Norsk rapport avslöjar skattefusk i vindkraftsbranschen
7 av de tio största ägarföretagen i norsk vindkraft ägs eller finansieras genom skatteparadis, visar en
ny rapport från Tax Justice Network - Norge
Tax Justice Network - Norge har kartlagt ägandet av norska vindkraftverk i drift i rapporten
Vindkraftens skuggesidor - Åtgärder mot vinstförskjutning och dolt ägande.
https://taxjustice.no/artikkel/skatteparadis-i-norsk-vindkraft?fbclid=IwAR2dOhr3QRaYtRcnW9YuowNFv5r2n0EUpBR5pJ-oik6ggvLRLAwSpwUJ2c

Rapporten visar att 7 av de tio största ägarföretagen kan kopplas till skatteparadis, antingen genom
ägarstruktur eller finansiering. Totalt kan 42 % av den norska vindkraftsproduktionen kopplas till
skatteparadis.
Peter Ringstad, politisk rådgivare i nätverket för skatterättvisa - Norge:
- För vissa vindkraftsföretag var ägarna omöjliga att redovisa eftersom spåren stannade i
skatteparadis. Det skulle stärka förtroendet för sektorn om myndigheterna ställer mycket strängare
krav på transparens i ägarskapet när de beviljar licenser och ägarbyten.
- Rapporten avslöjar att det finns en hög risk för vinstförskjutning i norsk vindkraft och att
skattereglerna har många luckor som gör det möjligt att överföra stora intäkter till utlandet.
- Misstanke om vinstförskjutning kan minskas genom ökad öppenhet i vindkrafts-företagens
ekonomi, såsom transparens i hela koncernstrukturer, finansiering och konton på alla nivåer.
Enligt en ny FN-rapport kommer vi att vara beroende av djupgående förändringar i skatt och
öppenhet som begränsar skatteflykt, korruption och penningtvätt för att uppnå hållbarhetsmålen.
Sigrid Klæboe Jacobsen, General Manager Tax Justice Network - Norge:
- Det internationella skattesystemet är i grunden orättvist. Både företag och investerare kan dra
nytta av brister i lagstiftningen och "försvinna" i skatteparadis, medan skatteräkningen överlämnas
till vanliga anställda och ojämlikheten ökar.
- Vi valde att analysera vindkraft eftersom det här är en sektor som många oroar sig för. Vi hoppas
att rapporten kan hjälpa fler att bli medvetna om behovet av att ändra de nuvarande skattereglerna.
Huruvida vindkraft är mer eller mindre sårbar för vinstförskjutning än andra kapitalintensiva
sektorer har inte analyserats i rapporten.
Tax Justice Network - Norge är en ideell organisation som arbetar för ett rättvist, demokratiskt och
öppet skattesystem och ett stopp för sekretess som skatteparadis erbjuder.
Rapporten finansieras genom offentlig finansiering och organisationens egna medel. Rapporten har
utarbetats utan deltagande av intressegrupper, varken för eller emot vindkraft.
Medan svensk livsmiljö, folkhälsa, klimat, ekosystem, biologisk mångfald, fastighetsvärden o
kulturlandskap är en internationell handelsvara, för internationella bolag som finansierar
investeringarna via billiga lån ur EU:s strukturfonder.
Eller diktaturstaten Kinas kärnkraftsföretag som lär uppköpa ca 20% av givna miljötillstånd,
vilket gillas av energiminister Ygeman.
Baserade på falsifierade bullerregelverk i strid med WHO:s Guidelines o falsifierade
påståenden om låga kostnader, som inte beaktar de indirekta kostnaderna o de stora
kostnader för infrastruktur o energilager.
Likaså de mörklagda miljökonsekvenser vid framställning av neodym, som orsakar stora
läckage av radioaktivt slam o allvarlig ohälsa för arbetarna i Kina o Sydafrika.
Framställning måste omgående göras till Sveriges riksdag och regering om att
• genomföra samma redovisning av ägarförhållanden och kopplingar till skatteparadisen hos relevanta operatörer.
• utreda bolagens skatteredovisning till svenska staten
• undersöka risker och förekomst av vinstnedskrivning i dotterbolag genom felaktig
internprissättning eller överföring av underskott till huvudkoncernen i utlandet etc.

• uppsätta regelverk för transparens avseende ägarskapet vid ansökan om miljötillstånd
och försäljning av miljötillstånd.
• genomföra förändringar i skattelagstiftningen som begränsar skatteflykt, korruption
och penningtvätt för att uppnå hållbarhetsmålen.
• begära att EU-kommissionen vidtar åtgärder för att göra det internationella
skattesystemet rättvist så att företag och investerare inte kan dra nytta av brister i
lagstiftningen och "försvinna" i skatteparadis, medan skatteräkningen överlämnas till
vanliga anställda och ojämlikheten ökar.
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