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Bemærkninger til "Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkræv- 
ningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre 
love - Fairplay III" 

LO vil i forbindelse med lovforslaget om ændring af skattekomrolloven mv. gøre ne- 
denstående synspunkt gældende. 

Indsatsen mod sort arbejde er vigtig. Virksomheder, der ikke følger reglerne, skal ikke 

kunne udkonkurrere de virksomheder der gør. 
! 

Generelt er det fornuftige formål lovforslaget forfølger. Det fremgår af lovens generelle 

bemærkninger, at de virksomheder, der har ordnede forhold, generelt ikke vil opleve at 

blive berørt af loven. Det ville være fint med en redegørelse for, om virksomheder, der 

har ordnede forhold overhovedet bliver berørt og i givet fald hvordan. 

Det fremgår ikke om den registrering og indberetning af udstationerede på anlægs- og 
bygningsområdet, der har skullet foregå efter skattekontrollovens ~ 7E har været til- 

strækkeligt effektfuld. Ved afskaffelse af denne bestemmelse burde det være vurderet, 

om det nye RUT register, der træder i stedet, ikke blot bevirker en bredere registrering - 

idet alle erhverv registreres og ikke anlægs- og bygningsområdet - men også om der 

kommer til at foregå en mere detaljeret registrering. 

I det nye forslag er hvervgivers hæftelse for underleverandører udgået. Det sker ofte, at 

større entreprenørfirmaer har overordentligt god gavn af udenlandske operatører, der 

opererer med sort udenlandsk arbejdskraft. I tilfælde, hvor en entreprisesum ligger bety- 
deligt under den almindelige markedspris og det efterfølgende konstateres, at underen- 

treprenøren ikke har betalt skyldig skat, kunne det være hensigtsmæssigt og rimeligt, 

hvis hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens skatteunddragelse. Det er i 

disse tilfælde hovedentreprenøren, der har draget økonomisk fordel af skatteunddragc1- 

sen gennem den alt for lave kunstige pris. 



Vedrørende forslag om fradrag for børnebidragsrestancer ved udbetaling af kon- 
tanthjælp, starthjælp og introduktionsydeise 

Forslaget lægger op til, at der som noget nyt kan ske fradrag for børnebidragsrestancer 

ved udbetaling af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydeIse. Målgruppen for for- 
slaget er personer, der modtager disse ydelser og samtidig modtager forsørgertillæg fra 

kommunen, men undlader at betale dette forsørgertillæg videre til den forældre, barnet 

bor hos. 

Efter gældende regler sendes ikke-betalte børnebidrag til tvangsinddrivelse. Dette gæl- 
der dog ikke for modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydeIse. 

Fradragsadgangen gælder alene det senest forfaldne bidrag. Der vil således ikke kunne 

ske fradrag for allerede oparbejdet gæld. 

Efter forslaget kan kommunen ikke foretage fradrag i hjælpen, hvis der er en risiko for, 
at den bidragspligtige person bliver udsat af sit beboelseslejemål på grund af en husleje- 

restance. 

Formålet med forslaget er at begrænse den fremtidige opbygning af bidragsgæld for 
disse personer. I dag sker der indeholdelse af løn ved forskellige former for gæld til det 

offentlige. Ifølge lovforslaget vil oparbejdet gæld mindske incitamentet til at indtræde 

på arbejdsmarkedet, da man derved fra lønnen skal fratrække "gammel" gæld. 

LO er enig i det hensigtsmæssige i at begrænse opbygning af gæld, hvorfor LO støtter 
lovforslaget. 

Som bekendt er LO modstander af starthjælpen og introduktionsydeisen. Problema- 

tikken med fradrag for børnebidragsrestancer i disse ydelser, forstærker LO's kritik af 
de lave ydelsesniveauer for disse ydelser, og LO skal derfor gentage forslaget om af- 
skaffelse af starthjælpen og introduktionsydeIsen. 

Bemærkningerne er afgivet med forbehold for godkendelse i LO's styrende organer. 

På vegne af LO's Daglig Ledelse 
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