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Ny Oxfam rapport afslører hvordan fire af verdens største medicinalvirksomheder 

– Abbott, Johnson & Johnson, Merck og Pfizer – systematisk flytter deres 

overskud i skattely. Vores undersøgelse viser et klart mønster: Jo lavere skatten 

er i et givent land, jo mere profit rapporterer de. Oxfam vurderer, at Danmark ville 

have modtaget 138 millioner kroner ekstra i årlige skatteindtægter, hvis disse fire 

selskabers profit havde været mere ligeligt fordelt. Værre endnu viser denne 

rapport, at de 7 udviklingslande, som vi har undersøgt, kunne have modtaget 

yderligere 722 millioner kroner om året – penge der desperat er brug for til at 

opbygge velfungerende sundhedssystemer. Samtidig med at de fire selskaber 

opnår lave skatteregninger, sælger de deres produkter til overpris. Denne rapport 

viser, hvordan de høje priser blandt andet opnås gennem en massiv lobbyindsats 

i USA. Medicinalindustriens skattefifleri, prisfikseri og aggressive lobbyarbejde er 

med til at forværre den voksende kløft mellem rig og fattig, mænd og kvinder og 

mellem rige lande og udviklingslande.  
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Forsidebillede: Sushmita (tv., nu 13 år og vist her med sin mor) var 3 år da hun fik Japansk hjernebetændelse i 

Indiens nordlige distrikt Gorakhpur. Sushmita var heldig at overleve, men hun har delvist mistet brugen af sine 

hænder, hvilket gør det svært for hende at skrive. Hun vil gerne klare sig godt i skolen, men har svært ved at 

følge med. Japansk hjernehindebetændelse kan undgås gennem forebyggelse, ligesom flere af de mest 

gængse sygdomme, der rammer de fattigste i området. Mere end 1,300 børn døde i distriktets eneste hospital i 

2017, hvoraf 69 døde over fire dage, hvor hospitalet ikke kunne betale regningerne for ilt, som børnene havde 

brug for at overleve. Manglende investeringer i det offentlige sundhedssystem i Indien, hvilket bl.a. skyldes de 

store virksomheders skattefifleri, udsætter de fattigste for livstruende farer og øger uligheden. Foto: 

Rabehi/Oxfam 

Verdens største medicinalvirksomheder bringer fattige menneskers helbred i fare, 

når de bruger smuthullerne i det internationale skattesystem til at mindske deres 

skattebetalinger og ved at udføre omfattende lobbyarbejde, der påvirker 

demokratiske beslutningsprocesser. 

Denne nye rapport fra Oxfam afslører, hvordan fire af verdens største 

medicinalvirksomheder – Abott, Johnson & Johnson, Merck og Pfizer – syste-

matisk flytter deres økonomiske overskud i skattely.2 Som et resultat af et 

internationalt skattesystem, der tillader store multinationale selskaber at flytte 

deres overskud hen hvor skatten er lavest, kan disse selskaber mindske deres 

skatteregning betydeligt. Hvis det internationale skattesystem var mere retfærdigt 

indrettet, så der var bedre sammenhæng mellem selskabernes økonomiske 

aktivitet og skattebetalinger, ville både de rige og fattige lande modtage langt 

flere skatteindtægter. Oxfam vurderer, at Danmark ville modtage 138 millioner 

kroner ekstra, mens de 7 undersøgte udviklingslande, kunne have modtaget 722 

millioner ekstra skattekroner årligt. Penge som kunne have været brugt på 

vacciner, jordmødre eller lokale sundhedsklinikker.  

Sådant skattefifleri underminerer regeringers evne til at levere den offentlige 

service, der er afgørende for at reducere fattigdom og ofte er særligt vigtige for 

kvinders helbred og rettigheder.  

Oxfam anklager ikke medicinalvirksomhederne for at gøre noget ulovligt. I stedet 

afslører rapporten, hvordan det nuværende internationale skattesystem med alle 

dets smuthuller tillader multinationale selskaber – ved hjælp af aggressiv 

skatteplanlægning – at minimere skatten i de lande, de arbejder i.  

Gennem vores undersøgelse har vi kunnet kortlægge de fire medicinal-

virksomheders tilstedeværelse i fire udvalgte skattely, og deres økonomiske 

aktiviteter i 7 udvalgte udviklingslande og 8 rige lande. Denne information har 

været tidskrævende og besværlig at indhente, og vores beregninger for, hvor 

meget de fire selskaber kunne have betalt i skat under et mere retfærdigt 

skattesystem er ikke uden mangler og usikkerheder. Det ihærdige graverarbejde 

har blotlagt et system, som det ud fra eksisterende regnskaber kan være svært at 

se: At de store selskaber systematisk kan flytte deres overskud til skattely. 

Vi anbefaler, at alle store multinationale selskaber fremover skal offentliggøre 

deres regnskaber land for land. Så kan offentligheden se, hvor de producerer og 

sælger deres varer, og dermed holde dem ansvarlige for at betale skat i de lande, 

de arbejder i. At få adgang til denne vigtige information bør ikke kræve den type 

graverarbejde, som Oxfam har været igennem for at producere denne rapport. 
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Det bør være offentligt tilgængeligt. Et sådan system for at aflægge regnskab 

land for land er for nyligt vedtaget i Danmark og en række andre lande, og det 

diskuteres netop nu i EU, om denne information også bør gøres offentligt 

tilgængeligt. Denne rapport viser nødvendigheden af, at den danske regering 

aktivt støtter dette EU-forslag for gennemsigtige land-for-land regnskaber. 

Priserne på medicinalvarer forsætter med at stige dramatisk. Prisen på syv af de 

bedst sælgende lægemidler fra Pfizer, Merck og Johnson & Johnson opnåede 

alle i 2017 en tocifret tilvækst. For eksempel hævede Pfizer prisen på deres 

produkt kaldet Lyrica med hele 29% i 20173. Lyrica bruges til at behandle 

nervesmerter i forbindelse med sukkersyge og indtjente tæt ved 29 milliarder 

kroner til selskabet sidste år, og har ingen konkurrenter blandt de generiske 

lægemidler. 

Mens virksomhederne skruer priserne op på højeste niveau, så ser deres 

skatteregning mere beskeden ud. Da virksomhederne offentliggør meget lidt 

information om deres datterselskaber, skraber Oxfams undersøgelser kun 

overfladen på et langt større problem. Alligevel er det muligt via mindre 

stikprøver at afsløre et bemærkelsesværdigt mønster. Mens de fire 

selskaber på globalt plan oplyser, at deres overskud er på op til 30 procent4, 

så rapporterer de kun et overskud på beskedne 7 procent i de otte rige 

lande, som Oxfam har undersøgt, og et endnu lavere overskud på 5 procent 

i de syv udviklingslande. Hvor bliver det enorme overskud så tjent? I skattely. 

I fire skattelylande er virksomhedernes overskud således registreret til 

skyhøje 31 procent.5 Havde deres overskud været mere ligeligt fordelt i 

forhold til hvor selskaberne har deres omsætning, estimerer Oxfam, at de syv 

udviklingslande vi har set på - Chile, Colombia, Ecuador, Indien, Pakistan, Peru 

og Thailand – ville have betalt 722 millioner kroner mere i skat hvert eneste år. I 

otte rige lande er det tilsvarende tal 23,7 milliarder kroner årligt, hvoraf næsten 15 

milliarder kroner er i USA.6  

 

 ”Vi anbefaler, at alle 
store multinationale 
selskaber fremover skal 
offentliggøre deres 
regnskaber land for 
land. Så kan 
offentligheden se, hvor 
de producerer og 
sælger deres varer, og 
der-med holde dem 
ansvarlige for at betale 
skat i de lande, de 
arbejder i.” 
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Rapporten viser altså hvordan selskabernes profit synes at være omvendt 

forbundet med skattesatsen i hvert land. Der hvor skatten er høj, er overskuddet 

lavt, og der hvor skatten er ekstrem lav, er overskuddet ekstremt højt. Om det er 

lovligt eller ulovligt kan kun skattemyndighederne og domstolene afgøre, men 

uanset hvad, så udstiller det bemærkelsesværdige mønster et internationalt 

skattesystem, som lader de store multinationale selskaber flytte overskud til 

skattely, på bekostning af skattebetalingerne både i udviklingslandene og i de 

rige lande. 

 

Tabte skatteindtægter, årligt (i millioner kroner) 

Udviklingslande Abbott 
Johnson & 
Johnson 

Merck Pfizer TOTAL 

Chile 29,8 - - - 29,8 

Colombia (12,5) 6,9 7,9 73,6 75,9 

Ecuador 13,9 - 3 13,2 30,1 

Indien 193 265,1 14,7 (0,9) 471,9 

Pakistan - - - 10,6 10,6 

Peru (33,2) 12,3 (10,1) 12,1 (18,9) 

Thailand 4 65,1 19,5 30,7 119,3 

TOTAL 194,9 349,4 35 139,2 718,6 

Rige lande Abbott 
Johnson & 
Johnson 

Merck Pfizer TOTAL 

Danmark 0,8 35,7 16,6 84,8 137,9 

Australien 35,5 454 106,3 460,9 1056,7 

Frankrig 83,3 1263,3 326,7 1004,9 2678,3 

Tyskland 32,8 1017,6 336,8 638,6 2025,7 

Italien 90,1 607,5 161,4 854,9 1713,8 

New Zealand 6,4 46,1 13,3 22,7 88,6 

Spanien (45,6) 376,5 208,7 205,2 (49,3) 

England (35,4) 617,6 147 517,9 1247 

USA* 914,6 6690,2 3409 3767,2 14781,2 

TOTAL 1079,4 11110,4 4726,6 6763 23679,4 

TOTAL for rige og 
udviklingslande 

1274,3 11459,9 4761,5 6902,2 24398 

 

Bemærk: Tal i parentes er negative. De angiver, hvor det nationale overskud var højere end den 

gennemsnitlige globale profit. Kolonner uden tal angiver, at der ikke var nogen finansiel information 

tilgængelig på landeniveau.  

På grund af afrunding er der risiko for uoverensstemmelse mellem tallene på landeniveau og 

totalen.   

*Tallene for USA blev beregnet ved hjælp af en anderledes metode, da virksomhederne rapporterer 

konsolideret finansiel information for USA, men ikke for de andre lande. Se rapportens bilag ”Tax 

Research Methodology” for detaljer.  
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Skattefifleri, høje priser og lobbyarbejde er med til at forklare virksomhedernes 

enorme overskud. USA’s 25 største medicinalvirksomheder havde et overskud 

på 15-20 procent i perioden 2006-2015. Til sammenligning havde 

virksomheder udenfor medicinalbranchen et overskud på 4-9 procent.7 

Disse enorme overskud er med til at øge motivationen for at placere 

virksomheders overskud i skattely. 

Medicinalbranchen påstår, at de har brug for de tårnhøje overskud til at 

investere i forskning i ny samfundsgavnlig medicin, men deres 

handlinger fortæller en anden historie. De store medicinalvirksomheder 

bruger således mere på enorme udbetalinger til deres aktionærer og 

chefer end de bruger på forskning og udvikling. I årtiet fra 2006 til 2015 

brugte de 19 procent af deres omsætning på tilbagekøb af aktier og 

udbyttebetalinger, mens de kun brugte 14 procent på forskning og 

udvikling, som endda kan trækkes fra i skat. Fremfor nye gennembrud i sundhed 

er resultatet af de tårnhøje overskud altså først og fremmest en forværring af den 

allerede enorme og voksende ulighed.  

Oxfam har analyseret regnskaber fra lande, hvor de fire medicinalvirksomheder driver 

forretning.
8
 Dette inkluderer Danmark, hvor alle fire virksomheder har datterselskaber. 

Vi har undersøgt offentligt tilgængelige regnskaber fra elleve datterselskaber i 

Danmark for regnskabsårene 2013, 2014 og 2015. Tilsammen har 

medicinalgiganternes elleve danske datterselskaber årligt omsat for mere end 3,2 

milliarder kroner i gennemsnit. Trods en stor omsætning har de fire selskaber i 

gennemsnit haft et underskud på 22 procent i Danmark, dog med vigtig variation 

mellem selskaberne og fra år til år.  

Vi har beregnet, hvad virksomhederne kunne have betalt i skat under en mere ligelig 

fordeling af deres overskud ved at fordele deres overskud ensartet ud på tværs af 

udviklingslande, rige lande og skattelylande. Hvert lands specifikke skatterate blev 

derefter sammenlignet med virksomhedens gennemsnitlige overskud, for at beregne 

hvor meget virksomheden burde have betalt i skat. Til sidst fratrak vi den faktiske skat, 

som virksomheden havde betalt i det pågældende land, fra den skat som de kunne 

have betalt.   

Denne metode er ikke perfekt, da selskabers overskud aldrig vil være helt identisk på 

tværs af lande. Og samtidig er data fra de forskellige lande ikke altid fuldstændig 

sammenlignelig. Trods de vigtige forbehold giver udregningerne dog ikke desto 

mindre en idé om, hvor stor uoverensstemmelsen er mellem de faktiske 

skattebetalinger, og hvad disse kunne være, hvis de fire store selskaber ikke flyttede 

så stor en andel af deres overskud i skattely.  

 

 

”Medicinalbranchen 
påstår, at de har brug 
for de tårnhøje 
overskud til at investere 
i forskning i ny 
samfundsgavnlig 
medicin, men deres 
handlinger fortæller en 
anden historie.”  
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Måske endnu mere hensynsløs end medicinalvirksomhedernes aggressive 

skatteplanlægning er deres massive lobbyindsats for at undergrave demokratiske 

beslutningsprocesser. Ved at bruge næsten 1,3 milliarder kroner årligt på at søge 

indflydelse på den amerikanske regering, er medicinalindustrien den branche 

som bruger allerflest ressourcer på lobbyarbejde. De donerer millioner til politiske 

kampagner, ansætter flere lobbyister end nogen andre, og får i stor stil ansat 

deres egne folk i magtpositioner.  

Medicinalindustrien har det største netværk af mennesker, der arbejder for en 

specifik sag i USA. I 2017 havde de en hær af 1.500 ansatte, der repræsenterede 

professionelle lobbyselskaber, hvad der svarer til 13 procent af alle lobbyister i 

USA. Størstedelen af denne arbejdsstyrke udgøres af tidligere medlemmer af 

kongressen og højtstående føderale ansatte, som udnytter deres erfaring og 

forbindelser til at lobbye for medicinalindustrien.  

Virksomhederne engagerer sig også i græsrodskampagner rundt omkring i 

verden. Når regeringer ikke vil godkende et nyt medicinalprodukt på grund af dets 

høje pris, er det sjældent virksomhederne selv, der klager over det i pressen. Det 

er i stedet civilsamfundsorganisationer der påstår at arbejde for patienters 

rettigheder, men som ofte viser sig at være finansieret af medicinalselskaberne. 

Tolv store medicinalvirksomheder inklusiv Abbott, Johnson & Johnson, Merck og 

Pfizer finansierer mere end 65 af sådanne grupper i Latinamerika såvel som 

deres paraplyorganisation Alliance of Patients’ Organisations.  

Denne rapport viser den magt der ligger i regnskabsdata. Gennem et tids-

krævende arbejde er det lykkedes Oxfam at kortlægge fire selskabers aktiviteter i 

nogle få udvalgte lande. Resultatet blotlægger hvordan de store multinationale 

selskaber kan flytte deres overskud hen, hvor de kan slippe billigst i skat. Vi har 

brug for en løsning der lader offentligheden – pressen, skatteeksperter, forskere, 

organisationer og borgere – holde virksomheder til ansvar for deres skattefifleri, 

og regeringerne ansvarlige for at rette op på det system, der tillader det. Endnu 

vigtigere har vi brug for et system, der giver udviklingslandene adgang til denne 

information, så de kan få indkrævet de livsvigtige skatteindtægter, som skal 

finansiere sundhed og uddannelse til deres borgere.  

Derfor anbefaler Oxfam IBIS at: 

 Den danske regering arbejder aktivt for, at EU indfører et krav om at store 

multinationale selskaber aflægger offentligt land-for-land rapportering. 

I maj 2017 stemte samtlige politiske partier i Folketinget netop for en 

aftale, der pålagde regeringen at arbejde for dette forslag, så vi fra 

2019/20 ville få offentlig regnskabsaflæggelse for hvert land de store 

multinationale selskaber opererer i – inklusiv skattely.9 Regeringen må 

aktivt på banen og vise dens støtte til forslaget, både bag de lukkede døre 

i Bruxelles, men også ved åbent at lægge pres på de lande, som 
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modarbejder forslaget. Regeringen bør som minimum arbejde for offentligt 

land-for-land rapportering der er: 

 globalt, så ingen lande eller jurisdiktioner er undtaget.  

 dækker et stort antal af de store multinationale selskaber, og ikke kun 

en lille håndfuld af de allerstørste selskaber.10 

 uden smuthuller og undtagelser, der lader de multinationale selskaber 

blokere offentlighedens adgang til information fra bestemte 

datterselskaber. 

 omfattende, og som minimum dækker de afrapporteringskrav, som 

OECD har identificeret i deres version af land-for-land rapportering. 

 

 Store danske selskaber – både i medicinalindustrien og andre brancher –

arbejder aktivt for at blive verdensmestre i ansvarlig selskabsskat. 

Denne rapport dækker amerikanske selskaber i én bestemt branche, men 

desværre har vi set alt for mange eksempler på, at skattefifleri er udbredt 

på tværs af brancher og lande. Virksomheder sætter ofte en dyd i at 

erklære, at de opfører sig ansvarligt. Pfizer’s adfærdskodeks fremhæver 

eksempelvis at ”integritet er mere end bare at overholde lovgivninger. Det 

er en af vores kerneværdier”, mens Johnson & Johnson skriver ”vi skal 

være gode borgere – vi skal… betale vores rimelige andel af skat”. Som 

denne rapport viser, omsættes fine ord ikke nødvendigvis til handling. 

Virksomhederne må derfor aktivt arbejde for at blive mere ansvarlige på 

skatteområdet ved at: 

 arbejde for at følge standarder for ansvarlig skat, eksempelvis de 

såkaldte ”Getting to Good” principper eller ”B-Team” principperne.11 

Virksomhederne bør åbent fortælle og dokumentere for 

offentligheden, hvordan de arbejder med principper for ansvarlig skat 

og vise fremgang år for år.  

 støtte offentlig land-for-land rapportering ved enten frivilligt at 

offentliggøre denne form for information og/eller aktivt opfordre 

politikkerne til at indføre det som en minimumsstandard for alle større 

multinationale selskaber.  
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1
 Dette resume fokuserer primært på de fire medicinalvirksomheders skattefifleri i en dansk kontekst. For at se data fra andre lande, 

læs den fulde rapport: M. Fried. (2018). Prescription for Poverty: drug companies as tax dodgers, price gougers and influence 

peddlers. https://oxfam.box.com/s/oysml1kmiw2s3a0o5fpqon92n959it17.  

2
: In 2013, Abbott spun off its proprietary R&D-based pharmaceutical business into a separate corporation named Abbvie, while 

Abbott focused on medical devices, diagnostics, nutrition, and branded generic pharmaceuticals. See “Abbott Completes Separation 

of Research-Based Pharmaceuticals Business,” PR Newswire, January 2, 2013, https://www.prnewswire.com/news-

releases/abbott-completes-separation-of-research-based-pharmaceuticals-business-185406542.html.Abbott does not sell 

pharmaceuticals in the US, although Abbott does continue to sell pharmaceutical products as a major part of its global business. 

While Abbott, like Johnson & Johnson, provides a variety of health care services and products, this report refers to Abbott as a 

pharmaceutical or drug company. 

3
: US House of Representatives, Committee on Oversight and Government Reform, “Skyrocketing Drug Prices: Year One of the 

Trump Administration,” Democratic Staff Report, May 11, 2018, 5, https://democrats-
oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/Skyrocketing%20Drug%20Prices-
Year%20One%20of%20the%20Trump%20Administration.pdf. 

 

4
: Global profit reates are derived from annual 10-K filings with the US Securities and Exchange Commission. Oxfam calculated the 

profit margins in developing countries, advanced economies, and tax havens by taking the profits of all subsidiaries per jurisdiction 

divided by total turnover. See methodological annex for more information. 

 

5
: Oxfam was unable to obtain tax data in the most secretive tax havens (e.g. Bermuda, Cayman Islands, Switzerland), and instead 

examined data from those countries that are tax havens but have some actual manufacturing or research facilities. These seem to 

be used by the companies as “pivots”, where profits are allocated before being allocated yet again to the more secretive 

jurisdictions. 

  

6
: The developing countries examined were Chile, Colombia, Ecuador, India, Pakistan, Peru, and Thailand; the 

wealthy countries were Australia, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Spain, and the UK. The 
presence of the four companies in sub-Saharan Africa is very limited. Either the companies’ products are not sold 
to consumers in many African countries, or they are imported and distributed by unrelated companies. Alternatively, 
the companies may be violating permanent establishment rules to avoid tax. 

 

7
: US Government Accountability Office (GAO), “Drug Industry: Profits, Research and Development Spending, and 

Merger and Acquisition Deals,” GAO-18-40 (2017), 16. 

 

8
: Oxfam identified 1382 subsidiaries of the four companies and found publicly available data for 360 of them: 53 in developing 

countries, 223 in advanced economies, and 85 in tax havens. The developing countries examined were Chile, Colombia, Ecuador, 

India, Pakistan, Peru and Thailand; the wealthy countries were Australia, Denmark, France, Germany, Italy, New Zealand, Spain 

and the UK; and the tax havens were Belgium, Ireland, the Netherlands and Singapore.  

 

9
 Skatteministeriet, ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse”: 

http://www.skm.dk/media/1465381/aftaletekst_skattely_3_170517.pdf  

 

10
 OECD’s land for land rapportering, som ikke er offentligt, udelader eksempelvis ifølge OECD selv omkring 85-90% af verdens 

multinationale selskaber, fordi beløbsgrænsen for, hvor stor en omsætning et selskab bør have for at skulle aflægge land for land 

regnskab er sat meget højt. Se https://www.oecd.org/ctp/beps-action-13-guidance-implementation-tp-documentation-
cbc-reporting.pdf  

 

11
 http://bteam.org/wp-content/uploads/2018/02/A-New-Bar-For-Responsible-Tax.pdf & 

https://www.oxfam.org/en/research/getting-good-towards-responsible-corporate-tax-behavior  
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af den engelske rapport, der kan findes i sin fulde længe på engelsk på 
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