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Bästa ministrar,  

 

för sex veckor sedan fattade Internationella Handelskammarens (ICC) globala styrelse beslut om att omdirigera 

allt vårt arbete till att bidra till det globala arbetet för att stoppa Covid-19-pandemin. Vi har samlat vårt globala 

nätverk, bestående av experter från 45 miljoner företagsmedlemmar, och följer noggrant utvecklingen, samt 

utvecklar rekommendationer utifrån vad företagen har för behov för att kunna bidra. 

 

Vi skriver nu för att göra er uppmärksamma på de åtgärder och policy som Internationella Handelskammaren 

(ICC) antagit och rekommenderar i relation till Coronakrisen, i hopp om att bidra med såväl kortsiktiga som 

långsiktiga lösningar.  

 

För att ge en snabb överblick har vi sammanställt en kort sammanfattning av de policyrekommendationer vi 

hittills publicerat under krisen.  

 
 

Skatteåtgärder för att hjälpa mikro-, små och medelstora företag (MSMEs)  

I rekommendationen analyserar vi skatteåtgärder som genomförts eller är under betänkande i olika länder och 

bidrar med rekommendationer för att säkerställa att global skattepolitik inte fragmenteras i onödan, utan att 

åtgärder snabbt når fram och att de tar särskild hänsyn till MSMEs.  

ICC releases set of tax measures to save small businesses in response to COVID-19 

 
Effekter av olika skatteåtgärder  

Parallellt med ramverket för MSME-fokuserade skatteåtgärder publicerades ICC Statement on related tax 

measures, där vi utvecklar rekommendationer som exempelvis att undvika alltför ensidiga regleringar som 

skapar onödiga hinder för företag. Att skatteadministrationer i sina bedömningar av företags och anställdas 

skattehemvist kan bortse från förändringar som skett på grund av att Covid-19-pandemin förflyttat arbetet 

till annan ort är en annan påtaglig rekommendation som lyfts fram.  

ICC Related Tax Measures in Response to Covid-19  

 
Säkerställ fungerande trade finance-flöden  

Vi ser med oro på hur Covid-19-pandemin hotar globala trade finance-flöden och efterfrågar bland  

annat lättnader för att snabbt förenkla den vanligtvis papperstunga administrationen. 

ICC memo to governments and central banks on essential steps to safeguard trade finance operations 

 

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-releases-set-of-tax-measures-to-save-small-businesses-in-response-to-covid-19/?_cldee=ZW1tYS5ub3JkaW5AaWNjLnNl&recipientid=contact-c34967938efce811a99e000d3ab38ab1-fcc0238dcff2489fa9e539d06c0e82c6&esid=fc82d354-d483-ea11-a811-000d3abaad31
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/2020-icc-statement-on-related-tax-measures-1.pdf
https://iccwbo.org/publication/icc-memo-to-governments-and-central-banks-on-essential-steps-to-safeguard-trade-finance-operations/?_cldee=a2Fqc2EucGVyc3Nvbi1iZXJnQGljYy5zZQ%3d%3d&recipientid=contact-c54967938efce811a99e000d3ab38ab1-cebc46955b094d81802a4b3275ca5139&esid=77a262a0-2878-ea11-a811-000d3abaad31
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Covid-19 och konkurrens 

Att konkurrensrätten upprätthålls genom krisen är en viktig del av att skydda såväl företag som konsumenter. I 

ett nytt ramverk pekar vi ut direkta och långsiktiga åtgärder som kan bidra till ekonomisk återuppbyggnad 

efter krisen, samtidigt som marknadsstrukturer skyddas. Vi ser inte att det är lämpligt med en generell 

uppluckring av konkurrensrätten. Däremot ser vi att det kan finnas behov av ökad flexibilitet kring 

samarbeten på vissa områden när det krävs för att hantera långsiktiga utmaningar.  

 ICC call to action on Covid-19 and competition  

 
Skuldlättnader under coronakrisen 

Tillsammans med Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) och Global Citizen uppmanar vi regeringar 

att skyndsamt implementera skuldlättnader för utvecklingsländer under coronakrisen. Detta för att undvika 

en situation där länder måste välja mellan att återbetala en skuld eller köpa in medicinskt nödvändiga artiklar.  

 ICC, ITUC & Global Citizen: Öppet brev till handelsministrar med uppmaning om skuldlättnader under 

coronakrisen 

 
Brev till handelsministrar: 10-point plan to speed COVID-19 response 

I ett öppet brev till världens handelsministrar uppmanar ICC till gemensamma och koordinerade åtgärder som 

säkrar att den medicinska responsen för Covid-19 når dit den behövs, och som bidrar till en snabb ekonomisk 

återställning efter krisen.  

A roadmap for G20 countries to use trade policy to fight COVID-19 and rebuild for the future 

 
ICC och WHO: gemensam näringslivsundersökning  

Tillsammans med WHO samlar vi in information från företag världen över om vilka åtgärder företag har 

vidtagit under den pågående kris. Informationen ska hjälpa WHO att identifiera vilka områden som bör 

fokuseras på i utvecklingen av riktlinjer till världens regeringar för att hitta effektiva lösningar på 

pandemin. Syftet är också att identifiera exempel som kan underlätta för andra företag att bidra i kampen mot 

Covid-19-pandemin. Undersökningen har precis avslutats, och vi ser fram emot att åtkomma med resultatet.  

ICC & WHO: Global näringslivsundersökning för att identifiera lösningar under pandemin 

 

Vi publicerar löpande information, rekommendationer och utarbetade policy relaterad till coronakrisen på 

sidan covid.iccwbo.org. Där återfinns förutom rekommendationerna vi listat ovan också mer konkret 

vägledning riktad till företag, för att dessa så mycket som möjligt ska kunna bidra till arbetet mot Covid-19.  

 

 

Bästa hälsningar, 

 

Fredrik Persson Susanna Zeko 

Ordförande Generalsekreterare 

ICC Sweden ICC Sweden 
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