
267

Skatteministeriet. København, den 28. maj 2021.

a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at Skattestyrelsen er blevet pålagt at betale
ca. 401,4 mio. kr. a conto i pålagte sagsomkostninger i udbyttesagen i England. A conto-betalingen
afholdes af den på finansloven opførte bevilling under § 09.51.17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen i
2021. Hjemlen til at afholde udgiften foreligger i kraft af budgetvejledningens punkt 2.4.3 Udgifter
pålagt ved dom.

Der orienteres desuden om status for afholdte og forventede udgifter til sagsførelsen i øvrigt.

b. Udviklingen i det engelske spor
Skattestyrelsen har ultimo april 2021 sagsøgt ca. 100 personer og selskaber i England. Sagerne ver‐

serer ved Retten i London. I juli 2020 besluttede Retten i London at udskille to juridiske spørgsmål
af relevans for sagerne til prøvelse, inden den egentlige hovedforhandling skal finde sted.

Retten i London har den 22.-25. marts 2021 behandlet det ene spørgsmål vedrørende den såkaldte
Revenue Rule, der indebærer, at andre landes skatteretlige krav ikke kan behandles af de engelske
domstole. Den 27. april 2021 afsagde retten dom og afviste Skattestyrelsens søgsmål, idet retten
fastslog, at Skattestyrelsens krav efter engelsk ret reelt udgør et skattekrav. Skattestyrelsen er uenig i
dommen, da kravene efter Skattestyrelsens opfattelse ikke er skatteretlige, idet de sagsøgte aldrig har
været skatteydere i Danmark. Skattestyrelsen mener derimod, at der er tale om civilretlige krav, hvor
Skattestyrelsen søger at få tilbageført et beløb modsvarende det, den danske statskasse formentlig er
blevet besveget. Skattestyrelsens advokater tog med det samme skridt til at søge dommen appelleret.

I forlængelse af dommen har Retten i London den 6. maj 2021 gennemført et retsmøde, hvor
retten besluttede, at dele af dommen af 27. april 2021 kan appelleres. Det betyder, at der er givet
tilladelse til at appellere dommen fsva. de EU- og UK-domicilerede sagsøgte, mens der ikke er givet
tilladelse til at appellere dommen fsva. de ikke EU- og UK-domicilerede sagsøgte. Skattestyrelsen og
styrelsens advokater er uenige i Retten i Londons beslutning om den delvise appeltilladelse og vil nu
søge appeldomstolens tilladelse til at anke Retten i Londons dom af 27. april 2021 i sin helhed.

Forventede udgifter til godtgørelse af modparters sagsomkostninger
På retsmødet den 6. maj 2021 blev der tillige behandlet et spørgsmål om Skattestyrelsens betaling

af sagsomkostninger til de sagsøgte. Efter rettens opfattelse skal spørgsmålet behandles efter et
skærpet princip i engelsk ret, idet der har været rejst såkaldte svigskrav. Det er vurderingen, at
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Skattestyrelsen dermed skal betale en større andel af alle de sagsøgtes rimelige omkostninger til
advokatbistand i sagen. Den endelige fastlæggelse heraf er op til Retten i London og er således
forbundet med usikkerhed og kan afvige i både op- og nedadgående retning. Den endelige omkost‐
ningsopgørelse er aktuelt udsat på appellen, men Skattestyrelsen skal uanset betale et beløb a conto
til de sagsøgte.

Retten i London har mandag den 24. maj 2021 fastsat a conto-beløbet til ca. 401,4 mio. kr. Beta‐
lingsfristen er 14 dage fra rettens afgørelse – altså senest den 7. juni 2021. For visse af de sagsøgte
vil beløbet (ca. 116,7 mio. kr.) skulle indbetales på en deponeringskonto ved Retten i London. Af
disse vil ca. 33 pct. blive låst og udbetaling af midlerne vil afhænge af udfaldet af appeldomstolens
behandling af sagen. De resterende midler kan de sagsøgte anmode retten om at frigive til dækning
af deres løbende omkostninger. For andre sagsøgte, hvor retten har vurderet, at der ikke er såkaldt
forstikkelsesrisiko, skal udbetalingen på ca. 284,7 mio. kr. ske direkte til de sagsøgte.

Såfremt Skattestyrelsen får medhold i appelsagen, skal det udbetalte a conto-beløb tilbageføres
til Skattestyrelsen med renter. Hvis Skattestyrelsen ikke får medhold i appelsagen, vil der skulle
tages endelig stilling til den samlede omkostningsopgørelse, og dermed hvilket beløb Skattestyrelsen
endelig vil blive pålagt at betale til dækning af de sagsøgtes sagsomkostninger inkl. renter. Tilsvaren‐
de vil der skulle tages endelig stilling til den samlede omkostningsgodtgørelse fsva. de ikke EU-
og UK-domicilerede sagsøgte, såfremt appeldomstolen afviser Skattestyrelsens anmodning om at
appellere dommen af 27. april 2021 i sin helhed.

Status for afholdte og forventede udgifter til sagsførelse i øvrigt
Der er i 2021 afsat 529,5 mio. kr. til de civilretlige tiltag i udbyttesagen svarende til de forventede

udgifter ekskl. risici, jf. aktstykke 199 af 8. april 2021. På baggrund af erfaringer med uforudsete
udgifter i 2020 vurderedes det, at der kunne komme uforudsete udgifter for op mod 25 pct. af det
forventede udgiftsbehov til kendte aktiviteter, svarende til et samlet skøn inklusive risici på i alt
661,9 mio. kr. De forventede udgifter indeholder ikke udgifter til de sagsøgtes sagsomkostninger
eller andre omkostninger afledt af dommen i England af 27. april 2021.

Kammeradvokaten har fremsendt et opdateret udgiftsskøn for 2021 på 635,2 mio. kr., svarende til
en stigning på 105,7 mio. kr. i forhold til den afsatte bevilling. Skønnet er ekskl. udgifter til dækning
af de pålagte sagsomkostninger i England. Stigningen i forventede udgifter kan primært henføres
til stigende omkostninger i det danske, engelske og amerikanske spor. Udgifterne i forbindelse
med delhovedforhandlingerne i England har været væsentligt større end forventet og påvirker både
det engelske og danske spor, hvorfra sagskomplekset koordineres. Udgiftsskønnet er behæftet med
usikkerhed.

Kammeradvokaten skønnede i foråret 2019 med betydelig usikkerhed, at udgifterne til de civilret‐
lige tiltag vil udgøre ca. 2,4 mia. kr. frem mod 2027. I takt med fremgangen i sagskomplekset
har en række risici manifesteret sig som forventede udgifter, og udgiftsskønnet indeholder ikke
længere reserver til yderligere uforudsete udgifter. Dette medfører – sammenholdt med den lange
budgetteringshorisont, sagens betydelige kompleksitet og den seneste udvikling i sagerne i England –
at der er væsentlig usikkerhed knyttet til det samlede skøn på 2,4 mia. kr. Dertil kommer, at udgifter
til dækning af modpartens sagsomkostninger samt evt. øvrige omkostninger relateret til dommen af
27. april 2021 ikke er omfattet af udgiftsskønnet. Der foretages en konsolidering af udgiftsskønnet i
løbet af efteråret 2021.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. maj 2021

Morten Bødskov

/ Mikkel Dirks

Til Finansudvalget.
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