
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 431 af 8. april 2021 (alm. del). Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Lauritzen (V). 

 

 

Morten Bødskov 

/ Christian Vig Houe 
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Spørgsmål 

Vil ministeren oversende en graf, der måned for måned og år for år viser, hvilket beløb 

(mio. kr.) der blev svindlet udbytteskat for? 

 

Svar 

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har fået oplyst af Skattestyrelsen: 

 

”Det daværende SKAT har konstateret formodet svig med refusion af angivelig indeholdt 

udbytteskat for i alt ca. 12,7 mia. kr. samt formodet forsøg på svig for i alt ca. 578 mio. kr. 

begået i perioden fra efteråret 2012 til sommeren 2015. Disse forhold er anmeldt til Stats-

advokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). De formentlig uberetti-

gede udbetalte beløb søges inddrevet civilretligt i videst muligt omfang.  

 

De modtagne refusionsanmodninger, som medførte udbetalinger for samlet ca. 12,7 mia. 

kr., fordeler sig på måneds- og årsbasis, som det fremgår i tabel 1.   

 

Tabel 1. Refusionsanmodninger, som medførte udbetalinger af de ca. 12,7 mia. kr.  
 

 
   Året 2012 Året 2013 Året 2014 Året 2015 

Januar  - 18.604.830     76.982.536     36.328.071     

Februar  - 2.427.299     2.344.645     5.052.600     

Marts  - 16.756.972     129.243.568     60.494.139     

April  - 407.362.602     1.370.199.903     4.562.307.729     

Maj - 176.302.620     1.231.574.463     2.518.369.695     

Juni - 38.866.012     427.173.996     651.893.154     

Juli  - 480.000     267.595.449     118.743.321     

August  - 6.712.875     217.966.544     - 

September  36.545.850     37.907.842     70.399.860     - 

Oktober  5.744.250     9.058.050     19.390.593     - 

November  - 202.500     26.147.852     - 

December  20.808.090     62.901.829     101.732.488     - 

I alt  63.098.190     777.583.431     3.940.751.897     7.953.188.709     
 

 

 
Kilde: Skattestyrelsen 

 

Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på manuelle indtastninger i Skattestyrelsens syste-

mer. Opgørelsen er baseret på tidspunkterne for, hvornår refusionsanmodningerne er 

modtaget i det daværende SKAT, og således ikke hvornår udbetaling er sket.  

 

For så vidt angår de formodede forsøg på svig for samlet i alt ca. 578 mio. kr. kan det op-

lyses, at det daværende SKAT den 6. august 2015 stillede udbetaling af udbytterefusion 

midlertidigt i bero, mens mistanken om svig blev undersøgt nærmere. Der fandt således 

ikke udbetaling sted af de ca. 578 mio. kr., men udbetalingerne blev derimod stoppet, af-

vist og efterfølgende anmeldt. De pågældende refusionsanmodninger kan ikke nedbrydes 
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på måneds- og årsbasis uden en omfattende manuel gennemgang, hvilket Skattestyrelsen 

ikke umiddelbart har fundet anledning til.  

 

Der kan i øvrigt henvises til besvarelse af 20. december 2018 af SAU alm. del - spørgsmål 

117, hvor det tidligere er oplyst, at der på trods af det midlertidige udbetalingsstop, der 

var gældende fra 6. august 2015 til 17. marts 2016, skete udbetaling af udbytterefusion i 

35 tilfælde i samme periode. En efterfølgende grundig gennemgang af anmodningerne vi-

ste ingen indikationer på svig. 

 

Ud over den formodede svig på 12,7 mia. kr., som er anført i tabellen, er der i februar 

2019 konstateret formodet svig med fire tilbagesøgninger af udbytteskat fra 2012 for i alt 

828.000 kr. Ansøgerne har søgt om refusion i to forskellige refusionsordninger for 

samme aktiebesiddelse. Der er tidligere oplyst herom i SAU. Alm. del - Bilag 44 af den 17. 

september 2019. Oplysninger om udbetalingerne blev oversendt til Statsadvokaten for 

Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en vurdering af det 

eventuelle strafferetlige forhold.”  
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