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I SWEDFUNDS INVESTERINGSPROCESS:
▼ Skatt är en del av Swedfunds Due  
Diligence. Det innebär att vi inför en 
investering granskar projektet och dess 
struktur även från ett skatteperspektiv. 
Swedfund ska t.ex. inte investera i bolags- 
strukturer som leder till omotiverade 
vinstöverföringar från verksamhetslandet 
till ett annat land och därmed skapar en 
obalanserad skattesituation. Vi ställer ock-
så krav på att våra portföljbolag ska kunna 
redogöra för sin skattesituation. Swedfund 
ska också i sitt löpande arbete uppmuntra 
sina portföljbolag att agera på ett ansvars-
tagande sätt i fråga om skatter.

VI MÄTER RESULTAT:
▼ Swedfund redovisar de skatter som  
våra portföljbolag redovisar i sina års- 
redovisningar och strävar efter att redo-
visa uppgift om bolagens betalda skatt, 
enligt harmoniserad definition. 

▼ Vi redovisar även den skatt som våra 
portföljbolag redovisar i sina årsredo- 
visningar i en aggregerad land-för-land-  
rapportering.

SDG I FOKUS GENOM VÅRT ARBETE: 
▼ SDG 17.1: Stärka den inhemska resurs-
mobiliseringen, inklusive genom inter- 
nationellt stöd till utvecklingsländerna,  

för att förbättra den inhemska kapaciteten 
att ta upp skatter och andra intäkter.

STYRANDE POLICY & ANSVAR:
▼ Swedfunds Ägaranvisning 

▼ Swedfunds Skattepolicy

▼ Chefsjurist och Investeringschefer  
ansvarar för skattefrågan i portfölj- 
bolagen.

SWEDFUND HAR UNDER ett antal års 
tid arbetat aktivt med skattefrågan. Vi har 
också löpande dialoger med våra intres-
senter om skatt. Under 2016 har vi antagit 
en skattepolicy som finns publicerad på 
Swedfunds hemsida. Den är resultatet av 
vårt arbete och ett sätt för oss att tydligt 
redovisa vår ståndpunkt.

SWEDFUND HAR SEDAN länge haft två 
regleringar kring skatt i sin ägaranvisning: 

Dels att Swedfund inte får medverka i  
investeringar via intermediära jurisdik-
tioner som har prövats inom ramen för 
OECD:s Global Forum Peer Review Process 
och som därvid inte har godkänts i fas 1 
eller som har bedömts som Partially  
Compliant eller Non Compliant i fas 2.  
Dels att Swedfund endast får investera i 
sunda och tydliga bolagsstrukturer som 
inte bidrar till bland annat skatteundan-
dragande. Swedfunds antagna policy har 

inte till syfte att ändra Swedfunds inställ-
ning i skattefrågan. 

SWEDFUND HAR ÄVEN under 2016  
beslutat att på vår hemsida redogöra  
för våra portföljbolags domicil inklusive  
eventuellt intermediärt bolags domicil. 
Under 2017 implementeras detta beslut. 
Swedfunds skattepolicy finns att läsa  
på swedfund.se.

INTRODUKTION

VAD SWEDFUND GÖR

S WEDFUNDS SKATTEPOLICY

Vård, utbildning och 
transporter: Skatteintäkter 
skapar förutsättningar 
för länder att själva bygga 
upp strukturer för viktiga 
samhällsfunktioner som 
lägger grunden för en  
hållbar utveckling. 

Mbekipanelen1 konstaterar att Afrika 
årligen går miste om uppskattningsvis 
50 miljarder amerikanska dollar genom 

illegala penningflöden. Det innefattar allt 
från korruption och penningtvätt till illegal 
skatteflykt. Summan motsvarar ungefär 
vad Afrika har tagit emot i bistånd under 
samma period. Av den av FN överens- 
komna Addis Abeba Action Agenda  
(ramverket för hur Agenda 2030 ska  
finansieras) framgår att en betydande 
ökning av inhemska offentliga medel är 
kritiskt för att åstadkomma en hållbar 
utveckling och uppnå hållbarhetsmålen. 
För att lyckas betonar man vikten av att 
bekämpa skatteundandragande. 

Swedfunds uppdrag är att bekämpa 
extrem fattigdom genom hållbart företa-
gande. Skatteintäkterna från våra portfölj-

bolag i länderna där vi har till uppdrag att 
verka är av stor vikt. Att betala skatt är en 
fråga om utveckling och rättvisa. Det finns 
dock många utmaningar i våra verksamhets- 
länder relaterade till att fungerande 
skattestrukturer saknas. Därför är det 
viktigt att även arbetet med att bygga upp 
starka institutioner som kan omhänderta 
de skatter som investeringar och företag 
genererar, fortsätter.

Att bekämpa korruption är också en fråga 
kopplat till skatt. Minskad korruption kan 
bidra till att mer av skatteflödena kommer 
medborgarna till godo.

FAKTABLAD STRATEGISKT  FOKUS

SKATT

DATA

UTVECKLINGSLÄNDERNA  
GÅR VARJE ÅR MISTE OM 

100 MILJARDER USD  
I INTÄKTER PGA   

SKATTEFLYKT 
FRÅN MULTINATIONELLA FÖRETAG2

AFRIKA GÅR ÅRLIGEN MISTE  
 OM UPPSKATTNINGSVIS  

50 MILJARDER USD 
GENOM 

ILLEGALA  
PENNINGFLÖDEN 

DET INNEFATTAR ALLT FRÅN  
 KORRUPTION OCH PENNINGTVÄTT   

TILL ILLEGAL SKATTEFLYKT3

UTVECKLINGS- 
LÄNDERNA 

SAKNAR 

2,5 BILJONER USD 
I ÅRLIGA INVESTERINGAR SOM SKULLE  

BEHÖVA GÖRAS  FÖR ATT DE SKA NÅ  
DE GLOBALA MÅLEN4
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