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Henvendelse til Skatteminister Karsten Lauritzen og Folketingets Skatteudvalg.
Vedrørende Lovforslag L. 25. Fremsat 3.oktober 2018. Forslag til lov om ændringer af kildeskatteloven og
forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde.)
Bemærkninger til den nye foreslåede bestemmelse i kildeskattelovens § 86 C, jf. lovforslagets § 1, nr. 3. Om
at videregive enhver oplysning hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig for A- skat
m.v. Og at videregivelse vil kunne ske, når der i anmodningen angives et cvr - nummer, SE-nummer, navn
eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne vil efter den foreslåede bestemmelse kunne udleveres
mundtligt, skriftligt eller elektronisk for at sikre virksomheden mod kædesvig.
Hvorfor går lovforslaget kun ud på at sikre kædesvig mellem virksomheder, også almindelig borgere kan
også blive udsat for snyderi, lige så vel som firmaerne.?. Lovforslaget burde strammes op og udvides til at
manglende skilte, ved indgangen til byggepladser med firmanavn og cvr. nr. som minimum giver en bøde på
10.000 kr. første gang der, mangler et firmaskilt.
Vi vil meget gerne have et fornuftigt svar fra skatteministeren, hvorfor der ikke er et krav til at sætte et skilt
op i vinduet, med firmanavn og cvr. nr. ved renovering af en ejendom eller lejligheder i underste etage. Når
der foregår arbejde i stueetagen eller oven på ejendommen. I stedet opsættes der mørklægningsgardiner, som
under krigen, så ingen kan se hvad der foregår af arbejde og hvilket firma der arbejder, indenfor murerne på
ejendommen.
Samtidig vil mener vi at beløbsgrænsen for kravet til at skilte på 50.000 kr. For de enkelte entrepriser er for
høj og burde halveres.
At der på udenlandske firmabiler der kører her i landet på udenlandske nr. plader ikke har cvr. nr. eller
firmanavn på bilernes på venstre og højre side men, kun et papskilt i vinduet der ikke nok til at, identificere
firmaet. Skat eller borgere må ikke, gå ind på privat grund for at se om der ligger et skilt i forruden når bilen
er parkeret i skjul. Danske biler på papegøjeplader burde også have skilte med firmanavn og cvr. nr.
Samtidig spørges der om, at når en ejer af et firma bor til leje i et hus A. med en særskilt udkørsel, der er i,
gang med et nybyggeri på, sin egen nabogrund B. Med en særskilt indkørsel ud til offentligvej.
Er firma ejeren så forpligtiget til at opsætte et firma skilt op med cvr. nr. ved indkørslen til byggegrund B når
der udføres arbejde på over 50.000 på eget byggeri.
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