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Ställd av Utskottet för Växt och Utveckling 

Till De nordiska regeringarna 
 

Till De nordiska regeringarna 

Skriftlig fråga 
om skattely 
 

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, bereder ett förslag gällande un-

dandragande av skatt. Ett antal problemställningar har diskuterats med forskare på 

området, och utskottet önskar fokusera på primärt ett förhållande, -

Informationsutbyte mellan nationella myndigheter. Utskottet har fått nedanstående 

information/uppfattning i samtal med sakkunniga forskare med flera: 

 

För att ett informationsutbyte mellan två länder ska kunna utföras idag, så måste för-

frågan vara explicit, gällande en viss person eller ett visst företag. Man får inte ställa 

allmänt hållna och generaliserande förfrågningar. För att ett land ska behöva ut-

lämna information om en konkret person/företag/sak, så ställs det också krav på att 

det frågande landet(s myndighet) inte får begära sådan information som man inte 

samtidigt skulle kunna begära in i det egna landet. Det måste finnas en balans. Om 

de nordiska länderna vill kunna få ut mer detaljerad information om personer/företag 

med pengar i ett annat land, måste man alltså på motsvarande sätt tillåta ett annat 

land att begära samma typ av information från det aktuella nordiska landet.  

 

Ofta råder det inte brist på information i sig. Tvärt om. Mer information generellt är 

inte lösningen. Dock saknas tekniken och redskapen för att kunna bearbeta och ana-

lysera all den information som finns. Till detta kan det behövas kompatibla tekniska 

redskap och jämförbar data. Norden kan behöva harmonisera reglerna för vad man 

nationellt ska kunna inhämta upplysningar om, om detta ska kunna fungera över 

gränserna i praxis. 
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Med hänvisning till ovanstående, önskar således Nordiska rådets utskott för tillväxt 

och utveckling ställa följande fråga till de nordiska ländernas regeringar:  

 

• Hur arbetar respektive land idag med informationsinhämtning/utbyte, inom 

eget land, samt mellan länder (inom Norden/EU/EES), i syfte att identifiera 

eventuellt fusk/oegentligheter/skatteundandragande, såväl vad gäller perso-

ner som företag/koncerner? 

 

• Vilka briser eller behov kan respektive regering se på detta område, och finns 

det tankar om att ändra gällande regleringar/tillämpningar för att komma 

eventuella problem till livs? 
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