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2018-03-22
Bästa Magdalena Andersson,
Vi skriver till Dig som del av en koalition av civilsamhällesorganisationer med anledning
av de pågående diskussionerna i Europeiska unionens råd om offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag med verksamhet inom EU. Kommissionen
presenterade sitt förslag redan 12 april 2016 och Europaparlamentet antog sin
gemensamma position 4 juli 2017. Vi är bekymrade över att processen tycks ha
avstannat och uppmanar Dig att arbeta för att EU enas om offentlig land-för-landrapportering utformad på ett sätt så att den blir ett verkningsfullt verktyg för att förhindra
skatteflykt.
Offentlig land-för-land-rapportering kan ge den insyn som är nödvändig för att få ett slut
på multinationella företags skatteflykt, likt den som bl.a. avslöjats i LuxLeaks och
Panamadokumenten. För att bli verkningsfull ser vi att:
1)

2)
3)

Rapporteringen bör vara offentlig, d.v.s. medborgare måste kunna få ta del av
grundläggande information om hur mycket vinster företagen gör och skatter de
betalar i varje land de är verksamma. Offentlighet är helt avgörande för
möjligheten till ansvarsutkrävande, särskilt i länder där skattelagstiftning brister
eller resurser saknas för att säkra att den följs.
Rapporteringen bör omfatta multinationella företags aktiviteter i alla länder och
inte bara verksamheten inom EU och i så kallade skatteparadis.
Rapporteringen bör gälla för företag med en årlig omsättning på €40 miljoner
eller mer, i enlighet med EU:s egen definition av stora företag i EU:s
redovisningsdirektiv (2013/34/EU).

Vår rapport Tax Games (december 2017) visar att det saknas ett brett stöd för offentligland-för-land rapportering bland europeiska regeringar. Sverige får rött betyg i
kartläggningen givet att regeringen inte uttryckt stöd för offentlighet, samt att Sverige vill
ändra den rättsliga grunden för förslaget så att det behandlas som en skattefråga
snarare än en redovisningsfråga. Detta befarar vi skulle leda till ett mindre ambitiöst utfall
vad gäller transparens.
Sverige har en lång tradition av att arbeta för offentlighet. Vi välkomnar att Sverige gav
sitt stöd till att EU:s medlemsstater ska upprätta offentliga register över företagens
verkliga huvudmän och att detta införs i Sverige med full insyn för medborgare. Vi
uppmanar nu Sverige att ta på sig ledartröjan och driva på för ambitiösa regler gällande
offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag.
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