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Indstilling nr. 5 - Indstillet af Konservative i Gladsaxe

Vi har brug for en tilskudsreform for at stoppe socialt
bedrageri og ”sort” arbejde
Der gives alt for mange offentlige
tilskud i Danmark. Det betyder et
alt for højt skattetryk og fører til omfattende socialt bedrageri.
5

Det Konservative Folkeparti vil
gennem en tilskudsreform sætte
en effektiv stopper for det sociale
bedrageri, som beløber sig til mil10 liarder af kr. hvert år. Forskellige
undersøgelser antager, at omfanget
af socialt bedrageri udgør fra 4
milliarder kr. om året og mere, og
omkring 10 % af borgere på over15 førelsesindkomst begår socialt bedrageri.
I den brede befolkning er der stor
modstand mod, at de mange
20 borgere snyder samfundet – og
dermed os alle sammen.
Der findes mange muligheder for,
at få midler uretmæssigt fra de of25 fentlige kasser, og bevisbyrden for
de offentlige myndigheder er svær
at løfte, selvom der foreligger bedrageri.
Der er f.eks. kontanthjælpsmodtagere, der arbejder ”sort”, mens de
modtager kontanthjælp, eller forældre, der opgiver, at de er enlige og
får gratis daginstitution, selvom de
35 reelt er samlevende.
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Undersøgelser har f.eks. vist, at 10
% af danskerne får gjort rent i deres
hjem – ”sort”! En af årsagerne til

det er det høje skattetryk, som gør
”hvidt” arbejde meget dyrere end
”sort” arbejde.
Virksomheder, der skal konkurrere på
markedet mod andre virksomheder,
der har ansat ”sort” arbejdskraft, udsættes for en urimelig konkurrence,
da disse ”sorte” virksomheder ikke
betaler skat og moms.
Behov for øget kontrol koster
flere skattepenge
Kommunerne og SKAT har i de
seneste år brugt stadig flere midler
og ressourcer på at afsløre socialt
bedrageri. Omfanget er så stort,
at der er behov for at bruge mange
flere ressourcer og personale, end
der allerede bruges i dag.
For hver krone en social bedrager
får i uberettiget offentlig hjælp, er
der en ærlig skatteborger, som må
betale mindst én krone mere i skat.
Det skal der sættes en stopper for.
De offentlige kasser skal lukkes for
dem, der begår socialt bedrageri, og
der skal ske en sanering af reglerne
for, hvordan man kan få støtte fra
de offentlige kasser.
Skal man det sociale bedrageri til
livs, skal man udarbejde mange
kontrolforanstaltninger. Det vil koste skatteborgerne endnu mere.
Øget kontrol betyder behov for flere

ansatte, flere regler og flere udgifter
for ærlige skatteydere. Og regler
kan altid omgås, så bedrageriet vil
fortsætte, og besparelsen vil gå til
øget kontrol.
For at komme bedrageri mod de
offentlige kasser til livs må man
lave en reform af, hvilke tilskud der
gives, samt hvilke sanktioner man
kan lave over for dem, der laver
socialt bedrageri. Og der skal være
sanktioner både for arbejdsgivere og
arbejdstagere, som bevidst snyder.
I dag er det nærmest gratis for en
virksomhed at ansatte ”sort” arbejdskraft. Bøder til et selskab samt
direktionen vil mindske omfanget af
det sorte arbejde.
Nye regler og stramninger af
reglerne for hvem der kan tildeles
sociale ydelse, og hvilke ydelser der
kan tildeles, skal kombineres med
en nedsættelse af skatterne så det
samlede skattetryk falder.
For at mindske det sociale bedrageri
vil Det Konservative Folkeparti arbejde for, at der sker en gennemgang af de mange offentlige tilskud,
der i dag gives med henblik på bortfald af disse eller forenkling.
Et af de områder, hvor der begås
meget socialt bedrageri, er hvor
reelt samboende opgiver, at de er
enlige forældre, men overfor offent-
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lige myndigheder oplyser, at de er
enlige forsørgere. Derfor skal begge
forældres indkomst medregnes ved
beregning af fripladser i daginstitu5 tioner. Forældre opkræves så deres
forholdsmæssige andel af betalingen. Uanset om forældrene er
samboende eller ej har de et fælles
forældreansvar. Har man to børn
10 i daginstitution kan man få op til
90.000 kr. i ekstra offentlige tilskud
i forhold til at være samboende – i
gratis daginstitutioner, forhøjet børnetilskud og boligsikring.
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Der skal i fremtiden være mulighed
for, at give kontanthjælpsmodtagere karantæne, når de har arbejdet ”sort” eller laver andre former
20 for socialt bedrageri.
For at gøre ”sorte” arbejdspladser
”hvide” skal der indføres en ord-

ning, hvor der f.eks. kan gives op til
20.000 kr. i fradrag i den personlige
indkomst til dokumenteret arbejdsløn for borgere, som har ansat personer til rengøring, børnepasning eller håndværkere i hjemmet. Det vil
presse dem, der arbejder ”sort” ned
i løn med op til ca. 2/3 i forhold til
den pris, de der arbejder med regning kræver, da borgerne nu kun
skal tjene 100 kr. for at aflønne
en person med 100 kr. for arbejde i hjemmet. Vælger man at få
arbejdet udført ”sort” kan man kun
betale ned til 40 kr., da man skal
betale skat af det, man betaler for
af hjælp.
For at man ikke skaber et nyt
marked med nye muligheder for
skatte- og momssvindel skal disse
hjemmeservicevirksomheder godkendes til ordningen og stille sik-

kerhed for, at der betales skatter
og moms, og de borgere, der tager
fradraget skal oplyse, hvem der er
beløbsmodtageren. Opdages ”sort”
betaling skal både den, der betaler,
og den, der modtager, de ”sorte”
penge kunne pålægges en bøde.
Staten vil få pengene ind igen som
skatter fra dem, der udfører arbejdet, samtidig med at de ikke kan
modtage offentlige ydelser. En sådan ordning vil betyde en samlet
besparelse for den offentlige sektor,
og dermed mindske skattetrykket.
En hård kurs overfor sociale bedragere vil sænke skattetrykket for
de ærlige borgere samtidig med, at
deres retsfølelse vil blive styrket.
De vil opleve at borgere på overførelsesindkomst ikke har en højere
levestandard, end de der lever ærligt og betaler deres skatter.
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