
 

 

 
 
 

 
 

 

WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL 
 

Public Services International är ett globalt fackförbund med fler än 700 fackförbund som representerar 30 miljoner arbetstagare i 154 länder. 
Vi gör deras röster hörda i FN, ILO, WHO och andra regionala och globala organisationer. Vi försvarar fackförbundens och arbetstagarnas 
rättigheter och kämpar för allmän tillgång till kvalitativa offentliga tjänster. PSI följer EU:s integritetsskyddslagstiftning (GDPR). Se vår  
integritetsskyddspolicy  eller kontakta privacy@world-psi.org om du vill se, uppdatera eller ta bort någonting i dina kontaktuppgifter. 
Prenumerera på våra e-postutskick. 

CIRKULÄR LC 1 (2021) 
Till alla medlemsförbund i EU  
För information till alla medlemsförbund i 
OECD-länder, all PSI-personal 

Ärende:  RP/DBE/asa 
Kontaktperson: daniel.bertossa@world-psi.org 
 

2021-02-12 
 

Uppdatering och förfrågan om skattetransparens för offentliga företag – EU:s direktiv om 
land-för-land-rapportering (CBCR) 
 
Vi vill informera om en brådskande uppdatering av den offentliga land-för-land-rapporteringen inom 
EU (offentlig CBCR).  

I mer än sex år har PSI och EPSU kämpat för att få till stånd denna viktiga företagstransparens på OECD- 
och EU-nivå. EU-regeringarna verkar äntligen inställda på att godkänna en urvattnad version av 
åtgärden den 25 februari.  

Det slutliga direktivet kommer dock behöva fastställas med Europaparlamentet. Detta ger 
fackförbunden en möjlighet att verka för att stärka åtgärderna. 

Du har kanske sett att en ny skatteskandal har uppdagats. Avslöjandet om “OpenLux” som rapporteras 
av flera mediekanaler (däribland Le Monde, Süddeutsche Zeitung och Le Soir) snarast understryker 
behovet av ökad transparens när det gäller hur stora företag använder skatteparadis, både i och 
utanför EU. När de ekonomiska kostnaderna för Covid-stöd ökar är det viktigare än någonsin tidigare 
med skattetransparens hos företagen. Medias förnyade fokus på skatter kan innebära en möjlighet för 
dig att lyfta frågan hos beslutsfattare.  Mer information till fackförbunden finns nedan. 

Som en spegling av hur stor vikt PSI och EPSU lägger vid denna  åtgärd, så har PSI engagerat Patrick Orr 
för att koordinera vårt arbete och ge stöd till medlemsförbunden under de kommande månaderns. 
Många av er minns Patrick från hans arbete med EPSU. Patrick kommer att ha ett tätt samarbete med 
Daniel Bertossa (daniel.bertossa@world-psi.org) och Nadja Salson (nsalson@epsu.org) som båda 
ansvarar för skattefrågor.  

Ta gärna kontakt med Patrick direkt om du vill ha mer information eller behöver stöd, på 
patrick.orr3@yahoo.com.ar 

Nedan finner du en uppdatering och några främjande åtgärder. Patrick kommer att återkomma till er 
med utkast till brevmallar som ni kan använda för att så snart som möjligt kontakta er regering, och i 
ett senare steg kontakta medlemmar i Europaparlamentet. Eftersom det portugisiska EU-
ordförandeskapet är angeläget om att göra framsteg i arbetet med utkastet till direktivet, så 
informerar vi er också om att EPSU har skickat ett brev till den portugisiska regeringen för att uttryck 
sitt fulla stöd. Vi är däremot övertygade om att det krävs ytterligare åtgärder på nationell nivå för att 
garantera ett bra resultat i de kommande diskussionerna i rådet och parlamentet. 

I solidariet,  
 
 
 
 

Rosa Pavanelli       Jan Willem Goudriaan 
Generalsekreterare för PSI      Generalsekreterare för EPSU
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Vad är offentlig land-för-land-rapportering? 
 
Offentlig land-för-land-rapportering skulle tvinga företag att offentligt visa viktig information om deras 
ekonomi, inklusive intäkter, vinster, antal anställda och dotterbolag, i alla länder de är verksamma i. 
Du hittar mer information i denna information från PSI.  
 
Vad händer på EU-nivå?  
 
Förslag om offentlig land-för-land-rapportering har diskuterats i EU i många år. Medlemsstaterna har 
dock gång på gång lagt hinder för fortsatta framsteg. För närvarande diskuteras två texter: en som har 
godkänts i Europaparlamentet och en annan som medlemsstaterna ska rösta om den 25 februari. Båda 
innehåller kryphål och behöver förstärkas för att göra den offentliga land-för-land-rapporteringen 
effektiv. Du får veta mer om läget i EU i denna information.  
 
Varför vill fackförbunden ha offentlig land-för-land-rapportering?  
 
Fackförbunden kräver offentlig land-för-land-rapportering av två skäl. För det första kommer det att 
bli enklare att identifiera vart företagen flyttar vinster för att undvika skatter när man tvingar 
multinationella företag att publicera finansiella uppgifter för varje land. Även om skattemyndigheterna 
ibland har tillgång till dessa uppgifter kan offentliggörandet av sådana uppgifter ge fackförbund, 
journalister och civilsamhället möjlighet att få stora företag att redovisa detta direkt.  
 
För det andra kommer dessa uppgifter att bli mycket användbara för fackförbunden när man står inför 
nedskärningar, utlokalisering och förlorade arbetstillfällen. Facken kommer att kunna se den verkliga 
bilden av en grupps finanser på global nivå. När man har tillgång till denna information kommer inte 
längre falska ekonomiska argument om lönekostnader eller lönsamhet att hålla tätt.   
 
Här kan du läsa om sex skäl till varför fackförbund inom offentliga tjänster stöder offentlig land-för-
land-rapportering.  
 
Se även den bifogade informationen till de europeiska företagsråden.  
 
Vad kan mitt fackförbund göra för att främja en effektiv offentlig land-för-land-rapportering? 
 
I dagsläget är det en liten majoritet av medlemsstaterna som är för denna åtgärd. Om det är troligt att 
din regering skulle rösta emot så bör du kontakta dem och uttrycka att ditt fackförbund stöder 
förslaget. Dessa länder är Cypern, Ungern, Irland, Luxemburg, Malta och Sverige.  
 
Vissa länder flyttar sina positioner från att gå emot till att lägga ner sin röst, eller möjligtvis till att 
stödja förslaget. Dessa är Tjeckien, Estland, Kroatien, Lettland och Slovenien. Om ditt land omprövar 
sin hållning i frågan, så är det mycket viktigt att du uttrycker att ditt fackförbund stöder detta ambitiösa 
direktiv.  
 
Det är troligt att Tyskland lägger ner sin röst. Övriga förväntas rösta för, men även de behöver få veta 
att fackförbunden inom offentliga tjänster stöder ett starkt direktiv om offentlig land-för-land-
rapportering, inte minst eftersom det fortfarande kan vara så att det pågår arbete bakom kulisserna 
för att vattna ur förslaget.  
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Vi behöver ditt fackförbunds hjälp med att se till att medlemsländerna enas om den offentliga land-
för-land-rapporteringen och att det slutliga direktivet är så starkt som möjligt: 
 

• Kontakta din regering innan den 25 februari och be dem att stödja offentlig land-för-land-
rapportering och att stödja ändringsförslag som stärker förslaget (vi kommer att ge stöd i 
detta, t.ex. mallbrev). 

• Kontakta dina parlamentsledamöter efter den 25 februari och be dem att stödja att man 
återupptar debatten om offentlig land-för-land-rapportering i Europaparlamentet så att 
kryphålen i det nuvarande förslaget kan täppas igen (vi kan ge stöd i detta, t.ex. mallbrev, 
kontaktuppgifter, etc.). 

• Delta i en kort onlineinformation för fackförbunden om offentlig land-för-land-rapportering 
som kommer att organiseras av PSI och EPSU - datum kommer. 


