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Skatteministerens redegørelse til beretning nr. 9/2011 om administratio-
nen af CO2-kvoteregistret. 
 

Statsrevisorerne har ved brev af 22. marts 2012 sendt beretning nr. 9/2011 om 
administrationen af CO2-kvoteregistret og anmodet mig om at redegøre for de 
foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.  

Jeg har noteret, at beretningen tiltræder de initiativer, som Skatteministeriet og 
SKAT tog i sagen for at begrænse tab i et bredt nationalt og internationalt 
samarbejde. 

Rigsrevisionen nævner i sin hovedkonklusion, at ”SKAT har gennem sin ind-
sats identificeret et momstab på 1,4 mio. kr. for den danske stat, men det er 
Rigsrevisionens vurdering, at tabet for den danske stat reelt er større. Derud-
over har 14 andre EU-lande oplyst, at der er mistanke om momskarruselsvin-
del via det danske kvoteregister for 1,4 mia. kr.”  

Jeg skal bemærke, at SKAT i forarbejdet til beretningen har oplyst, at der kan 
være en lille risiko for, at den danske stat kan være blevet påført yderligere 
tab. Set i forhold til udviklingen på området må denne risiko efter SKATs op-
fattelse betragtes som meget lille.  Det skyldes blandt andet, at SKAT meget 
hurtigt etablerede et tæt samarbejde med Energistyrelsen om at få adgang til 
det danske kvoteregister, og at SKAT nedsatte en særlig Task Force til at 
overvåge området. Der er ikke siden august 2009 konstateret yderligere sager i 
Danmark, ligesom SKAT heller ikke har modtaget oplysninger fra andre lan-
des skattemyndigheder om, at virksomheder med et dansk momsnummer har 
påført den danske stat tab via transaktioner i udenlandske kvoteregistre.  

I forhold til de forholdsvis store tab, der er konstateret i andre lande, vil jeg 
gerne tilføje, at SKAT har ydet en betydelig indsats i forhold til at levere op-
lysninger om handler i det danske kvoteregister til disse landes skattemyndig-
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heder og dermed har ydet et væsentligt bidrag til, at disse lande har kunnet 
identificere tabene og afsløre svindlen.  

SKAT har, som det fremgår af beretningen, allerede iværksat en række initia-
tiver som f.eks. implementering af reglerne om omvendt betalingspligt, den 
tætte overvågning af kvotehandler gennem det danske kvoteregister og det in-
ternationale samarbejde mellem skattemyndighederne på området. Jeg finder 
derfor ikke anledning til at igangsætte yderligere konkrete tiltag på dette om-
råde. 

Sagens forløb viser efter min opfattelse, at der opnås de bedste resultater i så-
danne sager ved hurtigt at etablere et tæt samarbejde mellem de berørte natio-
nale og internationale myndigheder, som SKAT tog initiativ til, da sagens al-
vorlige karakter blev kendt.  

Herudover har jeg taget Statsrevisorernes beretning til efterretning. 

Min redegørelse er samtidig sendt i kopi til Rigsrevisor.  
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