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SKATTESNYD: I en periode fra 1. juli i år til 30. juni næste år vil danskere, der har

midler i udlandet og ikke har oplyst det til Skat, slippe for bl.a. frihedsstraf.
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»Når pengene i kisten klinger,

straks sjælen ud af skærsilden springer«.
Med disse gribende ord,
skulle en katolsk munk, Johann Tetzel, i det 16. århundrede have tilbudt at
sælge aflad til syndsplagede
trosfæller.
Helt så fængende siger
skatteministeren det ikke i
det lovforslag, der netop har
været til første behandling,
men meningen er (næsten)
den samme. Inden man bliver helt Luthersk i sin forargelse, må man imidlertid
sætte forslaget ind i en større sammenhæng.
Kort fortalt går forslaget
ud på, at danskere, der har
midler i udlandet og ikke
har oplyst dette til Skat, i en
periode fra den 1. juli i år til
den 30. juni næste år, vil
slippe for frihedsstraf (hvis
sådan en ellers var forskyldt)
og med at betale skyldig skat
m.v. samt en bøde, der højst
kan være på 60 pct. af de
skyldige skatter og afgifter.
Denne delvise amnesti tilbydes ikke personer, der fejlagtigt har oplyst at være udlandsdanskere, men som reelt var bosiddende i Danmark, og den tilbydes heller
ikke personer, der har begået
»almindelig« skattesvig med
midler her i landet.

kender vi endvidere fra
straffelovens almindelige
del. Her er der direkte udtrykt, at det »i almindelighed skal indgå som en formildende omstændighed, at
gerningsmanden frivilligt
har angivet sig selv og aflagt
fuldstændig tilståelse«, ligesom det er en tilsvarende
formildende omstændighed, hvis gerningsmanden
»har genoprettet eller søgt at
genoprette den skade, der er
forvoldt ved den strafbare
handling«.
I det foreliggende lovforslag er der således tale om
en kombination af disse to
normalt og hver for sig formildende omstændigheder.
Også inden for skatte-straffe-

retten er det helt velkendt,
at man får rabat, hvis man
er såkaldt ”selvanmelder”,
så det særlige i lovforslaget
er for det første, at den skyldige kan være sikker på at få
sin rabat, og for det andet at
straffen under de beskrevne
omstændigheder ikke kan
udmåles som fængselsstraf,
hverken betinget eller ubetinget. Opfylder man ikke
alle betingelserne, men
f.eks. kun den første om at
anmelde sig selv, ja, så vil
man ikke kunne påberåbe
sig ”afladsloven”, men man
vil blive behandlet som ”almindelig” selvanmelder og
altså ikke få den fulde straf
for sin skattekriminalitet.
Man kan spørge, om det
er rimeligt, at personer med

uoplyste formuer i udlandet
kan ”slippe” for en stor del
af straffen efter det nye forslag. Det er naturligvis særligt vanskeligt at svare på for
en jurist, men man kan i
hvert fald sige, at vi kender
princippet i forvejen og anvender det jævnligt. Det
gælder ikke blot rabatten
som selvanmelder, men også den rabat, man kan få,
ved at politi og anklagemyndighed skærer en straffesag til, så man alene nøjes

med at rejse tiltale for det,
man uden anvendelse af
større efterforskningsmæssige ressourcer kan bevise.
Med lovsprog fra retsplejelo-

ven hedder det således, at
påtale kan opgives helt eller
delvist, »hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger
eller behandlingstider, som
ikke står i rimeligt forhold
til sagens betydning og den

straf, som i givet fald kan
forventes idømt.«
Det betyder med andre
ord, at politi og anklagemyndighed på de indledende stadier af en sag kan beslutte sig for at lade mulige
strafbare forhold ”ligge”,
bl.a. hvis det vil være for
dyrt at gennemføre en efterforskning og tiltale til fældende dom. I sådanne situationer vil der altså også kunne være tale om, at man lader ”forbryderen” slippe for
en straf for sine kriminelle
handlinger ud fra gustne
samfundsøkonomiske overvejelser.
Og her er vi vel tilbage i et af
formålene med lovforslaget.
Det kan ikke afvises, at skatte- og afgiftsmyndighederne
i samarbejde med anklagemyndigheden i nogle af tilfældene ved en langsommelig og omkostningskrævende efterforskning måske
kunne nå i mål med en almindelig straffesag. Men
succesraten i sådanne sager
er næppe høj. Kan man derimod få den pågældende til
at melde sig selv, få trevlet
forløbet op og få betalt den
rigtige skat mod udgiften til
at etablere et særligt link på
Skats hjemmeside, ja, så er
alle hensyn nået op i en højere enhed, kunne man sige.
Om ordningen bliver en
succes er naturligvis et andet spørgsmål. Lignende
ordninger i Norge og Sverige
skulle angiveligt have med-

ført en hel del selvanmeldelser for ganske store beløb.
Den »gulerod«, den potentielle skatteyder har ifølge det
foreliggende forslag, er, udover at slippe for straf, da
også at slippe for offentlig
omtale.
Straffen, der , når betingelserne er opfyldt, alene kan være en bøde, bliver således
vedtaget af skatteyderen, der
kan nøjes med at betale det
fremsendte girokort. Derved
undgås en offentlig straffesag med dertilhørende risiko
for medieomtale.
Samtidig skal man vel heller ikke være blind for, at der
langt fra i alle tilfælde i målgruppen er tale om ”forhærdede skattesvindlere”, men
også kan være tale om personer, der f.eks. har arvet i
udlandet og egentlig har det
skidt med, at de har ”glemt”
at oplyse skattevæsenet om
det.
De kan så – med megen
ret – have følt, at bordet fangede for så vidt angik senere
indtægter og er derfor glade
for, efter den 1. juli i år, at
kunne gøre rent bord uden
alt for store omkostninger i
form af frihedsstraf.
Uden at genere Johann
Tetzel alt for meget kan man
måske omskrive hans salgsslogan til:
»Når pengene i kisten
klinger, straks kroppen ud af
Vridsløse springer« – og det
er måske ikke så dumt, når
alt kommer til alt.

Forudsætningerne for denne,
særligt lempelige strafferetlige behandling er bl.a., at
de pågældende:
1) skal have angivet sig
selv,
2) skal aflægge fuldstændig tilståelse,
3) skal bistå Skat med at
lave en korrekt opgørelse og
endelig
4) skal betale de skyldige
skatter og afgifter (med dertil påløbne renter) inden for
en frist, der fastsættes af
skatteforvaltningen.
I bemærkningerne siges venligt
om punkt 4), at fristen ikke
kan være kortere end 14 dage.
Der er således ikke tale om
en egentlig ”frit lejde”-aktion, som vi har kendt fra
våbenlovsområdet, hvor
borgere kan aflevere deres
gamle våben og ammunition uden risiko for at blive
straffet overhovedet. Der er
hovedformålet jo også at få
fjernet farlige våben m.v. fra
omløb – men da man dårligt
kan sige, at det ligefrem er
”farligt” at have penge stående i udlandet, er det meget fornuftigt ikke at tilbyde
fuldstændig amnesti.
Selve princippet om, at
man slipper billigere for
straf – uanset hvilken kriminalitet, man har begået –
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