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Skattestyrelsens
kontrol af rockere og
bander
Skattestyrelsens kontrol af rocker- og bandemiljøet understøtter politiets arbejde
for at begrænse det samfundsøkonomiske tab i miljøet. Kontrollerne er
organiseret i de to enheder ”Bandeindsats Øst” og ”Bandeindsats Vest” under
fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.
Udover at udføre egne kontroller har de to enheder også til opgave at:
 Behandle bistandsanmodninger fra politiet
 Understøtte samarbejdet med politikredse, Nationalt Efterretningscenter
(NEC), Særlig Efterforskning Vest (SEV) ved Østjyllands Politi og Særlig
Efterforskning Øst (SEØ) ved Københavns Politi
 Deltage i ransagninger og aktioner foranlediget af politiet
Skattestyrelsens indsats mod rockere og bander er et finanslovsprojekt med en
varig bevilling. Der blev i 2018 anvendt 45 årsværk inkl. ledelse i Skattestyrelsen
til indsatsen.

11 lokale Al Capone-enheder
Som led i Initiativ 30 under ”Bandepakke III – Bander bag tremmer” er der
desuden nedsat 11 lokale Al Capone-enheder, hvor repræsentanter fra Politiet
og Skattestyrelsen deltager.
Enhederne har i 2018 gennemgået 518 fokuspersoner, hvoraf 94 er udtaget til
nærmere kontrol.

Sådan kontrollerer Skattestyrelsen
En kontrol er sædvanligvis en undersøgelse af en borger eller virksomheds skatte- og afgiftsmæssige forhold.
Kontrollen kan starte med et udgående besøg for at fastfryse øjebliksbilledet af virksomheden eller
personen eller som en skrivebordskontrol med efterfølgende kontroller ”i marken” hos skatteyderen.
Antallet af kontroller registreres og opgøres for hver enkelt juridisk enhed, dvs. for en person, en
virksomhed eller et selskab.

2.896
Skattestyrelsens kontroller af
rocker- og bandemiljøet
Skattestyrelsen gennemførte i 2018 i
alt 2.896 kontroller rettet mod rockerog bandemiljøet og konstaterede fejl i
87 pct. af kontrollerne. Det har
medført ændringer af rockere og
bandemedlemmers skatteforhold for
godt 168 mio. kr.
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Den enkelte kontrol opgøres desuden for hvert enkelt indkomstår samt for hver enkelt skatteart
(moms, skat, selskabsskat, punktafgifter osv.) Hvis et selskab f.eks. kontrolleres for to indkomstår
for både skat og moms, vil det tælle som fire kontroller.

www.sktst.dk

Skattestyrelsen er en del
af Skatteforvaltningen

