ESO webbinarium om beskattning i en digitaliserad ekonomi:

Kan världen enas om nya globala skatteregler?
Dagens internationella beskattning bygger på ett regelverk som beslutades av
Nationernas Förbund efter första världskriget. I takt med att världshandeln vuxit och
världens ekonomier blivit mer sammanflätade har skattekonkurrensen tilltagit och
regelverket föråldrats. De senaste decenniernas digitalisering har visat att förändringar
är nödvändiga.
G20 och OECD har tagit fram ett förslag på ett modernare regelverk som ska omfördela
beskattningsunderlaget mellan länder och säkerställa uttag av bolagsskatt. Förslaget,
som kom i höstas, består av två pelare. Den första (pillar 1) fokuserar på lokaliseringen
av beskattningsrätten och innebär att skatt ska betalas i de länder ’’där värde skapas’’.
Den andra (pillar 2) föreslår en minimiskatt på multinationella företag, oaktat var
företagens huvudkontor är lokaliserade. Tillsammans syftar pelarna till att minska
utrymmet för avancerad skatteplanering och risken för handelskrig. Förhoppningen är
att förslaget ska godkännas senast i sommar.
För att öka kunskapen om OECD:s förslag ordnar ESO ett webbinarium som fokuserar
på tre frågeställningar:
•
•
•

Vad innebär OECD:s förslag, dvs. de två pelarna?
Vilka ekonomiska konsekvenser har förslaget?
Hur ser vägen framåt ut? Framförallt, hur påverkar den nya amerikanska
administrationen möjligheten för förslaget att antas?

Tid:
Plats:

Fredag 9 april kl. 14.00-15.00
Webbinarium

I samtalet medverkar:
Karin Henriksson journalist och författare bosatt i Washington D.C.
Åsa Johansson
senior economist, OECD
Claes Lundgren
ämnesråd, Finansdepartementet
ESO:s ordförande Karolina Ekholm inleder och modererar.

Välkomna!

Program
14.00 Välkomsthälsning och inledning
Karolina Ekholm

14.10 Vad innebär OECD:s förslag?
Claes Lundgren

14.25 Ekonomiska konsekvenser av OECD:s förslag
Åsa Johansson

14.35 Vilken roll kommer USA:s nya administration att spela för förslagets
genomförbarhet?
Karin Henriksson

14.45 Diskussion
15.00 Webbinariet slut

Tid:
Plats:

Fredag 9 april, kl. 14.00 --- 15.00
Webbinariet sänds via ESO:s hemsida

Ingen anmälan krävs. Frågor tas upp i mån av tid. Ställ frågor, gärna kortfattade, i
förväg eller under webbinariet genom att mejla: fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se.

Välkommen att ta del av webbinariet!

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 Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik
Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

