Til kamp mod international skattesnyd
Grådigheden hos store globale virksomheder har gjort skatteunddragelse og skattesvindel til en
økonomisk sportsgren af olympiske dimensioner.
Panamapapers og Luxleaks har afsløret det enorme omfang af organiseret skattesnyd og
dokumenteret, at både virksomheder, banker, advokater og andre skatterådgivere udnytter
manglende kontrol til at unddrage sig skattebetaling.
Senest har vi set afsløringer af spekulanter som kynisk og via kriminelle handlinger har frarøvet
statskasserne i flere europæiske lande store summer via falske refusioner af selskabsskat.
Omfanget af skattesnyd er så stort, at det er en trussel mod den almindelige arbejders velfærd, fordi
et stærkt samfund forudsætter en kollektiv finansiering via skatter, afgifter mv.
Det stiller krav til virksomheder og privatpersoners vilje til at bidrage og tillid til, at naboen og den
konkurrerende virksomhed også betaler sin del.
Overalt er skattesystemet udfordret i takt med mere komplekse forretningsmodeller i et mere globalt
marked.
Nye digitale varer og tjenester fylder en større del og derfor bliver det sværere at identificere, hvor
omsætning og forbrug finder sted. Det giver flere gråzoner og huller i skattesystemet, hvilket
indebærer en risiko for skattesnyd og skattespekulation.
Med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 har stats- og regeringscheferne
fra FN’s 193 medlemslande har forpligtet sig til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere
uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige job og bæredygtig økonomisk
vækst.
Verdenssamfundet har endvidere vedtaget Parisaftalen, der indeholder ambitiøs plan for klimaets
fremtid.
Hvis det skal lykkes at nå de målsætninger, kræver det enorme investeringer og politiske
prioriteringer af gigantiske dimensioner. Det vil kræve massive investeringer i uddannelse, social
sikring, infrastruktur og klimasikring.
Det kræver alt sammen investeringer, ikke mindst offentlige investeringer. Det kræver
skatteindtægter og retfærdige effektive skattesystemer. Der er brug for et skifte.
Bekæmpelse af international skattesnyd
Grådigheden har nået et omfang, som gør, at vi i den internationale fagbevægelse må gå forrest i
kampen mod såvel national som international skattesnyd.
Vi, der underskriver denne deklaration, foreslår derfor at:
•

Nationale skattemyndigheder skal tilføres de nødvendige ressourcer til at bekæmpe
international skattesnyd. Det er afgørende med et kontroltryk, der kan mærkes og en reel
opdagelsesrisiko.

•

Der skal oprettes en international kontrolinstans med inspiration fra fx Interpol.
Organisationen skal tilføres muskler både i form af mandskab og juridiske beføjelser.
Formålet er at have et internationalt organ, der arbejder målrettet efter at nedbringe
omfanget af international skattesnyd.

•

Udbredelse af land-for-land-rapportering ved at lade flere selskaber være omfattet af kravet.
(Den nuværende grænse på en omsætning på 750 mio. euro kunne fx nedsættes til 50 mio.
euro).

•

Mere håndfast sanktionspolitik over for skattelylande, der ikke samarbejder om åbenhed og
fair beskatning. Det kan fx være i form af højere konsekvens i forhold til indplacering på
EU’s sortliste eller i form af en kildeskat på udbetalinger til konti i sortlistelande.

•

Vi opfordrer OECD og medlemslandene til at forstærke samarbejdet om bekæmpelse af
skattekriminalitet og til at implementere de 10 globale principper for kampen mod
skattekriminalitet 1 .

Lanceret i København på ITUC’s 4. Internationale verdenskongres, den X. december 2018

1

http://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles.htm
2

