Parlamentet avviste nylig et 
forslag til nytt regnskapssystem utviklet av de store revisorselskapene (eg. av et selskap eid av 
de store revisorselskapene, men det er nå så), og vil ha inn country by country reporting i 
såkalte “extractive industries” – dvs. gruvevirksomhet, olje, gass etc. – virksomhet som tar ut 
naturressurser. 
 
Norge vedtok i fjor en lov om internprising, men siden den først gjelder fra regnskapsåret 
2008 er det for tidlig å si hvilken reell effekt den vil ha. Norge har forøvrig også ledet en 
internasjonal “task force” på skatteparadiser, men heller ikke der skjer det svært mye konkret. 
 
Det finnes noen enkle ting som Norge faktisk kunne gjøre unilateralt, for å ta tak i 
problematikken rundt skatteparadis og gå foran som et – foregangsland (smør på flesk, men 
pyttsann). 
  
Man kunne rett og slett innføre krav om CBC-rapportering. Man kunne stile krav til alle 
statlig eide selskaper om at de ikke skal drive business i skatteparadis. Man kan stille krav til 
offentlige kontrakter, om at de ikke skal gis til selskaper som opererer i skatteparadis. 
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Oljefondet er et stort tema – og om man går gjennom investeringsporteføljen der finner man 
mye rart. Oljefondet er nok det enkeltområdet hvor Norge påvirker internasjonal økonomi i 
størst mulig grad. I dag har vi noen svært begrensede etiske retningslinjer som kommer inn 
først i etterkant av investeringene. Om disse kunne blitt styrket, og kommet inn i forkant av 
investeringene hadde dette selvsagt vært et lite skritt i rett retning, men man kan selvsagt også 
se på om denne fonderingen hvor man pøser penger inn i de ustabile finansmarkedene er den 
rette måten å bruke oljepengene på i det hele tatt. – Men det er som sagt en lang – og annen 
debatt. 
 
Et siste moment i forhold til arbeidet som faktisk blir gjort i hht. skatteparadiser er å 
samordne alle departementene i arbeidet. Som det har vært i dag har det i stor grad vært rene 
UD-prosjekter, men i slikt arbeid må også finans-, kommunal- og handelsdept. dras inn i 
arbeidet, ellers risikerer man at det ene departementet undergraver det andres arbeid. 
 
Så til sist: Hva kan DU gjøre? – I Norge i dag er det antageligvis Attac som jobber mest aktivt 
med spørsmål omkring internasjonal skatt – meld deg inn på www.attac.no. 
 

Kilder, noter og mer lesning: 
 
Tax Justice Network: www.taxjustice.net 
 
Attac Norges ressursside om skatterettferd: attac.no ->meninger -> skatterettferd -> 
ressursside om skatterettferd 
http://attac.no/meninger/1123750475/1165242827 
 
Anbefales kan også rapportene:  
 
Tax us if you can,  
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc_-_eng_-_web_file.pdf 
med fint verdenskart: 
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/mapamundi.pdf 
 
Closing the floodgates  
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/How_individuals_cut_their_tax_bills.pdf 
 
og More Taxes 
http://www.attac.fi/MoreTaxes.pdf/download 
 
Annet snacks/andre kilder til denne teksten: 
 
The Guardian om London: 
http://www.guardian.co.uk/money/2006/apr/17/tax.g2 
http://www.guardian.co.uk/money/2007/jul/08/tax.business1 
 
TJN om CBC: 
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Country-by-country_reporting_-_080322.pdf 
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OECD: 35 Jurisdictions Committed to Improving Transparency and Establishing Effective 
Exchange of Information in Tax Matters 
http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_33745_1903251_1_1_1_37427,00.html 
 
 
Så kan man jo alltids lese Wikipedia-artikkelen også da: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_haven 
 


