Ökad ilska bland allmänheten om G20-ledare inte löser
skattefrågan
Fackliga ledare i hela världen bemöter resultat från den oberoende kommissionen för
reformering av internationell företagsbeskattning (ICRICT).
[Trento, 2 Juni 2015]– Våra ledare riskerar att det redan kraftiga allmänna missnöjet eskalerar om de inte
lyckas få de obehagligt rika i vårt samhälle att betala sin rättvisa del, kommenterade Rosa Pavanelli,
generalsekreterare för Public Services International (PSI) den nya högnivåkommissionens svidande kritik
mot OECD:s aktuella process med skattereformer.
Hon talar med Joseph Stiglitz, Jose Ocampo och Eva Joly vid ett parallellt evenemang vid Trento Festival of
Economics och kommer senare i dag att påminna om att allmänheten har rätt att var arg.
– De multinationella företagen driver med oss alla när de redovisar miljardvinster och samtidigt
hävdar att det är ok att smita från skatt eftersom det är lagligt, säger Rosa Pavanelli.
Hon anser att kommissionens resultat tydligt visar att de tekniska svaren finns men att den politiska viljan
fortfarande saknas. Rosa Pavanelli säger också att den ökade ojämlikheten leder till extremistisk politik och
att våra ledare blir tvungna att ta ansvar för detta om de gömmer sig bakom skygga skattereformer senare i
år.
– Politikerna kommer att drabbas av allmänhetens ilska om de fortsätter att skära ned på offentliga
tjänster till behövande människor och på pensioner, samtidigt som de låter de rikaste i världen
slippa betala sin rättvisa andel.
Hon pekar på raden av skandaler när det gäller företagsbeskattning i hela världen som omfattar stora
kända varumärken från Google till Ikea och nyligen McDonald’s, och hävdar att allmänhetens ilska kommer
att fortsätta om inte radikala reformer genomförs.
Rosa Pavanelli välkomnar resultatet från den oberoende kommissionen och säger att det är tydligt att
kraftfulla intressen drar nytta av att undanhålla information om företagens skattefusk från offentligheten.
– Kommissionen har inlett skattedebatten genom att erbjuda svar baserade på det allmännas
bästa, inte nationella intressen eller företagens intressen.
Det är uppenbart att trots G20-ledarnas goda intentioner är de stora offentliga personerna –
inbegripet Nobelpristagare i ekonomi – inte övertygade om att OECD:s reform löser den grundläggande frågan.
Multinationella företag fungerar som enskilda företag och ska beskattas som sådana. Politiska
ledare som främjar fiktionen om principen med självständig enhet kommer att betraktas som
medbrottslingar vid företagens skatteflykt, avslutar hon.
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor och
män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster av
god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.

