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Igen er vores nation rystet i sin grundvold hvad angår tilliden til SKAT. Denne gang drejer det
dig om virksomhedernes momsafregninger, som muligvis giver alt for frit spil for fiffige
forretningsfolk til at trække penge helt automatisk ud af det danske samfund.
Moms er ikke en uvigtig indtægtskilde for det danske samfund. I 2015 udgjorde den 186
milliarder DKK, eller godt 19,4% af hele Danmarks samlede offentlige budget. På den måde er
moms mangefold vigtigere end topskat, udbytteskat og bilafgifter tilsammen.
Som i historien om udbytteskat forekommer det os borgere, at der ikke rigtigt er nogle der
holder øje med dem, der trækker penge tilbage i moms i stedet for at betale moms. Ja vi ved
som borgere - som sædvanligt - ikke en brik om, hvad der foregår, fordi alting skal være så
hemmeligt i SKAT - hvilket er til stor skade for SKAT's anseelse i samfundet, og også er årsag
til bekymring om retssikkerheden hos den almindelige danske borger.
Det vil være en kæmpe samfundsmæssig gevinst, hvis vi alle fik indsigt i, hvilke selskaber, der
rent faktisk bidrager til den meget store kage af dansk velfærd, der skabes af virksomhedernes
momsindbetalinger. Vi har tidligere haft stor samfundsmæssig succes med at offentliggøre
vores nationale ejendomsregister (ois.dk) og ejerforhold i dansk erhvervsliv (cvr.dk), lige som
vi også haft fået lavet de åbne selskabsskattelister (skat.dk). Vi bør beslutte politisk, at også
virksomhedernes momsbetalinger bliver offentliggjort, gerne samtidig med at de indberettes.
Det vil give en vigtig og lærerig indsigt for hele Danmarks befolkning, og vi vil få et bedre
grundlag til at vurdere, hvilke virksomheder vi skal klappe på ryggen og sige "tak" til, samt
hvilke virksomheder, vi måske bør føre lidt nøjere tilsyn med.
SKAT skal ikke være en hemmelig institution. Vi taler mange penge her, og vi som befolkning
har også krav på at vide, hvem der bidrager og hvem der ikke gør. Det er ikke nok, at nogle
overbelastede skattemedarbejdere står alene med indsigt om, hvordan 186 milliarder kroner
kommer i statskassen.

