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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 af 17. februar 2017 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Karsten Lauritzen
/ Mogens Jonas Rasander

Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for status på Skatteministeriets juridiske vurderinger af de lovgivningsmæssige tiltag om kommanditselskaber, som SKATs projekt Skattely foreslog i rapporten ”Brug og misbrug af danske kommanditselskaber”, jf. SAU alm. del – bilag 165
(folketingssamling 2015-16)? Vil ministeren desuden oplyse, om Skatteministeriet vurderer, at der vil være behov for opfølgende lovgivning, og om det i bekræftende fald fortsat
forventes, at denne vil kunne gennemføres i indeværende folketingssamling, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 417 (2015-16)?
Svar

Det er afgørende for regeringen, at virksomhedskonstruktioner ikke misbruges til skattely
og andre former for skatteunddragelse, ligesom regeringen generelt har stort fokus på at
dæmme op for skattely. Derfor er regeringen parat til at gennemføre lovgivning, hvis der
er grundlag for at gøre det.
Regeringen har netop indkaldt Folketingets partier til politiske drøftelser i regi af både
Skatteministeriet og Erhvervsministeriet.
Rapporten ”Brug og misbrug af danske kommanditselskaber” fra SKATs Projekt Skattely
indeholdt en række foreløbige anbefalinger. SKAT har efterfølgende arbejdet på en samlet vurdering af Projektets forslag, og Skatteministeriet har netop modtaget SKATs endelige anbefalinger til eventuelle lovgivningstiltag. Skatteministeriet vil nu foretage en vurdering af forslagene. Vurderingen forventes at være færdiggjort i løbet af dette forår, og vil
kunne danne grundlag for eventuelle politiske initiativer.
I det omfang den endelige vurdering af Skattelyprojektets rapport medfører, at der er behov for opfølgende lovgivning, er det min forventning, at denne kan gennemføres i Folketingssamlingen 2017-18.
Herudover kan jeg oplyse, at der både i Erhvervsbeskatningsudvalget og internt i Skatteministeriet arbejdes med problemstillinger relateret til kommanditselskaber med udgangspunkt i rapporten fra Projekt Skattely. Det er dog for tidligt at konkludere om, og i givet
fald i hvilket omfang, der på baggrund af dette arbejde er behov for at gennemføre lovgivning. Det vil derfor ikke være muligt at gennemføre eventuel opfølgende lovgivning i
indeværende folketingssamling.
Derudover er det regeringens ønske, at der ses mere bredt på mulighederne for at
dæmme op for brug af skattely.
Som led i Retssikkerhedspakke II nedsatte regeringen sammen med partierne bag pakken
(V, S, DF, LA, RV og KF) et nyt Skattelovråd, der som en af sine første opgaver skal se
på, om de danske regler er tilstrækkeligt robuste til at forhindre skatteunddragelse ved
brug af skattely og omfanget af dette. Det arbejde er nu godt i gang.
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