Det handler
skattesagen om

Særligt tre personer er under mistanke for at bryde reglerne i den
såkaldte skattesag. Morgenavisen Jyllands-Posten giver her et overblik
til at forstå de centrale mistanker, som en kommission nu undersøger.

MINISTERIET

PETER ARNFELDT

Den daværende særlige
rådgiver for Troels Lund
Poulsen (V) er både blevet
beskyldt for forsøg på at påvirke
Skat Københavns afgørelse i sagen og
for at forsøge at lække den fortrolige
afgørelse til Ekstra Bladet. Det har vakt
mistanke om, at han stod bag lækagen
til BT.

PETER LOFT
TROELS LUND
POULSEN (V)

Den daværende skatteminister
er blevet beskyldt for i strid med
reglerne at forsøge at blande sig i
Helle Thorning-Schmidt (S) og
hendes ægtefælles skatteafgørelse.
Mistanken går også på, om han
medvirkede til lækagen af den
fortrolige skatteafgørelse. Og om
hans eventuelle motiv var at skade en
politisk modstander.

BRUDT FORTROLIGHED
Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes ægtefælle,
Stephen Kinnock, lod offentligheden få indblik i de to
linjer fra deres skatteafgørelse, som slog fast, at
Kinnock ikke var skattepligtig til Danmark. Resten af
den ni sider lange skrivelse fra Skat holdt parret for
sig selv. Men nogen lækkede i strid med loven de
fortrolige oplysninger til BT.

MEDIERNE
BT

Nogen lækkede Helle Thorning-Schmidt (S)
og Stephen Kinnocks fortrolige skatteafgørelse til avisen, som på den baggrund kunne
afsløre, at Thorning i årevis uberettiget
havde modtaget sin mands skattefradrag.
Avisen har nægtet at afsløre kilden til den
ulovlige lækage.

EKSTRA BLADET

Avisen har oplyst, at Peter Arnfeldt – daværende
spindoktor for Troels Lund Poulsen (V) – over flere
måneder i efteråret 2010 forhandlede med en
journalist fra avisen om at lække afgørelsen. Forhandlingerne ebbede dog ud. Ekstra Bladet har erklæret sig
parat til et hjælpe undersøgelseskommissionen med at
opklare lækagen, men har dog ikke kunnet dokumentere, hvad der reelt foregik i dialogen med Arnfeldt.

Departementschefen holdt fem
møder med Skat København om
Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen
Kinnocks skattesag, ligesom han
formulerede et afsnit, som han ønskede
med i afgørelsen. Det har skabt
mistanke om, at han i strid med
reglerne forsøgte at påvirke udfaldet
af skatteafgørelsen - måske for at
tækkes sin daværende minister,
Troels Lund Poulsen (V).

UTÆTTE SKOTTER?
Reglerne i skatteforvaltningsloven er klare:
Skatteministeren og departementet i Skatteministeriet må
ikke blande sig i skatteregionernes afgørelser af konkrete
skattesager. I denne sag er der rejst mistanke om, at daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V), hans særlige
rådgiver, Peter Arnfeldt, og ministeriets departementschef,
Peter Loft, forsøgte at påvirke og siden at få ændret afgørelsen af Helle Thorning-Schmidts (S) ægtefælles skattesag.

SKAT
ERLING ANDERSEN

Skat Københavns direktør er
manden, der for alvor fik skattesagen til at rulle. I en redegørelse til
skatteminister Thor Möger Pedersen
(SF) videregav Erling Andersen de
beskyldninger mod Troels Lund
Poulsen (V), Peter Arnfeldt og Peter
Loft, som nu skal undersøges.

