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Besvarelse af spørgsmål 452 alm. del stillet af udvalget den 21. juli 2020 
efter ønske fra Rune Lund (EL). 
 

Spørgsmål: 
Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge, der ikke ville være blevet 
udbetalt til firmaer med base i skattely, såfremt EU-Kommissionens anbe-
faling til medlemslandene af 14. juli 2020 – om at gøre statslig økonomisk 
støtte til virksomheder i Unionen betinget af fraværet af forbindelser til 
lande på EU’s sortliste over skattelylande – havde: 
a) været udgangspunktet i forlængelse af den første politiske aftale af 19. 
marts 2020 vedrørende hjælpepakker. 
b) været udgangspunktet i forlængelse af den politiske aftale 18. april 2020 
om justering og udvidelse af hjælpepakker. 
Ministeren bedes for både a) og b) opliste de firmaer, inkl. støttebeløb for 
hver enkelt virksomhed, der ikke skulle have modtaget støtte. 
 

Svar: 
Erhvervsstyrelsen, der administrerer COVID-19-kompensationsordnin-
gerne på Erhvervsministeriets område, har oplyst følgende, som jeg kan 
henholde mig til: 
 
”Erhvervsstyrelsen har ikke registrerede oplysninger om danske virksom-
heder, der gør det muligt at besvare spørgsmålet fyldestgørende. Erhvervs-
styrelsen har således registrerede oplysninger om en virksomheds legale og 
reelle ejere, men ikke eksempelvis om virksomheden deler ejerskab med 
virksomheder i jurisdiktioner, der optræder på EU-listen over ikkesamar-
bejdsvillige jurisdiktioner. 
 
Derfor er der i Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger aktuelt krav 
om, virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, 
som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og na-
tionale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at 
virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræ-
der på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til 
kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med 
virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 
pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s 
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liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Virksomheden skal i 
ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at den lever op til 
disse krav. Såfremt betingelserne ovenfor ændres, vil virksomheden såle-
des ved tro og love skulle erklære sig på, at virksomheden lever op hertil. 
 
En søgning i de to registre viser, at en enkelt virksomhed med reelle og/eller 
legale ejere i lande, der er på EU’s liste over lande med skattely, har søgt 
Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. Ejerandelen er registreret til 
15-19,99 pct. – dvs. mindre end de 25 pct., som er nævnt i skattelybestem-
melserne, og som indikerer bestemmende indflydelse. Da virksomheden 
samtidig har erklæret på tro og love, at den lever op til de fastsatte krav, er 
virksomheden ved sagsbehandlingen vurderet berettiget til kompensation 
under den gældende ordning.” 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Simon Kollerup 
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