
Ulovlig forhøjet skatteopkrævning! 

Det fremgår af dagspressen at der nu fra særdeles solid baggrund er skabt dokumentation for, at staten ved 

Skatteministeriet i årevis har anvendt regnemetoder, som beviseligt har skabt store milliard-overskud på 

skatteindbetalingerne – og uanset dette, har fortsat med samme metode år efter år, og uden at skele til, at 

der faktisk kommer mange milliarder kroner i kassen, som der rent faktisk ikke findes lovmæssigt 

opkrævningsgrundlag for. 

295 milliarder på 7 år – det kan man da ikke overse, og der har været rigeligt med anledning til at den 

stærkt overskydende skatteindtægt kunne have ført til regulering af regnemetoderne, så skatteindtægterne 

blev bragt på niveau, med de af Folketinget vedtagne beskatningsgrundlag og på de dertil hørende 

beslutningsgrundlag. Herunder ministeriets fremlagte beregninger for virkningen af det vedtagne 

skattegrundlag. 

Det er helt utilstedeligt, at man i Skatteministeriet helt undlader at rette i udskrivningsgrundlaget, så man 

undgår at fejlopkræve så mange penge. Og det er helt utilstedeligt, at 4,9 millioner borgere via personlige 

skatter, pensionsafgifter, bilafgifter eller andet, over 7 år har betalt 295 milliarder for meget – uden at 

nogen som helst føler anledning til at reagere. 

295 milliarder kroner fordelt på os 4,9 millioner skatteydere giver mere end 60.000 kr. pr. person – som vi 

helt uden korrekt og fuldt lovligt grundlag har betalt for meget – på den ene eller den anden måde. 

Og det kan ikke være lovligt at gennemføre en skatteopkrævning som viser sig at opkræve betydeligt mere 

end forudsat i den vedtagne lovgivning om beskatningsgrundlaget i de enkelte år. 

Nogen må – i stærkt spekulativ hensigt – have valgt at bortse fra den stærkt forøgede indbetaling, og må 

have valgt at undlade at undersøge baggrunden og samtidig have valgt at fortsætte metoden, så der 

kommer utilsigtet flere kroner i kassen. ”Vi fastholder skatte  de ko e de år!” – men fortæller ikke, 

hvordan det mon lader sig gøre!   Godt 42 milliarder kroner om året ! – uden at hæve skatten!! Og uden at 

fortælle sandheden til nogen som helst! 

Hvem vidste besked? Og hvem har sanktioneret, at der ikke er sket en rettelse undervejs? Og hvem undladt 

at orientere Folketinget? Ministeren/ministrene? Eller har ministeriet holdt ministeren uvidende? Mon? 
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