
Hermed indstilles John Hansen, Politiken, for artikelserien Panama Papers, og Søren Kristensen og 

Michael Klint, DR Dokumentar, for ”Det store skattelæk”. 

Årets største og vigtigste undersøgende serie om international skattely indstilles til Cavlingprisen 2016, 

fordi afsløringerne har fremlagt afgørende ny viden om, hvordan velansete banker har været særdeles 

aktive til at oprette offshoreselskaber for velhavende kunder i skattely.  

Afsløringerne har globalt sat fokus på formuer gemt i skattely og omgåelse af hvidvaskregler på baggrund af 

det omfattende læk af 11,5 millioner interne dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.  

Det er i sig selv nyskabende, at 376 journalister fra 109 medier har samarbejdet om Panama Papers. 

Politiken og DR Dokumentar har haft adgang til enorme mængder af rådata og har selvstændigt, og ofte fra 

bar bund, fundet frem til de afsløringer, der var mest relevante i dansk sammenhæng. 

Det systematiske gravearbejde stod på i næsten et år, hvor de væsentligste danske historier blev 

identificeret i stakken af dokumenter. Flere hundrede danskere og danske selskabers konstruktionerne blev 

kulegravet, verificeret og holdt op mod offentlige tilgængelige dokumenter i flere lande. Konstruktionerne 

og hensigterne skulle vurderes af eksperter, revisorer og skatteadvokater, ligesom Nordea og de 

involverede danskere skulle forholdes oplysningerne. 

Journalisterne fra Politiken og DR har derudover været involveret og bidraget væsentligt til det 

internationale samarbejde om historierne. Blandt andet har et nært samarbejde med de nordiske lande 

betydet, at medierne i fællesskab formåede at grave endnu dybere i Nordeas særlige rolle 

Researchen har medført innovative dataløsninger, der kan komme fremtidige projekter med store 

datamængder til gavn. I det lys tegner det åbne samarbejde mellem medier interessante perspektiver for 

den undersøgende journalistik, der bliver stadig mere ressourcekrævende i takt med, at flere af de helt 

store sager kommer fra internationale lækager. Panama Papers er det hidtil største og bedste eksempel på, 

hvad et sådant samarbejde kan udrette. Afsløringerne om problemerne bag international skattespekulation 

har desuden ført til en global offentlighed og en politisk bevågenhed, vi ikke har set før fra USA og EU. 

I Danmark har Panama Papers ført til, at Skat før sommerferien fik nye beføjelser, så de nu kan gå på 

"fisketur" hos bankerne for at få oplysninger om deres kunder i skattely. Desuden vil Skat for første gang 

betale for at få oplysninger om danskere i skattely fra en anonym kilde. 

Nordea skal bruge resten af året på en gennemgribende undersøgelse af bankens samarbejde med 

Mossack Fonseca i Panama, og af bankens praksis over for kunder, som ønsker skattelykonstruktioner. Efter 

i første omgang at have hævdet, at der var fuld transparens om alle kunders skatteforhold siden 2010, har 

afsløringerne tvunget banken til at erkende, at banken i langt større omfang har bistået kunder, blandt dem 

egne direktører, med at oprette anonyme selskaber i skattely. 

Med Panama Papers har Politiken og DR Dokumentar været med til at åbne en lukket verden af formuer 

gemt i skattely, der har rejst en væsentlig offentlig debat i forhold til skattemyndigheder, banker, 

virksomheder, velhavende kunder og almindelige skattebetalere. 
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