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A 1680/vækst  

 

Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Nefndarálit Norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um: 

Þingmannatillögu 

um hertar samnorrænar aðgerðir til baráttu gegn skattaskjólum, 
skattsvikum, skattaskipulagningu og skaðlegri skattasamkeppni  

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar vegna þingmannatillögu A 1680/vækst um að 

tryggja hertar samnorrænar aðgerðir til baráttu gegn skattaskjólum, skattsvikum, 

skattaskipulagningu og skaðlegri skattasamkeppni. 

Bakgrunnur 

Norræn vinstri græn lögðu fram eftirfarandi tillögu árið 2016:  

Að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda  

• að þær herði verulega sameiginlegar aðgerðir sínar og komi hugsanlega á 

nýjum til að vinna gegn skattaskjólum með það fyrir augum að útrýma þeim, 

• að þær taki að sér forystuhlutverk í alþjóðlegri baráttu gegn skattaskjólum, til 

dæmis innan OECD, ESB og SÞ, og virki viðeigandi alþjóðlega aðila á þessu 

sviði,  

• að þær skilgreini stofnun og rekstur eignarhaldsfélaga í skattaskjólum sem 

efnahagsbrot og láti setja viðeigandi refsiákvæði við þeim og   

• að þær efli verulega núverandi varnir gegn skattaskipulagningu og 

skattsvikum og svartri atvinnustarfsemi, bæti gagnsæi reglna og 

upplýsingaaðgengi og auki og bæti dreifingu upplýsinga til almennings.  

 

Nefndin ákvað á fundi sínum í september 2019 að beina skriflegri fyrirspurn til 

ríkisstjórna Norðurlanda um öflun upplýsinga frá öðrum löndum um skattamál. 

Ráðherra Danmerkur svaraði spurningunum fyrir hönd Norðurlanda. Í svarinu er 

núverandi samstarf um skattamál sagt vera fullnægjandi og skilvirkt. Svarbréfið felur 

einnig í sér lýsingu á sérstökum áskorunum og verkefnum til framtíðar að því er 

varðar miðlun skattupplýsinga, meðal annars um betri upplýsingar, betri nýtingu á 

gögnum, skilvirkari uppfærslu á skattupplýsingum frá útlöndum, öruggari 

samskiptaleiðir og dulkóðunaraðferðir ásamt reglum um trúnað og afhendingu 

skattupplýsinga.   
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Svar danska ráðherrans var lagt fram á nefndarfundi hinn 27. nóvember 2020. 

Nefndin ákvað að fylgja málinu betur eftir með því að skrifa Norrænu 

ráðherranefndinni um efnahags- og fjármál (MR-finans) og hvetja hana til að setja 

norrænt samstarf gegn skattundanskotum í forgang, einkum með tilliti til miðlunar 

skattupplýsinga og nákvæmari upplýsinga en nú, betri nýtingar gagna, skjótvirkari 

uppfærslu skattupplýsinga frá útlöndum, öruggari samskiptaleiða og 

dulkóðunaraðferða ásamt reglum um trúnað og miðlun skattupplýsinga. 

 

Fyrri umfjöllun um tillöguna 

Tillagan hefur verið til afgreiðslu frá árinu 2017. Málsmeðferðin hefur verið ítarleg og 

umfangsmikil.  

Við umfjöllun málsins 2018 var gerð fyrirspurn um samnorrænar aðgerðir gegn 

skattaskjólum, skattsvikum, skattaskipulagningu og skaðlegri skattasamkeppni. 

Fjármálaráðherra Svíþjóðar svaraði. Í svarinu er farið yfir samstarf norrænu landanna í 

alþjóðlegri baráttu gegn skattsvikum allt frá árinu 2006. 

Árið 2019 hélt nefndin örþing um áskoranir þær sem tillagan fjallar um. Í framhaldi af 

þinginu lagði flokkahópur Norrænna vinstri grænna til nokkrar breytingar á tillögunni.   

Álit nefndarinnar 

Nefndin styður markmið tillögunnar sem er að vinna gegn skattaskjólum, 

skattsvikum, skattaskipulagningu og skaðlegri skattasamkeppni.  

 

Nefndin skráir hjá sér upplýsingarnar sem hafa komið fram við meðferð málsins 

undanfarin þrjú ár. Af þeim má skilja að núverandi samstarf á sviði skattamála sé 

fullnægjandi og skilvirkt og að unnið sé að því að efla það á ákveðnum sviðum þar 

sem brýnustu viðfangsefnin er að finna.  Einnig kom fram að Norræna 

ráðherranefndin standi að árangursríku samstarfi um alþjóðlegar aðgerðir gegn 

skattsvikum. Nefndin styður slíkt samstarf og hefur sent Norrænu ráðherranefndinni 

um efnahags- og fjármál (MR-finans) hvatningu um að setja norrænt samstarf gegn 

skattundanskotum í forgang.   

 

Nefndin lítur því svo á að markmiðum tillögunnar sé að hluta til náð og telur að frekari 

úrvinnsla þingmannatillögunnar leiði ekki til aukins notagildis á norrænum vettvangi. 

 

 

Norðurlöndum, 27. október 2020 

Anders Eriksson (ÅF) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Jaspur Langgaard (sb) 

Joakim Strand (sv) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Lorena Delgado Varas (V) 

Lulu Ranne (saf) 

Maria Nilsson (L) 

Nils Aage Jegstad (H) 

Orla Hav (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sebastian Tynkkynen (saf) 

Sofia Westergren (M) 

 


