Diskussionsämnen: Vi betalar. Varför gör inte andra det?
SKATTERABATTER TILL ETT FÅTAL SKADAR OSS ALLA
•

I många länder minskar både arbetstillfällen och ersättning, vinster skärs ned och offentliga tjänster
avskaffas. Ändå fortsätter skatterabatterna till de rika, och multinationella företag betalar låg eller ingen
skatt alls.

•

Samtidigt som ett fåtal gynnade kräver och samlar på sig ännu större rikedomar skär man ned på
offentliga tjänster som hälsovård, utbildning, rent dricksvatten och miljöskydd. Detta urholkar
möjligheterna för arbetstagare och våra familjer och hotar de demokratiska och rättvisa
civilsamhällenas grunder.

•

Utvecklingsländerna förlorar mer i skatteflykt än de erhåller i stöd varje år. Det är tillräckligt för att
bromsa spridningen av aids, ge grundläggande utbildning till 72 miljoner barn som för närvarande
förnekas den möjligheten och stoppa svälten två gånger om.

•

I utvecklade länder uppskattas att ett belopp motsvarande tio procent av bruttonationalprodukten
göms i utländska skatteparadis för att undvika skatter. Miljarder förloras. De inhemska investeringarna
minskar och färre nya jobb skapas.

•

Multinationella företag och de välbeställda kringgår skatter ostraffat. De belopp de gömmer i
skatteparadis har nått rekordnivåer. 98 procent av de största företagen på Londonbörsen har
verksamhet i skatteparadis.

•

Tack vare en oproportionerlig påverkan på regeringarna betalar företagen och de förmögna allt mindre.
När de rika gynnas av skattesystemen betalar vanliga människor mer än en rimlig andel.

•

Arbetstagare och de fattiga betalar för skatterabatterna till företag och de oanständigt förmögna.

VI MÅSTE PROTESTERA MOT SKADLIG SKATTEPOLITIK SOM GYNNAR DE FÖRMÖGNA
Nuvarande internationella skatteregler och praxis försvagar de nationella regeringarnas förmåga att driva in en
rättvis andel skatter från multinationella företag och förmögna personer.
För att uppnå social och ekonomisk rättvisa och en hållbar framtid måste vi:
•

sätta stopp för de multinationella företagens och de superrikas skatteflykt,

•

se till att avbryta kapplöpningen mot botten när det gäller skattekonkurrens mellan nationer, och
ersätta det med multilateralt samarbete om skatter, inbegripet en skatt på finansiella transaktioner, för
att öka intäkterna för offentliga tjänster av god kvalitet och tackla den utmaning som
klimatförändringarna utgör,

•

kräva att våra regeringar ökar intäkterna genom progressiva skatter (inte enbart inkomstskatt eller
mervärdesskatt på konsumtion) där alla – inklusive banker, multinationella företag och de förmögna –
betalar en rättvis andel,

•

se till att all skattepolitik och alla myndigheter fungerar öppet och ansvarigt och undanröja bedrägliga
förfaranden,

•

hålla regeringar ansvariga för demokratiska och lämpliga investeringar av skatteintäkter så att alla kan få
tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet.

Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster 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.

