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Vedr:. Personer med størrer offentlig gæld holdes uden for samfundet og i reel fattigdom

På et forestående foretræde for Skatteudvalget ønsker jeg at uddybe effekten af en både nidkær og
nærmest grisk tilgang til visse borgeres midler. I gennem mange år har jeg selv været vidne til et
skattesystem som på ingen måde har vejledt eller hjulpet borgere igennem et af de mest indviklede
skattesystemer i verden, men derimod opført sig som noget der ligner en mafiavirksomhed uden nogen
former for service i forhold til de personer der måtte have brug for hjælp eller service til overhol de sine
forpligtigelser overfor resten af samfundet.
Dette har resulteret i at en rigtig stor mængde af danskere i dag sidder med en større eller mindre gæld
til det offentlige, og hvor mange af dem ikke har en realistisk chance for at komme af med den gæld
indenfor deres forventede levetid, set i forhold til deres indtjeningsevner. Dette forværres yderligere af
Skatteministerens nyeste udmelding om at lægge 8% på alt offentlig gæld. Jeg har i mange år fulgt
adskillelige personer der lever ved siden af samfundet p.g.a. at de har opgivet alt håb om at kunne blive
gældfrie. Disse personer fik den bedste nyhed de kunne tænke sig i 2016 hvor Skatteminister Karsten
Lauritzen udtalte til pressen at man overvejede at eftergive den gæld der ikke sås som sandsynlig at
kunne inddrive. I mange af disse sager udviser skatteministeriet ekstremt dårligt købmandskab og smider
gode penge efter dårlige samt holder borgere i en linje udenfor samfundet. Men ved skatteministerens
udmelding i 2016 om eftergivelse af gæld, var der lys forude.
Skatteudvalget er nødsaget til at kunne se forskel på de skyldnere der bevidst snyder og de der ufrivilligt
er havnet i en bundløs offentlig gæld på grund af f.eks. forkert indberetning af regnskab, moms, skat,
afgifter eller regulær modstand fra SKAT. Derfor ønsker jeg at komme med et par eksempler overfor
Skatteudvalget som tegner et bedre og ganske faktuelt billede af den massive modstand man som både
lille selvstændig men også alm. borger møder hos SKAT.

Håber at dette vækker jeres forståelse.
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