
  10. august 2017 

Kære medlemmer af Folketingets Skatteudvalg, 

 

Foranlediget af Formand Lea Vermelins opfordring til at sende materialet til udvalgets sekretær til 

omdeling, vedlægges hermed materialet. 

Sagerne angående Skat er kontroversielle, og udvalget har selvsagt en loyalitet til landets skattemyndighed, 

men jeg vil opfordre til at loyaliteten til landets borgere og virksomheder kommer i første række. Provenu 

til fælleskassen skabes af virksomhederne, og de borgere, der brænder for at skabe aktivitet i det offentlige 

og det private. 

De vedlagte sager er helt uden tvivl kun toppen af et stort isbjerg med mange sager i hele landet. De fleste 

borgere og virksomheder, men også skatte advokater og skatterådgivere, vil kun nødigt offentliggøre deres 

sager med Skat. Hensynene kan være mange, herunder relation til bank som kan se risiko på deres 

engagement, og hensynet til et samarbejde med Skat tæller tungt, idet Skat kan ødelægge en virksomhed 

med deres nuværende beføjelser på meget kort tid med konfiskationer og uvirkelige krav om beskatning. 

Konsekvenserne for det eksisterende kaos med skat i Danmark er store, både for landet men også specielt 

for hver borger og virksomhed, der bliver kørt over. Jeg opfordrer derfor Skatteudvalget til at igangsætte 

analyser, der skal afdække situationen, problemerne, omfanget og tabet af provenu til fælleskassen pga 

den manglende/obstruerede aktivitet. 

Når informationerne er synlige for alle, giver løsningerne sig selv. Indtil da kan hvert individ have sit eget 

billede, og sin egen løsning som den fremmeste. 

I foreningen Rimelig Skat vil vi arbejde videre med synliggørelse af absurde sager og deres indhold. Vi håber 

at kunne nedlægge foreningen igen, når Borgere og Virksomheder er kommet i centrum, og skat er en 

naturlig udgift der er overskuelig, forudseelig og rimelig. Med et fælles arbejde mod disse mål kan det gå 

stærkt, men vi er også indstillet på det lange seje træk til målet. 

På forhånd mange tak for udvalgets opmærksomhed. 
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