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Figur 1. Rapportens anbefalinger adresserer den samlede moms- og afgiftsproces på tværs 

af myndigheder 
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Boks 2. Eksempel på enheder – det norske tværministerielle efterretningscenter 
 

I Norge, Sverige og Finland er der etableret tværministerielle dataenheder med fokus på bekæm-

pelse af økonomisk kriminalitet.  

 

Eksempelvis oprettede Norge et tværministerielt efterretningscenter ”Nasjonal Tverretatlig Etter-

retning og Analyse Senter” i 2016. Centeret er etableret som et partnerskab mellem Politiet, Skat-

teetaten, Toldadministrationen, Arbejdstilsynet og NAV (svarende til Erhvervsstyrelsen). Centrets 

hovedopgaver er at udarbejde nationale trussels- og risikovurderinger som grundlag for strategi-

ske beslutninger om modforanstaltninger mod økonomisk kriminalitet samt efterretningsrapporter 

som grundlag for indsatsen mod kriminelle aktører og netværk.  

 

Målet er at give de deltagende myndigheder en fælles opfattelse af omfanget og karakteren af for-

skellige former for økonomisk kriminalitet i Norge og tegne et aktuelt og fælles risikobillede på 

tværs af myndighederne. Samarbejdet bidrager samtidig til læring på tværs, både om arbejdsme-

toder og myndighedernes forskellige perspektiver på økonomisk kriminalitet. Medarbejdere i efter-

retningscentret skal i fællesskab, med hver deres faglige baggrund, udarbejde nationale trussels - 

og risikovurderinger til at hjælpe de deltagende myndigheder til at prioritere indsatsen mod øko-

nomisk kriminalitet.  

 

Ved etableringen blev centret bemandet med 11 medarbejdere, heraf fire fra Politiet, fire fra Skat-

teetaten, og en medarbejder fra hver af de øvrige tre myndigheder. Centret er forankret hos Norsk 

Politi og er etableret indenfor myndighedernes gældende budgetrammer og lovgivning.  

 

Parallelt med opbygningen af efterretningscentret i Norge forberedes lovgivningsmæssige ændrin-

ger i forhold til informationsudveksling, der også indebærer oprettelsen af en ”Intelligensdatabase” 

for centret. Lovgivningsændringerne vil også lette delingen og indsamlingen af informationer på 

det operationelle niveau mellem de deltagende myndigheder.  

3.2 Implementering af et monitorerings- og analysesamarbejde 
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4. Nyt koordinationsforum 

4.1 Fælles myndighedsindsats om konkrete indsatser 

Boks 3. Eksempler på fælles myndighedsindsatser 
 

”Al Capone-indsatsen” 

For at bekæmpe det organiserede kriminelle miljø, herunder rocker- og bandekriminalitet samar-

bejder politiet og skattemyndigheder via den såkaldte ”Al Capone-indsats”. Målet med indsatsen 

er at mindske økonomisk vinding ved organiseret kriminalitet og sikre korrekt skattebetaling.  
  
Politiet har i efterforskningen fokus på, om den mistænkte har værdier, som kan inddrages/konfi-

skeres til dækning af gæld til det offentlige eller som udbytte fra kriminalitet. Samtidig understøtter 

skattemyndighederne politiets opgaver i indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet ved bl.a. at 

foretage visiteringer og deltage med sagkyndig bistand ved diverse kontrolaktioner.  

 

Fælles myndighedsindsats – social dumping 

For at bekæmpe social dumping og sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked har Ar-

bejdstilsynet, skattemyndighederne og politiet siden 2012 haft et fælles myndighedssamarbejde. 

Formået med indsatsen er at sikre, at myndighederne kan reagere koordineret, hurtigt og konse-

kvent over for udenlandske virksomheder, der overtræder reglerne. Aftalen er blevet fornyet og 

revideret flere gange siden, senest i januar 2017.  
  

Myndighedsindsatsen er fortsat primært målrettet mod virksomhederne i bygge - og anlægsbran-

chen, landbrug, skovbrug og gartneri, hotel- og restaurationsbranchen samt rengøring, hvor der 

erfaringsmæssigt bl.a. anvendes illegal arbejdskraft. 

 

Handel med CO2-kvoter 

SKAT blev orienteret om risikoen for svig med CO2-kvoter på et EU-seminar. Kort efter orienterede 

SKAT Energistyrelsen for at afdække, hvilke oplysninger der fandtes i det danske CO2-kvoteregi-

ster. Først udvekslede SKAT og Energistyrelsen generelle oplysninger om svigmønstre, datakilder 

og risikoprofiler.  
  

SKAT bistod parallelt Energistyrelsen i en styrkelse af registreringsproceduren i forhold til det dan-

ske CO2-kvoteregister. Ændringer blev gennemført i løbet af fem måneder, så muligheden for at 

kunne begå momssvig med CO2-kvoter hurtigt blev begrænset. Sideløbende blev et lovforslag om 

omvendt betalingspligt vedrørende handel med CO2-kvoter vedtaget.  

Svindel med fødevarer 
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For at bekæmpe svindel på fødevareområdet har SKAT og Fødevarestyrelsen de seneste år haft 

et tæt samarbejde, som har udmøntet sig i flere fælles kontroller og udveksling af informationer. 

SKATs fokus har været på svindel med moms og særligt sukkerafgifter og pantmærker, mens Fø-

devarestyrelsens fokus har været på manglende sporbarhed, manglende registrering og uhygiej-

nisk opbevaring.  

 

4.2 Implementering af et nyt koordinationsforum 


