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Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvilke forhold der gælder for skatteydere, som selv melder 

sig i forbindelse med sager om skattely og skatteunddragelse. 

 

Svar 

Jeg kan oplyse, at der ikke er særlige regler om selvanmeldelse for skatteydere, som har 

begået skatteunddragelse ved at placere midlerne i skattely. Der er imidlertid fastsat en 

praksis for sager om selvanmeldelse, som gælder for alle former for skatteunddragelse. 

 

Selvanmeldelse er omfattet af straffelovens §§ 82 og 83, hvor der er hjemmel til, at straf-

fen ved selvanmeldelse kan nedsættes og under særlig formildende omstændigheder helt 

bortfalde.  

 

Det er efter straffelovens § 82 en forudsætning for at blive betragtet som selvanmelder, at 

anmeldelsen sker frivilligt, og at der aflægges fuldstændig tilståelse. Anmeldelsen må såle-

des ikke være foranlediget af en opfattelse hos den pågældende af, at SKAT vil foretage 

kontrol, og at opklaring af forholdet derfor er umiddelbart forestående. 

 

Der er strafbortfald efter straffelovens § 83 i sager om selvanmeldelse, hvis der foreligger 

grov uagtsomhed eller den forsætlige skatteunddragelse er under 250.000 kr., da disse sa-

ger normalt kan afgøres administrativt af SKAT med bødestraf. 

 

Sager om forsætlig skatteunddragelse over 250.000 kr. sendes til anklagemyndigheden 

med henblik på indbringelse for domstolene med påstand om betinget frihedsstraf samt 

en tillægsbøde svarende til halvdelen af det unddragne beløb.  

 

Hvor den forsætlige skatteunddragelse er over 500.000 kr. er forholdet som udgangs-

punkt omfattet af straffelovens § 289, og der nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf 

samt en tillægsbøde svarende til halvdelen af unddragelsen.  

 

Til sammenligning kan oplyses, at i straffesager om skatteunddragelse, som indbringes for 

domstolene, og hvor der ikke er tale om selvanmeldelse, vil udgangspunktet være en til-

lægsbøde på én gang unddragelsen og ubetinget frihedsstraf. 

 

 

 


