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Allt större intresse för hållbarhetsfrågor

• Påverkar varumärket.

• Naturlig del av riskanalys. 

• Utöver traditionella hållbarhetsfrågor som klimat och 

miljö finns det anledning att hantera även skattepolicy 

som en hållbarhetsfråga.



Hållbarhet handlar om långsiktig 

överlevnad 

• En genomtänkt hantering av hållbarhetsfrågor är ett 

sätt att främja företagets långsiktiga lönsamhet och 

överlevnad. Gäller inte bara miljö- utan även skatte-

frågor. Ryms inom aktiebolagslagen.

• Styrelsefråga då det handlar om varumärke och 

långsiktig överlevnad. 



Skatteverkets allmänna uppdrag

Regleringsbrevet: Säkerställa finansieringen av den 

offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande 

samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka 

brottslighet.

• Vi vårdar viljan att göra rätt.

• Vi verkar för ett enkelt och väl fungerade skattesystem.

• I varje enskilt fall vill vi säkerställa rätt skatt med 

utgångspunkt i faktiska transaktioner och gällande lag. 



Regeringens syn, 

regeringsbeslut 2016-06-22

• Vad gäller hållbar beskattning ska regeringen 

uppmuntra företag att utarbeta en skattepolicy …

• ... företagen bör uppfylla både skattelagstiftningens 

syfte och bokstav i de länder där de är verksamma.

• Skatteverket kan i de attitydpåverkande åtgärder som 

myndigheten genomför verka för att skattefrågor blir 

en del av företagens hållbarhetsarbete.

5



Regeringens uppdrag till Skatteverket 

• Ta fram förslag för att främja hållbarhetsarbete kring 

skattefrågor. 

• Beskriv det arbete myndigheten bedriver idag för att 

uppmuntra företag att utarbeta en skattepolicy.

• Lämna förslag senast den 31/10 2016 på konkreta 

åtgärder för hur detta arbete kan förstärkas.
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Skatteverkets förslag till regeringen 

• Ge statligt ägda företag och statliga myndigheter med 

ägarintressen i uppdrag att ta fram en skattepolicy för 

statligt ägd verksamhet.

• Lagändring så att mer offentlig information om företag 

kan tillhandahållas i Skatteverkets digitala tjänster som 

”Förfrågan företagsuppgifter” och ”Hämta företags-

information”. 

• Lagändring så att sekretess införs för s.k. dialogfrågor 

från företag till Skatteverket



Skatteverkets åtgärder

• Skatteverket ska medverka i den offentliga debatten 

om skatt som en hållbarhetsfråga.

• Skatteverket ska utarbeta och publicera olika modeller 

för hur en skattepolicy kan se gärna i samarbete med 

lämpliga privata aktörer.

• Skatteverket ska underlätta och uppmuntra att privat-

personer och företag använder offentlig information 

om företag för att välja bort företag som inte sköter 

sina skatter. 



Tänkbart innehåll i en skattepolicy 

Ställningstagande avseende 

• eget skattefusk,

• skatteupplägg, dvs. transaktioner där man inte i 

förväg vet om de ligger inom eller utanför lagen, 

• aggressiv skatteplanering, 

• bortval av partners, leverantörer eller kunder som 

inte sköter sina skatter.



Skatteverkets bedömning

• Skatteverket bedömer att om fler företag hanterar 

skattepolicy som en hållbarhetsfråga så kommer fler 

att agera ansvarsfullt, vilket i sin tur ökar viljan att 

göra rätt även hos andra skattebetalare.

 Kan bidra till ett lägre skattefel, dvs. att seriösa 

företag i lägre grad utsätts för konkurrens från 

skattefuskare.



Frågor som ibland ställs till Skatteverket

• Vem avgör vad som är “rätt” 

moral eller skälig skatt?

• Kräver Skatteverket att 

företaget betalar mer skatt än 

lagen kräver?
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Företaget och i grunden 

marknaden avgör vad 

som är rätt i hållbarhets-

frågor.

Nej



• Ska företagen självmant ta på 

sig att läka brister i lagstift-

ningen?

• Kommer Skatteverket att 

särskilt kontrollera företag som 

inte hanterar skattepolicy som 

en hållbarhetsfråga?
Nej

Frågor som ibland ställs till Skatteverket

Företaget och i grunden 

marknaden avgör vad 

som är rätt i hållbarhets-

frågor.



Skatteverket bidrar gärna

• Information om skatt som hållbarhetsfråga.

• Modeller för hur företag kan hantera skattepolicy 

som hållbarhetsfråga.

• Uppgifter om företag – utvecklade tjänster.

• Publicera ställningstaganden och svara på frågor.


