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Kære skatteminister 
 
Tillykke med at du nu skal lede det vigtige grundlag for vores velfærd: Opkrævningen af skat i Danmark. 
 
Som noget af det allerførste, vil vi bede dig se på en sag, der forener Danmark:  
Den samlede skatteforvaltning skal genoprettes, og kontrollen skal styrkes, så skatte-fiflerne ved, at de ikke 
har frit spil. I årevis er skatteforvaltningen blevet skåret ned. Det fortsætter, hvis ikke du gør noget.  
 
Som du ved fra skatteministeriets egen analyse, er den barske kendsgerning, at endnu flere 
skattemedarbejdere risikerer en fyreseddel de kommende år. Med mindre din regering hurtigt bevilger 
penge til at sikre genopbygningen af skatteforvaltningen.   
 
Samtidig har vi set svindlere og hvidvaskere bedrage i forfærdende omfang. Vi har set milliarder af danske 
kroner blive flyttet i skattely. Tænk på udbytteskandalen, hvor vi blev snydt for 12,7 milliarder kroner. 
Mange frygter åbenbart ikke, at deres snyd bliver opdaget. Danmark har akut brug for, at du gør noget. 
 
Du skal arbejde for bedre kontrol med skattesnyd og en effektiv skatteforvaltning.  
 
Konkrete tiltag: 

 Investér i skatteforvaltningen - især indsatsen imod skattely  

 Styrk EU’s skattelyliste og åbenheden om selskabers brug af skattely 

 Kæmp for en ny udbudslov, som gør det muligt at fravælge skattelyfirmaer  

 Opprioritér bistanden, der støtter udviklingslandenes kamp mod skattely 

 
Samtidig beder vi dig om at ansætte langt flere skattejægere til at stoppe svindlerne. Særligt har vi brug for 
dygtige, nye medarbejdere, der kan forhindre danske penges bevidste flugt mod skattely. 
 
Det kan sikre vores skoler, vores sundhed og vores svageste. Lige nu vokser uligheden i Danmark, men det 
kunne vi forhindre med de penge snyderne snupper. Samtidig ville vi også kunne få bedre råd til at støtte 
mennesker i andre dele af verden med uddannelse og fremskridt. 
 
Danskeres brug af skattely skader verden  
Når danskere bruger skattely og skumle skuffeselskaber, er de med til at skabe og legitimere et system, der 
skaber ulighed og undergraver samfund over hele kloden. Det skattely, som en dansk millionær bruger, 
bliver også brugt af virksomheder og korrupte politikere, der ikke vil betale skat i nogle af verdens fattigste 
lande. Det er endnu en god grund til at sætte alt ind imod skatteunddragelsen - i Danmark, EU og globalt.  
 
Styrk skatteforvaltningen – Stop skattesnyd.  Det er sund fornuft, for det vil skaffe penge til fællesskabet.   
 
God arbejdslyst. 


