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Folketingets Europaudvalg har den 8. november 2011 stillet følgende spørgs-

mål nr. 1 ad KOM(2011) 594 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL).  

 

Spørgsmål nr. 1:  

”Ministeren bedes, som omtalt på Europaudvalgsmødet den 4. november 

2011, redegøre for hvem der skal betale ”stamp duty” i Storbritannien.” 

 

Svar: 

Med udgangspunkt i oplysninger fra Kommissionen ifølge forslaget om en af-

gift på finansielle transaktioner i EU af 28. september 2011, kan følgende 

nævnes: 

 

UK har siden 1986 haft en såkaldt ”stamp duty reserve tax”, som reelt er en 

transaktionsafgift opkrævet ved handler med aktier for virksomheder hjemme-

hørende i UK. Værdipapirer udstedt af virksomheder hjemmehørende i udlan-

det pålægges ikke afgift. Afgiften er aktuelt på 0,5 pct. beregnet af aktiernes 

købspris. Afgiften pålægges uanset om transaktionen finder sted i udlandet el-

ler i UK og uanset om sælger og køber, som indgår i transaktionen, er hjem-

mehørende i UK. 

 

Kravet om registrering i UK af ejerskabet til de pågældende aktier, der er en 

forudsætning for at kunne udøve sine aktionærrettigheder, skulle gøre det 

vanskeligere at omgå afgiften ved f.eks. at flytte handelen med virksomhedens 

aktier til udlandet. UK’s regering har imidlertid tidligere givet udtryk for, at afgif-

ten unddrages i betydeligt omfang. Mange virksomheder i UK benytter sig iføl-

ge Kommissionen af en praksis, hvor et antal af UK-baserede virksomheders 

aktier deponeres i en bank i USA, som udsteder depotbeviser svarende til de 

underliggende UK-aktier, som herefter kan handles på det amerikanske mar-

ked. Handler med depotbeviser pålægges ikke afgift. I stedet pålægges en 

engangsafgift på 1,5 pct. til UK ved deponeringen. Der er desuden en undta-

gelse fra afgiften for udenlandske kollektive investeringsfonde, der er noteret i 

UK, når disse handler med UK-aktier. 

 

Med venlig hilsen 
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