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Direktivet om aktieägares rättigheter: rätt plats och rätt tid för landsvis skatteredovisning – 
Uttalande från EPSU/War on Want till EU:s finansministrar 

 
Bryssel, 26 oktober 2015 
 
Inför trepartsdialogen den 27 oktober uppmanar Europeiska federationen för offentliganställdas 
förbund (EPSU) och brittiska kampanjgruppen War on Want EU:s finansministrar att ta upp den 
handduk som kastats av Europaparlamentet och inkludera landsvis rapportering för multinationella 
företag i direktivet om aktieägares rättigheter.  
 
I juli antog Europaparlamentet med stor majoritet ett ändringsförslag som innebar att 
multinationella företag skulle vara skyldiga att publicera landsvis rapportering av resultatet före 
skatt, betalda skatter, erhållna offentliga bidrag, antal anställda och skattebestämmelser för företag 
med årlig omsättning på minst 100 miljoner euro.  
 
Det är inte en begäran om ny information, eftersom varje företag bör känna till hur stor vinst det gör 
och hur mycket skatt det betalar. Det handlar om att samla denna information i företagens 
årsredovisningar för att tydliggöra var vinsterna görs och var skatten betalas.  
 
Parlamentets ändringsförslag för en omedelbar utökning av offentlig landsvis rapportering inom 
alla ekonomiska sektorer är ett tydligt, konkret svar på både allmän opinion och myndigheter inom 
EU som förväntar sig att företagen ska betala skatt där de genererar vinst.  
 
Nästan ett år efter LuxLeaks-skandalen som visade hur företag undvek skatt i stor skala, finns det 
inget behov av att ytterligare försena transparens inom företag som är ett nödvändigt steg mot att 
nå skattemässig rättvisa. 
 
Det finns ingen anledning för rådet att vänta på kommissionens konsekvensbedömning av offentlig 
landsvis rapportering, som ska vara klar under första halvan av 2016, innan man tar initiativ. 
Denna försening kommer endast att underlätta skatteflykt. Offentlig landsvis rapportering används 
redan inom banksektorn, som ingick i en övergripande positiv konsekvensbedömning från 
kommissionen. Vi är övertygade om att de små administrativa merkostnaderna för stora, 
lönsamma företag i hög grad kommer att uppvägas av de stora skatteintäkterna för samhället. 
 
Vi anser inte heller att EU bara kan förlita sig på den nyligen överenskomna handlingsplanen från 
OECD mot urholkning av företagens skattebas och överföring av vinster, som innehåller ett 
ramverk för landsvis rapportering, eftersom dess omfattning är snävare än parlamentets föreslagna 
system, den saknar bestämmelser om offentlig rapportering och den är inte rättsligt bindande.  
 
På grund av detta anser vi att EU måste vara pådrivande för ett obligatoriskt, öppet system med 
landsvis rapportering.  
 
Till skillnad från vad som har sagts av talespersoner för olika affärsområden har offentlig landsvis 
rapportering en tydlig plats i direktivet om aktieägares rättigheter, som en del av ett större mål för 
god bolagsstyrning och företags sociala ansvar.  
 
Förslaget till direktiv syftar till att förbättra aktieägares engagemang och tillit genom att ge möjlighet 
att bättre kunna identifiera aktieprisrisker, säkrare investeringar och effektiv prissättning för 
multinationella företag. Offentlig landsvis rapportering kommer att göra exakt detta och ge initierad 
information om potentiella risker eller möjligheter till aktieägare. 
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Det syftar också till att hantera skevheten mellan de högsta chefernas betalning och prestation, 
som har orsakat stor upprördhet bland aktieägare och medborgare som inte ser någon motivering 
till sådana ersättningsnivåer, särskilt i tider av allvarlig social och ekonomisk kris och arbetslöshet. 
I vissa länder har VD-lönerna ökat med upp till 94 procent mellan 2006 och 2012. Löneinflationen 
för detta fåtal människor kommer av oreglerade, icke-transparenta och obeskattade vinster samt 
komplex rapportering av VD-löner. Offentlig landsvis rapportering kommer att, i ett enkelt format, 
ge information om löner och omsättning samt hjälpa till att ge information inför beslut om löner. 
 
Landsvis rapportering är ett viktigt verktyg för de skattehandläggare som EPSU representerar. Det 
kommer att hjälpa till att beräkna felanpassningar och identifiera större skattemässiga risker, 
bedöma internprissättning och andra metoder som på ett artificiellt sätt överför omfattande 
inkomster till lågskatteländer eller -jurisdiktioner. Det kommer att minska mängden tidsödande 
detektivarbete.  Med andra ord kommer det låta skattemyndigheterna göra sitt jobb. 
 
I praktiken kommer dock många skattehandläggare inte att ha tillräckliga resurser för att bearbeta 
informationen. Som vi har visat1 kommer de flesta myndigheter inte att ha investerat i 
skattehandläggning som en del av arbetet för att komma åt skatteflykt, utan istället har de gjort 
tvärt om och minskat personalen inom hela EU med i genomsnitt 10 procent sedan i början på 
krisen. 
 
För att se till att landsvis rapportering fungerar behöver skattehandläggare ha tillräckliga resurser 
och mycket mer politiskt stöd än de har nu. 
 
Därför måste information om landsvis rapportering nå bortom skattemyndigheternas kontor, så att 
allmänheten kan hålla myndigheterna ansvariga för skattepolicyn, vilket i sin tur kommer att hjälpa 
till att öka det politiska stödet som anställda vid skattemyndigheterna behöver. 
 
Som medlemmar i det civila samhället anser vi att rättvis beskattning ligger i allmänhetens intresse 
och att detta är överordnat affärssekretessen. Det är bara tack vare att allmänheten fick kännedom 
om den storskaliga skatteflykten som offentlig landsvis rapportering nu står på EU:s agenda. För 
detta bör visselblåsare såsom Antoine Deltour och grävande journalister få beröm och inte straffas 
för att ha avslöjat viktig information om hur orättvist skattesystemet har blivit.  
 
Ur fackföreningars synvinkel är offentliggörande av landsvis rapportering helt i linje med företagens 
sociala ansvar och arbetstagares rättigheter till information och samråd om affärsaktiviteter och 
omstrukturering enligt kraven i direktiv 2002/14/EG.  
 
Slutligen är offentliggörande av landsvis rapportering avgörande för små och medelstora företag 
som står inför en orättvis ekonomisk nackdel jämfört med större företag som konkurrerar, inte med 
innovationer, utan med skattedumpning. Offentlig landsvis rapportering kommer att utjämna 
spelplanen för alla företag, oavsett storlek och sektor. 
 
I september bekräftades att det rådde konsensus kring offentlig landsvis rapportering som en del 
av kommissionens offentliga samråd om företagsinsyn. Majoriteten av de 282 publicerade svaren 
stödjer offentlig landsvis rapportering och bland dem uppmanar ideella föreningar och 
fackföreningar EU att ta täten.  
 
Det finns gott om bevis på de ekonomiska konsekvenserna av företagens skatteflykt. Förutom 
rapporter från fackföreningar och civilsamhället, såsom Unhappy Meal om McDonald’s skatteflykt i 
Europa som beräknas till 1 miljard euro,2 har officiella uppskattningar av den globala skatteflykten 
till slut börjat dyka upp. IMF beräknar kostnaden för skatteflykt till omkring 5 procent av de 

                                                           
1
Rapport från EPSU 2014 om åtstramningarnas konsekvenser på skatteuppbörd: 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf  
2
”Unhappy Meal: €1 Billion in Tax Avoidance of the Menu at McDonald’s”, http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf  

http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf
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nuvarande skatteintäkterna från företagen och nästan 13 procent i utvecklingsländer. Enligt 
konservativa beräkningar från OECD uppgår intäktsförluster från företagens skatteflykt till 100–240 
miljarder dollar årligen. 
En överenskommelse i nuläget om offentlig landsvis rapportering inom alla ekonomiska sektorer 
kommer att vara ett stort steg mot att slå ner på denna skadliga skattepraxis som tar mycket 
behövliga resurser från den offentliga förvaltningen.  
 
Vi uppmanar EU:s finansministrar att ta vara på möjligheten i direktivet om aktieägares rättigheter, 
i den version som ändrats av parlamentet, för att visa politisk vilja och stoppa skattedumpning i 
Europa.  


