Forslag om, at Hvidovre Kommune indfører skattely-kontrol

SF foreslår at Hvidovre Kommune indfører den model for skattely-kontrol som Albertslund Kommune har
vedtaget den 10. maj 2016 i Albertslund Kommunalbestyrelse.
Albertslund-modellen er pragmatisk, og indeholder et realistisk element af kontrol samtidig med, at den
sender et klart signal om at skattesnyd og skattely er helt uacceptabelt.
SF foreslår derfor:
at der træffes beslutning om skattely-kontrol i Hvidovre Kommune i overensstemmelse med forslaget, idet
forvaltningen vender tilbage med mødesag om konkret udmøntning af forslaget.
Sagsfremstilling
Virksomheder som kommunen bruger som leverandører skal betale den skat, de skal, til den fælles
husholdning og vores leverandører må heller ikke bevidst eller systematisk medvirke til, at firmaer eller
grupper af enkeltpersoner gennem skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning unddrager sig at betale skat
til fællesskabet.
Hvorfor?
Det danske velfærdssamfund er baseret på pligter og rettigheder for såvel enkeltperson og virksomheder.
Vores samfund er demokratisk og baserer sig på tillid, herunder tillid til at vi betaler den skat, som vi skal.
Den seneste tid har skattely-sagerne rejst alvorlig tvivl om det nu også sker for alle private virksomheder og
enkeltpersoner.
Som kommune og forvalter af borgernes skattemidler har vi et særligt ansvar for at sikre, at de
leverandører som leverer til kommunen overholder de spilleregler, vi har aftalt med hinanden i det danske
samfund.
Herudover har erhvervslivet en interesse i, at virksomheder konkurrerer på åbne og fair betingelser på
markedet og har dermed også en interesse i, at enkelte virksomheder ikke snyder sig til en fordel ved f.eks.
at unddrage sig skattebetaling.

Hvad gør Hvidovre Kommune?
Kontrollen består af fire hoveddelementer:
Kommunens bankforbindelse må ikke medvirke til, at deres kunder på ulovlig vis kan unddrage sig
skattebetaling ved, at banken rådgiver om anvendelse af skattely og/eller ulovlig skatteplanlægning. Det
gælder nationalt og internationalt.
Kommunens revision udtager årligt 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skattely-aktiviteter
og/eller medvirken til systematisk, ulovlig skatteunddragelse.

Kommunens udbud vil fremover indeholde krav om, at leverandører ikke anvender skattely og/eller
medvirker til systematisk, ulovlig skatteunddragelse.
Der udarbejdes forslag til sanktioner over for leverandører, der ikke overholder kommunens skattelypolitik.
Konkretisering af forslagene og tidsplan
Kommunens revision udtager i forbindelse med udfærdigelse af årsregnskab en stikprøve, der omfatter 510 af kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser, hvor kommunen køber for 3 millioner eller
derover.
På baggrund af stikprøven sikrer kommunens revision sig ved hjælp af offentligt tilgængelige oplysninger
om firmaet og ved at indhente bekræftelse fra ledelserne af de pågældende firmaer, at skattelovgivning
overholdes nationalt og internationalt.
Herudover skal kommunens hovedbankforbindelse bekræfte i forbindelse med kommunens årsregnskab,
at banken ikke medvirker til, at virksomheder nationalt og internationalt på ikke-lovmedholdeligt grundlag
kan unddrage sig skattebetaling.
I kommende udbud indarbejdes krav om, at bydende virksomheder overholder skattelovgivningen og ikke
medvirker til, at virksomheder nationalt og internationalt på ikke-lovlig vis unddrager sig skattebetaling.
ØU kan, på baggrund af offentlig debat eller anden viden om konkrete leverandør anmode revisionen om
en redegørelse for leverandørers skatteforhold.
I aktuelle tilfælde af konstateret skatteunddragelse eller medvirken til samme, tager ØU/KB konkret stilling
til konsekvenserne, idet forvaltningen i øvrigt udarbejder forslag til retningslinjer for sanktioner.
Kommunens skattely-kontrolforslag træder i kraft med virkning fra årsregnskabet for 2016.

