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Statens penge Statens straf Vagn Greve Hent PDF Fiskalstrafferetten er den del af strafferetten, som beskytter
statens indtægter fra told, skat og afgifter. Bogen beskriver dens historiske udvikling fra midten af 1700-tallet

til midten af 1900-tallet.
Som baggrund skitseres dele af den almindelige økonomiske historie og af den almindelige strafferets og

fiskalrets udvikling.

Opdelingen i 'skat', 'told' og 'afgift' er både i nugældende og i ældre ret noget flydende, og sondringen synes
da heller ikke at have nogen strafferetlig betydning. Som samlet betegnelse benyttes ordet intrader, der
kommer af det latinske 'intrata' der betyder indtægt. Indtraderne i den ovennævnte tredeling, er opstået
grundet kongehusets behov for at sælge ud af sine besiddelser, bl.a. grundet et dyrt militær, hof- og

civiletaten og adskillige krige, i den skitserede periode. Der opstod derfor efterhånden et behov for et nyt
grundlag for at få penge i statskassen. En række intrader har (blandt

andet derfor) deres oprindelse i midten og slutningen af 1600-tallet, 'skattestaten' blev født og befæstet.

Eftersom fiskalstrafferetten påvirkes af den almindelige strafferet og af samfundsøkonomien, indeholder
bogen derfor også en fyldigere gennemgang af den almindelige strafferets historie, end man kan finde i bøger

inden for samme faglige område.
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