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 Dette vil redusere omfanget av svart arbeid, gi flere
arbeidsplasser og kan øke statens inntekter, sier
administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer
Madsen.
Forrige ukes varsel om kraftig fall i oljeinvesteringene,
utviklingen på arbeidsmarkedet, svak utvikling i
omsetning og sysselsetting i varehandelen, viser at
behovet for mer fart i fastlandsøkonomien er stort.
I fjor høst lovet regjeringen å utrede gevinster og konsekvenser av et ROTfradrag.
Dette har ikke blitt gjort. Virke har tatt saken i egne hender og utredet forslaget som
viser at staten kan øke sine inntekter med 70 milliarder ved innføring av et ROT
fradrag.
 Dette tilsvarer 8% av samlede skatte og avgiftsinntekter fra inntekter fra fastlands
Norge. For 70 milliarder kan vi fjerne formuesskatten 5 ganger. Alle taper på svart
arbeid. Staten går glipp av store beløp i skatte og avgiftsinntekter. Den seriøse delen
av næringslivet utkonkurreres av useriøs virksomhet og de ansatte i bransjene får
redusert jobbtrygghet, sier Madsen.
Omfanget av svart arbeid øker og så langt har myndighetenes innsats for å komme
uvesenet til livs, dreid seg om regler og sanksjoner. Dette har dessverre virket alt for
dårlig. Hvert år omsettes det svarte tjenester for flere milliarder kroner i forbindelse
med privatpersoners kjøp av håndverkertjenester. Tall Virke presenterte i dag viser
også at nordmenn bruker store deler av ferie og skattepenger på oppussing.
Virke krever at myndighetene prioriterer arbeidet med å bekjempe svart arbeid innen
byggenæringen. De bør derfor snarest innføre et eget skattefradrag mot svart arbeid i
rotmarkedet. En slik ordning vil både gjøre det lønnsomt å velge hvitt fremfor svart, gi
flere arbeidsplasser og gi staten tilbake de tapte skatte og avgiftsinntektene.
Få på plass ROTfradraget nå, avslutter Madsen.
Se presentasjonen fra seminaret her.
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