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Indstilling til Cavling 2018 af serie om den danske udbytteskandale 
 
Kære Cavling-komité.  
 
Tidens største problemer er globale. Det samme må tidens største undersøgende historier nødvendigvis 
være. Et fremragende og prisværdigt eksempel er den danske udbytteskandale. 
 
Politiken og Danmarks Radio har i samarbejde med tyske Correctiv i Berlin godtgjort, at den danske ud-
bytteskandale blot var et hjørne af et større komplot, som drænede statskasserne i en række europæiske 
lande for anslået 410 milliarder kroner. Spekulanterne/svindlerne kunne ikke have gjort det uden omfat-
tende hjælp fra store banker.  
 
Journalisterne John Hansen, Niels Fastrup og Thomas Svaneborg har afsløret, hvordan bankerne tjente 
styrtende på drænet i statskassen, mens de omhyggeligt sørgede for at holde så lang afstand til selve suge-
røret i stakasserne, så de ikke selv risikerede at havne med ansvaret for de lovovertrædelser, som deres 
juridiske rådgivere advarede om. Blandt andre den australske storbank Macquarie hævder, at flere end 
100 internationale banker og finansvirksomheder deltog. 
 
De mekanismer og aftaler, som skal sikre, at EU-lande og medlemmer af OECD orienterer hinanden om 
truende skattefup, svigtede fuldstændigt i udbyttesagen: Tyskland havde fra 2012 klare indikationer på, 
at et netværk havde planer om at udbrede spekulationen/svindlen til en række andre europæiske lande, 
herunder Danmark, men delte ikke oplysningerne med andre lande. 
 
I juli 2014 sendte Tyskland en omfattende retsanmodning til Storbritannien med ønske om ransagning 
hos blandt andre Solo Capital – det centrale selskab hos Sanjay Shah, som hentede mere end 9 milliarder 
kroner i den danske statskasse – langt hovedparten af pengene efter juli 2014. Danmark fik intet at vide 
om tyskernes interesse for Solo Capital. I februar 2015 sendte Tyskland omsider en advarsel til OECD ad-
varselssystem, og nævnte at udbyttespekulation/svindel var en trussel i Tyskland ”og andre lande”. Ad-
varslen blev ikke gjort tilgængelig for andre lande før 10 måneder senere, og da var ordlyden ”og andre 
lande” fjernet uden at konferere med afsenderen, fordi sådan skriver man ikke i OECD. Da var det allige-
vel også for sent i Danmark. 
 
Som om disse afsløringer ikke i sig selv var nok: Svindelnummeret blev forsøgt i Danmark igen i februar 
2017 af selskaber og personer knyttet til Sanjay Shah. De 34 ansøgninger om refusion for i alt 25 millio-
ner kroner blev stoppet, fordi Skat nu var begyndt at kontrollere ansøgningerne før udbetaling af pen-
gene. 
 
Det store danske advokatfirma Bech-Bruun rådgav i to omgange en af hovedaktørerne i den danske ud-
byttesag, North Channel Bank, som sugede næsten 4 milliarder kroner ud af den danske statskasse ved 
hjælp af – ifølge myndighederne – falske ansøgninger fra amerikanske pensionsfonde. Og Bech-Bruun 
stillede sig til rådighed som advokater for to canadiske pensionskasser, som – ifølge myndighederne – 
deltog i svindlen med udbytteskat i Danmark.  
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Samme advokatfirma vandt udbuddet om at undersøge udbyttesagen for Skatteministeriet i februar 2017 
(afsluttet i december 2017) efter at have erklæret at være uden interessekonflikter i sagen. Det førte til 
afskedigelsen af to mangeårige partnere hos Bech-Bruun, mens en tredje impliceret partner var fratrådt i 
2015. 
 
For dette helt ekstraordinære arbejde fortjener John Hansen, Niels Fastrup og Thomas Svaneborg Cav-
ling-prisen.  
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Bilag: 
 
Politiken artikler 
20.12.2017:12 minutter før Skat stoppede hullet, røg der 105 millioner af sted til svindlerne 
14.01.2018:Ministerie får ny kritik i skattesag 
14.01.2018:PS: I 8 år lod Skatteministeriet ulovlighederne fortsætte 
21.02.2018:Forsidehenvisning: Skattesagens sorte hul mørklægges 
21.02.2018:Skat lod mistænkt udbetale millioner til svindlere 
23.05.2018:Skat jagter 2 milliarder hos pensionsfonde i USA 
26.05.2018:Skat jagter milliarder i selskabers tomme pengekasser. 
28.06.2018:Skats advokat udpeger Sanjay Shah som hovedmand i udbyttesag. 
22.08.2018:Historisk internationalt retsopgør i jagten på svindel-milliarder 
18.10.2018:Forsidehenvisning: Svindel med udbytteskat for milliarder over hele Europa 
18.10.2018:Storbank gik bevidst efter at tage penge fra skatteyderne 
20.10.2018:Australsk bank lånte penge ud til spekulanter trods advarsler 
21.10.2018:Det navnløse vidne og djævlemaskinen 
23.10 2018:Tyskland undlod at advare Danmark 
25.10.2018:Sådan forsvandt dine og mine 12.673.000.000 kr. i Sanjay Shahs netværk 
31.10.2018:Forsidehenvisning: Spekulanter forsøgte at gentage svindel med udbytteskat sidste år 
31.10.2018:Sløset maskering forhindrede svindel for yderligere 25 millioner kroner 
1.11.2018:To mistænkte betaler udbytteskat tilbage 
1.11.2018:Sanjay Shah: Min medarbejder pudsede myndighederne på mig. 
2.11.2018:Bech-Bruun gav råd til en af udbyttesagens største spillere. 
3.11.2018:Topadvokaters rolle i udbyttesag vokser 
 
Politiken.dk: 
https://politiken.dk/tag/main/Sådan_blev_Danmark_lænset_for_12_7_milliarder 
 
 
Login til ovenstående links er: cavlingjuryadgang@gmail.com, kode: cavling1234 

 
DRtv Dokumentar: 
https://www.dr.dk/tv/se/kuppet-mod-europa/maendene-der-plyndrede-europa/maendene-der-plynd-
rede-europa#!/ 
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