10. oktober 2016

Konteringen af uretmæssigt refunderet udbytteskat
til udlændinge på betalingsbalancen og i nationalregnskabet
Uretmæssigt refunderet
udbytteskat nu med i
opgørelsen af
betalingsbalancen

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen 10. oktober 2016 er
der indregnet aktuelle skøn på omfanget af svindlen med refusion af udbytteskat til udlændinge (ikke-residenter). Beregningen er foretaget på basis af de
senest tilgængelige oplysninger fra SKAT om sagen.
For 2015 registreres en kapitaloverførsel på 7,9 mia. kr. til udlandet, og for
2013 og 2014 registreres kapitaloverførsler på 0,7 mia. kr. hhv. 3,8 mia. kr.
Dette påvirker ikke betalingsbalancens løbende poster, da kapitaloverførsler
ikke indgår i denne post.

Oplysningerne også med
i nationalregnskabet

I offentliggørelser senere på efteråret af såvel statistikken over de offentlige
finanser (3. november 2016) som af nationalregnskabet (15. november 2016) vil
de samme oplysninger være indarbejdet, så sammenhængen mellem de tre
statistikker sikres.

Kort om sagens baggrund

Danmark har individuelle aftaler med forskellige lande, og den effektive beskatning af udlændinges betalte udbytteskat varierer således mellem 0 og 27
pct. SKAT beskatter i første omgang alle udbytter og refunderer derefter i henhold til anmodninger og de landespecifikke aftaler. Svindlen er sket ved, at
udlændinge - uden at have betalt udbytteskat - har fået refunderet beløb fra
SKAT begrundet med deres påståede betaling af skat på aktieudbytter.

Skattesvindlen er tyveri
fra statskassen

SKAT har været instrumentet for svindlerne, men det er staten i bred forstand,
der er blevet svindlet. I statistikken har svindlen haft den konkrete konsekvens,
at skatteprovenuet i de pågældende år har været sat for lavt. Dette påvirker
også beregningen af skattetrykket.
En korrekt afspejling af det samlede skatteprovenu fås ved for perioden 20122015 at lægge det svindlede beløb på i alt 12,4 mia. kr. til det skatteprovenu (til
staten), der hidtil har været registreret i statistikken. Samtidig registreres et
tilsvarende beløb som en kapitaloverførsel fra staten til udlandet.
Effekten på den offentlige saldo af disse registreringer er derfor samlet set neutral, men skattetrykket opgøres nu på det rigtige grundlag.
I nationalregnskabet betyder kapitaloverførslen til udlandet, at nettofordringserhvervelsen overfor udlandet reduceres. Betalingsbalancens løbende saldo,
dvs. betalingsbalanceoverskuddet, påvirkes derimod ikke af kapitaloverførsler.
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I nationalregnskabssystemet, herunder betalingsbalance og offentlige finanser,
indregnes med offentliggørelserne 10. oktober 2016, 3. november 2016 og 15.
november 2016 følgende korrektioner:
Korrektioner i betalingsbalancen, offentlige finanser og nationalregnskabet som følge af uretmæssigt
refunderet udbytteskat
2013

2014

2015

mio. kr.

Opskrivning af skatteprovenu
Kapitaloverførsel fra staten til udlandet1)
Netto-effekt på de offentlige finanser

682
682
0

3.801
3.801
0

7.876
7.876
0

Note. Et svindlet beløb på 59 mio. kr. i 2012 vil tilsvarende blive registreret i statistikkerne i forbindelse med næste hovedrevision af nationalregnskabet.
1) Den korrekte kontering af et tyveri ville i henhold til nationalregnskabsmanualen ESA2010 normalt være som ”anden mængdemæssig ændring”, men på
skatteområdet er det EU- praksis at udgiftsføre tab som kapitaloverførsler. Kapitaloverførslerne er skønsmæssigt fordelt ligeligt på EU- og ikke-EUlande, idet præcise landefordelinger endnu ikke foreligger fra SKAT.

Danmarks Statistik er opmærksom på, at nogle af de svindlede beløb pt. er indefrosset på udenlandske bankkonti, og at disse beløb helt eller delvis eventuelt
kan blive tilbageført til Danmark. Disse tilbageførsler vil i givet fald blive konteret i statistikkerne i det år, hvor tilbageførslen foretages.
Ændringer kan forekomme

Kontakt

Sagen efterforskes fortsat politimæssigt, og de ovenfor nævnte beløb, der nu
indregnes i statistikkerne, kan blive revideret.
Niels Madsen, nim@dst.dk, tlf. 39 17.34 31
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