Värderingsövning
Quiz om skatteflykt
Den här övningen kan användas som en avstämning efter ett pass om skatteflykt. Det
är också möjligt att göra det till en tävling där det gäller för lagen att hitta de rätta svaren på Diakonias hemsida. Mer information om skatteflykt och Diakonias arbete med
frågorna finns på Diakonias hemsida, www.diakonia.se

Information

Social och ekonomisk rättvisa
Utanförskap

Papper och penna till lagen

15 år och uppåt
Tävling

Instruktion till ledaren

10 - 20 minuter

Instruktion till gruppen

Dela in deltagarna i grupper. Om övningen genomförs som en ”hitta-svaren-tävling”
så ska deltagarna dessutom ha tillgång till informationsmaterial om skatteflykt
från Diakonia, antingen i utskriven form eller digitalt.
1. Ungefär hur stor del av kapitalflykten i världen utgörs av skatteflykt?
Svar: 60 - 65 procent
2. Christian Aid har räknat ut hur mycket utvecklingsländer förlorar i skatteflykt. Ungefär hur mycket rör det sig om per år?
Svar: ca 160 miljarder dollar
3. Nämn minst tre krav som Diakonia ställer för att stoppa skatteflykten.
Svar: land för land-rapportering, ökad insyn i skatteparadis, ökat stöd till folkrörelser

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

och lokala organisationer i utvecklingsländer, stöd till institutioner för att samla in skatt,
register över förmånstagare/verkliga ägare, säkerställ att bistånd inte går till skatteflykt, automatiskt och öppet informationsutbyte mellan länder, säkra utvecklingsländers
deltagande i globala processer.
4. Hur går skatteflykt till - nämn minst ett exempel
Svar: falska fakturor, manipulerad prissättning
5. Ökar eller minskar skatteflykten globalt?
Svar: den ökar
6. Har det lagstiftats om så kallad land för land-rapportering i någon del av världen?
Svar: ja, inom EU. Dock bara inom den finansiella sektorn och delvis inom skogs- och
utvinningsindustrisektorn
7. Vad är ett skatteparadis?
Svar: olika definitioner. Gemensamt: låga skatter på kapital och inkomst, lagstiftning
som möjliggör hemlighållande av ägare, inte nödvändigt med innehåll i transaktioner,
åtskillnad mellan skatteregler för inhemsk verksamhet och utländska aktörer.
8. Finns det lagliga sätt att undgå skatt?
Svar: ja. I Sverige är det till exempel möjligt att betala mindre skatt genom ränteavdrag
och andra skattetekniska regler. Ibland är skillnaden mellan vad som är lagligt och vad
som är olagligt diffusa.
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