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Bakgrunn: Det er et økende samfunnsproblem at store multinasjonale selskaper ikke
betaler skatt på likt grunnlag som annen næring i Norge og andre land. Det er ikke ønskelig
å drive en næringsfiendtlig politikk overfor ovennevnte bedrifter, spesielt ikke siden de bidrar
til arbeidsplasser og innovasjon, men det kan ikke foregå en utvikling der færre og mektigere
private interesser mer eller mindre utenfor fellesskapets kontroll stadig får en større bit av
fremtidens økte produktivitet mens offentlige oppgaver settes i sparemodus.
Det er heller ikke gunstig at store selskaper som allerede har svært mange
konkurransemessige fordeler også skal ha særfordeler ved lavere beskatning enn lokale
konkurrenter, uten små og mellomstore bedrifter vil ikke det norske samfunnet fungere. Det
trengs derfor både en ny nasjonal skatt som på en balansert måte ivaretar alle interesser,
samt en videreføring av internasjonalt samarbeid for blant annet reduksjon av sosial
dumping og mer samkjøring av skatteregler.
Skatteparadiser er en konstruert pengebinge for en rik elite og representerer en trussel mot
menneskers velferd, samfunnsutvikling, miljø, og klima.
Definisjon, skatteparadis:
- Stater med liten eller ingen skatt med lovfestet beskyttelse mot innsyn.
- Forbud mot lokal virksomhet. Virksomheten foregår andre steder enn der selskapet
er registrert.
- Skatteparadisenes inntekter kommer fra avgifter på registreringen. Pengene forvaltes
andre steder.
- Ingen offentlig registrering, med begrenset eller ingen regnskapsplikt.
- Heller ikke andre lands myndigheter får innsyn, selv ikke etter å ha gått via
rettsvesenet.
Kilder: Økokrim, OECD, The Hidden Wealth of Nations (Gabriel Zucman),
Europakommisjonen, Transparency International Norge
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corpora
te-tax-base-ccctb_en
http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/
http://www.oecd.org/
https://www.okokrim.no/okokrims-trusselvurdering-2018.6123197-411472.html
http://transparency.no/

Forslag: Inntekter til virksomheter direkte eller indirekte registrert i skatteparadiser beskattes
med en ekstra straffeskatt/toll på 50 % uavhengig av andre regnskapsmessige hensyn.
Det må iverksettes en grundig konsekvensutredning av en overgang til kildebeskatning,
gjerne i samarbeid med eksisterende internasjonalt arbeid.

Arbeid for å bidra til mer åpenhet og deling av regnskapsinformasjon bør tildeles betydelige
ressurser. Eier av skjulte regnskaper og hemmelige formuer bør i økt grad straffes med
ekstra straffeskatt i henhold til overtredelsens omfang og størrelse.
Finansinstitusjoner og juridiske institusjoner som konsulterer sine kunder eller ellers er
involvert i transaksjoner knyttet til skatteunndragelse må i større grad straffes og bli fratatt
lisens.
Det må igangsettes et bedre internasjonalt samarbeid for å hindre skatteunndragelse.

