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Noen hundre millioner på avveie i Stålbransjen - Diverse Hent PDF Tapping av overskudd i selskap gjennom
fiktiv fakturering er en relativt vanlig måte å få ut penger skattefritt på. Når pengene skjules i selskaper i
skatteparadiser og i banker som gir vern mot innsyn fra offentlige myndigheter, skapes en svart økonomi. I
Schmitz-saken var beløpene uvanlig høye, og saken omfattet også bestikkelser av en utro tjener i forbindelse

med stålkjøp i Russland. Etterforskningen startet som følge av en tipserrapport fra en tidligere ansatt i
selskapet.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.
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