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Det er en skam for den danske retsfølelse at vi ikke ved, hvad de laver i 

SKAT. 

 

Måske de gør det glimrende. Måske de ikke har styr på noget som helst. Vi aner 

det ikke. 

 

For i modsætning til andre offentlige forvaltninger er det arbejde, SKAT 

gør - eller ikke gør - behæftet med allerstørste hemmelighedskræmmeri. 

Vi ANER ikke hvem de kigger på, om de gør det og hvorfor de gør det. Eller 

ikke gør det. 

 

Så vi får kun de negative historier. Vi ved, at cheferne i SKAT har fået 

udbetalt bonus på et tvivlsomt grundlag. Vi ved, at en af cheferne muligvis 

overvejede at betale penge under bordet for et sommerhus i Spanien. 

 

Men når vi spørger til, hvem det er SKAT efterforsker for 3,5 milliarder DKK 

i Skat, eller hvor meget og hvorvidt de har været efter Stein Bagger, Asger 

Jensby eller mange andre, så er der hermetisk lukket. Lige indtil en 

medarbejder i SKAT bliver så fortørnet over det, og lader slippe en flig af 

historien ud. Så løber historien videre med en halv vind. 

 

PET, som vel nok er den hemmeligste af de hemmelige, har de seneste år været 

meget dygtige til at vise åbenhed og forklare befolkningen hvorfor de er 

til, og hvad de egentlig går og roder med. 

 

SKAT's arbejde bør egentlig slet ikke være hemmeligt. 

 

Vi mangler i SKAT først og fremmest en talsmand, der stiller op og forklarer 

os simple ting om, hvad de har gang i, og vi mangler en generel 

holdningsændring i SKAT og muligvis også hos politikerne og i samfundet om, 

at det er vigtigt for os at vide, hvad de laver i SKAT. Ikke kun generelt, også om 

specifikke sager. 

 

Åbenhed i SKAT giver os tryghed og mest af alt en retfærdighedsfølelse. Lige nu 

tror vi det hele sejler. 

 

Kom igang, SKAT. Vis os, hvad I laver. 


