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AstraZeneca: Global omfattning
För helåret 2018

$22,1md $5,9md 64 600

$21,1md 149 45%

$1md 23 29

Totala intäkter
FoU-investeringar 
från fem länder 

Produktförsäljning 

Projekt inom klinisk 
utveckling samt åtta 
NME:er i sen 
utvecklingsfas 

Kvinnor på 
ledarpositioner 

Intäkter från 
externa 
samarbeten

Godkända 
NME:er under 
2018 
(och 71 sedan 2014)

Tillverknings-
anläggningar i 17 
länder

Anställda 



AstraZeneca -
betydelse för
Sverige i siffror
(2018)

16 miljarder SEK

42 miljarder SEK

1 miljard SEK
Försäljning i Sverige (inklusive 

parallellimport)

i export från Sverige

AstraZeneca AB 
investeringar i forskning & 

utveckling

105 266
Antal registrerade 

svenska aktieägare 10%
Andel svenska ägare 

(av totala antal aktier)

Göteborg

Södertälje



Förslag om gemensam bolagsskattebas inom EU
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• Steg 1: Gemensam harmoniserad bolagsskattebas - CCTB

• Steg 2: Gemensam konsoliderad bolagsskattebas – CCCTB

• Tvingande för koncerner med global omsättning > 750m EUR

• Armslängdsprincipen överges och vinsterna allokeras till medlemsländerna 

• Fördelningsnyckel; 1/3 försäljning, 1/3 arbetskraft, 1/3 materiella tillgångar

• FoU tillmäts inte lika stor betydelse som konsumtion

• Missgynnar Sverige 

• Konsekvensanalys



Beskattningen av den digitala ekonomin
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• EU:s förslag på direktiv om gemensam digitalskatt

• OECDs riktlinjer för en ”enhetlig metod” – Pillar One

• I princip omfattas all typ av konsumentinriktad verksamhet 

• Mycket kvarstår att utreda;

• Vilken vinst som ska delas - IFRS 

• Vilka sektorer som bör undantas 

• Definitionen av begreppet ”consumer facing”

• Hanteringen av förluster

• Hur dubbelbeskattning undviks

• Effektiv tvistelösning

• Ett första steg mot en global ”formula apportionment”



Hur den ”nya” allokeringen är tänkt att gå till
(Unified Approach under Pillar One – Amount A)
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Group 
Operating 

Profit?

IFRS

Residual 
Profit

(Deemed 
Non-Routine 

Profit)

Deemed 
Routine Profit

(Amount A) 

A share to be 
allocated to the 

markets

New taxing right 
(nexus) in 

addition to 
existing tax rules 
to be allocated to 

the market 
jurisdictions 

based on sales 

Deemed Non-Routine 
Profit allocated to 

Other Factors



Hur påverkas Sverige?
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• Förskjutning av beskattningsrätten till större marknadsländer. Kan missgynna:

• Små exportintensiva ekonomier

• högteknologiska innovatörsländer - om de är små

• Länder med hög forskningsintensitet (många patent per invånare) 

• ”investment hubs” 

• Startups

• Premierar konsumtion snarare än innovation

• ”Fostering innovation” – viktig fråga för Sverige

• Behov av konsekvensanalys 
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