
 

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. 

RESOLUTION Nr. 11): FÖRÄNDRA SKATTESYSTEMEN SÅ ATT 
OFFENTLIGA TJÄNSTER KAN FINANSIERAS I TILLRÄCKLIG OMFATTNING 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 
NOTERAR att 
 
1.  Emedan  flera länder gjort kraftiga nedskärningar av sina budgetar för offentliga tjänster sedan 

inkomsterna minskat på grund av finanskrisen som bröt under 2007.  
2.  Emedan  de ekonomiska svårigheterna i många länder lett till att anslagen till offentliga tjänster 

krympts för att reparera skadorna som de nationella ekonomierna drabbades av på grund 
av affärsbankernas och finansinstitutens slösaktighet.  

3.  Emedan  PSI argumenterar för en förstärkt reglering av världens finansmarknader, kräver att 
regeringarnas garantier för att offentliga tjänster ska skyddas från effekterna av sådana 
finansiella kriser ska respekteras fullt ut, och stödjer de enorma ansträngningar som görs 
världen över för att millenniemålen ska uppnås. 

4.  Emedan  offentliga tjänster har sin grund i mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och samhällelig 
solidaritet samt att det därför krävs tillräcklig och fortlöpande offentlig finansiering för att 
de ska kunna tillhandahållas.  

5.  Emedan  offentliga tjänster är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till ekonomisk och social 
utveckling av våra samhällen, gör bästa möjliga tjänster tillgängliga för det största antalet 
människor och spelar en central roll i förmögenhetsfördelningen. 

6.  Emedan  oerhörda inkomster undkommer all slags beskattning med hjälp av skatteparadis och 
utländsk jurisdiktion, och på sätt berövar nationalstaterna inkomster som krävs för 
ändamålsenlig finansiering av offentliga tjänster. 

7.  Emedan  den skadliga konkurrensen med hjälp av skatteincitament, som bedrivs av vissa stater 
och jurisdiktioner, spelar en avgörande roll för att minska inkomsterna som dessa stater 
kan använda för finansiering av offentliga tjänster. 

8.  Vi ser  att företagen i sin affärsverksamhet i hög grad gynnas av tillgängliga offentliga tjänster 
och går med vinst och  

9.  Beklagar  att många beskattningsåtgärder som införts under de senaste 30 åren i de flesta länder 
lett till en tydlig minskning av företagens bidrag till statens inkomster och därmed till 
finansieringen av offentliga tjänster. 

10. Beklagar att den största enskilda orsaken till att företag undviker bolagsskatt är vad som kallas 
internprissättning. 

11. Kräver att redovisningar ska sammanställas land för land, så att de visar företagens användning 
av skatteparadis och ger jämförbara data om arbetslivsvillkor över hela världen 

 
PSI:s 29:e kongress rekommenderar att styrelsen och medlemsorganisationerna:  
A) kräver att bilaterala och multilaterala avtal som ger möjligheter till användning av skatteparadis 

för att undgå betalningen av skatter avskaffas och sätter tryck på regeringarna, offentliga organ 
och internationella institutioner för att få stopp på den skadliga skattekonkurrensen – förmånlig 
skattebehandling eller status, jurisdiktion utomlands etc. – för att öka de ekonomiska resurser 
som krävs för att stödja offentliga tjänster med kvalitet. 

B) kräver att lämpliga regler i skattesystemet införs eller avskaffas, beroende på förhållandena i 
varje land, för att se till att företagens bidrag till statens inkomster ökar och skapa en bättre 
balans mellan den skatt som individer och företag betalar för finansiering av offentliga tjänster. 

C) kräva avtal om utbyte av skatteinformation med alla identifierade jurisdiktioner med sekretess, så 
att de tvingas skärpa sina normer för informationsutbyte 
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D) kräva att EU, IASB, OECD och alla fondbörser ska begära att multinationella företag 
sammanställer sina redovisningar land för land så att det framgår hur stora vinster som görs och 
hur mycket skatt som betalas i varje land de är verksamma i. 

 
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

http://www.world-psi.org/en/psi-congress-resolutions�
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