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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 125 af 17. september 2015 (alm. del). Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Karsten Lauritzen
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Ministeren bedes til udvalget oversende afrapporteringen af indsatsprojekt ”Kildeskat på
renter, udbytte og royalty”, der ifølge SKATs aktivitetsplan for 2014 var et indsatsprojekt
i perioden 1. januar 2013 til 1. september 2014.
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”Indsatsprojektet ”Kildeskat på renter, udbytter og royalty” startede pr. 1. januar 2013 og
er besluttet videreført. Dette fremgår af SKATs Kontrolaktivitetsplan 2015 vedr. de største virksomheder. Der er således ikke udarbejdet slutafrapportering.
Kontrolindsatsen har været fokuseret på risikoen for, at store koncerner gennem selskabskonstruktioner og aggressiv skatteplanlægning uretmæssigt søger at føre udbytter,
renter, og royaltybetalinger ud af Danmark uden at betale kildeskat. Indgangsvinklen er de
danske indeholdelsespligtige selskaber, som har overført udbytter, renter og royalty til
modtagere i udlandet uden at indeholde kildeskat. SKAT undersøger, om dette er korrekt,
eller om det udbetalende selskab er umiddelbart ansvarlig for den manglende indbetaling.
Kildeskatteprojektet tager afsæt i store udbyttestrømme, kapitalfondsovertagelser og andre store danske virksomhedsopkøb med fokus på den skattemæssige behandling af udgående udbytter og andre store pengestrømme.
Der er risiko for, at der ikke bliver opkrævet kildeskat af store pengestrømme fra danske
selskaber, i de situationer hvor den retmæssige ejer (beneficial owner) af beløbene er selskaber i skattelylande. Pengene kan eksempelvis gå via gennemstrømningsselskaber i EU
(en såkaldt beneficial ownership vurdering). Det kan være i form af udbytter, renter og
royaltybetalinger til udenlandske beløbsmodtagere samt anmodninger om tilbagebetaling
af for meget indeholdt kildeskat.
Projektet har pr. 1. september 2015 afgjort 62 sager. Sagerne om manglende indeholdelse/retmæssigt ejerskab indbringes helt overvejende for Landsskatteretten og domstolene.
Derudover er der udsendt 22 forslag til afgørelser. Af disse vedrører 3 af de afgjorte sager
samt 6 forslag til afgørelser refusion af udbytte med fokus på, hvorvidt de danske selskaber er indeholdelsespligtige i lyset af problemstillingen om retmæssig ejer af pengestrømme til udenlandske modtagere. Sagerne er optalt pr. indkomstår. Der kan være flere sager
vedrørende det samme skattesubjekt.”
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