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MORS-THY: Intet nyt under

den skattemæssige sol.
Det er budskabet fra Johs.
Søndergaard, formand for
Mors-Thy Håndbold, efter at
klubbens verserende skattesag med tidligere ligaspillere igen kom op til overfladen
i går.
Politiken bragte to artikler
om sagen, der vedrører mere
end 100 håndboldspillere,
heraf 10 fra Mors-Thy, som
har fået skattesmæk på
grund af forkert fortolkning
af reglerne om kørselsgodtgørelse. Men ifølge Johs.
Søndergaard er der ikke nye
oplysninger i artiklerne.
- Den sag vil dukke op med
passende mellemrum, det er
jeg slet ikke i tvivl om. Men
der er intet nyt under solen,
så vidt jeg kan se, siger han.
- Jeg tror, at når folk læser
det, finder de ud af, at det er
fra 2012 til 2014, som det
har været hele tiden, lyder
tilføjelsen.
Skattesmæk til Meinby
Skattesagen tager udgangspunkt i en undersøgelse fra
Skat af i alt 100 danske eliteklubber for perioden 2012
til 2014. Som sagen står nu,
risikerer flere tidligere ansatte i Mors-Thy et skattesmæk for uberettiget kørselsgodtgørelse.
En af dem er tidligere anfører Jesper Meinby, der i
Politiken torsdag fortæller
om et skattesmæk på 80.000
kroner. Meinby og håndboldspillernes spillerforening (HSF) mener, at MorsThy bærer det fulde ansvar.
Mors-Thy, der har appelleret
kendelsen fra Skat, er uenig,
så der er også lagt op til et
slagsmål mellem HSF og
Mors-Thy om den eventuelle
regning, som for de tidligere
MTH-spilleres vedkommende er på cirka halvanden
million kroner.
HSF og Mors-Thy forsøger
at nå et forlig i sagen, men
ifølge Politiken fornemmer
HSF-direktør Michael Sahl
Hansen ikke, at det går i den
retning - blandt andet, fordi
HSF kræver, at Mors-Thy tager ansvar for spillernes
skattesmæk.
Johs. Søndergaard, der ikke vil kommentere på enkeltsager, ønsker heller ikke

»

Det er uklogt at begynde at diskutere
i pressen, så det vil jeg
ikke. Han må sige det,
han vil. Jeg går ikke
med på den galej.

JOHS. SØNDERGAARD, MTH-formand

at sætte ord på dén vurdering.
- Det er uklogt at begynde
at diskutere i pressen, så det
vil jeg ikke. Han må sige det,
han vil. Jeg går ikke med på
den galej, siger MTH-formanden.
Positiv melding
Han vil dog røbe så meget, at
et eksempel fra Politiken-artiklerne om en ikke-navngivet spiller, der modtog kørepenge fra sin klub, selv om
han ikke selv havde kørekort, ikke har noget med
Mors-Thy Håndbold at gøre.
Og derudover glæder han
sig over, at Mors-Thy sideløbende med skattesagen har
fået en positiv nyhed fra
Skat i forhold til reglerne om
unge spilleres mulighed for
kørselsgodtgørelse. Her har
klubben fået bindende forhåndsbesked om, at det må
de gerne.
- Det er til stor glæde dels
for os selv og dels for rigtig
mange andre sportsklubber,
der er afhængige af talentarbejdet, siger Johs. Søndergaard.
Lang proces
I forhold til skattesagen,
som Politiken omtalte i går,
lyder meldingen altså, at status er den samme som i et
stykke tid. Mors-Thy har appelleret til Skatteankenævnet, og MTH-formanden lader forstå, at man gerne ser
en afgørelse snart.
- Vi synes jo, det er mærkeligt, at noget startede i 2014
- og nu er vi i 2017 og får en
afgørelse, der kan have stor
betydning for nogen, der fik
løn i 2012, siger Johs. Søndergaard.

