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Mistanke om forsøg på omgåelse af gældende skattelovgivning. 
 
Jeg har med stor interesse fulgt de igangværende overenskomstforhandlinger og udover at jeg finder 
det absurd at den danske befolkning skal tages som gidsler i en – til tider – barnagtig magtkamp så er 
jeg faldet over det jeg mener, er bevidst forsøg på skatteunddragelse. 
 
Det er blevet oplyst i flere medier, at flere faggruppers organisationer planlægger at udbetale skattefri 
vederlag forklædt som lån til deres medlemmer i stedet for strejkegodtgørelse ( som er skattepligtig ). 
Metoden er beskrevet således: 
Der ansøges om lån – som udbetales skattefrit i strejke / lockout perioden. 
Tilbagebetaling sker ved en reduktion af det fremtidige faglige kontingent ( som er fradragsberettiget ) 
Lånet forrentes ikke. 
 
Der er således tale om udbetaling fra en formue opbygget af ubeskattede midler ( som 
pensionsordninger der beskattes voldsomt ved udbetaling før aftalens udløb ) 
 
Lånet udbetales skattefrit. 
Tilbagebetaling sker ved modregning i kontingent og ikke med beskattede kroner. 
Der betales ikke renter. 
 
Det ligner bevidst skatteunddragelse ! 
 
Skal modellen have en gyldighed må der ske en forrentning på markedsvilkår – en fysisk 
tilbagebetaling med beskattede kroner og en lovmæssig oprettelse af nødvendige lånedokumenter, 
der klart beskriver lånets størrelse, forrentning og tilbagebetalingstid. 
Naturligvis med de nødvendige oplysninger og beregninger af forrentning, løbetid og samlede 
omkostninger. Præcis som ved en almindelig kassekredit i banken. 
 
Jeg forventer at Skatteministeren – uden unødig og ugrundet ophold – sætter Skat’s eksperter i gang 
med at undersøge dette forhold og sørge for at alle betaler den skat der skal betales af lønindtægt 
uanset om det er et forklædt lån eller regulær strejkeunderstøttelse. 
 
Fagbevægelsen burde være for seriøs til at foretage skattefusk, så derfor er det i alles interesse at 
dette forhold afklares omgående. 
 
Jeg forventer naturligvis en tilbagemelding på forløbet af min henvendelse. 
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Jensen 
Lyngstien 5 st. tv 
4700 Næstved 
Mail: jdj0305@hotmail.com 
 
 
 
 
  

Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del  Bilag 147
Offentligt


