
 

 
 

Chevrons aggressiva skatteflykt togs upp vid det globala toppmötet 

 
[GENEVE, 17 september 2015] En rapport som offentliggjorts i dag avslöjar omfattningen av den 
skatteflykt som den USA-baserade oljejätten Chevron tillämpat i sitt största globala projekt – Gorgons 
LNG-projekt i Australien. 
 
Rapporten, Chevrons skattesystem – rinner vinsten ut ur Australien?, har tagits fram av Internationella 
transportarbetareförbundet (ITF) och godkänts av Nätverket för rättvisa skatter - Australien. Där avslöjas hur 
mycket skatteintäkter som kan gå förlorade på grund av komplicerade system för att flytta om vinster. 
 
Samtidigt som Chevron har undanhållit 352 miljoner australiska dollar för att lösa en process med den 
australiska skattemyndigheten (ATO), har man utvecklat ett nytt system för skatteflykt. Detta lån med hög 
ränta från ett dotterbolag i Delaware är värt mer än 35 miljarder australiska dollar.  
 
Den australiska skattemyndigheten genomför för närvarande en revision av det nya systemet. Chevron och 
andra oljebolag i Australien kallas till utfrågning inför senaten om undvikande av företagsbeskattning. 
 
De skatteintäkter som kan förloras på grund av Chevrons system för skatteplanering är högre än Australiens 
årliga budget för utbildning och mer än hälften av den årliga sjukvårdsbudgeten. 
 
ITF:s ordförande Paddy Crumlin har uppmanat regeringar runtom i världen att ta ansvar för att täppa till de 
kryphål som Chevron och andra använder. 
 

– Om allmänheten ska ha förtroende för skattesystemens integritet måste de vara öppna och 
rättvisa. Gasen som utvinns från Australiens vatten och säljs utomlands ägs av det australiska folket 
och ska därför komma dessa människor till godo i form av arbetstillfällen och skatteintäkter. 
Om Chevron och andra multinationella företag betalade sin rättvisa andel skulle staten inte behöva 
dra ned på finansieringen av skolor, sjukhus och andra grundläggande tjänster, sa Paddy Crumlin. 
 

Rapporten offentliggjordes vid det globala toppmötet om skatt på arbete som hölls vid den 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Genève.  

 
Vartefter ojämlikheten ökar och staten hävdar att intäkterna är otillräckliga för att finansiera arbetstillfällen, 
hälsovård och klimatåtgärder bidrar skatteskandaler till att allmänheten reagerar med indignation, 
förklarade Rosa Pavanelli, generalsekreterare för Public Services International (PSI). 
 

– Chevron är den senaste studien som visar hur multinationella företag undviker skatt och stryper 
offentliga tjänster. Förteckningen innefattar nu Apple, IKEA, McDonalds, Chevron, FIAT, Amazon, 
med flera. De nuvarande internationella lagarna för företagsbeskattning skrevs på 1920-talet, innan 
kulspetspennan och kopiatorn var uppfunna, men 40 år efter den första människan på månen kan vi 
fortfarande inte beskatta gasleveranser korrekt för att betala för våra barns skolgång. De tekniska 
lösningarna finns – det som saknas är den politiska viljan, sa Rosa Pavanelli. 
 

Chevrons Gorgon-projekt i västra Australien är världens största projekt med flytande naturgas (LNG). Det 
kommer att bli en stor leverantör av energi till Asien-Stillahavsområdet i årtionden. 
 
Utöver Chevron ingår Royal Dutch Shell, Exxon Mobil och flera japanska energibolag i detta joint venture. 
 

http://www.world-psi.org/en/tax-publication
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit


 

 
Enligt Chevrons årsredovisning för 2014 har bolaget 35 miljarder US-dollar i obeskattad vinst som 
undanhållits på konton utomlands. Chevron kan inte bedöma den skatt företaget kan tvingas att betala, med 
tanke på de pågående granskningarna från skattemyndigheter i länder över hela världen.  
 
Internationella fackliga samorganisationens (ITUC) generalsekreterare Sharan Burrow har krävt en 
internationell granskning av Chevrons skattesystem.  
 

– Om Chevron undviker så mycket skatt i Australien, tänk då vad de kan göra på andra platser, sa 
hon. 
 

Chevrons inlämnade deklarationer har inte godkänts av Förenta staternas regering sedan 2008, i Nigeria 
sedan 2000, Angola sedan 2001, Saudiarabien sedan 2012 och Kazakstan sedan 2007. 
 
Följande personer talade vid toppmötet: Michael Keen, biträdande direktör Fiscal Affairs Department, IMF, 
Krishen Mehta, tidigare partner PricewaterhouseCoopers, Manuel F. Montes, oberoende kommissionen om 
reformering av internationell företagsbeskattning (ICRICT), Adriano Campolina, vd ActionAid Global och 
John Christensen, direktör, Tax Justice Network. 
 

***SLUT*** 
 
För ytterligare information:  
 
 Ladda ned rapporten 
 Kontakt: Anthony Reed - Anthony.Reed@Diplomacy.net.au eller +61 402 399 572 

 
 Om det globala toppmötet om skatt på arbete 

 Kontakt: Daniel Bertossa - daniel.bertossa@world-psi.org eller +33 617 46 25 52 

 

 
Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital 
public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality 
public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations. 
 

The International Transport Workers' Federation (ITF) is an international federation of transport workers' trade unions. Around 700 
unions representing over 4.5 million transport workers from some 150 countries are members of the ITF. It is one of several Global 
Federation Unions allied with the International Trade Union Confederation (ITUC).  
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