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TA SKATTEN TILBAKE! 
 

Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre (LS-3-8) 5. august 2018 
 
 

Hvert år taper verdens stater tusenvis av milliarder av kroner i skatteinntekter fra 
multinasjonale selskaper. Gjennom skatteunndragelse og skatteomgåelse, raner store 
selskaper demokratiene verden over for penger som burde blitt brukt på utdanning, 
velferd og klimatiltak. Land som Norge taper de største summene, mens landene i det 
globale sør rammes aller hardest. Samtidig reduseres selskapsskatten verden over. Det 
foregår et globalt kappløp om å ha de laveste skattene, og taperen er velferdsstaten. For 
Grønn Ungdom er velferdsstaten et av politikkens viktigste goder for å sikre alle lik 
tilgang på utdanning, arbeid og et sikkerhetsnett til alle som trenger det. Derfor vil vi ta 
skatten fra de store, multinasjonale selskapene tilbake!  

 

Grønn Ungdom vil ha åpenhet rundt eiere og strukturene til selskaper. Vi vil: 
• Utvide land-for-land-rapportering til å omfatte alle land og alle bransjer. 

Rapporteringen skal offentliggjøres.  
• Innføre et offentlig eierskapsregister som inkluderer eiere av både norske og 

utenlandske selskaper. 
 
Grønn Ungdom vil ha nye ideer og bedre løsninger for skatter og avgifter. Vi vil:  

• Innføre en egen kildeskatt på godtgjørelse for bruk av opphavsrett til utlandet.  
• Innføre en egen kildeskatt på renter. 
• Utrede muligheten til å skattlegge selskapers totale omsetning i Norge.  
• Skrive inn kildeskattene ved inngåelsen av nye skatteavtaler og fremtidige 

reforhandlinger av skatteavtaler.  
• Stanse reduksjonen i selskapsskatten og utrede hvordan man kan gjøre 

selskapsskatten progressiv for å beskytte mindre selskaper.  
• At Norge skal arbeide for overnasjonale satser på selskapsskatt.  
• Utrede muligheten for å redusere verdien av fradrag for multinasjonale konsern til 

et nivå som tilsvarer konsernets samlede skattesats globalt. 
 
Grønn Ungdom vil at staten skal ta sitt ansvar for å stanse kapitalflukten. Vi vil:  

• Stille krav om rapportering av beskatning, omsetning og kostnadsstrukturer til 
leverandører av tjenester til det offentlige.  

• Bruke statens eierskap i selskaper og investeringer gjennom Statens Pensjonsfond 
Utland aktivt til å bekjempe skatteflukt. 
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Kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om 
selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på 
land-for-land-nivå. 


