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Rekordmånga svenskar flyttar utomlands.
Sol och värme lockar – men även möjligheten att
komma undan skatt.
På ett säljmöte hos Ålandsbanken erbjuds Di:s
reporter ett utlandspaket för 300 000 kronor
där inte en enda krona hamnar i den svenska
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300 000 för att
Di granskar branschen som lovar företagare skattefri ”exit”
Tidigare Skatteverksanställda hjälper
företagare att komma undan vinstskatt.
För 300 000 kronor erbjuds Di:s reporter
ett utlandspaket där inte en krona går till
den svenska statskassan.
Ålandsbanken tillhör de mest aggressiva
aktörerna i branschen. Men utåt är bilden
en annan.
”Viktigast är att hela familjen ska trivas
i det nya landet”, hävdar ledningen.
En helg i september flyttar
Sydeuropa tillfälligt in på
Malmömässan Exhibition &
Congress Centre. Dignande
olivfat, turkisk marmeladkonfekt och bilder av läckra
hus med havsutsikt har förförande effekt på besökarna.
En av dem som längtar
söderut heter Fredrik och är
en 60-årig entreprenör.
”Jag älskar att leva men
hatar att frysa. Så jag sticker
inom tre år ... gör en exit ur
landet”, säger han och avslöjar att det lutar åt Spanien.
Fredrik har precis besökt
den monter som tillhör Global Tax Sweden, en skatterådgivningsfirma som är specialiserad på internationell rätt.
För det är inte bara värmen
och ett bra företagsklimat
som lockar med just Spanien.
”Man tittar ju på hur
skatteeffekterna blir. Det är
också kul”, fortsätter Fredrik,
som inte vill framträda med
efternamn.
Global Tax Swedens delägare Stefan Thomsson,
tidigare anställd på Skatteverket, intygar att Fredrik är
långt ifrån ensam.
”Spanien är svenskarnas
favorit, skulle jag vilja säga.
Det är fastland, det är enkelt
... god mat och dryck. Spanien
har också uppfunnit ett helt
nytt skattesystem för att attrahera icke-spanjorer som
medför extremt mycket lägre
skatter”, förklarar Stefan
Thomsson och syftar på den
så kallade Beckham-regeln
som bland annat innebär att
utlänningar slipper skatt
på vissa typer av kapitalvinster.
Att flytta utomlands är en

trend på uppåtgående. Enligt
en färsk undersökning från
föreningen Svenskar i världen
lever rekordmånga medborgare – drygt 685 000 – i ett
annat land. Av cirka 10 000
särskilt tillfrågade säger
35 procent att de flyttat på
grund av ”klimatet” medan
30 procent anger jobb som

Di Tipsa oss
■
■■Di:s reporter Lasse
Wierup granskar i en serie
artiklar Skatteverkets arbete mot skatteflykt, och de
råd som banker och andra
aktörer ger sina kunder för
att undvika att betala skatt.
■■I fredagens Di
Weekend
berättade vi
historien om
Sveriges
största privata skattemål i modern tid, som under hösten
ska avgöras av förvaltningsrätten i Stockholm.
■■Tipsa Di via
mejl till lasse.
wierup@di.se
Du kan också
skicka tips
krypterat till:
https://
tipsa.di.se
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främsta orsak. Nästan en av
sju män – 13 procent – uppger att förmånliga skattevillkor varit det viktigaste. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 3 procent.
Många av de besökare som

Di träffar på husmässan
i Malmö är just män som funderar på hur de ska kunna
realisera tillgångarna i sina
bolag på ett så skattemässigt
fördelaktigt vis som möjligt.
”Om man kämpat och
byggt upp någonting i många
år så har man betalt sin del
kan jag tycka.”
Det säger 58-årige Bo
Andersson från Helsingborg.
Han driver ett bolag som bygger exklusiva pooler och har
nu siktet inställt på Portugal.
En annan av mässans skatterådgivare, Göran Andersson
på Sparsam Skatt, har talat
sig varm för att Bo Andersson
ska flytta just dit. Ett skäl är
att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal gör det möjligt att slippa deklarera för

aktieutdelning och andra
kapitalvinster.
”Ja, det skulle jag kunna
tänka mig. Varför inte?” svarar Bo Andersson när Di frågar om en nollskattelösning
lockar.
Rådgivaren Göran Andersson vill för sin del spela ned
skatteeffektens betydelse.
”Jag tror att folk är kloka
i så motto att man väljer ett
land man gillar och sedan ser
skatten som kanske lite bonus
... lite grädde på moset.”
Stämmer det verkligen?
Eller är en utlandsflytt i själva
verket det perfekta sättet att
slippa bidra till statskassan?

Här pågår nolljakten
Några veckor tidigare besöker Di en mer sluten tillställning. Här bjuds det inte på
oliver och turkiskt godis utan
vitt vin, räkor och lax. Under
förespegling av att vara en
entreprenör som går i säljtankar har Di:s reporter tagit
plats vid ett av borden, som
tillsammans rymmer ett trettiotal platser.
Platsen är Ålandsbanken
vid Stureplan i Stockholm och
tidpunken ett par timmar
efter ordinarie stängning.
Här råder ingen tvekan om att
det är jakten på nollan som
gäller. Eller ”skatteoptimering för entreprenörer”, som
rubriken lyder i inbjudan till
det fulltecknade seminariet.

”Det här är ingenting
man snitslar sig
fram till själv.”
GÖRAN ANDERSSON,
SKATTERÅDGIVARE

”Springer du åstad och säljer ditt bolag med låt oss säga
20 miljoner i kassan, ja då blir
den effektiva skatten 7,4 miljoner. Men där ska du ju inte
hamna.”
Den som säger det är samme

Göran Andersson som ovan,
alltså skatterådgivaren som
på husköparmässan i Malmö
inte ville överdriva vikten av
att slippa skatt. I rollen som
konsult åt Ålandsbanken är
hans uppdrag däremot att
sälja in ”paket” som helt eller
delvis raderar ut vinstskatten
vid en bolagsavveckling.
”Det här är ingenting man
snitslar sig fram till själv”, förklarar Göran Andersson och
inleder sin presentation.

Genom att sälja sin rörelse,
överföra vinsten till ett holdingbolag och lägga detta
i träda med diskretionär
kapitalförvaltning kan de
potentiella kunderna sänka
skatten till 25 procent, det vill
säga 5 miljoner kronor enligt
samma räkneexempel som
ovan. Med hjälp av en avancerad skatteplaneringsmodell, som kräver ett stort lån
i Ålandsbanken, går det att
komma ner ytterligare en bra
bit.
Men för den som vill ned
till noll är en utlandsflytt ett
måste, enligt Göran Andersson.
”Flyttar du till just de här
länderna vi pratar om så blir
det ingen skatt.”
Även nu är Portugal hans för-

stahandstips. Därefter kommer Spanien och Malta. Vissa
moln har dock tornat upp sig,
varnar Göran Andersson. Det
han syftar på är bland annat
ett lagförslag från i somras,
där S-regeringen sa sig vilja
komma åt ”fusk och fel”
genom att införa en 30-procentig källskatt på utdelning
till personer i utlandet.
Budskapet till Ålandsbankens potentiella kunder är att
den som vill realisera sina
bolagsvinster utan att skatta
bör planera sin utlandsflytt
redan i dag.
”Gör det hellre nu än
senare, med tanke på vad som
kan vara på gång”, säger
Göran Andersson.
Den som har välkomnat

honom upp på den lilla scenen
heter Mo Paule och är senior
finansiell planerare på
Ålandsbanken. Liksom Jonas
Svensson, chef för bankens
skatteplanering, har Mo
Paule rekryterats från Skatteverket, där han tillhörde
myndighetens så kallade
skatteparadisgrupp.
”Det är den grupp som
utreder svenskar som flyttar
utomlands”, förklarar Mo
Paule.
Hans gedigna myndighetsbakgrund är, enligt honom
själv, ett starkt skäl till att de
inbjudna ska välja just
Ålandsbanken för sin skatteplanering.
”Som finansiell planerare
på Ålandsbanken ser jag till
att man inte hamnar i klorna
på mina gamla kolleger”,
lovar Mo Paule.
Bankens skatteupplägg är
förstås inte gratis. 28 000

euro, alltså drygt 300 000
kronor, är prislappen på det
paket som sägs leda till skattebefrielse. För det får kunderna bland annat ett holdingbolag på Cypern med
bulvaner i styrelsen. De sistnämnda beskrivs som professionella och pålitliga.
”Vi känner ju dem personligen”, inflikar Mo Paule.

”Som finansiell
planerare på Ålandsbanken ser jag till att
man inte hamnar i
klorna på mina
gamla kolleger.”
MO PAULE, REKRYTERAD
FRÅN SKATTEVERKET

Bulvanerna, som han själv
kallar ”externa styrelsemedlemmar”, krävs för att ägarna
ska slippa svensk skatt – även
om dessa fortsätter att göra
affärer i Sverige.
”Det finns ju domar mot
stora företagsägare som har
gjort fel. De har drivit verksamhet aktivt från sitt
Cypernbolag, gjort investeringar i Sverige och själva suttit i styrelsen”, varnar Mo
Paule.
Att Ålandsbanken valt just
Cypern för sitt upplägg beror
på att landet saknar kupongskatt, vilket betyder att
kapitalvinster från andra länder är skattefria. Att bilda ett
cypriotiskt holdingbolag kräver emellertid en kontorsadress, en revisor och upprättande av årsredovisning, vilket banken fakturerar ytterligare drygt 60 000 kronor för
– per år.
Sista ledet i upplägget inne-

bär att företagaren säljer sin
svenska bostad och emigrerar till Portugal. Nu kan
vinsterna från det cypriotiska
holdingbolaget slussas över
till ägaren privat – en transaktion som sker slutet mellan
två konton i Ålandsbanken.
Den svenska ”tioårsregeln”,
som säger att kapitalvinster
ska beskattas med 30 procent
även efter att någon lämnat
landet, kan rundas genom
att något sådant förbehåll
aldrig skrivits in i skatteavtalet mellan Portugal och Sverige.
”Sverige får inte beskatta
dig för att du har flyttat
härifrån, Cypern väljer att
inte beskatta med någon

kupongskatt och Portugal,
där du nu bor, väljer att inte
beskatta utdelningen”, sammanfattar rådgivaren Göran
Andersson.
De potentiella kunderna
lyssnar koncentrerat och skjuter då och då in frågor. Några
verksamma inom techbranschen, andra driver byggbolag. Bland de sistnämnda
finns en 45-årig man vars
företag ökat sin omsättning
från 6 till nästan 60 miljoner
på bara några år. Enligt den
senaste årsredovisningen ligger det nu mer än 20 miljoner
kvar i kassan, vilket uppenbarligen fått ägaren att börja
fundera på en exit.
”Jag passar på det, tack”,
ska mannen svara när
Di i efterhand frågar om en
intervju.
Mot slutet av seminariet

undrar en medelålders man
om man måste stanna kvar
utomlands för evigt. Eller går
det kanske att återvända till
Sverige med de skattefria vinsterna? Beskedet från Göran
Andersson och Mo Paule får
glädjande effekt. Jodå, redan
efter tre och ett halvt år går
det bra att återvända – utan
att behöva bidra till den
svenska statskassan, försäkrar de. Det viktiga är bara att
låta det gå minst ett år från
det att utbetalningen från
Cypernbolaget har gjorts.
”Om du delar ut kapitalet
2024, då flyttar du hem först
2026. Så att man skapar ett
helt år mellan utdelningsåret
och hemflyttsåret. Då är man
på den säkra sidan”, säger Mo
Paule.

Förenat med risker
Avancerad skatteplanering
som drar nytta av olika länders skilda lagar är i sig inte
otillåten. Skatteverket bekräftar för Di att de upplägg som
Ålandsbanken, Sparsam
Skatt och Global Tax Sweden
säljer troligen inte strider mot
gällande regler.
För kunderna kan det ändå
uppstå risker. Di Weekend
berättade i helgen om affärsmannen och Nordea-kunden
Leif Edlund som krävts på
2,2 miljarder, detta sedan
han utvandrat till Schweiz och
med bankens hjälp bildat ett
holdingbolag i skatteparadiset
Brittiska Jungfruöarna.
Gemensamt för Leif
Edlund och många
andra som upptaxerats
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Nyhetschefer: Anders Hägerstrand, Jenny Petersson,
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DI:S REPORTER WALLRAFFADE SOM FÖRETAGARE MED FLYTTPLANER. Skattekonsulten Göran Andersson håller säljmöte på Ålandsbanken för företagare som funderar på att lämna landet.
”Det är inte skatteflykt om du gör det på sätt vi och banken rekommenderar”, försäkrar han. För cirka 300 000 kronor (28 000 euro) får Ålandsbankens kunder bland annat ett holdingbolag på
FOTO: LASSE WIERUP
Cypern med bulvaner i styrelsen.

Di Fakta
n

Skattereglerna kan komma att skärpas

Ålandsbankens skatteplanerare Mo Paule, en av de experter
som Ålandsbanken rekryterat från Skatteverket, vill inte prata
FOTO: PRESSBILD
när Di ringer upp.

n■Det är upp till den som
flyttar ut från Sverige att
visa att han/hon inte längre
har väsentlig anknytning till
landet. För att slippa betala
svensk skatt krävs följande:
ingen stadigvarande bostad,
ingen kvarvarande familj,
ingen näringsverksamhet
och inga väsentliga tillgångar.
n■För företagare är det tilllåtet att föra ut obeskattade
kapitalvinster genom att
underprisöverlåta aktierna
i sitt svenska fåmansbolag

till ett utländskt holdingbolag inom EU. De medel
som finns kvar i holdingbolaget måste stå under
diskretionär förvaltning. De
flesta EU-länder väljer att
beskatta den här typen av
kapitalvinster, men Cypern
och ytterligare några länder
utgör undantag.
n■S-regeringen tillsatte
nyligen en utredning i syfte
att minska möjligheterna att
på det här viset undvika att
betala skatt. Ett lagförslag
väntas i början av 2024.

Stefan Thomsson har lämnat Skatteverket för privat rådgivningsverksamhet. ”Det finns en drös med länder som erbjuder
FOTO: OLA TORKELSSON
noll procents skatt”, säger han.
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LOCKAS AV SKATTEFRITT. Helsingborgsföretagaren Bo
Andersson, i mitten, diskuterar en eventuell Portugalflytt med
FOTO: OLA TORKELSSON
rådgivaren Göran Andersson.

Mike Farhoud på mäklar
firman Viking Group före
slår Dubaiflytt för att slippa
FOTO: OLA TORKELSSON
skatt.

Fastighetsföretagaren Özkan
Tekce från Turkiet söker
flyttsugna svenskar.
FOTO: OLA TORKELSSON

Di Ålandsbanken
n

UPPLÄGGET SOM BANKEN FÖRNEKAR. Enligt Ålandsbankens ledning sker inga bolagsbildningar på Cypern. Men Di:s bilder avslöjar
FOTO: LASSE WEIRUP
att kunder som betalar 28 000 euro för hjälp med precis detta.

är att de anses fortsatt
skattskyldiga på grund
av långvariga vistelser
i hemlandet, bibehållen bostad
och fortsatta investeringar.
”Det vill säga att man med
vetet missbrukar någonting
... vilket vi såklart kraftigt
avråder från”, säger skatte
konsulten Göran Andersson
när Di intervjuar honom på
Malmömässan.
Men vad händer om kun

derna ändå skulle anse sig
drabbade av dålig skatte
rådgivning? Det är höljt i dun
kel.
Varken Konsumentverket
eller Konsumenternas bank
och finansbyrå känner till
några aktuella fall.
”Upplägg som kostar flera
hundratusen kronor är inget
för den breda allmänheten
utan då handlar det antag
ligen om private bankingkun
der. Och den gruppen hör vi säl
lan av”, berättar Fredrik Nord
quist, jurist på Konsumenter
nas bank och finansbyrå.
”Om det blivit fel sker det
en uppgörelse i förlikning
som aldrig blir offentlig”,
berättar en erfaren skatte
rådgivare som Di pratat med.
Varför då? Jo, på grund av
att det som kunden och ban
ken avtalat om inte är avsett
att offentliggöras, menar käl
lan.

Förnekar upplägget
”Vi etablerar inga utländska
holdingbolag.”
Det skriftliga beskedet ger
Ålandsbankens marknads &
kommunikationschef The
rese Nordenberg när Di stäl
ler frågar om vilka tjänster
banken säljer till företagare
som vill lämna landet.
I samma mejl förnekar hon
att det skulle finnas ett paket
pris för den som vill göra en
företagsexit, vilket Di:s
reporter alltså fått veta är
drygt 300 000 kronor.
”Vi prissätter inte våra
tjänster på det sättet”, skriver
hon.
Även andra uppgifter
i Therese Nordenbergs mejl
går stick i stäv med den
säljinformation som lämnats
vid Ålandsbankens middags
seminarium. Enligt Therese
Nordenberg är skatteplane
ring över huvud taget inte en
prioriterad fråga i bankens
kundrelationer.
”När delar av våra kunder
valt att flytta utomlands är
inte det viktigaste för dem att
få låg skatt. Många har drömt
om att flytta i flera år och vik
tigast är att hela familjen ska
trivas i det nya landet.”
Vad säger då Mo Paule,
som var den som höll
i seminariet?

”Jag har inte rätt att uttala

mig i media överhuvudtaget”,
svarar han när Di ringer.
Hans Peter Larsson är auk
toriserad skatterådgivare och
talesperson för FAR, Sveriges
ledande branschorganisation
för skatterådgivare. Så här
kommenterar han det faktum
att Ålandsbanken lämnar
olika information till poten
tiella kunder respektive
massmedia:
”Jag känner inte till de här
uppgifterna, men om det
stämmer så kan det finnas en
risk för att man leder in kun
der på vägar som man själv
inte kan stå för.”

FAR:s etiska råd, berättar
Hans Peter Larsson.
”Våra medlemmar ska över
huvud taget inte hålla på med
den typen av upplägg och
annan så kallad aggressiv
skatteplanering. Man får helt
enkelt inte uppnå en effekt
som inte är avsedd i lagstift
ningen, då kan det anses som
oetiskt.”
Med stöd av sin erfarenhet

n■Ålandsbankens verksamhet i Sverige består framför
allt av Private Banking-tjänster för företagskunder.
n■Vd är Peter Wiklöf, brorson till storägaren Anders
Wiklöf.
n■Cirka 700 anställda.

svarar unisont att man i dag
inte hjälper företagskunder
att flytta utomlands för att
dessa ska slippa beskattning.
Swedbank uttrycker sig mer
vagt.
”Som regel arbetar vi inte
med rådgivning kring etable
ring av utlandsföretag”, säger
pressansvarige Hannes Mård.

antal dokument på disken
framför sig.
Undersökningen från
Svenskar i världen visar att
cirka 5 000 medborgare
numera är skrivna i Förenade
arabemiraten, där Dubai är
största stad. Rådgivaren Ste
fan Thomsson på Global Tax
Sweden kan för sin del
bekräfta att Dubai seglat upp
som ett populärt mål i exit
sammanhang.
”Jag har flyttat folk dit som
har klippt banden. Det fun
kar”, slår han fast.
Özkan Tekce på turkiska
fastighetsbolaget Tekce Over
seas rekommenderar för sin
del en flytt till Antalya vid
Medelhavskusten.
”Tar du med dig pengarna
och bildar en investerings
fond kan du räkna med noll
skatt i tio år. Vi hjälper till med
bildandet och investeringar
i fastighetsbranschen”, berät
tar Özkan Tekce, vars bolag
nyligen öppnat en svensk
filial.
Poolföretagaren
Bo
Andersson, som kommit hit
för att ta råd, är dock skeptisk
till att lämna EU.
”Det är nog inte riktigt
något för min del”, säger han
och håller fast vid Portugal.

Fler konkurrenter

FAR:s roll är bland annat
att hjälpa sina medlemmar att
tolka lagar och regler, ge
juridiska rekommendationer
och klargöra god yrkessed.
Att medverka till bolagsbild
ningar i utlandet i syfte att
kunderna ska undkomma
svensk skatt kan bryta mot

”Reglerna har blivit bättre,
företagare tycker i allmänhet
att det svenska företags
klimatet är rätt bra. Dessutom
har EU:s lagstiftning gjort att
utrymmet minskat. Det tror
jag har fått efterfrågan på den
här typen av tjänster att
minska.”
Det Hans Peter Larsson
säger får visst stöd av enkät
som Di gjort med landets stor
banker (se faktaruta). Han
delsbanken, Nordea och SEB

Men det är fri konkurrens
även inom skatterådgiv
ningsbranschen. Och världen
är större än EU. På mässan
i Malmö deltar således också
bolag som erbjuder nollskat
telösningar på andra håll.
”Dubai är mitt råd. Vi hjäl
per er med hela upplägget.
Vi har våra egna advokater
och revisorer”, förklarar Mike
Farhoud på den internatio
nella mäklarfirman Viking
Group.
Enligt honom kan svenskar
bilda bolag i det arabiska
emiratet utan att betala
någon bolagsskatt. Vinster
från Sverige plockas ut genom
att Dubaibolaget fakturerar
för service och tjänster – sam
tidigt som Dubaibolaget vid
behov täcker upp med lån.
”Det är här vattentätt.
Kommer Skatteverket visar
du bara upp det här, det här
och det här”, säger Mike Far
houd och låtsas lägga upp ett

exempelvis rörande etablering av utländskt holdingbolag så får man söka den rådgivningen hos en extern skatterådgivare”, meddelar
pressansvarige Niklas Magnusson och uppger samtidigt
att SEB inte har rekryterat
personal från Skatteverket.
n■Även Nordea försäkrar att

man inte säljer tjänster som
syftar till att minimera
svenska skatteeffekter.
Presschef Henrik Devell:
n■”Nordea är tydliga med
att vi aldrig får användas
som plattform för skatteflykt
och vi tillhandahåller inte
rådgivning som syftar till
aggressiv skatteplanering.”

n■Swedbank är den enda av
storbankerna som inte
svarar på hur man agerar
ifall en företagskund vill ha
hjälp att komma undan
svensk skatt.
n■”Vi erbjuder rådgivning
inom bland annat företagsförsäljning med fokus på att
stödja våra kunder att på

”Våra medlemmar
ska över huvud taget
inte hålla på med
den typen av upplägg.”
HANS PETER LARSSON, TALESPERSON FÖR SVERIGES LEDANDE
BRANSCHORGANISATION FÖR
SKATTERÅDGIVARE

och sitt branschkunnande
bedömer Hans Peter Larsson
att utlandsupplägg av det slag
som Ålandsbanken mark
nadsför i slutna rum numera
är sällsynta.
”För 10–15 år sedan var det
här ganska vanligt, men nu
är det länge sedan jag hörde
någon prata om Cypernbolag.
Jag tror att det är väldigt få
som jobbar på det här sättet.”

n■Grundades 1919 i Mariehamn på Åland. Börsnoterades i Helsingfors 1942. Etablerade sig i Sverige 2009
genom att köpa den svenska
delen av den kraschade
skandalbanken Kaupthing
Bank.

Vad skulle förklaringen
vara?

LASSE WIERUP
lasse.wierup@di.se
08-573 650 00

Di Så agerar storbankerna
n
n■Handelsbanken uppger
för Di att man inte tillhandahåller rådgivning som syftar
till skattefördelar i strid med
skattereglernas ändamål.
n■”God etik ska alltid beaktas. Vid tveksamhet ska banken avstå från att medverka”,
säger presschefen Viktoria
Aastrup.

n■SEB ”delar kunskap” om
vilka skatteeffekter olika
handlingsalternativ kan ha
vid exempelvis en bolagsförsäljning. Däremot ger banken, enligt egen uppgift,
ingen aktiv vägledning för att
minimera skatten.
n■”Om kunder hos oss efterfrågar skatterådgivning

olika sätt förbereda bolagen
finansiellt, strukturellt och
juridiskt. Information om
vilka skatteregler som är
relevanta vid en försäljning
är vanligtvis en naturlig del
av detta. Som regel arbetar
vi inte med rådgivning kring
etablering av utlandsföretag.”

