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5. Tack vare flera skattetrick betalar dotterbolaget i Luxemburg endast 0,06% i 
skatt i Luxemburg.
Nästan ingen skatt betalas i Luxemburg

I Liechtenstein är utdelningar från 
utländska dotterbolag (i vårt fall 
Luxemburg) skattefria. 
Pengarna beskattas inte i 
Liechtenstein och tillhör en 
hemlig stiftelse

4. Sedan 2012 har det nederländska dotterbolaget betalat 9 miljarder 
SEK till dotterbolaget i Luxemburg i ränta på skulden från köpet 
av IKEA:s varumärke. I Nederländerna finns ingen källskatt på 
royalties och ränta som skickas utomlands.  
Pengarna skattas inte i Nederländerna
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IKEA-koncernens dotterbolag (och andra franchisetagare) minskar sina vinster 
genom att betala 3% i royalty. Royaltyn går till Nederländerna. Vinsterna  
som skattas minskar därmed från 35% (i Belgien) till 64%  
(i Frankrike). Problemet är att royaltyn inte skattas någon annanstans.

Inter IKEA Group betalade 5,5 miljarder svenska 
kronor i “övriga avgifter” till dolda mottagare. 
Det finns ingen källskatt i Nederländerna på 
royalty och ränta som skickas utomlands  
(även om det inte beskattats i utlandet).
Pengarna skattas inte  
i Nederländerna

På grund av bristande redovisning av 
konton som hör till Inter IKEA Systems 
kan vi inte identifiera vem som har 
mottagit kostnaderna för de “övriga 
avgifterna”.

Dold(a) mottagare

3% royaltyavgift

5,5 miljarder SEK 
(2012-2014)

“Övriga avgifter”

< 300 Butiker 2 Hemliga stiftelser  
(en i NL och en i LIE)

4 Skatteparadis  
(NL, LIE, BE, LUX)

1 Generös  
nederländsk skattehantering 1 Förmånligt skatteavtal med Luxemburg

IKEA:S SKATTEFLYKT

29 miljarder SEK
(2012-2014)

9 miljarder SEK 
(2012-2014)

Ränta (återbetalning av  
köp av IKEA:s varumärke 

sedan år 2012)

7,6 miljarder SEK  
(2012-2014)
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Vi uppskattar att IKEA 
lyckades undvika 
att betala minst 

9,5 miljarder 
kronor i skatt i 

Europa mellan  
2009-2014


