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Erklærer hermed at arbejde aktivt for at blive skattelyfri.

Dato

Borgmester

Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil
kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik,
indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen,
tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig
skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til,
indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en
fair beskatning af kommunens leverandører.

VISION

Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence
mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier
skabes - så de også gennem deres skattebetalinger bidrager
positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes,
og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber,
vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.

BAGGRUND
Den offentlige sektor kan gennem sin indkøbs- og investeringspolitik
arbejde for, at skattekroner ikke ender i skattely. Skattebetalinger er
afgørende for at finansiere den velfærd, som vores borgere fortjener og
forventer.
Skattely underminerer velfærden ved at tilbyde lave skattesatser og
ved at hjælpe virksomheder med at undgå at betale en fair skat i de
lande, de opererer i. Det skaber en unfair konkurrence mellem selskaber,
der har en aggressiv skatteplanlægning, og de allerfleste selskaber, der
betaler deres skat efter lovens ånd, særligt de små- og mellemstore
selskaber. Samtidig lægger skattely et pres på skattesatser globalt, der
skaber et kapløb mod bunden. Skatteundvigelse er et stort problem i rige
såvel som fattige lande og kun en fælles indsats kan sætte en stopper
for skattely.
De virksomheder, som benytter sig af skattely for at reducere deres
skattebetaling, bør ikke drage fordel af vores fælles skattekroner. Det
offentlige, der er finansieret af skattebetalinger, har et særligt ansvar
for at sikre, at pengene bliver brugt ansvarligt. Derfor bør kommuner,
regioner og staten ikke handle med virksomheder, som gennem aggressiv skatteplanlægning aktivt underminerer fællesskabet og kunstigt
reduceres deres skattebetaling.
Det er et afgørende skridt for at kunne finansiere velfærd for alle, at
vi sætter en stopper for skattely. Det vil skabe en mere fair konkurrence
for små og mellemstore virksomheder, der er udsat for en uretfærdig
konkurrence fra de større virksomheder, der benytter sig af skattely.
Det vil afmontere den mangel på gennemsigtighed og hemmelighedskræmmeri, som skattely tilbyder. Mekanismer, der også kan være med
til at maskere direkte ulovligheder som hvidvask, skatteunddragelse og
organiseret kriminalitet. Mekanismer, som vi véd koster verdens fattigste lande hundreder af milliarder kroner i tabte skatteindtægter.

