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“Det er så let at undgå

skatten uden at bryde
loven”
Panama Papers er en gave til CBSprofessor Brooke Harrington, for
nu kan skatteborgerne begynde
at diskuttere, om det er fair, at
formuende privatpersoner skatteunddrager for milliardstore beløb
helt lovligt og uden konsekvenser.
Hun har taget en uddannelse som
formueforvalter for at forstå magten bag de rigeste rige. Side 8-16
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“Det er så let at
undgå skatten”
Med hjælp fra formueforvalteres kneb og tricks, skatteunddrager
de super rige for svimlende milliardsummer hvert eneste år, lyder
det fra CBS-professor Brooke Harrington. Hun har taget en
uddannelse i formueforvaltning for at forstå mekanismerne,
der skaber den almægtige rige klasse og verdens ulighed

Af Gro Høyer Thielst

H

vor mange er blevet tiltalt i forbindelse med
offentliggørelsen af Panama Papers?
“Nul!”
Forfatter og CBS-professor Brooke Harringtons
blik er lige så intenst som det spørgsmål, hun
selv lige har svaret på om det historiske læk i
2015 af 11,5 mio. dokumenter fra advokathuset
Monssack Fonseca i Panama City.
Herfra har formuende personer i adskillige år –
heriblandt danskere – fået hjælp til at skatteunddrage for milliarder af dollar.
Brooke Harrington kender alt til skatteunddraJHOVHRJDQGUHVP§RJVWRUHˋQWHURJGHˋQGHV
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overalt i verden, så velhavere kan slippe godt af
sted med at løbe fra regningen.
“Det er så let at undgå skatten uden at bryde
loven,” siger Brooke Harrington, der har taget en
toårig uddannelse som formueforvalter som et
led i sin forskning inden for økonomisk sociologi.
“Jeg er meget taknemmelig for Panama Papers,
for nu kan jeg pege og sige; “Se, der er ingen
tiltalte på trods af, at det er et læk på 2660 GB
GDWDȥ9LNDQLNNHˋQGHWHJQS§DWGHUHUIRUHJ§HW
noget kriminelt. Det hjælper os til at forstå, hvor
iscenesat dette spil er til fordel for de rige,” siger
Brooke Harrington.
Hun har netop udgivet bogen “Kapital uden
grænser – om skattely, formueforvaltning og verdens rigeste”.

Foto: Peter-Emil Witt

9

Brooke Harrington er CBSprofessor, og har bl.a. studeret
på Harvard i USA.
Foto: Peter-Emil Witt

Ȥ3UºYOLJHDWVOLSSHJRGWIUDHQWUDˋNEºGHL
København,” siger Brooke Harrington for at sætte
et eksempel fra bogen i relief:
“En amerikansk mand, der har snydt den amerikanske stat for 37,5 mia. dollar, gik fri af tiltalen,
fordi hans formueforvalter havde sat alle aktiverne i en trustfond på Cook Island, og så er pengene så godt som urørlige,” siger professoren og
sætter tingene lidt i perspektiv:
Ȥ0LWIRONNDQˋQGHXGDIDWERPEHPHQQHVNHU
med droner fra en blå himmel, men de kan ikke
indsamle en milliardbøde fra en mand, fordi han
har en formueforvalter.”

Flytter formuer til offshore-lande
Ifølge hende er det ganske usædvanligt, når personer med store formuer bliver forholdt samme
ORYHVRPUHVWHQDIEHIRONQLQJHQ(QWHQˌ\WWHU
de rige bare deres formuer rundt til de offshorelande med den bedste afskærmning og de bedste
forhold, eller også er de med til at skrive lovgivningen via deres formueforvalter, eller de køber
landet og regeringen, som da den amerikanske
hedgefondmanager Allen Stanford i 2001 købte
Antigua og Barbuda, forærede regeringen 30 mia.
dollar til hospitalsbyggeri og lod regeringen tage
DO¨UHQ,PRG\GHOVHˋNKDQWMHQHVWHU
Eller som da den franske skuespiller Gérad Depardieu skred fra Frankrig som et modsvar til den
tidligere præsident Francois Hollandes planer om
at indføre en skat på 75 pct. for de franske borgere, der tjener mere end 1 mio. euro om året.
Ȥ*«UDG'HSDUGLHXˋNHWUXVVLVNSDVRJHWVWRUW
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vådt kys af Vladimir Putin,” siger Brooke Harrington og minder om, at den russiske præsident
i øvrigt også har adskillige milliarder i skattely.
Ȥ+YLVGXHUS§ˌXJWRJGLWOLYHULIDUHV§HUGHU
ingen, der vil hjælpe. Du må knokle dig selv halvt
ihjel for at nå i sikkerhed, men hvis du er super
rig, hvad enten formuen er opstået på lovlig eller ulovlig vis, så ruller de bare den røde løber
ud for dig og dine penge. Det er modbydeligt,”
siger Brooke Harrington, der bl.a. har oplevet at

»Hele lande sælger deres suverænitet til disse
mennesker, der ikke engang er statsborgere«
Brooke Harrington, professor på CBS

modtage mails fra formueforvaltere, der fortæller
hende, at hun ikke ved, hvad hun snakker om og,
“smut hjem bag gryderne”, som en af dem formulerede det.

Stemningsskifte i offentligheden
“Hele lande sælger deres suverænitet til disse
mennesker, der ikke engang er statsborgere, aldrig har været i landet og aldrig kommer til at
sætte deres ben i landet. Det er lande som USA
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Brooke Harrington har været ansat på Copenhagen Business School siden 2010. Foto: Peter-Emil Witt

og Storbritannien og mange andre. Se på
Storbritannien og dets problem med hjemløse.
Imens står de her multimillion dyre lejligheder
tomme, fordi de fungerer som formuelagerfaciliteter for udlændinge, der aldrig nogensinde
kommer til at bo der. Den britiske regering står
til ansvar for, at en stor gruppe mennesker uden
tilknytning til Storbritannien – andet end at de
ejer ejendomme – beskytter deres stjålne rigdom
fra deres egne regeringer,” siger Brooke Harrington og tilføjer, at det også sker i hendes eget land,
bl.a. i New York.
Ifølge professoren er der to løsninger på dette
ulighedsproblem. Den korte vej er, at myndighe12

derne globalt begynder at samarbejde med formueforvalterne om at lukke smuthullerne, men
lader andre stå åbne, sådan som regeringen i
Israel har haft succes med.
Den langsigtede er at vende stemningen i offentligheden, sådan som det allerede er sket med
holdningen til multinationale selskabers skatteunddragelse.
Der foregår stadig skatteunddragelse blandt de
store selskaber, men i et stadigt mindre omfang.
Panama Papers et konkret eksempel på, at privatpersoner også skatteunddrager i et stort omfang, og nu skal vi så diskutere, om det er fair.”
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Sådan kom hun tæt på verde
Af Gro Høyer Thielst

D

e formuende, de super rige og de ultra
rige.
Der er mange gradbøjninger af det
absolut øverste formuelag i verden, ligesom der er mange gradbøjninger af de love, som
de vil lade sig underlægge.
“De super rige har en særlig frihed internationalt fra juridiske begrænsninger. Hvis de ikke kan
lide lovene i det ene land, kan de enten forhandle
direkte med myndighederne om en speciel afWDOHHOOHUGHNDQˋQGHHWDQGHWODQGGHUYLOJLYH
dem bedre vilkår,” siger den Stanford og Harvard
University-uddannede CBS-professor Brooke
Harrington, der indtil videre har brugt otte år af
sit professionelle liv på at studere de mest formuende personer i verden.
“I mange år har jeg gerne ville foretage research
af velhavere, men det er ret vanskeligt at gøre,
for velhavende mennesker taler ikke med dig og
mig. Og de har slet ikke lyst til at snakke med
nysgerrige journalister, akademikere, regeringer
eller folk, der bare er ude efter deres penge,” siger
Brooke Harrington, der netop har udgivet bogen
“Kapital uden grænser – Om skattely, formueforvaltere og verdens rigeste” på Djøfs forlag, som et
led i sin forskning.
Interessen for at studere de ultra rige bunder i
verdens ulighed, fortæller professoren i økonomisk sociologi. En ulighed, som det øverste lag af
verdens velhavere er med til at fastholde og forværre, fastslår hun.
“Hvis du vil vide noget om uligheden, er du
nødt til at kende de rige, men vi kender intet til
dem. De vil ikke kendes, og rent praktisk er det
meget dyrt og tidskrævende at studere dem,” siJHU%URRNH+DUULQJWRQGHUP§WWHˋQGHHQDOWHUnativ vej ind i den formuende klasses verden.
Som sociolog kan man gribe til forskellige metoder til observationer, og ifølge Brooke Harrington kunne en ideel projektbeskrivelse i en
ansøgning om støttemidler lyde: “Vær sød, at
give mig 100.000 euro, så jeg kan hænge ud med
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de super rige i Monte Carlo.”.
“Jeg er en ret god sejler, så jeg kan helt sikkert
“fake” min vej ind til bådfolket, men ingen ville
da støtte mig i det projekt,” siger hun.
Derfor måtte hun tænke lidt mere kreativt end
at foregive at være en velhaver til havs eller til
polo.

Fra Desmond Tutu til Ku Klux Klan
“Jeg vidste, at der er en gruppe mennesker, der
hjælper de rige med at forblive rige. Uden denne
gruppe ville de rige ikke kunne forblive og blive
så rige. I moderne tid kan man ikke have denne

ens ultra rige
Interessen for at studere de ultra rige
bunder i verdens ulighed, fortæller
Brooke Harrington,professor i økonomisk sociologi Foto: Peter-Emil Witt

koncentration af rigdom uden intervention,” siger hun og hentyder bl.a. til tal fra Oxfam (en
global sammenslutning af organisationer der vil
udrydde fattigdom, red.), der viser, at 1 pct. af
verdens befolkning, ejer det samme som resten
af verden tilsammen, og at otte mænd ejer lige så
meget som den fattigste halvdel af befolkningen.
En stor del af disse formuende menneskers formuer kanaliseres uden om retsstaternes skattesystemer. Ifølge professor Gabriel Zucmans forskning er ca. 8 pct. af verdens samlede rigdom gemt
på konti i skatteparadiser, og der forsvinder årligt
200 mia. i tabt skat til regeringer verden over.

Ifølge Brooke Harrington er det formueforvalternes fortjeneste, at formuerne bare vokser og
vokser, som f.eks. Ikeas grundlæggers, Ingvard
Kamprad, der har udnyttet fondsstrukturer til at
blive multimilliardær, som det fremgår af hendes
bog.
Ingvard Kamprads årsindtægt på 28 mia. dollar
beskattes ved en sats på ca. 3,5 pct.
“Skatteunddragelse af et heroisk omfang,” lyder
det i “Kapital uden grænser”.
Ȥ-HJYLGVWHLNNHKYDGMHJYLOOHˋQGHPHGPLQ
forskning, og jeg blev advaret – selv af min pengedonor – de vil nok ikke snakke med dig, sagde
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»Stop med at spilde jeres tid på
de rige mennesker. De er ikke
problemet«
Brooke Harrington, CBS-professor og forfatter til bogen
“Kapital uden grænser”

folk, men jeg plejede
at interviewe alle fra
Desmond Tutu til medlemmer af Ku Klux Klan,
så jeg er ret god til at snakke med folk, der ikke
gider tale med mig,” siger Brooke Harrington og
tilføjer øjeblikkeligt og lidt forbavset: “Det virkede”.
I to år studerede hun et uddannelsesprogram
under The Society og Trusts and Estate Practitioners, STEP, mens hun iagttog og studerede branchen og dens klienter.
“Jeg har fået et andet syn på, hvad problemet er.
Jeg har nu en opfordring til EU, OECD, den danske regering og alverdens skattemyndigheder;
Stop med at spilde jeres tid på de rige mennesker.
De er ikke problemet. De kan ikke skatteunddrage uden hjælp fra professionelle. Selv den
klogeste, rige person ville ikke kunne eller gide
bruge alle døgnets timer på at forstå og udnytte
skattelovgivningen og mulighederne i offshorelandene. Hør her, vi taler om mennesker, der har
ansatte til at foretage deres indkøb og hente tøjet
på renseriet. De vil da ikke bruge tid på at memorere skattelovgivningen,” siger Brooke Harrington, der via sin uddannelse netop har lært, hvordan man på tværs af grænser bruger alle mulige
komplicerede konstruktioner for at lade formuer
sive uden om skattefar, kreditorer og andre, der
måtte mene at skulle have en bid af kagen.
“I en lærebog i formueforvaltning beskrives
f.eks. krav fra kreditorer som “risici”, som om de
rangerede på lige fod med en naturkatastrofe og
ikke hørte til den slags forpligtelser, som låntager
frivilligt har valgt at påtage sig,” skriver Brooke
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Harrington f.eks. i sin
bog.
Brooke Harrington
bliver af og til ringet
op af politikere, der gerne vil høre hendes bedste
råd til at komme skatteunddragelsen til livs.
“De ringer og spørger mig om, hvilke love de
skal lave. Og mit svar er lav for guds skyld ikke
en ny lov, men tag fat i formueforvalterne og få
dem til at samarbejde. Politikerene skal angribe
problemet på ny måde. Lovgivningen og ny lovgivning har ikke været effektiv de sidste 30-40 år,
det vil ikke virke i fremtiden,” siger hun og afslører, at politikerne er meget forvirrede, når samtalen slutter.
Hun anbefaler dem dog til at se mod Israel, hvor
regeringen har haft held med at lukke mange
skattehuller i samarbejde med formueforvalterne.
“I Israel sagde regeringen til formueforvalterne,
hvis I ikke samarbejder om at lukke smuthullerne, så lukker vi dem alle, men hvis I hjælper,
lader vi nogle af dem stå.”
Desuden lyder en anden anbefaling til regeringerne, at man skal have stærke whistleblowerordninger og begynde den langsigtede vej mod at
ændre samfundets syn på borgernes ansvar.
“Jeg kan da huske et USA, hvor det at betale sin
skat var patriotisk, ikke som i dag, hvor det er patriotisk at prale af ikke at betale sin skat.”
Bogen “Kapital uden grænser” er skrevet på
baggrund af Brooke Harringtons uddannelsesforløb samt de 65 interview, hun har foretaget i 18
forskellige lande med formueforvaltere. De er alle
lovet anonymitet.

