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Aust-Agder rundt

aksjonerte mot byggfirma: Politi og skattemyndigheter aksjonerte i juni mot et byggfirma i Grimstad, og avdekket flere
millioner kroner i svart omsetning. foto: erik holand

Siktet
for å ha unndratt en million
•
1moms
Politi og skattemyndigheter aksjonerte i sommer mot et byggfirma i Grimstad, og
avdekket svart virksomhet med flere millioner kroner i omsetning.
AV : PÅL YNGVE BERG
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Byggfirmaet hadde på det meste 10 arbeidere i sving, og skal ha påtatt
seg oppdrag over hele Aust-Agder.
- Etter anmeldelse fra Skatt Sør aksjonerte politiet i Agder mot en lokal
entreprenør innenfor byggebransjen . To personer ble pågrepet. Det ble
også ransaket og gjort beslag , bekrefter politiadvokat Geir Magne
Søfteland overfor Agderposten .
Hovedpersonen er utenlandsk statsborger. Han startet opp
entreprenørvirksomheten i juni 2010, og har ifølge politiadvokaten frem
til aksjonstidspunktet hatt flere millioner i omsetning . Det er blitt benyttet
utenlandsk arbeidskraft.
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Ifølge politiadvokaten har
etterforskningen avdekket at mannen i
30-årene drev tilnærmet helsvart
virksomhet. Først gjennom et NUF
(Norskregistrert Utenlandsk Foretak),
deretter gjennom et enkeltpe rsonforetak
i ektefellens navn.
Selv om NUF-et ble slått konkurs i
november 2011, og mannen ilagt
konkurskarantene , fortsatte han sin
ulovlige byggfirmavirksomhet.
- Hovedpersonen er siktet for å ha

fellesforbundet: Organisasjonssekretær Thor Age Christiansen I Fellesforbundet Østre Agder.

unndratt merverdiavgift med til sammen
rundt 1 million kroner. Dette er penger han har innkrevd på vegne av
staten, men beholdt selv.
Han er videre siktet for brudd på ligningsloven , bokføringsloven og
skattebetalingsloven, fortsetter Søfteland.

Har erkjent
Hovedpersonen har erkjent de forholdene han hittil er presentert for i
avhør. Ifølge politiadvokaten vil en tiltale være klar om kort tid .
Skatt Sør har bistått politiet under ettE1 rforsknlngen, og var også med på
aksjonen tidlig om morgenen mandag den 10. juni.
Verken underdirektør Tove Myklebust eller spesialrevisor Are Røilid i
avdelingen for kontroll og rettsanvendelse vil kommentere aksjonen mot
byggfirmaet i Grimstad.
- Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker, sier Myklebust, og henviser i
stedet til en generell pressemelding om svarte virksomheter som Skatt
Sør publiserte i mars .
I pressemeldingen konstateres det at byggebransjen i Aust-Agder i
2012 unnlot å innrapportere omsetning , inkludert moms , på til sammen
20 millioner kroner.
- Det svare markedet innenfor byggebransjen er stort, fastslo
avdelingsdirektør for kontroll og rettsanvendelse, Karl Olav Valen.

- Toppen av isfjellet
Han opplyste også at de svarte virksomhetene gjerne gir oppdrag til
hverandre. Noen virksomheter er registrert, men oppgir bare deler av
omsetningen til myndighetene.
- Kontrollene vi har gjennomført, viser at flere virksomheter utelukkende
har drevet med svart arbeid , gjerne gjennom flere år, sa
kontrolldirektøren til Radio PS.
Organisasjonsarbeider Thor Age Christiansen i Fellesforbundet i Østre
Agder mener det bare er småtterier myndighetene avdekker. - 20
millioner er latterlig lite, og bare toppen av isfjellet. Tallene er betydelig
høyere. Jeg møter ulovlige virksomheter hver dag, sier Christiansen,
som mener problemet er omfattende på Sørlandet.
Han er imidlertid svært glad for at politi og skattemyndigheter nå har
avslørt et såpass stort byggfirma i Grimstad .
- Jeg håper at de tar flere andre som driver langt på utsiden av
lowerket. Jeg registrerer også at det er en del bedrifter som driver med
det vi oppfatter som ulovligheter har gått konkurs de siste månedene,
sier organisasjonsarbeideren .
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