Vänsterpartiet
Motion till Malmö kommunfullmäktige
Upphandling och skatteplanerande företag
Under de senaste årtiondena har den offentliga välfärden raserats genom ständiga nedskärningar och privatiseringar.
Arbetsmiljön inom skola, vård och omsorg har försämrats så att personalen flyr. Vårdköerna har ökat, äldreboende,
fritidsgårdar och möteplatser har stängts och förskolor har för stora barngrupper. Vanvård av äldre, av personer med
funktionsvariation och även av förskolebarn har uppdagats. Allt detta för att driva ner kostnaderna för den ”ofantliga”
välfärden som privatiseringsivrarna beskrivit den med påståendet att vi inte har råd med en offentlig välfärd värd namnet.
Men det är inte sant!
För det är inte bara kostnaderna man pressat ner utan även intäkterna. Den politik som drivits av alliansen har inneburit
stora skattesänkningar, främst för de mest välbärgade. Samtidigt har många rika, våra företag, särskilt storföretag, och
banker kunnat ägna sig åt skatteflykt via konto i skatteparadis och skatteplanering.
Det är de rikaste som mest flyr skatt! Hälften av all förmögenhet som gömts i Panama, Schweiz och andra skatteparadis
tillhör de tusen rikaste i Skandinavien. Denna situation ledde till ett initiativ av lokala politiker i ett trettiotal länder,
däribland tre kommuner i Sverige, Växjö, Kalmar och Malmö, med avsikt att utesluta företag kopplade till skatteparadis vid
upphandlingar. Men EU:s regler tillåter inte att europeiska företag diskrimineras vid upphandlingar.
Möjligheten att skatteplanera har inneburit att åtta av Sveriges 20 största bolag betalar mycket lite, om ens någon,
bolagsskatt i Sverige trots att de redovisar stora vinster för sina aktieägare. Bland nolltaxerarna finns några av Sveriges
största och mäktigaste företag som SCA, AB Volvo och Volvo Personvagnar, Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF och Skanska.
Att skatteplanera är inte olagligt, inte heller innehav av konto utomlands om det deklareras. Men många företag ägnar sig
åt s.k. aggressiv planering, dvs. den går utöver vad som är moraliskt försvarbart då kryphål i lagstiftningar utnyttjas. Detta
har blivit allt vanligare i den globala ekonomin där företag hittat möjligheter till reducerad skatt genom att utnyttja lägre
skattesatser och andra regler utomlands. Detta har försvårat den nationella kontrollen.
EU kommissionen arbetar sedan ett par år tillbaka på en strategi för att bekämpa skatteflykt och aggressiv skatteplanering
med direktiv om krav på transparens för multinationella företagsgrupper. Dessa företag ska offentligt ge upplysningar om
sina affärer inkl. betald skatt för varje land där de är verksamma. Avsikten är att stimulera multinationella företagsgrupper
att betala sin skäliga andel av skattebördan i det land där vinsten görs. Dess direktiv innebär ett omfattande samarbete
mellan skattemyndigheter genom att föreskriva ett obligatoriskt, automatiskt utbyte av upplysningar vad det gäller
landsspecifika rapporter. Nyligen röstade EU parlamentet för att denna land-för-land rapportering görs offentlig vad gäller
företag med årsinkomster över 750 miljoner euro.
En undersökning som Skatteverket gjorde 2012 visade att andelen svenskar som skulle undanhålla skatt om de gavs
möjligheten har minskat dramatiskt de senaste tio åren, från 19 till 6 procent. Det är en etik och moral som borde omfatta
alla våra företag! Enligt EU-kommissionens undersökning Eurobarometer 2013 är 80 procent av svenskarna helt för
införandet av »tuffare regler för skatteflykt och skatteparadis«.
Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

att Malmö stad i upphandlingsavtalen kräver land-för-land rapportering för alla företag som har verksamhet i
flera länder oavsett storleken på omsättningen.

att Malmö stad översänder en hemställan till regeringen om att verka för lagändringar som möjliggör att utesluta
företag med säten i skatteparadis vid upphandlingar.
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