
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Forventet provenu for Projekt Money Transfer 
 

Kilde: SKAT. 
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Provenu januar 2013 Provenu januar 2014 Forventet provenu når alle
sager er færdigbehandlet

Mia. kr. Mia. kr. 

SKAT afslører stadig flere sager om 

ulovlige pengeoverførsler 

SKATTELY: SKATs skattelyprojekt Money Transfer har siden 2009 ar-

bejdet på at afdække forsøg på at skjule pengeoverførsler til skattely-

lande. Når alle sager er færdigbehandlet, forventes det samlede provenu 

at nå op på knap 1,5 mia. kr. 
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Aktuelle skattetal 2 

 

Boks 1. Projekt Money Transfer samt Money Transfer 2 
 

Projekterne Money Transfer samt Money Transfer 2 fokuserer på sikring af regelefterlevelse ved 

at have fokus på pengeoverførsler mellem danske banker og banker i skattelylande via udenlan d-

ske kreditkort, bankoverførsler til/fra skattely, smugling af penge over grænsen samt opfølgning 

og afslutning på tidligere projekter med fokus på skattely. Projekterne skal finde ikke -beskattede 

indtægter og formuer via transaktioner til og fra danske banker samt opdage anden svig som ud-

springer af transaktionerne. 

 

Projekt Money Transfer 1 baserer sig på data fra bankerne om overførsler mellem danske ban k-

konti og konti i ca. 50 lande som f.eks. Cayman Islands, Schweiz, Gibraltar og Luxembourg for en 5 

årig periode. I projekt Money Transfer 2 er antallet af lande udvidet med 14.  

 

Projekterne fokuserer især på 

 

 Bankoverførsel til/fra skattelylande 

 Skattepligtssager 

 Nye svig metoder 

 Afdækning af ubeskattede indtægter og værdier 

 Afprøvning af nye TIEA aftaler

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

Telefon +45 3392 3392 

Mail skm@skm.dk 

www.skm.dk 

Skatteministeriet udgiver løbende mindre publikationer i 

formatet Aktuelle skattetal som sætter fokus på aktuelle 

skatteøkonomiske emner. 

 

Aktuelle skattetal henvender sig eksempelvis til journalister, 

undervisere, interesseorganisationer og andre med interesse 

for skattepolitik og skatteøkonomiske forhold. 

 


