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Rättvisa skatter 
 

Syfte:  

 Att informera styrelsen om aktiviteter inom Skatter sedan EB-147  

 Att informera styrelsen om föreslagna aktiviteter inom Skatter 2016. 

Avser:  
 Sammanfattning om rättvisa skatter EB-147. 

Bakgrund: Efter resolutioner från 2012 års kongress och tidigare styrelsemöten har PSI etablerat sig 
som en global ledare i kampen för rättvisa skatter. PSI var i centrum av tre av de största globala 
initiativen för rättvisa skatter som utformats för att påverka ett antal skatterelaterade globala forum 
för beslutsfattare som hölls under det föregående året, inklusive Financing for Development-
ministermötet och slutförandet av OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). PSI har 
investerat i ett värdefullt samarbete med FES som resulterar i att det ekonomiska stöder ökat varje 
år sedan 2014. 2005 uppgick stödet till totalt 98 000 euro och under 2016 steg siffran till 171 000 
euro. 

Diskussion: 
Globalt möte om skatt på arbete 
Det bristfälliga globala skattesystemet påverkar alla arbetstagare, och för att lyckas i kampen för 
rättvisa måste hela arbetarrörelsen vara engagerad. Trots de möjligheter som står till buds idag har 
varken förbunden i den privata sektorn, fackliga landsorganisationer eller IFS prioriterat kampen för 
rättvisa skatter i sitt arbete. Med stöd från FES organiserade PSI ett globalt möte om skatten på 
arbete för att säkerställa att förbund över hela världen förstår vikten av rättvisa skatter för arbetare, 
blir medvetna om möjligheterna till förändring och börjar engagera sig och agera.  
http://www.world-psi.org/sites/default/files/en_detailedprogramme_final.pdf 
 
Fackliga ledare från över 25 länder deltog i skattemötet. Talarna inbegrep: Simon Bowers, 
affärskorrespondent, The Guardian; Rudy De Leeuw – vice ordförande för IFS och ordförande för 
FGTB, Belgien; Krishen Mehta, före detta partner på PricewaterhouseCoopers; Raffaele Russo, chef 
för BEPS-projektet, OECD, och Adriano Campolina, VD för ActionAid. PSI och Internationella 
Transportarbetarefederationen offentliggjorde en exposé över den globala oljejätten Chevrons 
skatteundandragande på flera miljarder dollar.  
http://www.world-psi.org/en/chevrons-aggressive-tax-avoidance-exposed-global-summit  
 
På mötet nåddes en hög grad av konsensus angående vikten av fokus på de multinationella 
företagens skattefusk och beskattning av företagen där deras ekonomiska aktiviteter sker, samt stöd 
för ett mellanstatligt skatteorgan. Deltagarna enades även om en rad prioriterade åtgärder, inklusive 
mer forskning om företag, utökat samarbete mellan förbund i privat och offentlig sektor, fler 
genusperspektiv i skattedebatten och produktionen av material om rättvisa skatter. 
 
ICRICT 
PSI är en av parterna som bildat styrkommittén för Independent Commission on the Reform of 
International Corporate Taxation (ICRICT) och tillträdde i år posten som ordförande. ICRICT 
etablerades för att säkerställa att den globala debatten om skatter innefattar trovärdiga alternativa 
perspektiv med hög profil på global nivå. FN:s tidigare undergeneralsekreterare José Antonio 
Ocampo är kommitténs ordförande. Joseph Stiglitz, Magdalena Sepúlveda Carmona, Eva Joly och 
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Ifueko Omoigui Okauru är medlemmar i kommittén. PSI representerar den globala arbetarrörelsen i 
styrkommittén och var bland annat involverat i utarbetandet av ICRICT:s deklaration, organiseringen 
av ICRICT:s mediastrategi, finansieringen och utvecklingen av ICRICT:s webbsida och ledde 
insamlingsaktiviteter (inklusive förvärvet av FES generösa stöd). http://www.icrict.org/ 
 
ICRICT presenterade sina resultat förra året i Trento, Italien, och PSI:s generalsekreterare Rosa 
Pavanelli talade under evenemanget. http://www.icrict.org/declaration/ Resultaten fick stor 
spridning i internationella medier och uppmärksammades bland annat av CNN, BBC, Reuters, 
Financial Times, Le Monde, La Repubblica, Handelsblatt, Wall Street Journal, The Guardian, 
Bloomberg, Al Jazeera och många fler medier. http://www.icrict.org/category/resources/press/ 
 
ICRICT höll sessioner i Addis Abeba, Etiopien, inför ministermötet Financing for Development och 
lobbade för att inkludera ett globalt skatteorgan i FfD-texten. Detta resulterade inte i att ett sådant 
organ bildades, men våra påtryckningar ledde till att FN:s skattekommitté uppgraderades. 
Kommissionärer från ICRICT deltog även i G20-ledarnas möte, G20-ländernas finansministermöte, 
möten med FN:s skattekommitté, med IMF och Världsbanken och i andra globala evenemang.  
 
Nyligen vädjade PSI till medlemsförbunden om ekonomiskt stöd till ICRICT eftersom företagsgivare 
och filantropiska givare har vägrat att ge några bidrag. Huffington Post och Washington Times 
rapporterade om detta. Det är allmänt känt att ICRICT inte skulle finnas idag utan PSI:s stöd. PSI 
tackar de många generösa medlemsförbunden för deras bidrag. Medlemsförbund som vill stödja 
ICRICT kan göra det via PSI:s huvudkontor och uppmuntras att sprida budskapet vidare till sina 
sektioner. 
 
Golden Dodges: Kampanj om McDonalds skatteflykt  
PSI och EPSU har arbetat med SEIU för att stödja förbundets kampanj Fight for Fifteen. En viktig 
komponent i detta har varit samarbetet mellan globala förbund i offentliga sektorn, 
livsmedelsarbetarförbund och civilsamhället för att exponera McDonalds väl utarbetade metoder 
för att undvika att betala skatt. Offentliggörandet av båda ”Golden Dodges”  
http://www.world-psi.org/en/golden-dodges-how-mcdonalds-avoids-paying-its-fair-share-tax och 
”Unhappy Meal”-rapporten  
http://www.world-psi.org/en/unhappy-meal-unions-expose-mcdonalds-tax-practices 
http://www.notaxfraud.eu/ 
var föremål för omfattande mediebevakning och har satt press på McDonalds verksamheter över 
hela världen.  
 
ILO:s arbetarsymposium 
PSI har framgångsrikt byggt upp engagemang för skattereformer hos ILO, i globala fackliga 
federationer och i Globala fackens råd. Ett tecken på detta var att PSI:s generalsekreterare bjöds in 
att tala på det inledande panelmötet för internationella arbetarrörelsens symposium om anständigt 
arbete i globala leveranskedjor 15 december 2015, där hon påtalade effekterna av de multinationella 
företagens skattefusk på den socioekonomiska utvecklingen i länder och samhällen som är 
involverade i global produktion. Detta markerar de betydande framstegen i arbetet med att bygga 
upp ett internationellt stöd för rättvisa skatter. Symposiet hölls som en förberedelse inför den 
kommande allmänna diskussionen om anständigt arbete i globala leveranskedjor, ”Decent Work in 
Global Supply Chains”, under Internationella arbetskonferensen i juni 2016, och bland slutsatserna 
finns hänvisningar till rättvisa skatter och reformer av det globala skattesystemet. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/meetingdocument/wcms_453849.pdf.  
 
BEPS 
En stor del av PSI:s aktiviteter under de senaste 2 åren har syftat till att påverka OECD-projektet BEPS 
granskning av globala regler för företagsbeskattning. OECD offentliggjorde de slutliga resultaten i 
oktober 2015. Civilsamhällets och fackförbundens lobbyverksamhet har tvingat fram betydande 
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framsteg när det gäller hanteringen av de multinationella företagens skattefusk, bland annat i form 
av nationell rapportering, automatiskt informationsutbyte och skärpta regler för internationell 
skatteplanering (s.k. ”treaty shopping”) och otillåtna skattestrategier. Dessa framsteg är viktiga, med 
tanke på motståndet mot alla slags förändringar under de senaste årtiondena. Dock accepteras inte 
andra möjliga skattereformer inom områden som t.ex. digital närvaro, kontroll av utländska företag 
och regler för överföringskostnader eftersom företagen har fördubblat sin lobbying av stora aktörer 
som USA och EU. PSI deltar i BEPS övervakningsgrupp som tog fram en slutlig analys av resultaten. 
https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/2015/10/05/overall-evaluation/ 
 
Policyprogram efter BEPS 
Framgångarna för fackförbundens och civilsamhällets påtryckningar som genererades i samband 
med BEPS-processen har drivit på rörelsen för rättvisa skatter bortom BEPS-slutrapporten. PSI i 
synnerhet har exponerat den växande trenden i riktning mot en acceptans av konkurrerande 
skatteregler, eller ”kapplöpningen mot botten” när det gäller nationella skattesatser för företag. 
PSI:s arbete under 2016 kommer att innefatta ett breddat fokus som omfattar policyer mot 
konkurrerande skattesatser, fortsatta krav på ett globalt skatteorgan och på att regeringarna ska 
vara öppna och transparenta när det handlar om att bevilja skattelättnader och skapa incitament för 
företag, föredragsvis genom årlig rapportering till parlamentet. EFS-kongressen krävde nyligen en 
bolagsskattesats på minst 25 %, och PSI stöder detta krav. 
 
Partnerskap med FES 
Det planerade arbetsprogrammet för 2016 är inriktat på vårt partnerskap med FES och inkluderar 
nationella möten om skatt i Argentina, Karibien, Brasilien, Mexiko, Indonesien, Nigeria, Benin, 
Sydafrika and Jordanien samt regionala möten i Latinamerika och Afrika. För att belysa den viktiga 
kopplingen mellan jämlikhet och rättvisa skatter kommer PSI att forum på detta tema i juli 2016. PSI 
kommer även att producera material och information för medlemsförbund. Under 2016 kommer PSI 
även att anställa en samordnare för arbetet med rättvisa skatter i Afrika.  
 
På grund av underbemanning har vi inte kunnat utföra alla planerade aktiviteter och uppfylla alla 
våra åtaganden gentemot FES. Vårt arbetsprogram för 2016 kommer att anpassas i enlighet med 
detta. 

Budgetkonsekvenser: Inga 

Nästa steg: Rekrytering av samordnare för skattearbetet i Afrika. Implementering av 
arbetsprogrammet som överenskommits med FES. Produktion av material om rättvisa skatter.  

STYRELSEN EB-148 REKOMMENDERAS ATT: 
1. NOTERA INFORMATIONEN; 
2. STÖDJA ÖVERGÅNGEN TILL POLICYPROGRAMMET EFTER BEPS. 

 
JA / NEJ 
JA / NEJ 

Relaterade dokument:  

 ICRICT:s deklarationhttp://www.icrict.org/declaration 

 OECD-projektet BEPS analys 
https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/2015/10/05/overall-evaluation/ 

 OECD-projektet BEPS rapporthttp://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm 

 ”Golden Dodges”-rapportenhttp://www.world-psi.org/en/golden-dodges-how-mcdonalds-
avoids-paying-its-fair-share-tax 
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