
 
 
 

 

Inbjudan till ESO:s och Sieps gemensamma seminarium 4 februari: 

 

Skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad 

värld 
 
Som första större nation beslutade Frankrike sommaren 2019 att införa en skatt på 3 
procent på digitala tjänster. Lagen innebär slutet för de så kallade Gafa-företagens 
(Google, Apple, Facebook och Amazon) möjligheter att undgå skatt i Frankrike.  
 
EU har under en längre tid diskuterat gemensamma regler både för beskattning av di-
gitala tjänster och en harmoniserad bolagsskatt. Diskussionerna har ännu inte lett till 
några konkreta resultat, bland annat på grund av motstånd från Irland och Malta. 
Även om Frankrike ensamt har infört Gafa-skatten, är ambitionen att få till gemen-
samma skatteregler inom ramen för EU och OECD.  
 
Nu ordnar ESO tillsammans med Sieps ett seminarium för att sprida kunskap och för 
att identifiera viktiga och ännu obesvarade forskningsfrågor på området beskattning i 
en digitaliserad och globaliserad värld.  
 
Vid seminariet medverkar: 
 
Michael P. Devereux föreståndare, Oxford University Centre for Business Taxation 
Karolina Ekholm professor, Stockholms universitet 
Harry Flam  professor, Stockholms universitet 
Åsa Hansson docent, Lunds universitet 
Leif Jakobsson statssekreterare (S), Finansdepartementet 
Pascal Saint-Amans föreståndare, Centre for Tax Policy and Administration, OECD 
Clare Southworth föreståndare, Analysis of Tax Fairness, EU kommissionen 
Daniel Tarschys professor, Stockholms universitet 
 
Seminariet hålls på engelska. Docent Anna Seim, ledamot i ESO:s styrelse, leder 
seminariet och ESO:s ordförande Hans Lindblad hälsar välkommen.  
 
 

Välkommen! 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 
 
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende 
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under 
Finansdepartementet. 
 
Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Ingrid Petersson, samt ledamöterna Ann-Zofie 
Duvander, Jonas Eliasson, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim, Peter Skogman Thoursie och Annika Sundén. 
Läs mer på www.eso.expertgrupp.se 



Program 4 februari 2020 
 
9.00 Kaffe 
 
9.30 Välkomsthälsning och inledning 
Anna Seim och Hans Lindblad 
 
9.40 OECD:s och Europeiska kommissionens perspektiv 
Daniel Tarschys 
Pascal Saint-Amans 
Clare Southworth 
 
10.30 Paus 
 
10.45 Relevanta forskningsfrågor 
Michael P. Devereux 
Karolina Ekholm 
Harry Flam 
Åsa Hansson 
 
12.05 Lunch 
 
12.45 Politisk kommentar 
Leif Jakobsson 
 
13.00 Paneldiskussion 
Michael P. Devereux 
Karolina Ekholm 
Harry Flam 
Åsa Hansson 
Pascal Saint-Amans 
Clare Southworth 
Daniel Tarschys 
 
14.15 Avslutning 
Anna Seim och Hans Lindblad 
 
14.30 Seminariet slut 
 
Tid:  Tisdagen den 4 februari, kl. 9.30---14.30 (lättare lunch serveras) 

Lokal: Lunden i kvarteret Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm 
 
Sista anmälningsdag är den 31 januari, Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se 
 
Seminariet är kostnadsfritt.Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspel-
ningar eller på fotografier som vi publicerar. Seminariet webbsänds direkt och kan ses i efterhand på ESO:s hemsida.  

 
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 
 
Sieps är en statlig myndighet som har till uppdrag att mångdisciplinärt belysa aktuella europapolitiska frågor på ett 
självständigt och allsidigt sätt. Sieps strävar efter att utgöra en brygga mellan den akademiska världen och besluts-
fattare på olika nivåer i Sverige och EU, genom att publicera rapporter och analyser samt arrangera offentliga semi-
narier.Se vidare, www.sieps.se 


