
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slotsholmsgade 10 
1216 København K. 
 
T +45 7226 8400 
F +45 3393 3510 
 
www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

1. Justitsministeriet nedsatte den 13. september 2017 Undersøgelseskom-

missionen om SKAT. 

 

Følgende fremgår af pkt. 6 i kommissoriet af 3. juli 2017 for undersøgelses-

kommissionen: 

 

”6. Der er i begyndelsen af 2017 iværksat en advokatundersø-
gelse af forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion 
af udbytteskat. Advokatundersøgelsen skal bl.a. beskrive det ad-
ministrative ansvar i SKAT og Skatteministeriet og de siddende 
ministres eventuelle rolle i sagen. Advokatundersøgelsen for-
ventes afsluttet med udgangen af 2017. Der verserer endvidere 
en strafferetlig efterforskning ved Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk og International Kriminalitet. Når advokatundersø-
gelsen er afsluttet, vil der blive taget endelig stilling til en udvi-
delse af kommissoriet, for så vidt angår sagen om refusion af 
udbytteskat, og i hvilken form. I den forbindelse vil hensynet til 
at undgå at kompromittere den strafferetlige efterforskning 
skulle indgå.” 
 

Redegørelsen for advokatundersøgelsen blev offentliggjort den 19. decem-

ber 2017. 

 

I redegørelsen konkluderer advokaterne bl.a., at SKAT ikke levede op til 

kravene om forsvarlig sagsoplysning som betingelse for at træffe afgørelser 

om refusion af udbytteskat, at SKAT reagerede for sent og inadækvat på de 

betydelige og konstante stigninger i refusion af udbytteskat fra omkring for-

året 2013, og at SKAT’s organisering af udbytteskatteområdet, herunder 
med hensyn til ansvarsfordelingen, må karakteriseres som utilstrækkelig.  
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Om Skatteministeriet konkluderer advokaterne bl.a., at opfølgningen på en 

rapport fra Skats Interne Revision fra maj 2010 var udtryk for en utilstræk-

kelig håndtering af de problemer, som rapporten påpegede, og at ministeriet 

har tilsidesat i hvert fald den pligt til at føre udvidet tilsyn og styring med 

SKAT, som ministeriet havde påtaget sig i sin koncernstyringsstrategi 2014-

17.  

 

2. Jeg har noteret mig, at en række af Folketingets partier efter offentliggø-

relsen af advokatredegørelsen offentligt har tilkendegivet, at de finder, at 

udbytteskatteområdet bør undersøges yderligere, og jeg er enig heri.  

 

På den baggrund agter Justitsministeriet at anmode Undersøgelseskommis-

sionen om SKAT om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refu-
sion af udbytteskat inddrages i kommissionens arbejde. Et udkast til denne 

anmodning vedlægges til Udvalget for Forretningsordenens orientering. 

 

Hvis vedlagte udkast giver Folketingets Udvalg for Forretningsordenen an-

ledning til bemærkninger, bedes de fremsendt snarest muligt og senest den 

2. marts 2018. Hvis Udvalget for Forretningsordenen måtte ønske en drøf-

telse af udkastet til kommissorium, er jeg naturligvis indstillet på at imøde-

komme dette. 

 

Folketingets Skatteudvalg er ligeledes orienteret ved særskilt brev. 
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