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EPSU:S KONGRESS 2019

Slåss 
för rättvisa 

skatter 
Inför nästa kongress i juni 2019 tar EPSU fram en rad orien-
teringar, som fokuserar på några av de viktigaste arbets-
områdena under nästa kongressperiod. Innehållet ger en 
översikt av EPSU:s verksamhet på senare tid och kommer 
att belysa utvecklingar och utmaningar som vi ställs inför 
under de närmaste åren.

6. BRIEFING 
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EPSU:S KONGRESS 2019: ORIENTERING – SLÅSS FÖR RÄTTVISA SKATTER 

Ett rättvist, öppet, effektivt skattesystem är väsentligt för en sund offentlig 
ekonomi, för offentliga tjänster av god kvalitet och för en omfördelning av 
tillgångar och intäkter. Det är av dessa anledningar som EPSU har drivit kam-
panjer för att ta itu med storföretagens och rika människors skatteflykt och 
skattesmitning.

Medlen som statsförvaltningar förlorar på grund av skatteparadis och skum-
ma överenskommelser med regeringar har avslöjats av visselblåsare, samti-
digt som våra utredningar om den multinationella matkedjan McDonalds 
dragit fram i ljuset hur storföretag kan utnyttja systemet för att reducera sina 
skatteräkningar. 

EPSU är fast beslutet att fortsätta striden för rättvisa skatter och i denna 
orientering visas en del av vår verksamhet under de senaste åren med kam-
panjer, påtryckningar och utredningar, och viktiga frågor som EPSU måste ta 
itu med under den kommande kongressperioden. 

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare
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Viktigaste initiativ  

a Avslöja McDonalds skatteflyktpolitik 

a Sätta press på Europaparlamentet för strängare åtgärder om skatteflykt 
och kraftigare lagstiftning 

a Offentliggjort utredningar om skatteförvaltningarnas situation över hela 
Europa 

a Påtryckningar om en mer progressiv skattepolitik, bl.a. en finansiell trans-
aktionsskatt 

a Stöd för visselblåsaren Antoine Deltour om Luxleaks, och påtryckningar för 
EU-lagstiftning om skydd för visselblåsare 

a Avslöja inverkan av skatteflykt i u-länder  

Många multinationella företag och rika personer gör vad de kan för att minimera sina skatter, 
samtidigt som de stadigt motarbetar alla reformer av smyghål i företagsskatter och bristande 
insyn.  EPSU har gjort det till ett prioriterat ärende och har drivit kampanjer, tryckt på och gett 
ut utredningar för att avslöja skattesmitare och –skojare, stödja lagstiftning och andra åtgärder 
för att tygla dem och visa upp de utmaningar som skatteförvaltningar i hela Europa konfron-
teras av. 

Storleksordningen på skattesmitningsproblemet har blottats flera gånger på senare år, med 
en början 2014 och Luxleaks avslöjandena om hemliga företagsuppgörelser (s.k. skattebeslut) 
med regeringen i Luxemburg. De följdes av läckorna i Panama dokumenten 2016 och Paradise 
läckorna 2017, som visade skatteparadisens roll när det gäller att suga upp välbehövliga skat-
temedel. 

I slutet av 2017 gav Europaparlamentets särskilda utskott om Panamadokumenten ut en rap-
port med över 200 rekommendationer, av vilka många var i linje med EPSU:s krav på åtgärder 
för att få fram mer rättvisa skatter. 

Slåss för rättvisa 
skatter 

https://www.epsu.org/article/luxleaks-reveal-something-rotten-heart-europe
https://www.epsu.org/article/panama-leaks-epsu-call-end-tax-avoidance-and-ban-tax-havens-once-and-all
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
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EPSU har också hjälpt att belysa företagens skattesmitning. EPSU har i samarbete med EFFAT, 
den europeiska livsmedelsarbetarefederationen, tjänstefacket SEIU i USA och välgörenhetsor-
ganisationen War on Want, som kämpar mot fattigdom, givit ut två rapporter om McDonalds, 
den multinationella matkedjan; en kom ut 2018 och en 2015, och de visar hur företaget lyck-
ades minska sina skatter i Europa med mer än en miljard euro.

Den första rapporten ledde till att Europaparlamentet inledde en utredning av företaget och i 
juni 2018 kallades McDonalds till en tredje utfrågning, vilket aldrig hänt tidigare, inför parla-
mentets särskilt inkallade skatteutskott. Under tiden har företaget också utretts av EU-kommis-
sionen för eventuellt brott mot förordningar om statsstöd.  

EPSU har välkomnat att båda EU institutioner ökat sitt arbete om skattefusk. EU-kommissionen 
har inriktat sig på flera multinationella företag, som faktiskt misstänks ha brutit mot bestäm-
melser om statsstöd genom skatteuppgörelser med regeringar, bland Apple, ENGIE, Starbucks, 
Google, Fiat och Amazon.

EPSU har mycket aktivt lobbat om två lagstiftningsinitiativ som tagits av EU-kommissionen. 
Den första om behovet av mer insyn genom landsspecifik rapportering, och den andra om att 
inrätta en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB). 

EPSU stöder kraftigt lagstiftning som kräver att multinationella företag ger ut offentliga lands-
specifika upplysningar om skatter, och EPSU:s medlemsförbund i skatteförvaltningar har un-
derstrukit att dessa åtgärder verkligen be-
hövs, med hänsyn till ett kraftigt motstånd 
från näringslivet och somliga regeringar i EU. 
EPSU och andra organisationer som driver 
skattekampanjer (Eurodad och Oxfam) har 
identifierat de viktigaste områdena där in-
tensiv lobbyverksamhet behövs för att stärka 
lagstiftningsförslag, så att de blir ett effektivt 
verktyg på EU och på global nivå.

EPSU anser att CCCTB lagstiftningen är ett 
avgörande steg mot att tygla konkurrens om 
bolagsskatt i EU och att sätta stopp för eller 
t.o.m. vända på trenden mot allt lägre bo-
lagsskatt. 

Samtidigt som EU-kommissionen visat sig 
villigt att ta itu med multinationella företag 
kring frågan om skattesmitning och statsstöd 
är dess initiativ om skatteparadis inte särskilt 
övertygande. EPSU reagerade kritiskt på EU:s 
länge inväntade svartlista över skatteparadis, 
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https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/taxpayers-are-lovin-it-commission-opens-state-aid-investigation-mcdonalds-tax-arrangements
https://www.epsu.org/article/apple-s-response-tax-bill-reeks-blackmail-all-they%E2%80%99re-asked-pay-their-fair-share
https://www.epsu.org/article/tax-avoidance-issue-workers-engie-mcdonalds-and-elsewhere-says-epsu
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
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och konstaterade att den var osammanhängande och saknade insyn, genom att utesluta i EU 
baserade skatteparadis.

Trots att 10 länder fortfarande har ett åtagande att anta en finansiell transaktionsskatt (FTT) 
gjordes inga framsteg om dess omfattning. I mars 2017 skickade EPSU tillsammans med Eu-
ropeiska fackliga samorganisationen (EFS), Public Services International (PSI) och flera andra 
civilsamhällesorganisationer ett gemensamt brev till EU:s regeringar och uppmanade dem att 
handla snabbt och anta ett ambitiöst förslag om en FTT.

EPSU har belyst de fyra stora internationella revisionsbolagens roll när det gäller att främja 
skattesmitningspolitik, och ställt frågor om deras lobbyverksamhet och rådgivningsaktiviteter i 
förhållande till EU:s institutioner. 

EPSU fortsätter att argumentera för åtgärder om skattesmitning genom sitt medlemskap i 
EU-kommissionens plattform för god skatteförvaltning, har arbetat med EFS samt andra eu-
ropeiska organisationer och kämpat för en progressiv skattepolitik. EPSU har välkomnat EFS 
initiativ att inrätta ett ad-hoc utskott för att diskutera skattefrågor. 

På det globala planet har EPSU ett nära samarbete med PSI, som varit aktiv kring den Inde-
pendent Commission for the Reform of International Corporate Taxation [Oberoende kom-
missionen för reform att internationell bolagsbeskattning], den Global Alliance for Tax Justice 
[Globala alliansen för rättvisa skatter] och EPSU har stött PSI:s initiativ att starta ett Centre for 
International Corporate Tax Accountability and Research [Center för internationell bolagsskat-
teansvarighet och forskning].

Följ EPSU:s verksamhet om skatter på EPSU:s webbsida och i EPSU:s årsberättelser. 

Viktigaste prioriteter

a Driva kampanj och lobba för landsspecifik rapportering och ytterligare in-
itiativ av EU:s institutioner för att ta itu med skattefusk och utmana bola-
gens och rika personers skattesmitning och utnyttjande av skatteparadis 

a Pressa för mer resurser till skatteförvaltningar och belysa utmaningarna 
skatteanställdas utmaningar i Europa

a Driva kampanj för en positiv agenda för progressiva skatter, inklusive en 
finansiell transaktionsskatt 

a Arbeta med EFS och PSI för att stärka samordning mellan europeiska och 
globala kampanjer 

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.icrict.com/about-icrict/
https://www.icrict.com/about-icrict/
http://www.globaltaxjustice.org/
https://www.epsu.org/policies/taxation-0?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) för 
samman fackliga organisationer i hela Europa. Våra åtta miljoner medlemmar 
arbetar i kommunala, regionala och statliga myndigheter och i EU:s förvalt-
ning, inom vård och omsorg, och energi, avfall och vatten. 

EPSU arbetar med att påverka arbetsgivares, regeringars och EU institutio-
ners politik och beslut, som påverkar offentliganställda, deras familjer och 
samhällen. Vi mobiliserar för åtgärder och förändringar, och engagerar oss 
för att åstadkomma ett annorlunda, socialt Europa. 

I centrum för vårt arbete står att förbättra arbetstagares rättigheter samt 
löner och villkor genom att stärka kollektivförhandlingar och försvara rätten 
att strejka. 

EPSU är PSI:s, den globala federationen för offentliganställdas förbunds eu-
ropeiska region, och tillhör den Europeiska fackliga samorganisationen. 

EPSU slår sig ned med arbetsgivare i europeisk social dialog inom elektricitet, 
sjukhus och vård, kommunala och regionala och statsförvaltningar, och för-
handlar avtal om bästa praxis, som förbättrar offentliganställdas arbetsliv och 
säkrar tjänster av god kvalitet för medborgare. 

Kvinnor utgör flertalet av våra medlemmar, och jämställdhet är i centrum för 
allt vi gör. EPSU vidtar åtgärder för äkta jämställdhet, från att förhandla med 
arbetsgivare om kvinnors rättigheter på arbetet till att röja skandalen om 
löneklyftan mellan könen. 

EPSU kämpar mot de rikas och de multinationella företagens skattesmitning, 
som undergräver vår offentliga ekonomi. Vi propagerar benhårt för att of-
fentliga tjänster ska uteslutas ur internationella handelsuppgörelser och vi 
försvarar migranters rättigheter både på arbetsplatser och i de tjänster som 
våra medlemmar utför. 

EPSU erbjuder en plattform för våra medlemmar att regelbundet dela med 
sig god praxis beträffande organisering, rekrytering och kampanjer. 

Vi driver kampanjer för välfinansierade offentliga tjänster och våra medlem-
mar vet att de tjänster de utför inte är en kostnad för samhället utan en 
investering i våra samhällen. Det är budskapet vi tar med oss till hjärtat av 
Europa.
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EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas 
förbund. Den är EFS största federation och består av 8 miljoner 
offentliganställda från över 260 fackförbund. EPSU organiserar 
arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga 
europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s 
(Internationalen för kommunal- och statsanställdas) erkända 
regionala organisation. Mer information om EPSU och vårt arbete 
finns på www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

