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utrikes

storbritannien  Regeringen böjer sig för industrins lobbande

rika utlänningar krävs på lyxskatt

Finansminister Alistair 
Darling kom med en bril-
jant idé för att öka statens 
inkomster – tvinga de sten-
rika utlänningarna som re-
siderar i London att betala 
skatt för sina inkomster ut-
omlands. Det tog inte länge 
att övertala ministerkolle-
gorna när Darling presen-
terade sina kalkyler: 800 
miljoner punds extra klirr i 
statskassan 2009–2010 och 
och ytterligare 500 miljoner 
pund 2010–2011. 

Men affärsmännen och 
industrins lobbyorganisa-
tioner ställde sig genast på 
bakbenen och nu tvingas 
premiärminister Gordon 
Brown urvattna försla-

get. Regeringen vill undvi-
ka en massflykt som skul-
le medföra att London för-
lorar sin ställning som en 
av världens businesshuvud-
städer. 

– Vi är inte övertygade om 
att många rika eller begå-
vade individer skulle läm-
na Storbritannien som en 
följd av smärre skatterefor-
mer, säger fackförbunds-
kongressen TUC:s general-
sekreterare Brendan Bar-
ber i en offentlig vädjan till 
Darling.

– Du måste stå emot indu-
strins lobbande och förslag 
från icke-bofasta. 

Finansministeriet upp-
skattar att cirka 115 000 

personer bor i Storbritan-
nien, men slipper skatt på 
intäkter utomlands genom 
ett kryphål i skattelagstift-
ningen. Det handlar om 
superrika grekiska redare, 
ryska oligarker och ameri-
kanska börshajar som flyr 
skatter i sina hemland – det 

räcker med att ha familje-
band utomlands för att 
kalla sig icke bofast, ”non-
dom”. En stor del är förstås 
vanliga gästarbetare, men 
det är de superrika skatte-
smitarna man vill åt.

Storbritannien är ett av de 
få industrialiserade länder  

som inte beskattar inkoms-
ter som icke bofasta invå-
nare tar in via bankkonton 
och fonder i skatteparadis. 
Efter hårda protester vågar 
regeringen inte heller nu 
röra magnaternas utländska 
innehav, av rädsla för att de 
ska försvinna till Schweiz, 

Monaco eller Singapore – 
och fyra miljarders skatte-
intäkter med dem.

– Att fördriva dem från 
London vore ett grymt 
misstag, säger den konser-
vative ex-ministern Micha-
el Fallon enligt BBC.

I stället planerar regering-
en att införa en plattskatt 
för personer som bott i lan-
det i minst sju av de senas-
te tio åren. Skatten skulle 
vara 30 000 pund per år 
– en struntsumma för de 
superrika. Bara 10 000 av 
Storbritanniens icke bofas-
ta invånare har bott där i 
minst tio år. 

– Det här paketet garan-
terar att Storbritannien för-
blir attraktivt. Vi tror inte 
det här skadar Citys fram-
gång, säger en talesman för 
finansministeriet till Wall 
Street Journal.
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Den brittiska regeringen tvingas urvatt-
na sitt förslag om lyxskatt för rika utlän-
ningar som residerar i London. 

::  det bor cirka 115 000 
personer i Storbritannien 
som uppger ett annat land 
som sitt hemland, enligt fi-
nansministeriet. Det räcker 
med att ha familjeband 
eller vara född utomlands 
för att få status som icke 
bofast.
::  av dessa har två tred-
jedelar bott i landet tre år 
eller mindre. Bara 10 000 
har bott i Storbritannien tio 
år eller mer. 
::  cirka 65 000 av de 

icke bofasta invånarna 
deklarerar inkomster 
i Storbritannien. De 
tjänar i snitt 140 000 
pund. 
::  Blott 13 000 deklarerar 
inkomster utomlands, i 
snitt 60 000 pund. 
::  totalt betalar de icke 
bofasta invånarna cirka 
4 miljarder pund i skatt i 
Storbritannien. De beräk-
nas bidra till landets brut-
tonationalprodukt med 12 
miljarder pund.

Fyra MiLjarder i skatt
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superrik. Den brittiska 
skattmasen lägger inte nä-
san i oligarken Roman Ab-
ramovitjs affärer.
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