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Spørgsmål

Ministeren bedes oversende kommissoriet for den igangsatte undersøgelse vedr. svindel
med refusion af udbytteskat.
Svar

Der forligger ikke et kommissorium for den igangsatte undersøgelse, men jeg kan oplyse,
at jeg har bedt Skatteministeriets Interne Revision om at undersøge, hvad der er gået galt,
og om der er fulgt tilstrækkeligt op på anbefalingerne fra tidligere revisionsrapporter.
Derudover har jeg anmodet om, at de kommer med anbefalinger til, hvordan lignende
sager kan undgås fremadrettet.
Undersøgelsen vil bl.a. indeholde følgende hovedelementer:
•

En redegørelse for den talmæssige udvikling i udbytteskat samt refusion.

•

En beskrivelse og vurdering af den nuværende proces for administration af udbytteskat samt refusion heraf. Redegørelsen vil indeholde en beskrivelse af udfordringerne i den administrative løsning samt en beskrivelse af de foranstaltninger, som SKAT har iværksat med henblik på at forbedre administrationen.

•

En redegørelse for SKATs håndtering af tidligere fremsatte revisionsbemærkninger/anbefalinger fra Skatteministeriets Interne Revision, herunder i hvilket omfang disse er implementeret.

•

En redegørelse for sager i Skatteministeriet vedrørende refusion af udbytteskat,
herunder konkrete lovforslag og forelæggelser for minister og departementschef.

•

En vurdering af, i hvilket omfang lovinitiativerne konkret har forbedret administrationen af udbytteskat og refusionen heraf.

•

En redegørelse for hvorledes den formodede svindel, rettet mod refusion af udbytteskat, har fundet sted.

•

En vurdering af hvilke hovedfunktioner i SKAT, der varetager overvågningen af
rutinerne vedrørende udbytteskat og refusion.

På baggrund af resultatet af denne undersøgelse vil jeg foretage en vurdering af, hvad der
videre bør ske i sagen. Jeg har fokus på, at der nu bliver kigget samlet på området, så vi
får et ordentligt overblik over, om der er brug for at gøre mere, herunder om der skal
gennemføres yderligere undersøgelser. Jeg har selv opfordret til, at Rigsrevisionen går ind
i sagen, og jeg er derfor tilfreds med, at statsrevisorerne har oplyst, at de er blevet enige
om at anmode Rigsrevisionen om at undersøge sagen.
Jeg er klar til at tage ansvarsdiskussionen og til både at ændre lovgivningen og at øge kontrollen, hvis der er brug for det.
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