
Til Cavlingkomiteen 

Hermed indstilles Dorthe Vest Andersen, Mads Nilsson, Troels Kingo Larsen og Bo Elkjær til årets Cavlingpris 

for DR1 Dokumentar-serien ”Sådan svindles Danmark” sendt i januar 2016. 

Programmerne viste, hvordan et netværk af svindlere på tvært af landegrænser snyder Danmark for 

hundredevis af millioner kroner i moms og serien påviste for første gang en direkte kobling mellem 

økonomisk kriminalitet og finansiering af international terror. 

Det danske momssystem er baseret på tillid til, at virksomhederne selv rapporterer korrekt om deres 

indtægt, udgifter og momsafregning. Med forholdsvis lille kontrol af afrapporteringen er risikoen for at 

blive opdaget i snyd minimal.  

 

Gennem mange måneder undersøgte journalisterne, der sidder i DR Fakta og på DRs Undersøgende 

Database-redaktion, hvordan svindlen planlægges med brug af skuffeselskaber, fiktive adresser og 

udenlandske stråmænd som direktører. Ved hjælp af aktindsigter i kurator-redegørelser, afgørelser og 

bagvedliggende bilag fra fogedretter, Skifteretten, Sø og Handelsretten, konkurskarantæner (noget nyt man 

kan få oplysninger om), tingbøger, metodisk samkøring af data og en omfattende netværksanalyse fandt 

holdet frem til et stort netværk af momsrytterne, der havde links til international svindel.  

 

Researchen viste, at en række af de personer, der var indsat som direktører i danske firmaer, der snyder 

med moms, var folk, der er udrejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat – og personer, der er anholdt for 

terror i en spansk sag. 

Dokumentar-programmerne medførte med det samme ændret fokus fra myndighedernes side på 

momssvindel og terrorfinansering: 

- Serien fik Skat til med det samme at melde ud om styrket indsats mod momssvindel 

(http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2016/januar/styrket-indsats-mod-

momssvindel) 

 

- Politiet foretog anholdelser allerede efter første udsendelse. 

 

- Justitsminister Søren Pind (V) meldte ud, at han vil bekæmpe islamisme med ”Al Capone-metoden”, 

hvor islamister skal rammes ved indsats mod skatteunddragelse, momssvindel og derudover snyd 

med kontanthjælp 

Med direkte henvisning til DR’s afsløringer satte skatteministeren sin interne revision til at gennemføre en 

grundig undersøgelse af SKATS kontrolindsats på momsområdet og Rigsrevisionen besluttede i maj 2016 at 

indlede en selvstændig kulegavning af momsudbetalingerne til udlandet. 

Internationalt har afsløringerne vakt opsigt og ført til bl.a. afsløringer i Holland, hvor parlamentet nu har 

krævet en redegørelse på baggrund af den hollandsk dokumentar, der hviler på DRs research. DR’s 

afsløringer indgår nu i efterforskningen af en omfattende, spansk terrorsag med forbindelser til blandt 

andet Syrien, Mali og Libyen. 

 

Thomas Gade, redaktør, DR Fakta 
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