Aarhus den 28.5.2012

Pressemeddelelse

AarhuSomali fordømmer skattesnyd. Det er ulovligt og
moralsk uacceptabelt, men det er ikke et etnisk problem
Søndag den 26. maj 2012 skriver Jyllands-Posten med stor overskrift ”Somaliere taget i systematisk
snyd”. Avisen henviser til skattemyndighedernes opgørelse og mistanke i forhold til 248 somaliere
bosiddende i den vestlige del af Aarhus. Som reaktion på JPs artikel har fremtrædende
skatteordførere udtrykt sig forskelligt. Tidligere justitsminister og nuværende skatteordfører for De
Konservative, Brian Mikkelsen, udtrykker sig generaliserende og diskriminerende:
”Når en gruppe som somalierne kommer til Danmark og lukrerer på vort generøse velfærdssystem, skal
de overholde landets spilleregler og moral. Jeg vil meget kraftigt opfordre Skat til at undersøge, hvordan
det ser ud i andre områder af landet, hvor der bor mange somaliere,” siger Brian Mikkelsen til JP.

Derimod forekommer Jones Dahl, SFs skatteordfører, mere nuanceret ved at udtrykke sig forsigtigt:
”Skat skal holde øje med alle mulige grupper, der forsøger at misbruge systemet på fællesskabets
bekostning,” siger Jonas Dahl til JP.

AarhuSomali, der repræsenterer 13 foreninger Arhus, fordømmer enhver form for ulovlighed,
heriblandt skattesnyd. Det danske samfund er et skattedrevet samfund. Det betyder, at for at vores
samfund kan fungere optimalt, skal alle, der kan, yde deres del. AarhuSomali ser bort fra Brian
Mikkelsens populistiske udtalelse men er derimod 100% enig med SF-ordføreren i, at enhver
ulovlighed skal undersøges og stoppes.
Selvom Jyllands-Posten ihærdigt forsøger at gøre det, kan problemet ikke præsenteres udelukkende
som etnisk. Skattesnyd skal ses som en generel udfordring i det danske samfund. Tidligere på året
skrev Politiken i en stor artikel følgende:
”Hvert år mister staten skatteindtægter for 4,2 milliarder kroner, alene fordi virksomhederne og deres
rådgivere misforstår reglerne eller sjusker med beregningen. Samtidig formår en hård kerne af
virksomheder at snyde sig uden om skattebetalinger for 2,8 milliarder kroner årligt. På den måde mister
statskassen indtægter for rundt regnet 7 mia. kroner om året som en direkte følge af skattesnyd og sjusk.
Det fremgår af en ny og omfattende undersøgelse af 3.000 virksomheders skatteregnskaber”

Som enhver kan se på de nævnte tal er skattesnyd ikke et snævert etnisk problem. Her peges
tværtimod på skattesnyd og sjusk af en helt, helt anden størrelsesorden begået af danske
virksomheder. Skattesnyd skal stoppes, men det gavner ikke at udpege snævre grupper som
syndebukke.
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