16. december 2016

Aftale mellem Regeringen, DF, S, SF og RV

Aftale om iværksættelse af en advokatundersøgelse af SKATs
udbetaling af refusion af udbytteskat
Regeringen, DF, S, SF og RV er enige om at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af
forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat i perioden 2010-2015.
SKAT har i perioden fra den 24. august 2015 til den 26. august 2016 indgivet anmeldelse til
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om formodet svindel med
tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat for i alt ca. 12,3 mia. kr.
På denne baggrund pågår der i øjeblikket en omfattende efterforskning af de strafferetlige
aspekter af sagen hos statsadvokaten. Efterforskningen har til formål at afdække, i hvilket omfang
det vil være muligt at strafforfølge personer, som står bag den formodede svindel, samt i hvilket
omfang der gennem strafferetlig forfølgning vil kunne skaffes midler tilbage til den danske
statskasse.
Det er besluttet at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs
udbetaling af refusion af udbytteskat. Det gælder både en beskrivelse af det administrative ansvar
i SKAT og Skatteministeriet og en beskrivelse af ministres rolle i sagen.
Advokatundersøgelsen skal omfatte en faktuel beskrivelse af tilrettelæggelsen og udførelsen af
opgaven med udbetaling og kontrol af refusion af udbytteskat i perioden 2010 – 2015 og en
undersøgelse og redegørelse for de forhold, der var afgørende herfor. Det gælder bl.a.
lovgrundlaget, de organisatoriske forhold, herunder spørgsmålet om ledelsesmæssig forankring og
ansvar, den systemmæssige understøttelse og de økonomiske rammer, samt samspillet mellem
disse forhold.
Advokatundersøgelsen skal beskrive den formodede svindel med refusion af udbytteskat,
herunder forløbet henover sommeren 2015, og foretage en vurdering af, om der i SKAT og
Skatteministeriet er begået fejl og forsømmelser i tilknytning til sagen, og om der på den baggrund
er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod
embedsmænd. Advokatundersøgelsen skal tillige beskrive de siddende ministres eventuelle rolle i
sagen i den periode, der er genstand for undersøgelsen. Advokatundersøgelsen skal ikke udtale sig
om, hvorvidt en minister har begået fejl eller forsømmelser. Det skyldes, at det tilkommer
Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål.
Aftalepartierne lægger afgørende vægt på, at advokaten får fuld adgang til alt relevant materiale i
SKAT og Skatteministeriet. Aftalepartierne er samtidig enige om, at advokatundersøgelsen skal
gennemføres under fuld hensyntagen til den strafferetlige efterforskning, så det sikres, at

undersøgelsen ikke svækker mulighederne for at stille de ansvarlige bag den formodede svindel til
ansvar og føre midler tilbage til den danske statskasse.
Når advokatundersøgelsens konklusioner og resultatet af den strafferetlige efterforskning
foreligger, indkalder regeringen til en fornyet drøftelse af sagen, hvorunder der bl.a. skal tages
stilling til, om der er behov for at iværksætte yderligere undersøgelser eller tiltag i anledning af
sagen.
Resultatet af advokatundersøgelsen vil blive offentliggjort. Offentliggørelsen skal ske i en form, der
ikke kompromitterer den strafferetlige efterforskning af sagen hos SØIK.
Advokatundersøgelsen ønskes afsluttet inden udgangen af 2017.

