
 

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. 13) OM SKATTESYSTEM 
 

PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika 

 
NOTERAR följande: 
Med tanke på den omfattande finansiella och ekonomiska krisen behövs ett rättvist och omfördelande 
skattesystem mer än någonsin. 
 
I ett solidariskt samhälle måste det finnas en skattelagstiftning som säkerställer att det finns medel som 
räcker till offentliga tjänster som på ett effektivt sätt tillgodoser de kollektiva behoven.  
 
Skattedumpning, som leds av internationella kommersiella och finansiella institutioner, medför att 
staterna måste sänka skatten för de allra rikaste och för multinationella företag. 
 
De offentliga tjänsterna och det kollektiva sociala skyddet har försämrats och den sociala utslagningen 
ökat, vilket hotar demokratin. 
 
KRÄVER därför en social och omfördelande skattepolitik: 
 
• Inkomstskatten måste åter bli ett centralt verktyg för skattepolitiken, och genom att göra den ännu 

mer progressiv kan den åtgärda bristande jämställdhet. 
• Kraftig sänkning av indirekta skatter såsom konsumtionsskatt, eftersom dessa orättvist drabbar de 

med lägst inkomster. 
• Stopp för omvänd omfördelning, eftersom detta skyddar och gynnar kapitalinkomster. 
• Hårdare beskattning av företagsvinster, framför allt sådana som inte investeras. 
• Återupprättande av skattemässig jämvikt mellan små och multinationella företag. 
• Beskattning av finansiella transaktioner, vilket skulle ge betydande intäkter. 
• Bekämpning av skattebedrägerier, vilket orsakar staterna omfattande intäktsbortfall. Frågan måste 

få högsta prioritet. Åtgärder måste vidtas för att stoppa skatteparadis och den bristande insynen i 
banksystemet. 

 
Det behövs en ny och bättre skattepolitik som kan tillgodose medborgarnas och löntagarnas behov av 
offentliga och sociala tjänster.  
 
PSI och dess medlemsförbund kräver en rättvis skattelagstiftning för att skapa hållbara 
offentliga tjänster av god kvalitet, vilket är en nödvändig förutsättning för solidaritet och social 
utveckling. 
 
Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions 
 

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