Pressemeddelelse 4. maj 2017

ALTERNATIVET: KRÆVER SKANDALERNE I SKAT BLOTLAGT
AF SKATTEKOMMISSION
De mange skandaler i SKAT er foranlediget af politiske beslutninger, og ansvaret for dem
bør og skal placeres. Derfor fremsætter Alternativet nu beslutningsforslag om at nedsætte
en undersøgelseskommission, der skal foretage en kulegravning af skandalerne, forklarer
skatteordfører René Gade.
Skandalerne i SKAT udgør det formentlig største tab af statens penge nogensinde, og det er slemt
nok i sig selv, men beslutter et flertal på Christiansborg sig for ikke at komme til bunds i
skandalerne, lære af dem og påtage sig ansvaret, vil det udvikle sig til en monumental demokratisk
skandale, forklarer skatteordfører René Gade om baggrunden for nu at kræve en
undersøgelseskommission.
-

Opbakningen til selve motoren i vores velfærdssamfund, SKAT, har allerede lidt alvorlig
skade, og det skal der indlysende placeres et ansvar for. Beslutter et flertal sig i stedet for
at forsøge at feje ansvarsplaceringen ind under gulvtæppet, så vil også tiltroen til det
politiske system lide et seriøst knæk, og dem har der i forvejen været rigeligt af, siger René
Gade og fortsætter:

-

Hændelsesforløbet strækker sig mange år tilbage, og mange forskellige partier har i den
periode siddet for enden af bordet i Skatteministeriet, så det her handler ikke om
enkeltpersoner. Det handler om, at det politiske system står ved sine fejl, tager ansvaret for
dem og lærer af dem. Det her må aldrig, aldrig gentage sig, og det skal en kommission
sikre.

Grundstenene til skandalerne blev lagt, da effektiviseringsmål for det offentlige bevirkede flere
fyringsrunder i SKAT. Det er blandt hovedårsagerne til, at fællesskabet er gået glip af op mod 100
mia. kr., som kunne være gået til fx skoler, uddannelse, ældrepleje og grøn omstilling, forklarer
René Gade.
-

Det er utroligt, at forløbet indtil videre kun har ført til trængsel ved den politiske håndvask,
mens man har ladet ledende embedsmænd tage skraldet alene. Det er ikke i orden, og det
vil jeg understrege i de kommende forhandlinger om SKAT, hvor nedsættelsen af en
kommission er mit ultimative krav. Jeg håber på at kunne skabe ørenlyd for, at en
kommission er helt afgørende, hvis tilliden skal genoprettes, så vi igen kan betale vores
skat og bidrag til fællesskabet med glæde, siger René Gade og fortsætter:

-

Samtidig er jeg også fuldstændig klar over, at et flertal på Christiansborg lader til at ønske
skandalerne glemt og begravet, og derfor skal det politiske pres kombineres med et
massivt pres fra borgerne på de partier, de stemmer på – og det håber jeg på at skabe ved
at fortælle åbent om vores krav til de kommende forhandlinger. På SKATs, på
velfærdssamfundets, og på demokratiets vegne håber jeg, at det samlede pres vil få
Christiansborg til at lytte.
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