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Samarbejdsaftale med SKAT fornyet 

Af Ninna Falck , 17 FEB 12

Der er indgået en ny samarbejdsaftale mellem
hjemmeværnet og SKAT. Det er en revidering af den
eksisterende aftale om SKAT's toldpatruljer fra
marinehjemmeværnets fartøjer og gummibåde.

SKAT på toldpatrulje om bord i en af marinehjemmeværnets gummibåde. Foto:

Morten Brandborg. 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, var fredag den 17. februar

forbi SKAT’s hovedsæde på Sluseholmen i København. Anledningen var, at

hjemmeværnets samarbejdsaftale med SKAT skulle fornyes.

Med den nye aftale er der sket en præcisering af samarbejdet. Det drejer sig om,

hvor SKAT fremover vil udøve sin myndighed til søs. Helt konkret betyder det, at den

såkaldte ’tilstødende zone’ nu også er skrevet ind som SKAT’s myndighedsområde.

Det vil i praksis sige, at stort set alle danske farvande fremover vil være dækket ind

af aftalen.

Et forbedret værktøj

- Med indgåelsen af en ny justeret aftale med Hjemmeværnet har vi fået forbedret

det værktøj, som marinehjemmeværnet og SKAT tilsammen stiller til rådighed for

kontrollen med vareførslen til søs. Vi har nu fået præciseret det område, hvor

tolderen kan operere i forhold til skibsfarten, så samarbejdet mellem MHV og SKAT

kan blive så effektivt som muligt, understreger Direktør for SKAT København, Erling

Andersen.

Bortset fra præciseringen, fortsætter samarbejdet mellem hjemmeværnet og SKAT

som hidtil.

- Den indgåede aftale udbygger det allerede velfungerende samarbejde med SKAT;

et samarbejde der nu ligger i gode og faste rammer med en klar fordeling af

ansvarsområder og respekt for hinandens indsats, fortæller Chefen for

Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther.

Herunder:

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, og Direktør for SKAT

København, Erling Andersen, underskriver den nye samarbejdsaftale.

Om samarbejdet

Siden juni 2008 har

marinehjemmeværnet

samarbejdet med SKAT om

toldpatruljerne til søs. Med

marinehjemmeværnets

fartøjer som platform kan

SKAT’s medarbejdere udføre

alt fra dagligdags inspektion

for cigaretsmugling til større

sager omkring indførsel af

narko eller våben ad

vandvejen.

'Den tilstødende zone'

Læs om danske farvandes

opdeling i afsnit og

zoner i marinehjemmeværnets

magasin: Martha

- Klik her

Se film

Film om SKAT og

marinehjemmeværnet på

patrulje.

- klik her
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