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Spørgsmål

Vil ministeren oplyse de årlige beløb for følgende poster vedrørende udbytte og udbytteskat i perioden 2009-2014:
– Udloddet udbytte m.v. med udbytteskat fra danske selskaber, dvs. det samlede udloddede udbytte minus beløb, der er indberettet som skattefrit udbytte (til moderselskaber og
lign.),
– Godskrevet udbytteskat for personer på den årlige årsopgørelse,
– Godskrevet udbytteskat til selskaber på den årlige årsopgørelse, og
– Udbetalt refunderet udbytteskat til udlandet?
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”De ønskede oplysninger fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1. Udbytte og udbytteskat i perioden 2009-14
Mia. kr.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Udloddet udbytte mv. med
udbytteskat fra danske selskaber, dvs. det samlede
udloddede udbytte minus
beløb, der er indberettet som
skattefrit udbytte

24,85

32,72

34,09

42,35

-1)

-

Godskrevet udbytteskat for
personer på den årlige årsopgørelse

0,58

0,45

0,73

0,73

0,92

1,19

Godskrevet udbytteskat til
selskaber på den årlige
årsopgørelse

0,77

0,57

0,91

1,10

1,65

0,93

Udbetalt refunderet udbytteskat til udlandet2)

0,75

0,68

1,12

1,45

2,79

6,06

1) Der kan ikke leveres konsoliderede tal for 2013 og 2014. Det skyldes, at der den 1. januar 2014 blev implementeret en
ny proces for udbytteangivelser fra unoterede selskaber. Den ændrede proces er endnu ikke implementeret i forhold til
SKATs data.
2) Det bemærkes, at beløbene kan vedrøre tidligere år. Frem til den 31. december 2010 var der en treårig forældelsesfrist
til at tilbagesøge udbytteskat, jf. forældelseslovens § 3. Fra og med den 31. december 2010 er der en femårig forældelsesfrist til at tilbagesøge udbytteskat, jf. kildeskattelovens § 67 a.

Det bemærkes endvidere, at Intern Revision har udarbejdet en række opgørelser og analyser vedrørende udbytteskat og refunderet udbytteskat, jf. redegørelse af 24. september
2015 om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, kapitel 7, som
er oversendt til Skatteudvalget (SAU alm. del bilag 48, 2. samling 2014/2015).”
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