
 

 

Til Folketinget – Retsudvalget 

 

Hermed sendes foreløbigt svar på spørgsmål nr. 404 af 1. februar 2018 (alm. del). Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Jeanette Rose Hansen 
  

2. marts 2018 
J.nr. 2018 - 1027 
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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, hvorfor reglerne, for hvilke politiopgaver en SKAT medar-

bejder må medvirke til, er så stive, at et fornuftigt og naturligt samarbejde ikke er muligt, 

herunder redegøre for, om ministeren vil tage initiativ til, at der blødes betydeligt op for 

den nærmest rigide og skarpe opdeling, som fremgår af eksemplerne i Toldkontrolhånd-

bogens afsnit om ”Samarbejde med andre myndigheder”, herunder 
• at en SKAT-medarbejder ikke må assistere politiet med betjening af en containerscan-

ner, hvis politiets formål med scanningen er udkig efter hælervarer, 

• at en SKAT-medarbejder ikke må udlånes til politiet sammen med en af SKATs narko-

hunde, hvis formålet med håndteringen af hunden ikke sker i forbindelse med et konkret 

formål omfattet af skattekontrolloven og 

• at en SKAT-hundefører ikke må deltage i en politiaktion, hvor man forventer 

at finde narko, da en sådan aktion ikke har hjemmel i toldloven? 

 

Svar 

Det er desværre ikke muligt at svare inden for fristen, idet der er behov for bidrag fra 

SKAT. Et endeligt svar forventes fremsendt i uge 12. 
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