
 

 
 
 

 

 

 
EPSU:S FÖRDRAG  OM SKATTERÄTTVISA 

  
ANTAGET AV STYRELSEN DEN 28 MAJ 2010 

 
 
Varför skatterättvisa är en del av lösningen på den  globala ekonomiska och finansiella krisen  
 
Som den ledande rösten i Europa för offentliganställda är EPSU, den Europeiska Federationen för 
Offentliganställdas Förbund, väl lämpat att stödja kraven på en allvarlig omprövning av 
beskattningsprinciperna. Vi har en nyckelroll för att se till att beskattningen är rättvis och att den 
används till allmänhetens bästa, samt att vår röst gör sig hörd även bland centralbankschefer och 
finansministrar. 
 
Rättvist och väl utformade skattesystem är livlinan för offentliga tjänster och infrastrukturer. 
Skattesystemet är ett viktigt redskap för att bekämpa fattigdom och för att skapa samhällen med 
sammanhållning som är uppbyggda på en rättvis fördelning av inkomster och rikedomar. De 
argument som strider mot skatterättvisa går hand i hand med påtryckningarna för att avreglera och 
privatisera offentliga tjänster. 
 
Sambandet mellan beskattning, kvaliteten på offentliga tjänster och välfärdsstaten är också viktigt för 
att legitimera ländernas skattepolitik. När skattesystemet gynnar de rikaste och misslyckas att 
finansiera och utveckla offentliga tjänster, försvinner legitimiteten för skatterna. Vårt krav på en rättvis 
och tillräcklig skatt är därför grundat på effektiva offentliga tjänster och social trygghet, något som är 
nödvändigt för både enskilda och företag. Det finns fortfarande många behov som den offentliga 
sektorn måste tillgodose bättre, och det är fel att tro att dessa behov kan reduceras genom ökat 
individuellt ansvar. 
 
EPSU:s skattestadga från 2000 krävde en rättvis och progressiv beskattning, inklusive en Tobinskatt, 
överföring av beskattning från löner till kapital, miljöskatter, mer resurser för skatteuppbörd för att 
bekämpa skattebedrägeri, samt ökade rättigheter vad det gäller information och samråd. 

2009 prioriterade kongressens resolution krav som att ”stänga skatteparadis, bekämpa 
skattebedrägeri och korruption för att försöka återställa det sociala Europa” och motverka de sociala 
konsekvenserna av arbetslöshet. Faktum är att lågskatteländer (Grekland, Irland, Lettland och 
Litauen) har påverkats mer av krisen.  

Även om vissa länder har infört finansiella åtgärder bör en EU-samordnad reaktion ta itu med och 
åtgärda följande oroande trender: 
 
� Nedgången av progressiv beskattning och införandet av orättvisa skatter - de rika 
betalar mindre, de fattiga betalar mer 

 
En fast skattesats var normen för industriländerna under första halvan av 1900-talet men som en 
reaktion på krisen 1929 introducerades progressiva skattesystem. EU-kommissionens senaste 
rapport om skattetrender i EU visar att skattesatsen på företagens inkomster har minskat från 35,3 % 
till 23,5 % mellan 1995 och 2009, vilket är lägre än i USA och Japan. Denna radikala minskning av 
bolagsskattesatser har intensifieras, särskilt i de nya medlemsländerna (förutom Malta), Irland och 
Grekland, och har lett till ett ökat tryck på övriga länder. En viktig förklaring är främjandet av 
tillväxtfokuserad beskattning på både EU-nivå och på global nivå1, tillsammans med reducerade 
strukturfonder i samband med EU:s utvidgningar 2004 och 2007, i ett försök att locka till sig 
investeringar och få en konkurrensfördel. Den högsta skattesatsen på egen inkomst har också 
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  Se rapporten PSI report of OECD Global Forum on development: the taxation challenge, 28 januari 2010 
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minskat från 47,3 % till 37,8 %. Under samma period har beskattningen av arbete stannat på ungefär 
34 %. Skatt på konsumtion (moms och punktskatter), som gäller för alla oberoende av 
betalningsförmåga, har haft en uppåtgående trend i de flesta EU-länder sedan 2001. I korthet 
beskattas företagens vinster och höginkomsttagarna allt mindre på låg- och medelinkomsttagarnas 
bekostnad. 
 
 
� Skattebedrägerier och skatteparadis 

 
Trots viss framgång inom OECD och G20 saknas fortfarande handlingskraft för att bekämpa 
skattebedrägerierna. Fokus ligger istället på nedskärningar av offentliga utgifter, bland annat  
skatteuppbörden. EU-kommissionen uppskattar att skattebedrägeriet uppgår till minst 250 miljarder € 
på EU-nivå, mellan 2 och 2,5 % av BNP eller fem gånger beloppet av EU:s utvecklingsbistånd under 
2008. Privatiseringar och offentligt-privata partnerskap överför dessutom de surt förvärvade 
skatteinkomsterna från investeringar för allmänhetens bästa till plånböckerna hos privata aktieägare2. 
Skattebedrägerier utförs huvudsakligen av stora företag. Enligt Europaparlamentet betalade runt en 
tredjedel av de 700 största företagen i Storbritannien ingen skatt under 2006-2007, och Frankrikes 
största företag betalar 8 % skatt på genomsnittlig avkastning medan den officiella skattesatsen är 
33 %3. Endast 5 % av gränsöverskridande fordringar inhämtas inom EU4. Enligt OECD återfinns nu 
uppskattningsvis tusen miljarder dollar i privat kapital i olika skatteparadis, en siffra fem gånger högre 
än för 20 år sedan. Denna summa kommer från mer än en miljon olika företag, främst från USA och 
EU, såväl som från komplicerade finansiella områden, exempelvis finansinstitutens skulder och 
åtaganden utanför balansräkningen som har bidragit till krisen5. Att återta skatteförluster innebär en 
stor ekonomisk och social utmaning, samt en utmaning för den hållbara utvecklingen.6  
 
 
� EU-regler om beskattning och sunda offentliga finan ser 

  
Kommissionens budgetförslag för besparingar och administrativt samarbete, i syfte att avskaffa 
banksekretessen mellan finansmyndigheter, är ett steg i rätt riktning. Men detta undermineras av 
kommissionens bredare agenda gällande sunda offentliga finanser. Där förespråkas en liten offentlig 
sektor som det bästa för konkurrenskraften samt ökade insatser för att minska lönerna inom den 
offentliga sektorn som en del av lösningen på krisen. Det görs inget samband mellan 
underfinansierade/underbemannade skattemyndigheter och misslyckandet med att bekämpa 
skatteflykt. Kommissionens stöd för en större skiftning av intäktsbasen från inkomstskatter till mindre 
"snedvriden" beskattning måste omvärderas7.  
 
Direkta skatter fortsätter i huvudsak att vara de olika medlemsländernas ansvar, i den mån de är 
förenliga med reglerna för konkurrens och icke-diskriminering. I avsaknad av en gemensam 
skattepolitik, förutom vad gäller moms, överlämnas besluten därför till EG-domstolen. Mer och mer 
syftar rättspraxis till att undanröja skattemässiga hinder för konkurrens, med liten hänsyn till sociala 
mål och rättvis beskattning. Tillsammans med EU:s främjande av en bantad stat, där skattesatsen 
generellt bör vara låg, är risken för ett ökat tryck på de offentliga intäkterna hög. 

 

 
 
 

                                                
2
  PSIRU-rapporten More public rescues for more private finance failures - a critique of the EC Communication on PPPs, beställd 

av EPSU, mars 2010 
3  Europaparlamentets betänkande Om god förvaltning i skattefrågor, 2 februari 2010, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0007&language=EN  
4  Huruvida detta beror på skatteflykt, som är olaglig, eller skatteplanering, som i princip är laglig, kan vara ovidkommande. Frågan 
är i vilken utsträckning som välfärdsstaten och potentiell hållbar utveckling begränsas av faktiska sänkningar av skatteinkomsterna. 
5
  Europaparlamentets betänkande 

6
  En tredjedel av skatteförlusterna skulle kunna bidra till att ge fattiga länder tillgång till viktig offentlig service (rent dricksvatten, 

grundläggande utbildning och hälsovård, inklusive sexualrådgivning) enligt FN:s beräkningar. 
7
  László Kovács, tidigare EU-kommissionär för skattefrågor, 2009 års skatteforum, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/conferences/taxforum2009/closin
g_Kovacs.pdf   
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EPSU:s fem krav  
 
Europeiska principer för en rättvis och progressiv beskattning och för kampen mot skatteflykt är 
nödvändiga för att bygga ett socialt Europa: 
 

1. Rättvis progressiv beskattning som regel. Det brådskar att revidera den lämpliga nivån på, 
och balansen mellan, direkta, progressiva och indirekta skatter. Principen om att ju mer man 
tjänar desto mer ska man betala i skatt bör vägleda skattepolitiken, inklusive miljöskatterna. 
Kapital och vinster bör beskattas högre än arbete och investeringar för allmänhetens bästa. 
Direkta skatter leder till en större omfördelning, eftersom progressiva indirekta skatter är en 
omöjlighet. Lika villkor kommer också att bidra till kampen mot skattedumpning. Det kommer 
att sätta punkt för den nuvarande situationen där kommissionen inte ser den fasta 
skattesatsen, den låga bolagsskatten och den låga personliga höginkomstskatten som 
”skadliga skatter” i en social marknadsekonomi, den nya definitionen av EU enligt 
Lissabonfördraget.  

 

2. EU-gemensam strategi för att öka skatteintäkterna f rån stora företag.  Tidigare 
misslyckade försök att ta itu med bolagsskatteunderlaget i EU bör övervägas igen. En 
gemensam strategi för skatt på företagens vinster är logisk med tanke på de ökande 
vinsterna och fallande lönerna i EU:s BNP och den intensifierade skattekonkurrensen. Med 
tanke på att den inre marknaden har inneburit fördelar för de flesta företag med 
gränsöverskridande verksamhet vore det logiskt att beskatta denna vinst. En sådan skatt 
skulle vara enkel att administrera eftersom den redan finns i alla EU-länder, om än med 
många olika skattesatser. Den skulle kunna ge intäkter för ett socialt Europa. Faktum är att 
trots de radikala nedskärningarna i skattesatserna har intäkterna från bolagsskatterna ökat 
sedan 20038, detta på grund av ökningen av vinsterna från finansboomen innan krisen. Att en 
rättvisare andel av dessa vinster återanvänds inom EU verkar rimligt. Slutligen skulle en 
riktning mot bolagsbeskattning lösa både kommissionens och företagens problem med 
dubbelbeskattning9 och tillåta en mer långsiktig planering. 

 

3. Skattedisciplin som en del av företagens sociala an svar.  Skatteflykt strider mot 
principerna om rättvisa och solidaritet. Förvånansvärt nog är skatter ett bortglömt inslag i 
debatten om företagens sociala ansvar. Företagens ansvar börjar med att betala skatt.  
Därför bör företag som inte är i fas med skatteinbetalningar bli avstängda från statliga bidrag 
och EU-bidrag och från att delta i offentliga upphandlingar. Följaktligen bör det, för att uppnå 
detta mål, vara en skyldighet för multinationella företag att lämna uppgifter för varje land i sina 
årsrapporter om intäkter och skatter som betalats. Detta skulle också bidra till att minska 
skatteplanering, vilket innebär att företagen utnyttjar de rättsliga luckor som länderna bör 
försöka att stänga eller åtminstone begränsa. I ett tillkännagivande om skatteförvaltning i 
utvecklingsländerna10, lovade kommissionen nyligen att se över hur man kan införa 
obligatorisk land för land-rapportering av förvaltningsuppgifterna i företagens 
årsredovisningar. Detta är välkommet. För närvarande är skatteinformationen endast 
tillgänglig på regional eller kontinental nivå, vilket underlättar för skattesänkning i 
utvecklingsländerna genom internprissättning. Detta resulterar i att olagliga pengar flödar från 
utvecklingsländerna till skatteparadisen. Att återhämta de här pengarna kan betyda skillnaden 
på liv och död. 
 

4. Solidaritetsskatt på alla finansiella transaktioner. Jämfört med 2000 så växer numera ett 
samförstånd fram för en sådan skatt. ETUC och Europeiska Socialdemokraters Parti11 har 
startat en kampanj och det kommande belgiska EU-ordförandeskapet har lovat att lägga fram 

                                                
8
  EU-kommissionen, Taxation trends in the EU, resultaten från 2009 års utgåva 

9
  Österrikiska arbetsmarknadskammaren, Corporate Taxation in the EU – Tax competition and tax harmonisation 2009 

10
  Tillkännagivande 163 (2010), 21 april 2010, Cooperating with developing countries on promoting good tax governance 

11
  Se PES Aktionsdag om 0,05 % skatt på finanstransaktioner den 24 april 2010 inför G20-samtalen i Toronto den 26 juni 2010.  

http://www.pes.org/en/financial-transaction-tax/pes-european-day-of-action och ETUC:s pressrelease 
http://www.etuc.org/a/7147 
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frågan på bordet. Den grundläggande principen om att ta från de rika för att ge åt de fattiga 
verkar få förnyat stöd. Även en mycket låg Tobinskatt på finansiella transaktioner skulle ge 
betydande intäkter och bidra till att reglera dessa transaktioner, varav en majoritet inte 
finansierar realekonomin. En del av den insamlade skatten bör öronmärkas för sociala 
ändamål. Även om denna skatt per definition borde vara global, och EU bör stödja detta i 
internationella forum, indikerar forskningen att det ändå skulle vara lönsamt att introducera 
skatten på en EU- eller eurozonsnivå. Internationella valutafondens diskussionerna på senare 
tid om att introducera en speciell bankavgift är dessutom välkomna, så länge som detta inte 
resulterar i högre bankavgifter och att den slutliga kostnaden, ännu en gång, vältras över på 
skattebetalarna. 
 

5. Skatteförvaltning. Vi är överens med kommissionens tillkännagivande om främjandet av god 
förvaltning av skattefrågor (2009) att transparens, utbyte av information och rättvis 
skattekonkurrens är viktiga principer, men det är inte tillräckligt. En rättvis skattelagstiftning 
kräver god administrativ förmåga hos skattemyndigheten, inklusive tillräckligt med personal, 
utbildning och IT-utrustning som kan matcha skattebedragarnas avancerade nivå. Inrättandet 
av en europeisk anti-bedrägeribyrå, med gränsöverskridande befogenheter, skulle vara ett 
kompletterande instrument, förutsatt att man kan förlita sig på nationella skattemyndigheter 
med goda resurser. En verklig och faktisk social dialog på EU-nivå om sunda skattefinanser, 
både om skattenivåer och offentliga utgifter och övervakning av privata skulder, kopplat till 
EU:s makroekonomiska dialog, måste stå i centrum för kommissionens planer för en sund 
förvaltning. Den bästa förvaltningsmodellen i skattefrågor är en som erkänner och stärker den 
offentliga sektorn inom och utanför EU, och som främjar lokal och regional autonomi och 
ansvar. Därför behövs en EU-positiv rättslig ram för den offentliga sektorn, något som EPSU 
har efterlyst. 
 
 

Om det finns en positiv effekt av krisen är det att fackens krav på rättvisa har ställts i centrum. EPSU 
försöker ta tillfället i akt att göra rättvis beskattning till högsta prioritet i Europa. 


