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Spørgsmål: 

Med henvisning til svar på spørgsmål nr. S 769 er det så korrekt forstået, at ministeren øn-
sker, at virksomhederne skal betale mere i skatter og afgifter end i dag, uden at ministeren 
dog vil ændre lovgivningen?

Svar:

Jeg ønsker, at virksomhederne skal betale den skat, de skal i henhold til lovgivningen, 
hverken mere eller mindre.

De åbne skattelister er et af flere værktøjer i værktøjskassen, som skal sikre, at selskaberne 
bidrager til finansieringen af velfærdssamfundet. Et velfærdssamfund der er en af forud-
sætningerne for, at selskaberne overhovedet kan drive virksomhed og tjene penge i Dan-
mark. Det er ikke gratis at have eksempelvis god infrastruktur og en veluddannet arbejds-
styrke.

Det kan således ikke forventes, at de provenumæssige effekter af de åbne skattelister kan 
måles isoleret set, eftersom de åbne skattelister indgår som et af flere tiltag, der skal sikre,
at der betales selskabsskat af den aktivitet, der udøves i Danmark. 

Økonomien er i dag globaliseret. Det giver sig udslag i øgede muligheder for at skatteplan-
lægge og dermed at differentiere sin skattebetaling.

Det er kun rimeligt, at selskaberne selv står på mål for deres skatteplanlægning og forklarer 
sammenhængen. Det skal de åbne skattelister medvirke til at tydeliggøre. 

Skatteplanlægning er ofte avanceret. Det ses blandt andet også af, at SKATs løbende kon-
trol medfører ændringer af selskabernes skattebetalinger. Det er både et udtryk for, at reg-
lerne misforstås, men også et udtryk for, at der spilles til stregen og nogle gange over stre-
gen. 

Skat er en udgift for selskaberne, og det er isoleret set i selskabernes interesse at nedbringe 
denne ved udnyttelse af fradragsmuligheder, indkomstoptimering og international skatte-
planlægning. Heroverfor står de enkelte landes interesse i at få en andel af skattebetalingen. 
Med de åbne skattelister tydeliggøres selskabernes bidrag i form af selskabsskat til Dan-
mark, og det medfører forhåbentlig en mere kvalificeret debat, der baserer sig på fakta og 
ikke myter.


