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Til Folketinget – Skatteudvalget
Ifølge aftale den 16. december 2016 mellem regeringen (V, LA og K), S, DF, RV og SF
blev det besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende
SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat.
På den baggrund igangsatte Skatteministeriet den 23. december 2016 et udbud om, hvilket advokatfirma, der skal stå for at gennemføre advokatundersøgelsen. Fristen for afgivelse af tilbud på advokatundersøgelsen af udbyttesagen udløb den 24. januar 2017. Ved
fristens udløb havde Skatteministeriet modtaget 8 tilbud fra advokatfirmaer.
Disse tilbud har Skatteministeriet evalueret, og jeg kan til Skatteudvalgets orientering
oplyse, at Skatteministeriet på baggrund af denne evaluering har indstillet, at advokatfirmaet Bech-Bruun skal forestå gennemførelsen af den uvildige advokatundersøgelse af
udbyttesagen. Justitsministeriet har ligeledes læst alle de afgivne tilbud og har tiltrådt Skatteministeriets indstilling om valget af Bech-Bruun. Denne indstilling har jeg tiltrådt.
Evalueringen er foretaget på baggrund af en vurdering af pris og kvalitet, hvor prisen
indgår med 30 pct. og kvaliteten indgår med 70 pct.
Ved valget af Bech-Bruun er der bl.a. lagt vægt på, at undersøgelseslederen har betydelig
erfaring med advokatundersøgelser og også tidligere har været formand for en undersøgelseskommission. Det team, som ifølge tilbuddet vil bistå undersøgelseslederen, består
ligeledes af stærke kompetencer indenfor ansættelsesret og skatteret. Der er også lagt vægt
på, at ca. halvdelen af de allokerede timer til gennemførelse af undersøgelsen er fordelt til
undersøgelseslederen selv. Bech-Bruun har i øvrigt leveret en rigtig god besvarelse på,
hvordan den konkrete opgave vil blive løftet af advokatfirmaet. Besvarelsen viser, at firmaet har sat sig grundigt ind i sagen og har en klar plan for at gennemføre en grundig
undersøgelse af udbyttesagen inden for den givne tidsramme. Endelig har Skatteministeriet lagt vægt på, at Bech-Bruun har afgivet det laveste af de afgivne tilbud, ligesom den
tilbudte timepris ligger blandt de laveste af de afgivne tilbud.
Bech-Bruun og de øvrige advokatfirmaer er i dag blevet orienteret om, at Bech-Bruun
tilbydes at forestå advokatundersøgelsen Jeg kan til orientering i øvrigt oplyse, at der indtræder en stand still-periode på 10 dage fra afsendelse af underretning om valgt advokat,
indtil kontrakten kan underskrives. I perioden kan andre tilbudsgivere indgive klage over
valget af Bech-Bruun til at forestå gennemførelsen af advokatundersøgelsen.
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