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Justitsministeriet oversendte som bekendt mandag den 19. februar 2018 et 

udkast til et tillægskommissorium for Undersøgelseskommissionen om 

SKAT til Udvalget for Forretningsordenens orientering.  

 

I udkastet anmodes Undersøgelseskommissionen om SKAT om, at forhol-

dene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i 
kommissionens arbejde. Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 2010 til 

den 1. juni 2015, og det bemærkes i den forbindelse, at undersøgelsen ikke 

omfatter forløbet efter dette tidspunkt, idet der lægges afgørende vægt på at 

undgå risikoen for at kompromittere den strafferetlige efterforskning, jf. 

herved også pkt. 6 i kommissoriet af 3. juli 2017. 

 

Torsdag den 22. februar 2018 blev det nævnte udkast af 19. februar 2018 

drøftet med ordførerne fra en række af Folketingets partier på et møde i 

Justitsministeriet. På baggrund af disse drøftelser fremsendes hermed et re-

videret udkast til tillægskommissorium for Undersøgelseskommissionen 

om SKAT til Udvalget for Forretningsordenens orientering. 

 

I forhold til udkastet af 19. februar 2018 er der i tilknytning til beskrivelsen 

af den tidsmæssige afgrænsning af undersøgelsen tilføjet følgende afsnit, 

som fremgår af side 3 i det reviderede udkast: 

 

”Hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at hensynet til de føl-
somme oplysninger, som indgår i efterforskningen, ikke længere 
er til hinder herfor, vil der kunne træffes beslutning om at gøre 
perioden efter den 1. juni 2015 til genstand for en undersøgelse” 

 

Jeg skal fortsat anmode om, at eventuelle bemærkninger til vedlagte revide-

rede udkast til tillægskommissorium fremsendes snarest muligt og senest 
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den 2. marts 2018. Jeg er også fortsat indstillet på at imødekomme et even-

tuelt ønske fra Udvalget for Forretningsordenen om en drøftelse af det revi-

derede udkast til kommissorium. 

 

Folketingets Skatteudvalg er ligeledes orienteret ved særskilt brev. 

 

 

Søren Pape Poulsen 
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Caroline Østergaard Nielsen 

  


