
 

 
 

Information om offentlig land-för-land-rapportering för samordnare av 
europeiska företagsråd 

 
Syfte: att uppdatera EFR-nätverken angående ett förslag om ett direktiv om skattetransparens, 
även kallat land-för-land-rapportering, vilket innebär konsekvenser för skatterättvisa, företagens 
sociala ansvar och arbetstagares rättigheter till information och rådgivning om ett företags 
ekonomiska situation.  
 
Sammanfattning:  
 

• Offentlig land-för-land-rapportering (CBCR) skulle göra multinationella företag skyldiga 
att rapportera viktiga uppgifter om hur mycket pengar de tjänar och hur mycket skatt de 
betalar i alla länder där de är verksamma. 

• Europakommissionen har, efter en kampanj som EPSU var en viktig del av, föreslagit ett 
direktiv om land-för-land-rapportering. Bestämmelserna är dock i nuläget alldeles för 
svaga för att göra företagsbeskattningen transparent.  

• Samtidigt som det skulle vara en åtgärd som ger medborgarna möjlighet att se om de 
multinationella företagen betalar den skatt de bör, så skulle land-för-land-rapporteringen 
också stärka fackförbundens rätt till information och rådgivning.  

• Denna ytterligare information, som automatiskt skulle rapporteras på årsbasis, skulle 
stärka fackförbundens ställning i kollektivförhandlingar, framför allt eftersom lönsamma 
företag inte längre kan hävda att pengarna inte finns.  

• I händelse av förlorade arbetstillfällen, omstrukturering eller omlokalisering skulle det 
verkliga finansiella läget vara mer transparent. 

• Informationen skulle också vara till hjälp när man inrättar och organiserar europeiska 
företagsråd, genom att den upplyser om antal anställda och omfattningen av ett företags 
verksamhet i ett land. 

• Att dessa uppgifter skulle bli offentliga innebär att facken skulle kunna använda 
informationen tillsammans med journalister och politiker för att få till stånd politisk 
uppbackning eller ett bredare samhällsstöd för lönekrav, kampanjer mot nedstängningar 
eller bättre arbetsvillkor.  

 
Vad är offentlig land-för-land-rapportering (CBCR)?  
 
Offentlig land-för-land-rapportering skulle tvinga multinationella företag att publicera en rad 
nyckeluppgifter som exempelvis antal anställda, intäkter, vinster, inbetalda skatter etc. för varje 
land i världen där de är verksamma. Detta skulle hjälpa fackförbund, civilsamhället och 
journalister att hålla företagen ansvariga genom att göra det mycket mer synligt vilka 
multinationella företag som reducerar sina skatteinbetalningar genom planerad skatteflykt.  
 
EPSU och hela skatterättviserörelsen har länge krävt detta. Det var en del av vår 
skatterättvisestadga 2010 efter att några medlemsförbund i Storbritannien och Norge hade 
arbetat med frågan .1 Det är en viktig åtgärd för att bidra till syftet att få företagen att betala skatt 
där vinsterna och värdet genereras. 
  

 
1 http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts  
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Tack vare kampanjen lade Europakommissionen fram ett direktiv om offentlig land-för-land-
rapportering i april. Diskussioner om detta förslag påbörjas nu i Europaparlamentet och mellan 
nationella regeringar i rådet. 
Detta är ett steg framåt, men förslaget innehåller i sitt nuvarande utförande alltför många 
kryphål, och det är inte effektivt nog för att säkra skattetransparensen eller bättre information till 
arbetstagare. 
 
EPSU och våra samarbetspartners inom civilsamhället och ETUC anser att förslaget behöver 
förbättras på tre viktiga områden: 
 
1) Det nuvarande förslaget begränsar vilken information som ska rapporteras in till EU:s 
medlemsstater och andra länder på en ännu odefinierad lista över skatteparadis. Uppgifterna för 
resten av världen skulle slås ihop till en siffra. Detta skulle enbart göra multinationella företag 
ännu mer benägna att flytta över sina skatteflyktsstrukturer till länder där det inte finns någon 
rapporteringsskyldighet (t.ex. USA). En fullständig uppdelning för alla länder skulle göra att 
fackförbunden får hela bilden av en grupps finansiella läge och identifiera omlokalisering utanför 
EU.  
 
2) Den nuvarande tröskeln för rapportering är en konsoliderad omsättning i koncernen på 750 
miljoner euro per år. Det är för mycket. Även om kommissionen beräknar att 6 000 
multinationella företag i EU skulle behöva offentliggöra skatterelaterad information, så skulle det 
dock exkludera många tillräckligt stora företag som kan ägna sig åt skatteflykt över gränserna. 
Många företag i våra sektorer som har stort inflytande på sysselsättningen skulle inte heller 
omfattas. Det svenska omsorgsföretaget Ambea är ett exempel på detta. Vi föreslår en tröskel 
på en årlig omsättning på 40 miljoner euro vilket ligger i linje med de nuvarande definitionen 
av ett stort företag enligt EU:s redovisningsdirektiv.2  
 
3) Mängden uppgifter måste breddas från de uppgifter som föreslås i nuläget. Direktivet i sin 
nuvarande utformning skulle kräva rapportering av följande, med den ytterligare information 
som vi kräver med fet och kursiv stil: 
 
- Namn, verksamhetens art och geografisk plats; 
- antal anställda på heltidsbasis; 
- summan av nettoomsättningen inklusive omsättning med närstående parter; omsättning 
med oberoende parter; och total omsättning; 
- summan av vinst eller förlust före inkomstskatt; 
- summan av den ackumulerade inkomstskatten (innevarande år), vilket är den aktuella 
skatteutgift som beviljats för beskattningsbara vinster eller förluster för budgetåret av företag 
och filialer som skattemässigt hör hemma i den relevanta skattejurisdiktionen; 
- summan av den betalda inkomstskatten, vilket är summan av den inkomstskatt som betalats 
under relevant budgetår av företag och filialer som skattemässigt hör hemma i den relevanta 
skattejurisdiktionen; 
- summan av ackumulerade vinstmedel; 
- försäljning och köp; 
- värde på tillgångar och årlig underhållskostnad för dessa tillgångar; 
- materiella tillgångar utom kontanter eller liknande; 
- aktiekapital; 
- erhållna offentliga subventioner; 

 
2 Direktiv 2013/34/EU (Redovisningsdirektivet), artikel 3 



 
 
 
- inbetalningar till myndigheter; 
- förteckning över dotterbolag som är verksamma i varje medlemsstat eller tredjeland 
jämte relevanta uppgifter 
 
Vilken nytta har fackförbunden av detta? 
 
En stark offentlig land-för-land-rapportering skulle ge viktig information om ett multinationellt 
företags skattestruktur och fungera som en mycket avskräckande åtgärd mot att tillämpa 
skatteflyktsstrategier.  Denna transparens skulle sätta mer press från allmänheten om att 
företag ska förändra sitt beteende, och därmed generera den politiska uppbackning som krävs 
för att skattehandläggare ska kunna följa upp större och mer komplexa fall av skattesmitning 
bland multinationellt företag. 
 
Trots att det först var tänkt som ett sätt att förbättra skattetransparensen hos företag, så skulle 
denna information vara mycket användbar för fackförbund och företagsråd, både på nationell 
och europeisk nivå av följande huvudskäl:  
 

• Fackförbunden skulle på ett jämförbart, översiktligt och tillgängligt sätt, kunna se antal 
anställda i varje land, tillgångar, kapital, vinster och förluster samt försäljning och om skatt 
har betalats eller inte.  

• Detta skulle ge facken en mycket tydligare bild av företagets tillstånd - inte bara på 
koncernnivå utan i deras eget land. 

• Informationen skulle underlätta organisering genom att den visar hur många arbetstagare 
som är anställda i ett land.  

• Det skulle vara användbart vid kollektivförhandlingar eftersom facken kan se om företaget 
tjänar pengar och få en bra uppfattning om ett förlustläge enbart är artificiellt. Det skulle göra 
det möjligt för facken att stärka sina argument när det gäller lönekrav.  

• Land-för-land-rapportering skulle komplettera den befintliga rätten till information och 
samråd: om ett företag omstrukturerar eller börjar med kollektiva uppsägningar skulle 
informationen ge facken möjlighet att se om jobb, investeringar eller tillgångar har flyttats 
någon annanstans och ha bättre möjligheter att agera i enlighet med detta. 

 
Idag måste företag som är etablerade inom EU redan lämna ut en del av denna information i 
sina budgetrapporter som registreras i företagsregister och det är därmed, åtminstone 
teoretiskt, tillgängligt för allmänheten och de europeiska företagsråden. Men informationen är 
fragmenterad och det kan vara besvärligt och dyrt, särskilt för företagsråd och fackliga 
representanter, att rekonstruera all information som hör till en koncerns verksamhet per land. 
Det är också så att företagsrådens rätt att använda bokföringsexperter eller få tillgång till viktig 
bokföring och finansiell information kan variera beroende på land och situation.  
 
Övergripande regler för land-för-land-rapportering skulle stärka dessa åtgärder genom att det 
skulle garantera att facken från information om alla länder på årsbasis.  
 
Om uppgifterna blev offentliga skulle facken inte heller vara bundna av sekretessklausuler som 
skulle kunna hindra dem från att dela informationen till journalister eller politiker för att säkra 
politisk uppbackning eller ett bredare samhällsstöd för lönekrav, kampanjer mot nedstängningar 
eller bättre arbetsvillkor.  



 
 
Vad har EPSU gjort? 
 
EPSU har haft ett tätt samarbete med ETUC, icke-statliga organisationer och 
parlamentsledamöter för att främja detta förslag, och vi står i nära kontakt med rapportörerna 
Evelyn Regner och Hughes Bayet (S&D, AT & BE)  
I november 2015 - på årsdagen av avslöjandet om LuxLeaks - undertecknade EPSE och ETCU 
ett brev till tidningen Guardian tillsammans med Thomas Piketty och ett antal 
parlamentsledamöter och tidigare finansministrar där man uppmanade till offentligt land-för-
land-rapportering.3 
 
Vi arbetade nära parlamentsledamöter för att få till stånd att parlamenten skulle anta offentlig 
land-för-land-rapportering som en del av direktivet om aktieägares rättigheter 2015, vilket för 
närvarande har fastnat i förhandlingarna med rådet och kommissionen.  
 
EPSU besvarade kommissionens offentliga samråd om företagstransparens, vilket hjälpte till att 
ge tillräckligt stöd för att förslaget om land-för-land-rapportering skulle skickas in. 
 
EPSU var värd för ett möte, i samarrangemang med ETUC, i juli för att samordna kampanjen 
med icke-statliga organisationer.4 Flera medlemsförbund i EPSU och ETUC deltog och som ett 
resultat av detta möte har vi börjat att hålla gemensamma lobbymöten, senast med FGTB i 
Belgien, och vi samarbetar kring publikationer, material och rådgivning.5 
 
Vad återstår att göra?  
 
Förslaget ändrar redovisningsdirektivet (2013/34/EU), vilket innebär att förslaget är föremål för 
omröstning med kvalificerad majoritet, inte enhällighet som i fallet med beskattning, och att ett 
"medbeslut" mellan Europarådet och Europaparlamentet ger oss tillfälle att påverka resultatet. I 
Bryssel kommer vi fortsätta vårt arbete att påverka parlamentet och den ständiga 
representationen från medlemsstaterna.  
 
Precis som i många andra fall är den bästa platsen att påverka i själva medlemsstaten, oavsett 
om det gäller parlamentsledamöter eller regeringar.  
 
Vi kommer snart att tillhandahålla ett mallbrev som kan skickas till regeringar och 
parlamentsledamöter för att väcka deras intresse i frågan och begära ett möte för att diskutera 
ärendet vidare. EPSU:s sekretariat kan förstås erbjuda ytterligare stöd och hjälp med att 
förbereda möten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://www.theguardian.com/business/2015/nov/04/a-year-after-luxleaks-it-is-high-time-for-eu-action-
on-corporate-tax-dodging  
4 http://www.epsu.org/article/trade-unions-ngos-meet-achieve-real-public-country-country-reporting-
multinationals   
5 Se exempelvis den bifogade tvåsidiga informationen.  
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Detta direktiv kommer att ha direkt påverkan på många av de företag där vi är organiserade. 
Kollegor skulle kunna överväga att lyfta frågan med ledningen, och då framför allt framhålla att 
land-för-land-rapportering bidrar till ett gott socialt företagsansvar samt engagemang bland 
deras arbetstagare. Det finns ett antal tydliga företagsargument som är till fördel - inte minst 
bättre information för investerare, och ett antal företagsröster stöder detta argument.6  Det finns 
exempel på nationella råd eller europeiska företagsråd som använder skatteinformation (trots 
att det är invecklat och dyrt att göra det) för att motverka omstruktureringsplaner (t.ex. Colgate 
Palmolive), socialt oansvariga beslut eller antifacklig verksamhet eller en kombination av alla 
dessa (t.ex. McDonald’s, se rapporten Unhappy Meal från SEIU/EPSU/EFFAT och relaterad 
"tax shaming"-kampanj (skatteskämning) 7 och McDonald’s Paris-Ouests företagsråds fall mot 
McDonald’s för skattebedrägeri).8 

 
6 http://www.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-companies-like-apple-dodge-taxes-and-their-own-
investors.html?_r=0; https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/11-
reasons-be-transparent-tax  
7 http://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0  
8 http://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/18/20005-20151218ARTFIG00089-des-salaries-de-mcdonald-s-
portent-plainte-contre-l-enseigne-pour-fraude-fiscale.php  
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