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»Politikere vil straffe krimi-
nelle bankfolk hårdere«, lød
en overskrift på Finans-
watch.dk i den forgangne
uge. Nu skal man jo ikke tro,
at overskrifter altid dækker
det fulde indhold af artik-
len, men denne gang så det
rigtigt ud. Benny Engel-
brecht fra Socialdemokrater-
ne og Hans Kristian Skibby
fra Dansk Folkeparti var iføl-
ge artiklen helt enige om, at
kriminelle bankfolk og an-
dre rådgivere, der hjalp kun-
derne med at snyde i skat,
skulle straffes hårdere.

Jeg har tidligere i disse
spalter redegjort for, at hvis
man medvirker til en an-
dens kriminalitet, ja, så kan
man straffes lige så hårdt
som den, man har hjulpet.
Taler vi skattesvig, er straffe-
rammen op til otte års fæng-
sel for både den skatteyder,
der begår svigen, og dem,
der eventuelt har medvirket
til det.

Medvirken omfatter »råd,
dåd og tilskyndelse«, så reg-
lerne er i dag sådan, at hvis
en bankansat rådgiver en
kunde til f.eks. at skjule sine
midler, så skattevæsenet ik-
ke kan finde dem, og bank-
rådgiveren har forsæt til
(dvs. ved, at det er kundens
formål), at kunden vil snyde
i skat, ja, så kan både han og
kunden i værste fald se frem
til otte år i skyggen. Det er
vist en straf, der vil kunne
afskrække de fleste.

Det er derfor hus forbi at tale
om at hæve straffen, og det
er næppe heller muligt at
formulere bestemmelsen
om medvirken bredere, end
den er i dag. Det er op til po-
liti og anklagemyndighed at
vurdere de enkelte sager, og
hvis de mener, at det er mu-
ligt at bevise, at bankrådgi-
veren havde forsæt til kun-
dens skattesvig, da han råd-
gav, ja, så kan de indbringe
sagen for domstolene, der –
hvis de vurderer beviserne
på samme måde – har alle
muligheder for at idømme
en endog særdeles følelig
straf.

Faktisk er der til overflod
endda mulighed for at straf-
fe en rådgiver, der vel ikke
har forsæt til, at kunden vil
fortie oplysninger om sin
formue og sine indtægter
over for Skat, men som
handler ”groft uagtsomt”. I
”groft uagtsomt” ligger, at
man helt klart og ganske
indlysende burde have set,
at det var formålet – men at
domstolene tror på en, når
man forklarer, at man ikke
rent faktisk drog den kon-
klusion: Man indså det altså
ikke, men man burde klart
have indset det. I sådanne
tilfælde er straffen dog
”kun” bøde, som imidlertid
kan være ganske anseelig.

At rygmarvsreaktionen »stren-
gere straffe« dukker op hos
politikerne, er i dag jo des-
værre overordentligt ud-
bredt og efterhånden i (næ-
sten) alle partier. Mere fan-
tasifuld var derfor Hans Kri-
stian Skibbys overvejelser
om, at det burde være obli-
gatorisk for banker at være

forsikret mod bøder og tab,
der opstår som følge af, at
banker bliver dømt for med-
virken til skattesvig. 

Fantasifuld, fordi det efter
dansk ret er sådan, at man
ikke kan forsikre sig imod
bøder. En bøde er således en
straf, der bliver udmålt, for-
di man som person eller
som virksomhed har over-
trådt en strafbelagt regel, og
betingelserne for straf også i
øvrigt er opfyldt – herunder
at der er udvist ”skyld”. 

Det er med andre ord en
sanktion, samfundet pålæg-
ger en personligt, fordi man
konkret har overtrådt sam-
fundets regler. Hvis man
kunne tegne forsikring mod
straffe, ville den præventive
værdi af en straf gå fuld-
stændigt fløjten, og den
præventive effekt af straffe-
systemet er netop dettes
hovedformål. 

Baggrunden for overvejelser-
ne var da sådan set heller ik-
ke, at den ”stakkels” bank
skulle kunne forsikre sig
imod en bødestraf. Det var
blot midlet til at opnå det,
der tilsyneladende var
kongstanken: nemlig at for-
sikringsselskaberne »har be-
vist, at de er en effektiv driv-
kraft i forhold til at politian-
melde upassende adfærd på
andre områder, fordi de for-
søger at undgå tab. Det kan
vise sig at være en mere ef-
fektiv kontrol end myndig-
hederne«.

Artiklens indhold var
hentet fra en artikel i Blo-
omberg, der er et engelsk-
sproget finansmedie, og
selvom oversættelsen af or-
dene ”policing inappropria-

te behavior” formentligt
mere korrekt havde været,
at forsikringsselskaberne
havde vist sig effektive til at
»efterforske upassende ad-
færd« og ikke politianmelde
en sådan, er grundtanken
fortsat opsigtsvækkende.

For det første, fordi der igen-
nem årene ret konstant har
været mere eller mindre be-
rettiget kritik af netop for-
sikringsselskabernes egen
”efterforskning”. Når selska-
berne imidlertid har set sig
nødsaget til selv at undersø-
ge sager om mulig forsik-
ringssvindel – og bemærk, at
det er der, hvor selskabet
selv er det direkte offer, at
det foretager sådanne un-
dersøgelser – er det, fordi
politiet erfaringsmæssigt ik-
ke har været påfaldende iv-
rigt for at modtage sådanne
anmeldelser. Kun når an-
meldelserne har været ledsa-
get af nærmest uigendriveli-
ge beviser, har politiet tak-
ket ja til at modtage dem.

For det andet, fordi det kun-
ne ligne en opgivenhed over
for de offentlige kontrol-
instanser, politi og domstole
at lade forsikringsselskaber
”overtage” det undersøgen-
de og præventive arbejde.
En sådan form for privatise-
ring af kontrol med finansi-
elle virksomheder, revisorer
og advokater inden for et
område, hvor samfundet er
offeret i form af unddragne
skatter, forekommer langt
fra oplagt.

For det tredje – og nok så
centralt – kan man naturlig-
vis spørge, om det nu også

er rigtigt, at forsikringssel-
skaberne er så effektive til at
undgå kriminalitet. 

Ifølge Forsikring og Pen-
sion er antallet af sager,
hvor selskaberne selv tilba-
geholder erstatningsudbeta-
ling på baggrund af formo-
det svindel fra kundens side,
steget fra ca. 3.000 tilfælde i
2009 til ca. 5.000 tilfælde i
2014. 

Uanset om stigningen
skyldes flere tilfælde af svin-
del, eller om den skyldes, at
selskaberne er blevet bedre
til at opdage svindlen, kan
det dårligt tages som udtryk
for en særligt eftertragtelses-
værdig effektivitet.

Overvejelsen fra Dansk Folke-
parti er så nok nærmere ret-
tet mod selskabernes aktivi-
tet på færdselsområdet,
hvor det er helt rigtigt, at
nogle selskaber forsøger at
undgå hensynsløs kørsel,
hastighedsovertrædelser og
lignende ved at tilbyde ra-
batter, hvis kunderne instal-
lerer ”sorte bokse” i bilen.
Tilsvarende giver forsik-
ringsselskaberne kunderne
rabat, hvis de installerer ty-
verialarm i boligen, og er
der tale om erhvervskunder,
kan sikring af virksomheden
eller butikken ligefrem være
et krav for overhovedet at
kunne tegne forsikringen. 

Selv hvis vi antager, at for-
sikringsselskabers krav til
deres kunder kan virke præ-
ventivt, må man jo nok er-
kende, at hverken sorte bok-
se eller alarmer vil være sva-
ret på at minimere eller helt
fjerne rådgiveres eventuelle
kriminelle medvirken til
skattesvig. 

STRAFFE: Politiske udtalelser om hårdere straffe til bankfolk, der hjælper andre med at snyde i skat, 
er hus forbi. Det er allerede muligt at idømme en endog særdeles følelig straf.
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En bankrådgiver, der medvirker
til, at en kunde snyder i skat, har
udsigt til op til otte år bag trem-
mer. Arkivfoto: Jens Dresling/Polfoto

Man kan ikke forsikre sig mod bøder

Taler vi skattesvig, er
strafferammen op til
otte års fængsel for
både den skatteyder,
der begår svigen, og
dem, der eventuelt
har medvirket til det. 


