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Europa rustar för skattekrig 
 
Det pågår ett krig i Europa. Ett skattekrig. Efter att under flera år kritiserat sina grannar 
för skattedumpning har de stora ekonomierna nu börjat sänka sina bolagsskatter.  
 
Förra veckan beslutade det tyska parlamentet att stödja förbundskansler Angela Merkels 
förslag att sänka bolagsskatten från 39 till 30 procent och enligt den franska affärstidningen La 
Tribune har den nyvalde presidenten Nicolas Sarkozy lovat att sänka dagens bolagsskatt på 33 
procent, med minst 5 procentenheter.  

För några år sedan var tonen annorlunda. Då anklagade samma regeringar sina grannar i öst 
för skattdumping och hotade med att dra in ekonomiskt stöd till dem. Nicolas Sarkozy, som då 
var fransk finansminister, ville att EU skulle införa en minimumnivå för bolagsskatten inom 
unionen. Ett förslag som kan bli verklighet redan 2010 om EU-kommissionen får som den vill. 

Bränsle för Tyskland och Frankrikes missnöje har varit de skattesänkningar som gjordes i de 
östeuropeiska länderna innan deras inträde i unionen 2004. Polen sänkte sin bolagsskatt från 27 
till 19 procent, Slovakien införde en platt skatt på 19 procent och Ungern sänkte skatten från 18 
till 16 procent, enligt siffror från Bloomberg. 

"Vi ser att de baltiska staterna, de nya EU-medlemmarna, har gått före när det gäller att sänka 
sina skatter", säger Per Snellman, director på KPMG Skatt. "Men Tyskland och Frankrike har 
inte tyckt att de behöver anpassa sina skatter till omvärlden eftersom de är så starka i-länder." 

På senare år har dock de större länderna blivit alltmer pressade då EU möjliggjort att det blivit 
allt enklare för företag att flytta sin produktion till lågskatteländer. Bland annat har franska 
biltillverkaren Peugeot Citroën och tyska Siemens flyttat sin produktion till Slovakien.  

Men det är inte bara Tyskland och Frankrike som planerar att sänka sina bolagsskatter. 
Storbritanniens blivande premiärminister, finansminister Gordon Brown, sänkte nyligen landets 
bolagsskatt från 30 till 28 procent och den spanska regeringen är på väg att sänka 
bolagsskatten, från 35 till 30 procent.  

I Sverige, där bolagsskatten historiskt betecknats som låg med 28 procent, har finansminister 
Anders Borg pekat på att det kan finnas skäl att sänka bolagsskatten eftersom Sveriges 
geografiska läge i utkanten av Europa innebär att landet måste ha en konkurrenskraftig 
företagsbeskattning. "Vi har länge trott att våra 28 procent varit lågt men snittet inom OECD och 
Europa har sänkts", säger Per Snellman och syftar på att den genomsnittliga bolagsskatten i EU 
förra året var 25 procent.  



 

Hur mycket en sänkning av bolagsskatten egentligen betyder för företagen är en debatterad 
fråga. Skatten är långt från det enda bolag tar hänsyn till när de väljer att omlokalisera sig. 
Arbetsmarknadslagstiftning, utbildning, lönenivåer och infrastruktur är andra viktiga faktorer. 
Samtidigt varierar skattenivåerna kraftigt mellan olika länder. I USA, där de stora 
skatteinkomsterna kommer från företagsbeskattning, ligger bolagsskatten på 40 procent och på 
Caymanöarna är skattesatsen noll. Per Snellman tror att bolagskattesänkningarna kommer att 
fortsätta. För Sveriges del är han osäker eftersom han inte sett några önskemål från industrin 
om att sänka bolagsskatten.  

"På kort sikt har man inte sett några behov, men om hela omvärlden sänker sin skatt kommer 
ju Sverige att framstå som ett högskatteland i Norden.", säger Per Snellman. "Inofficiellt är det ju 
en tävling mellan de nordiska länderna att attrahera huvudkontor." 

Bolagsskatten i EU-länderna 

Land 
Bolagsskatt* 
i procent 

Cypern 10 
Irland 12,5 
Bulgarien 15 
Lettland 15 
Litauen 15 
Rumänien 16 
Ungern 16 
Polen 19 
Slovakien 19 
Estland 23 
Tjeckien 24 
Slovenien 25 
Österrike 25 
Nederländerna 25,5 
Finland 26 
Portugal 27,5 
Danmark 28 
Sverige 28 
Grekland 29 
Luxemburg 29,63 
Storbritannien 30 
Frankrike 33,33 
Belgien 33,99 
Malta 35 
Spanien 35 
Italien 37,25 
Tyskland 38,34 
   
EU-snitt 25,04 
    
*1 jan 2006   
 


