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INTRODUKTION

VAD SWEDFUND GÖR

5%  I INDUSTRIALISERADE LÄNDER.3

GENOM INVESTERINGAR:
▼ 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 till exempel inte investera i 
bolagsstrukturer som leder till omotiverade vinstöverföringar från 
verksamhetslandet till ett annat land och som därmed skapar en 
obalanserad skattesituation. 
▼ Vi ställer 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 ansvarstagande sätt 
i fråga om skatter. 
▼ Swedfund publicerar portföljbolagens domicil på hemsidan.
▼ Swedfund investerar i fonder för att nå ut till fler länder och  
företag. Det är viktigt att sätta upp fonden i ett land med till ex- 
empel skattetransparens och effektivt domstolsväsende. Swedfund 
har särskild information kring skatt och fonder på hemsidan.

VI MÄTER RESULTAT:
▼ Swedfund redovisar den bolagsskatt som våra portföljbolag  
redovisar i sina årsredovisningar och strävar efter att redovisa 
uppgift om bolagens betalda skatt, enligt harmoniserad definition.
▼ Vi redovisar även den bolagsskatt som våra portföljbolag  
redovisar i sina årsredovisningar i en aggregerad land-för-land- 
rapportering.

STYRANDE POLICY & ANSVAR:
▼ Swedfunds Ägaranvisning 
▼ Swedfunds Skattepolicy
▼ Chefsjurist och Investeringschef ansvarar för skattefrågan  
i portföljbolagen

SKATT

10%  I UTVECKLINGSLÄNDER.4

MULTINATIONELLA FÖRETAGS BIDRAG TILL SKATTEBASEN ÄR:

Skatteintäkter är en självförsörjande 
nations viktigaste sätt att finansiera 
landets hållbara utveckling. Att våra 
portföljbolag betalar skatt i de 
länder de är verksamma, är därför 
en fråga av största vikt för oss.

Finansiering är avgörande för att vi ska 
nå de globala målen i Agenda 2030. En 
viktig källa till finansiering av utveckling är 
ländernas skattebas. Skattemedel går till 
investeringar i infrastruktur och offentlig 
sektor, som bidrar till att utjämna orättvisor, 
minska fattigdom och ge alla människor 
ett värdigt liv. Att betala skatt är därför 
en fråga om utveckling och rättvisa.

En bred skattebas och en aktiv stat 
som investerar i sina medborgares väl-

färd, stärker bandet mellan staten och 
invånarna och ökar solidariteten med 
samhället – och skapar en god spiral av 
betalningsvilja. En hög inhemsk finans- 
iering minskar också biståndsberoendet 
i utvecklingsländer och ökar graden av 
självbestämmande.

En transparent skatteredovisning är 
viktig både på nationell nivå och på bolags- 
nivå. Inte minst för att invånare då kan se 
vad som går till offentliga medel och vad 
som sedan finansieras. Swedfund redo-
visar skatt land för land; vilket också var 
det viktigaste budskapet från Addis Abeba 
Action Agenda (ramverket för finansieringen 
av Agenda 2030).

Olagliga finansiella flöden ut ur utveckl- 
ingsländer är allvarligt givet den stora på-
verkan det har på utvecklingsfrågorna. Det 

kan röra sig om belopp som är dubbelt så 
höga som det exempelvis Afrika tar emot 
i bistånd. Uppemot 100 miljarder USD till 
utvecklingsländer går förlorade genom 
företags skatteundandragande. Den för- 
lorade utvecklingseffekten av detta beräk-
nas till 250–300 miljarder USD.1 

I utvecklings- och transitionsländer, 
med begränsade kapitalförsörjningsmöjlig-
heter, är fonder en viktig källa för mer lång-
fristig finansiering. Fonder möjliggör att 
lokala företag, som Swedfund annars inte 
hade kunnat investera i, kan få nödvändig 
finansiering för hållbar och lönsam tillväxt.

1 400 MILJARDER
USD HAR ILLEGALA PENGASTRÖMMAR KOSTAT  

AFRIKAS LÄNDER 1980–2009.2

14%  I AFRIKA.5

SDG:ER I FOKUS GENOM VÅRT ARBETE: ▼ SDG 17.1
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