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Samrådsspørgsmål E
Ministeren bedes redegøre for forløbet vedrørende svindlen med refusion vedrørende udbytteskat?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Samrådsspørgsmål F
Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren har iværksat og forventer at iværksætte for bagudrettet at minimere svindlen – og fremadrettet hvilke
initiativer ministeren forventer at iværksætte for at forhindre lignende svindel i
fremtiden?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Samrådsspørgsmål G
På hvilken måde og i hvilket omfang har skiftende skatteministre været orienteret
om problemet vedrørende svindel med udbytteskat?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Samrådsspørgsmål H
Ministeren bedes redegøre for indholdet i rapporterne fra SKATs Interne Revision fra henholdsvis 2010 og 2013 omhandlende refusion af udbytteskat, herunder
de konkrete kritikpunkter, samt hvilke konkrete ændringer der blev foretaget for
at imødekomme kritikken på baggrund af rapportens konklusioner?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Samrådsspørgsmål K
Hvad kan ministeren oplyse om den igangværende efterforskning om svindel med
udbetaling af udbytteskat?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

[Indledning]
Indledningsvist bemærkes, at de stillede samrådsspørgsmål behandles under ét.
Jeg vil gerne slå fast, at jeg tager denne sag om
svindel med refusion af udbytteskat meget alvorligt.
Det er også grunden til, at jeg har igangsat en
undersøgelse af området for at finde ud af, hvad
der er op og ned i denne sag. Det er Skatteministeriets Interne Revision, der står for dette.
[Samrådsspørgsmål]
De spørgsmål, der er blevet stillet i forbindelse
med samrådet, sender da også et klart og tydeligt
signal om, at der er et stort behov for at få skabt
klarhed om, hvordan det kunne ske.
Dette kan jeg fuldt ud tilslutte mig, og jeg vil gøre mit til at få klarlagt omstændighederne og sikre
mig, at enhver sten i denne sag bliver vendt.
Inden vi tager stilling til, hvilke tiltag, der er behov for, herunder placering af et eventuelt ansvar, er det dog afgørende, at vi har et fuldt oplyst grundlag, som ikke kun baseres på det billeSide 2 af 6

de, som tegner sig i medierne. Dette vil den
igangsatte undersøgelse forhåbentlig sikre.
[Baggrund]
SKAT fik henover sommermånederne juli og august mistanke om, at der blev svindlet med refusion af udbytteskatten. På baggrund af de undersøgelser, SKAT foretog, blev mistanken om
formodet økonomisk kriminalitet med forfalsket
dokumentation bestyrket.
Den 24. august valgte SKAT at indgive en anmeldelse til Statsadvokaten for Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK).
Samtidig valgte SKAT at sætte refusion af udbytteskat midlertidigt i bero for at kunne iværksætte
yderligere undersøgelser og kontroltiltag.
Derudover har Skatteministeriets Interne Revision, der tidligere har revideret området, iværksat
et arbejde med at se på SKATs procedurer, og
om disse tilgodeser Intern Revisions tidligere afgivne anbefalinger. Intern Revision er desuden
blevet anmodet om at undersøge, hvorledes administrationen og kontrollen omkring refusion af
udbytteskat fremadrettet kan styrkes.
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Jeg har også selv opfordret til, at Rigsrevisionen
går ind i sagen, da jeg ønsker fuld åbenhed. Og
jeg er derfor tilfreds med, at statsrevisorerne har
oplyst, at de er blevet enige om at anmode Rigsrevisionen om at undersøge sagen.
Skatteministeriets Interne Revision vil desuden
gå i dialog med Rigsrevisionen for at sikre, at undersøgelsen fra Intern Revision tilrettelægges på
en fornuftig måde.
Som det fremgår af mit oversendelsesbrev om
svindlen til Skatteudvalget, vil jeg følge Intern
Revisions undersøgelse tæt, og jeg vil orientere
Skatteudvalget, når resultatet af undersøgelsen
foreligger.
[4 uger til afrapportering]
Vi skal have et sagligt og fagligt grundlag at stå
på. Det skal gå hurtigt, men det skal også være
grundigt. Jeg har derfor givet Intern Revision en
frist på fire uger til at afrapportere.
Det er afgørende, at hændelsesforløbet vedrørende den uretmæssige udbetaling af udbytteskat
undersøges til bunds, og at det afdækkes, hvordan vi fremadrettet kan mindske risikoen for, at
der svindles mod den danske statskasse.
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Rapporten skal også give et godt og solidt grundlag for at kunne besvare de spørgsmål, som Skatteudvalget naturligt nok har stillet.
[Fælles ansvar]
Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt for mig,
at Skatteudvalgets medlemmer bliver holdt fuldt
orienteret om sagen.
Denne sag er desværre blot en af flere sager i
SKAT. Jeg er af den opfattelse, at vi i Folketinget
har et fælles ansvar for at få løst udfordringerne
for SKAT. Det betyder også, at SKAT skal have
den fornødne ro, så vi kan få genskabt tilliden til
SKAT.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at invitere alle udvalgets medlemmer over i Skatteministeriet til en grundig gennemgang af Intern Revisions undersøgelse, når den foreligger.
[Afslutning]
Når vi har resultatet af Intern Revisions undersøgelse, har vi et oplyst grundlag for at kunne
drøfte og vurdere, hvad der videre skal ske i sagen og tage den relevante ansvarsdiskussion.
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På et oplyst grundlag kan vi også vurdere behovet for eventuelle lovgivningsinitiativer, herunder
SKATs fremtidige opgavevaretagelse på området
for refusion af udbytteskat.
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