
Indstilling af De Store Skatteskyldnere til Cavling-prisen  

 

I de senere år er et af fundamenterne for den danske velfærdsmodel langsomt blevet udhulet. Flere 

danskere er holdt op med at betale deres gæld til det offentlige. Og det har de kunnet gøre relativt 

ustraffet. Der har i flere medier været fokus på de administrative problemer med Skats inddrivelse og 

kontrol, men TV 2’s dækning har været den første til at rette fokus på kernen i problemet: De personer der 

ikke betaler deres skat og skyld. 

 

Jeg vil derfor gerne indstille Niels Lykke Møller og Emil Ellesøe Ditzel til årets Cavling pris. De valgte den 

besværlige vej med at finde skyldnerne, som modsat det offentlige ikke er forpligtet til at svare på 

spørgsmål, og ofte er endog meget svære at opspore. 

 

Ved hjælp af avancerede datajournalistiske metoder, aktindsigter og godt kildenetværk lykkedes det trods 

vanskelige betingelser at lave en række yderst markante historier: 

 

- Journalisterne afslørede og opsporede tre af de personer, som ifølge Skat skylder flest penge til det 

offentlige. Dertil afslørede de en række andre store skyldnere. 

- De dokumenterede, hvordan store dele af gælden til det offentlige er samlet på få personer, som 

ofte også er bosat i udlandet, hvor det er sværere eller umuligt for Skat at inddrive gælden. 

- De dokumenterede, at Skats indsats med at inddrive gæld i netop udlandet, er faldet til stort set 

ingenting, samtidig med at Skat går benhårdt efter små fisk med en meget lille gæld, som i 

beskrevne tilfælde måtte gå fra hus og hjem. 

- De sandsynliggjorde, hvordan både firmaer og fædre, der skylder børnepenge, spekulerer i ikke at 

betale deres gæld, fordi inddrivelsessystemet ikke fungerer. 

 

Den måske største præstation var, at journalisterne brugte en unik, undersøgende metode til for første 

gang at få sat billeder, mennesker og følelser på en debat, som i årevis har været ført på et så abstrakt 

niveau, at få danskere interesserede sig for sagen på trods af dens enorme relevans. Dækningen var så 

overbevisende, at der efterfølgende blev afsat 175 millioner kroner til en arbejdsgruppe, der blandt andet 

skal inddrivegæld hos udlandsdanskere, og Socialdemokratiet ændrede holdning til nedsættelse af en 

skattekommission med direkte henvisning til TV2s indslag. 

 

Efterfølgende holdt journalisterne fast i historien. På trods af de 175 millioner kroner til en ny 

arbejdsgruppe viste det sig, at ministeriet kun regnede med at kunne inddrive 80 millioner kroner ud af de 

fire milliarder, som de største skatteskyldnere i udlandet skylder. Igen gik Niels Lykke Møller og Emil Ellesøe 

Ditzel videre end kritikken af Skats indsats. De forsøgte at få svar fra et af de skattely, som gør skats 

inddrivelse nærmest umulig. 

 

Efter flere forsøg fik de et interview med den schweiziske ambassadør i Danmark, som gjorde det klart, 

hvor fuldstændig ligeglad den schweiziske regering er med dansk skattegæld. Som en direkte følge af 

interviewet udtalte skatteministeren, at den schweiziske regering burde skamme sig og indkaldte den 

schweiziske ambassadør til en samtale. 
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