
Vi giver med den ene hånd og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi giver med en hand og tager med den anden: 
Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra 

udviklingslande 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag fra rapport koordineret af Eurodad 



Vi giver med en hånd og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret  kapitalflugt fra udviklingslande 2013   2  

 
 
 
 
 

Dette er uddrag af en rapport, hvis tilblivelse er koordineret af Eurodad med bidrag fra civilsamfundsorganisationer fra 

13 lande i Europa: 

Christian Aid (England), Christian Aid Irland, CCFD-Terre Solidaire (Frankrig), Debt and Development Coalition Irland (DDCI) 

(Ireland), Demnet (Hungary) and Ekvilib (Slovenia), Forum Syd (Sweden), Glopolis (Czech Republic), Ibis (Denmark), Kepa 

(Finland), Oxfam France (Frankrige), Oxfam Intermon (Spanien), Re:Common (Italien) and the Centre for Research 

on Multinational Corporations (SOMO) (Holland). 

Hvert landekapitel er skrevet og under ansvar af den partner, der hører til i landet (undtagen Luxemborg der er skrevet af 

Eurodad), og afspejler ikke resten af projektpartnernes holdninger.  

 
For yderligere oplysninger kontakt Eurodad: 

Eurodad 

Rue d’Edimbourg, 18 – 26 

Mundo B building (3rd floor) 

1050 Ixelles, Brussels Belgium 

tel: +32 (0) 2 894 46 40 

e-fax: +32 (0) 2 791 98 09 

 

 

 
Design by: Christian Aid 

Copy editing: Vicky Anning 

 
The authors believe all of the details in this report to be factually accurate and current as of 15 November 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

The report has been produced with the financial assistance of the European Union and Norad. The contents of this publication are the sole 

responsibility of Eurodad and the authors of this report and can in no way be taken to reflect the views 

of the funders. 



Vi giver med en hånd og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret  kapitalflugt fra udviklingslande 2013   3  

 
 

Resumé 
 
Den skattemæssige kapitalflugt er et stort problem 
verden over, men i særdeleshed for verdens 
fattigste der hvert år mister milliarder af Euro, som 
følge af denne praksis. I Europa estimeres det at 
tabte skatteindtægter årligt beløber sig på omkring 
1000 milliarder Euro. For udviklingslandenes 
vedkommende forsvinder der hvert år omkring 660 
og 870 milliarder Euro primært som følge af 
multinationale selskabers skatteunddragelse. 
 
Civilsamfundsorganisationer (CSO'er) i 13 
Europæiske lande har i samarbejde produceret 
denne rapport – den første af tre, over de næste tre 
år. I rapporten undersøger organisationerne deres 
respektive landes politik på skatte- og 
kapitalflugtsområdet; hvilke midler deres regeringer 
tager i brug for at bekæmpe hvidvaskning af penge, 
skatteunddragelse og skattesvig; samt landets 
indstilling overfor at lovgive imod problemet i EU. 
Organisationerne fremhæver de Europæiske lederes 
fremskridt – og mangler – på dette felt, og 
præsenterer en videre vej frem. 
 
Rapporten konkluderer at der er et betydeligt spring 
fra politikernes progressive retorik, til de tiltag der 
rent faktisk tages imod kapitalflugten. Dette 
rammer særlig hårdt i udviklingslandene. Konkret 
konstaterer rapporten: 
 

 At ingen af de adspurgte regeringer har 
implementeret et krav om fuld land-for-land 
rapportering af regnskaber for 
multinationale selskaber, og formår derfor 
ikke at skabe tilstrækkelig skattemæssig 
transparens. 

 At hoveddelen af de adspurgte regeringer er 
tøvende overfor at etablere offentligt 
tilgængelige registre, over selskaber og 
fondes reelle ejere. 

 At det fornødne data til at overvåge den 
information som regeringer udveksler i 
skattesager, er sjældent offentligt 
tilgængelig. Rapporten finder desuden at 
lande fra det globale syd kun perifært 
inddrages i denne informationsudvekling. 

 At ingen af de adspurgte regeringer støtter 
et forslag om at inkludere udviklingslandene 
i de politiske processer på skatteområdet. 
Alle støtter de EU's position, hvilket er, at 
OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) bør være det 
primære beslutningstagende forum. Dette 
på trods af OECD's tvivlsomme legitimitet på 

dette område, samt manglen på indflydelse 
fra landene i Syd. 

 

Global oversigt 
 
Rapporten begynder med en global oversigt over 
problemets omfang, samt de alvorlige konsekvenser 
det har for den globale indsats mod fattigdom i 
verdens udviklingslande. Dernæst undersøger den 
nogle af de muligheder der forelægger, for at 
bekæmpe kapitalflugten. Det er i dag de rigeste 
lande – nogle af hvilke er, eller indeholder, skattely 
– der styrer debatten om kapitalflugt gennem G20 
og OECD. Som rapporten vil vise, er der dog 
markante politiske fremskridt der kan opnås 
igennem EU med tilstrækkelig opbakning fra 
medlemslandene. Det globale oversigtskapitel peger 
desuden på betydningen af at sikre, at lovgivningen 
stemmer overens med – og støtter – de 
internationale forpligtelser for at udrydde 
fattigdom. Endelig understreges det, at for at opnå 
reel indflydelse er det af afgørende betydning, at 
regeringerne i de fattigste lande i verden har en reel 
beslutningskompetence, og er centrale deltagere i 
at finde løsninger i de kommende år. 
 

Nationale evalueringer 
 
Hvert af de nationale kapitler etablerer en oversigt 
over landes politiske position i forhold til 
skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. 
Hvert kapitel kortlægger også landets indstilling til 
nuværende politiske processer, globalt og i EU. Højt 
profilerede eksempler på skatteunddragelse 
undersøges, hvilket i visse tilfælde har ført til 
politisk fremgang i kampen mod skatterelateret 
kapitalflugt. Der fremhæves dog også alvorlige 
uoverensstemmelser mellem regeringers retorik, og 
den førte politik. For eksempel har det politiske 
fokus i England – på trods af progressiv retorik 
omhandlende økonomisk samarbejde – været at 
sikre det mest 'konkurrencedygtige' skattesystem i 
G20. 
 
Anden del af de nationale kapitler gennemgår 
reguleringen af hvidvaskning, herunder resultaterne 
af de seneste evalueringer fra FATF (Financial Action 
Task Force). Det undersøges her hvordan de 
forskellige indsatser på dette område er 
struktureret, på tværs af de involverede ministerier, 
samt hvilken lovgivning hvidvasknings af afkastet fra 
skatteunddragelse, falder ind under. 
 
I den tredje del undersøges graden af transparens 
på nationalt niveau, i forhold til selskabers 
skattebetaling, reelle ejerskab, samt land-for-land 
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rapportering. De fleste adspurgte regeringer har 
etableret registre, eller lignende strukturer, til at 
indfange information omkring selskabers ejerskab. 
Alternativt bestyres dette af landets banker, men 
uanset metoden er informationerne sjældent 
tilgængelige for offentligheden. 
 
I kapitlernes fjerde del belyses de individuelle landes 
indstilling til 3 specifikke lovforslag der er til 
forhandling i EU, netop nu: 
 

1. Offentlig adgang til information of 
selskabers reelle ejere, i den fjerde revision 
af EU's Hvidvaskningsdirektiv. 

2. Skatteunddragelse som førforbrydelse for 
hvidvaskning, i den fjerde revision af EU's 
Hvidvaskningsdirektiv. 

3. Land-for-land rapportering for store 
selskaber, som led i den fortsatte revision af 
Regnskabsdirektivet. 

 
Blandt de adspurgte regeringer er der delte 
meninger om disse direktiver. De fleste regeringer 
anerkender behovet for større gennemsigtighed i 
forbindelse med identifikation af selskaber og 
fondes reelle ejere, men anerkender ikke de 
betydelige fordele ved at gøre denne information 
offentligt tilgængelig. 
 
Med hensyn til at gøre skatteunddragelse til en 
førforbrydelse for hvidvaskning, viser rapporten at 
de fleste landes lovgivning allerede stemmer 
overens med dette mål, og hoveddelen støtter også 
op om at indskrive det i den fjerde revision af 
Hvidvaskningsdirektivet. 
 
Frankrig går ind for at vedtage en EU regulering, der 
vil gøre det lovpligtigt for alle større selskaber at 
rapportere på land-for-land basis. Dette er der dog 
kun få andre lande der støtter, og ingen af dem 
kæmper aktivt for at få det indført, nationalt eller i 
EU. 
 
Rapporten viser desuden at, mens et mindre antal 
regeringer anerkender vigtigheden i at inkludere 
verdens udviklingslande i den politiske proces 
omkring økonomisk transparens, er der ingen af de 

adspurgte der støtter oprettelsen af et FN organ, 
med det specifikke formål at bekæmpe kapitalflugt. 
 
Som det sidste undersøger de national kapitler hvert 
lands tilgang til skatterelateret kapitalflugt, gennem 
deres udviklingsbistand. Udviklingsstrategierne i 
visse lande anerkender fordelen ved at styrke 
udviklingslandenes egen indtjening, og at 
kapitalflugten underminerer sådanne initiativer. I 
nogle lande er finansministeriet endda engageret 
politisk i tilrettelæggelsen af udviklingsbistanden, 
omend med blandede resultater, men i de fleste 
tilfælde er det slået fuldstændig fejl at indføre 
skatteretfærdighed i planlægningen af 
udviklingsprojekter. I de værste tilfælde 
modarbejdes udviklingspolitikken aktivt af landets 
skattepolitik. Med andre ord; EU's medlemslande 
giver med den ene hånd, og tager med den anden. 
 

Anbefalinger 
 
Denne rapport opfordrer alle EU's medlemslande til 
at: 
 

 Vedtage i EU, at der skal etableres offentligt 
tilgængelige registre over selskaber og 
fondes reelle ejere. 

 Afkræve fuld land-for-land rapportering af 
alle større selskaber1, hvilket skal inkludere: 

◦ En global oversigt over selskabet (eller 
koncernen): Navnet på hvert land hvori 
det opererer, samt navnene på alle 
søster- og datterselskaber der opererer i 
det pågældende land. 

◦ Koncernens finansielle resultater i hvert 
af de lande hvori den opererer, med en 
distinktion mellem interne og eksterne 
handler, herunder profit, salg, indkøb og 
lønomkostninger. 

◦ Alle aktiver, dvs. alle ejendomme 
selskabet ejer i landet, deres værdi, 
samt vedligeholdelsesomkostninger. 

◦ Skatteoplysninger, dvs. det 
skattepligtige beløb, samt hvad der reelt 
er blevet betalt for hver enkelt skat. 
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 Gøre skatteunddragelse til en førforbrydelse 
for hvidvaskning. 

 Udvikle mekanismer til at måle virkningen af 
den skatterelaterede kapitalflugt på 
udviklingslandene, samt udføre en 'spill-
over' analyse af deres nationale 
skattepolitik med henblik på at styrke 
sammenhængen i den globale udvikling. 

 
Vi opfordrer videre de Europæiske regeringer til at: 
 

 Proaktivt støtte op om oprettelsen af en 
global standard for automatisk 
informationsudveksling, med en tilhørende 
overgangsperiode for udviklingslande, der 
ikke på nuværende tidspunkt kan levere de 
nødvendige oplysninger, grundet mangel på 
administrativ kapacitet. 

 Foretage en grundig undersøgelse, i 
fællesskab med udviklingslandene, af 
fortjenester, risici og muligheder for mere 
fundamentale alternativer til det 
nuværende internationale skattesystem, 
såsom enhedsbeskatning, med særlig vægt 
på de sandsynlige virkninger af disse 
alternativer på udviklingslandene. 

 Etablere et mellemstatsligt skatteforum 
under FN. Dette forum bør fungere som det 
besluttende organ på skattepolitiske 
beslutningsprocesser og sikre, at 
udviklingslandene kan deltage på lige fod, i 
den globale reform af de eksisterende 
internationale skatteregler. 

 

Det globale perspektiv 
 
Alt imens verden kæmper med den økonomiske 
krise, bevæges store mængder livsvigtig kapital ud 
verdens fattigste lande, via den skatterelaterede 
kapitalflugt. Denne kapital flyttes til skattely eller 
gemmes på private bankkonti, i nogle af verdens 
rigeste lande. Denne massive pengestrøm fra de 
fattige til de rige overstiger markant den samlede 
globale udviklingsbistand, som samtidig er faldende. 
 
Skatteunddragelse og skattesvig er globale 

udfordringer, der betyder noget for os alle sammen. 
Skattepligtige overskud flyttes gennem skattely og 
sløres af uigennemsigtige selskabsstrukturer, for at 
muliggøre en effektiv nul-beskatning. Dette udhuler 
det nationale beskatningsgrundlag ved at mindske 
skatteindtægter, og skaber reelle problemer for 
vores samfund, der afhænger af disse midler til at 
finansiere offentlige ydelser. 
 
Europa-Kommissionen estimerer at 
skatteunddragelse står for et årligt tab på 1 billion 
Euro, bare i Europa.2 I verdens udviklingslande siger 
et konservativt skøn at der forsvinder mellem 660 
og 870 milliarder Euro om året, som følge af ulovlig 
kapitalflugt og herunder primært 
skatteunddragelse.3 Dette skøn medregner ikke 
selskaber der, gennem korruption eller strategiske 
aftaler, formår at undgå overhovedet at blive 
afkrævet en skattebetaling.4 
 
Organisationen Christian Aid anslår at 
udviklingslandenes omkostninger, som følge af bare 
to slags skatteunddragelse – transfer mispricing og 
falsk fakturering – løber op i godt 100 milliarder 
Euro om året. Dette er mere end hvad disse lande 
modtager årligt i udviklingsbistand.5 Bistanden 
forbliver et vigtigt middel i kampen mod fattigdom, 
men hvis det var muligt at indfange de astronomiske 
beløb der tabes i skat, kunne det give disse lande en 
reel chance for at komme på fode. Til en 
sammenligning estimeres det at omkostningerne 
forbundet med at forebygge, diagnosticere og 
behandle malaria globalt, vil være omkring 3.8 
milliarder Euro om året. Som det ser ud lige nu, 
afsættes mindre end halvdelen af disse penge, på 
trods af at malaria er en af de førende årsager til 
børnedødelighed i verdens udviklingslande, og at FN 
advarer om en seriøs risiko for en kommende 
epidemi.6 Mere generelt står udviklingslandene 
overfor et finansieringsunderskud på over 112 
milliarder Euro årligt, for at kunne opfylde de 
udviklingsmål der blev sat ved årtusindeskiftet 
(Millennium Development Goals), og som skal sørge 
for basale sociale goder, så som uddannelse, 
sundhed, vand og sanitet, samt fødevaresikkerhed.7 
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Finanskrise og økonomiske stramninger 
 
I øjeblikket kæmper de fleste af verdens regeringer 
med at generere nok skatteindtægter, som krisen 
fortsætter med at give genlyd på tværs af kloden. En 
nylig undersøgelse foretaget af Initiative for Policy 
Dialogue and the South Centre, fandt at omkring 80 
% af verdens befolkning vil opleve stramninger i 
deres økonomi i 2013, og at dette tal forventes at 
vokse til 90 % i 2015. Undersøgelse viser desuden at 
den økonomiske situation ser værst ud på den 
sydlige halvkugle.8 
 
Situationen lige nu er at 98 lande er i gang med, 
eller overvejer, at indføre et lønningsloft, samt at 
gennemføre nedskæringer, blandt andet indenfor 
uddannelses- og sundhedssektoren; 86 arbejder på 
pensionsreformer; 80 lande er i gang med at 
gentænke deres sociale sikkerhedsnet; og 100 lande 
er ved at revidere og reducere deres statslige 
tilskud, blandt andet til fødevarer.9 Imens forsvinder 
der stadig enorme summer som følge af 
skatteunddragelse og skattesvig. I takt med at 
flertallet bliver fattigere bliver de allerrigeste rigere, 
ved at omgå skatten. 
 

Hvem betaler skat?  
 
Regeringers indtægter fra skat falder når 
økonomiske kriser indtræffer. Dette lægger et øget 
pres på finansieringen af essentielle ydelser, og 
vedligeholdelsen af veje, skoler, offentlige bygninger 
og infrastruktur. Uanset om et land er rigt eller 
fattigt, er skatter et uvurderligt middel til effektiv 
regeringsførelse, og danner desuden en gensidig 
forpligtelse mellem borgeren og samfundet. 
Skattebetaling udgør samfundets fundament, og er 
en grundlæggende pligt. At omgå sin skattebetaling, 
uanset om man bevæger sig indenfor eller udenfor 
lovens rammer, er en fundamentalt anti-social 
handling. 
 
Ifølge Eurostats vurdering af de skattemæssige 
tendenser i EU, fra 2013, kommer næsten halvdelen 
af de 27 medlemsstaters skatteindtægter (Kroatien 
ikke medregnet) fra en beskatning af arbejde, og 

omkring en tredjedel fra beskatning af forbrug, 
herunder moms. Beskatning af kapital står for 
omkring en femtedel af Europas skatteindtægter.10 
På globalt niveau er forbrugsbeskatning, så som 
moms og GST (Goods and Services Tax) beskatning, 
vokset dramatisk, både i omfang og i forhold til hvor 
mange lande der benytter det (150 lande)11, mens 
selskabsskatter er støt faldende alle steder pånær 
Afrika.12 
 
Forbrugsbeskatning rammer de fattige 
disproportionalt hårdt, fordi det handler om en 
større del af deres relative indtægt – penge de 
primært bruger på mad og dagligvarer. For verdens 
fattigste kan et forøget skattebidrag gøre en stor 
forskel, direkte og indirekte, på deres levestandard 
og fødevaresikkerhed. 
 

… Og hvem betaler ikke skat? 
 
Der har været opmærksomhed på det seneste, 
omkring multinationale selskaber der unddrager sig 
deres skat, og store mærker, herunder Starbucks, 
Google, Amazon og Apple har fået hård kritik. På 
tværs af Europa har der lydt ramaskrig, ovenpå 
mediernes afsløring af Starbucks, der kun har betalt 
1 % i skat, af de 3.5 milliarder Euro, de har tjent i 
England siden 1998.13 14 Multinationale selskabers 
kreative midler til at omgå en retfærdig 
skattebetaling giver anledning til bekymring, fordi 
det betyder at skattebyrden falder disproportionalt 
andetsteds. Desuden medvirker det til at dræne 
svage stater, og tvinge dem ud i økonomiske 
stramninger, på befolkningens bekostning. 
 
Det er hovedsageligt multinationale selskaber der 
drager nytte af en såkaldt ”aggressiv 
skatteplanlægning” på tværs af landegrænser. Små 
og mellemstore virksomheder kan ikke ’konkurrere’ 
med denne praksis, fordi de sjældent har midlerne 
til at udlicitere deres skatteplanlægning til 
eksperter, eller simpelthen fordi deres geografiske 
placering ikke gør det muligt at flytte penge rundt 
på tværs af grænser. De fleste familieejede 
virksomheder opererer udelukkende indenfor 
grænserne af en indenlandsk økonomi og kan ikke 
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deltage i disse former for ’skattekonkurrence’. 
 
Selvom ikke alle selskaber er implicerede i denne 
praksis, påvirker det alle lande i verden. 
Udviklingslandene kæmper med de multinationale 
selskabers skattesvig – præcis ligesom de udviklede 
lande. Påvirkningen er dog mere direkte i verdens 
fattigste lande, hvor de økonomiske stramninger 
mærkes umiddelbart af de befolkninger der er 
fuldstændig afhængige af deres regering, for basale 
sociale ydelser. 
 
Udover de store selskaber har der også været et 
øget fokus på de superrige individer, der profiterer 
på skatteunddragelse og gemmer deres rigdom i 
skattely. I foråret 2013 stod verden vidne til en 
syndflod af skandaler, der afslørede milliarder af 
dollars gemt væk i skattely verden over. The 
International Consortium of Investigative Journalists 
havde gravet sig igennem 2 millioner lækkede 
dokumenter, og opsummeret op imod 260 
gigabytes af information.15 Det de fandt frem til 
omhandlede mere end 170 lande, og 
dokumenterede et kunstigt net af skuffeselskaber 
og skjulte bankkonti, bundet sammen i strukturer 
designet til at forvirre og vildlede enhver 
skattemæssig efterforskning. 
 
Den globale finansskandale, der blev døbt ’offshore 
leaks’, inkluderede en detaljeret udredning af 
hvordan store Europæiske banker – herunder de 
franske banker PNB Paribas og Crédit Agricole16, 
samt Tysklands største bank, Deutsche Bank17 – 
havde oprettet skuffeselskaber i skattely, for at 
kunne tilbyde deres kunder komplet 
hemmeligholdelse af deres finansielle oplysninger, 
og en lav eller ikke-eksisterende skatteprocent. I 
England blev en ukendt person afsløret som direktør 
for mere end 1200 selskaber, hvilket øjeblikkeligt 
satte gang i en debat omkring manipulation af 
skuffeselskabers ejer informationer og hvidvaskning 
af penge.18 I kriseramte Grækenland fandt 
journalister desuden mere end 100 græske 
selskaber i skattely, som den græske regering ikke 
kendte til.19 
 
 

Tomme kalorier 
 
I rapporten Sweet Nothings afslørede ActionAid 
hvordan den britiske mad gigant Associated British 
Foods (ABF), gennem deres datterselskab Zambia 
Sugar Plc, formåede at opnå en årlig omsætning på 
200 millioner dollars over fem års sukkerproduktion, 
og generere over 18 millioner dollars i overskud, 
men kun betale 0,5 % af sin indkomst i skat, til den 
zambiske regering. For at opnå dette, 
argumenterede ActionAid, har Zambia Sugar Plc 
gjort brug af en række forskellige kreative – men 
lovlige – taktikker til at omgå skat. 
 
For eksempel brugte selskabet næsten 2,6 millioner 
dollars på ”indkøbs- og administrationsgebyrer” fra 
et irsk søsterselskab der – ifølge dets egne 
reviderede konti – ikke havde en eneste ansat i 
Irland.20 ABF nægtede at Zambia Suger Plc betalte 
gebyrer til andre dele af koncernen for at reducere 
sine skatteomkostninger, og udtalte at betalingerne 
var for eksportydelser, tredjeparts entreprenører og 
udstationeret personale i Zambia. ActionAids 
rapport viste også hvordan selskabet havde gjort 
brug af smuthuller i traktater, skattely, samt 
muligheden for at rokere ejerskab gennem irske, 
mauretanske og hollandske holdingselskaber. I 
sidste ende formåede selskabet, gennem en retssag 
mod den zambiske skatteadministration, at få 
klassificeret sin indtægt som ”landbrugsindkomst”, 
og derved udnytte en skattelempelse der originalt 
havde været tiltænkt lokale zambiske bønder.21 
 
Resultatet er et selskab der, på ActionAids estimat, 
fra 2008-2010 betalte mindre indtægtsskat – i 
absolutte tal – end en zambisk landarbejder, 
samtidig med at det tjente stort på at producere og 
sælge sukker til afrikanske og europæiske kunder. 
ActionAid anslår at den skatteindtægt som den 
zambiske regering er gået glip af, ville være nok til at 
sende et barn i skole hvert 12 minut.22 
 
  



Giving with one hand and taking with the other: Europe's role in tax-related capital flight from developing countries 2013    

8 
 

Skattely of hvidvaskning: Toppen af isbjerget 
 
At der findes skattely har aldrig været en 
hemmelighed, men med ’offshore leaks’ skandalen 
blev problemets omfang gjort tydeligt for 
offentligheden. Det man fik at se var dog kun en 
brøkdel af sandheden. Ifølge en undersøgelse 
foretaget af James Henry for Tax Justice Network 
løber mængden af rigdom der er gemt væk i 
skattely, op i omegnen af 16 til 25 billioner Euro.23 
Denne skjulte kapital er ikke inkluderet i analyser af 
ulighed i samfundet, hvilket fører til et meget 
ufuldendt billede af den reelle ressourcefordeling i 
verden. Det vides dog med sikkerhed at en tredjedel 
af verdens rigdom forsvinder ud af verdens 
udviklingslande. Med andre ord: Vi modtager flere 
penge fra Afrika, end de modtager fra os.24 
 
Disse enorme pengesummer der undslipper 
beskatning, om de indehaves af enkeltpersoner eller 
skuffeselskaber (selskaber der faciliterer 
transaktioner for andre selskaber uden aktiv 
virksomhedsdrift eller væsentlige aktiver), 
hemmeligholdes bag en uigennemsigtig lovgivning, 
og gøres usynlige for skattemyndighederne i de 
lande hvori de er genereret. Gennem en 
international labyrint af skuffeselskaber, samt andre 
kreative juridiske strukturer, designet specifikt til at 
skjule selskabernes virkelige (eller ’reelle’) ejere, kan 
disse ubeskattede overskud hvidvaskes, og 
genindføres i økonomien forklædt som lovlig 
indtjening.25 
 
Det er på tide at ændre det regelsystem der 
muliggør denne praksis. Denne rapport undersøger 
hvordan et antal Europæiske lande håndterer disse 
udfordringer, samt den globale forbindelse mellem 
skatterelateret kapitalflugt og 
fattigdomsbekæmpelse. 
 

Mulige løsninger 
 
Selvom man kan fremføre det argument, at det er 
en moralsk forpligtelse at betale sin skat, er det i 
sidste ende de folkevalgte politikeres ansvar at 
etablere en effektiv lovgivning, uden smuthuller. 

Kun politikere i folkets tjeneste kan afmontere de 
strukturer der muliggør denne lyssky praksis, og 
heldigvis begynder der at være en øget politisk 
interesse i at finde frem til bæredygtige løsninger. I 
Europa er der allerede talrige forslag, som angivet 
nedenfor, der i øjeblikket behandles af Europa-
Parlamentet og det Europæiske Råd. 
 
Kapitalflugten er en global udfordring, der påvirker 
alle lande, men på EU-plan er det vigtigt at skride til 
handling, for at vise at der er vilje til forandring, og 
at der tages ansvar. På globalt plan skal der sikres 
lige vilkår for beskatning, og det net af 
hemmeligholdelse der giver multinationale 
selskaber en uretfærdig fordel skal rives i stykker. I 
denne rapport undersøges de Europæiske landes 
forståelse af sammenhængen mellem den 
skatterelaterede kapitalflugt og den global indsats 
mod fattigdom, samt deres indstilling overfor 
konstruktionen af globalt orienterede løsninger. 
 

Kampen mod hemmelighederne 
 
Et vigtigt skridt i kampen mod skattesvig – og imod 
en mere bæredygtig global finansiel struktur – er 
sikringen af fuld transparens for multinationale 
selskaber på tværs af landegrænser. Dette kan 
opnås ved at afkræve de multinationale en 
aflægning af regnskaber på land-for-land basis, der 
inkluderer: 
 

 En global oversigt over selskabet (eller 
koncernen): Navnet på hvert land hvori det 
opererer, samt navnene på alle søster- og 
datterselskaber der opererer i det 
pågældende land. 

 Koncernens finansielle resultater i hvert af 
de lande hvori den opererer, med en 
distinktion mellem interne og eksterne 
handler, herunder profit, salg, indkøb og 
lønomkostninger. 

 Alle aktiver, dvs. alle ejendomme selskabet 
ejer i landet, deres værdi, samt 
vedligeholdelsesomkostninger. 

 Skatteoplysninger, dvs. det skattepligtige 
beløb, samt hvad der reelt er blevet betalt 
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for hver enkelt skat. 
 
Ved hjælp af denne øgede transparens kunne det 
muliggøres at sammenligne profit, skattebetalinger 
og økonomisk aktivitet, i individuelle lande og 
dermed granske mistanker om skatteunddragelse. 
Det ville også givet et klarere billede af hvordan 
nationale og internationale skattesystemer 
interagerer. Værdien af denne salgs rapportering 
blev anerkendt af EU i starten af 2013, med en 
række forbedringer af Regnskabsdirektivet, 
herunder land-for-land rapportering for skovbrugs- 
og mineselskaber. Senere også med indførelsen af 
en mere stringent udgave af land-for-land 
rapportering for banker, i Kapitalkravsdirektivet.26 
 
I øjeblikket diskuteres det i EU, at foreslå land-for-
land rapportering for større selskaber.27 Hverken 
Europa-Parlamentet eller det Europæiske Råd har 
dog fremført nogle lovforslag på området, om end 
aktører i begge institutioner har udtrykt deres støtte 
til et sådant forslag.28 
 
Udover land-for-land rapportering er der brug for 
større gennemsigtighed omkring hvem der rent 
faktisk bestemmer over de penge der er spredt ud 
over store koncerners selskabsstuktur. Et selskabs 
reelle ejere, altså dem der får gavn af ejerskabet 
eller kontrollen over et selskab, kan gemme sig bag 
nominelle ejere, eller selskaber i andre lande der er 
registreret som ejere. Hermed gøres det umuligt for 
myndighederne, eller offentligheden, at vide hvem 
der rent faktisk står bag selskaber, og andre 
finansielle enheder. Vigtigheden af at identificere 
selskabers reelle ejere anerkendes i de standarder 
der er blevet udarbejdet af FATF (Financial Action 
Task Force) – det primære internationale organ til 
evaluering af landes indsats overfor korruption og 
hvidvaskning af penge.29 Uden den fornødne 
transparens omkring ejerskab og kontrol over de 
finansielle strukturer hvori penge gemmes og flyttes 
rundt, kan de fortsat frit tjene som flugtbiler for 
penge tjent gennem kriminalitet, korruption og 
skatteunddragelse.30 
 
Der findes forskellige systemer til at registrere 
ejerskab, på tværs af EU. I øjeblikket diskuteres 

muligheden for et trans-europæisk 
registreringssystem, som del af den fjerde revision 
af Hvidvaskningsdirektivet. Det er dog meget vigtigt 
at disse registres gøres offentligt tilgængelige, og 
gør det muligt for borgere – der også er skatteydere 
– civilsamfundsorganisationer, samt andre landes 
regeringer, at tilgå denne information. Denne 
revision indeholder også en forhandling omkring 
hvidvasknings strafbarhed, og specifikt om 
skatteunddragelse skal gøres til en førforbrydelse 
for hvidvaskning. Med effektiv håndhævning kunne 
en sådan lovændring indføre alvorlige straffe for 
skatteunddragelse.31 
 
Denne fjerde revision er del af en større 
handlingsplan fra Europa-Kommissionen, med 
initiativer til at styrke bekæmpelsen af 
skatteunddragelse og skattesvig.32 Denne 
handlingsplan fremlægger en række initiativer, samt 
to specifikke anbefalinger, hvoraf den ene er at der 
skal opnås enighed omkring definitionen på et 
skattely, for derved at kunne sortliste de lande der 
falder under denne definition. Dette er endnu et 
område hvorpå Europa har mulighed for at føre an i 
kampen mod kapitalflugten, ved at presse 
skattelyene til at ændre deres lovgivning, og blive til 
medspillere i kampen mod de globale finansielle 
udfordringer, i stedet for modspillere. 
 

Informationsudveksling 
 
For at kunne vurdere internationale selskabers 
skattemæssige forpligtelser, har skattemyndigheder 
generelt brug for indsigt i aktiver og indtægter der 
befinder sig udenlandsk. Denne information er nødt 
til at være frit tilgængelig fra de lande hvori disse 
aktiver og indtægter befinder sig. Indtil nu har de 
fleste skattemyndigheder – i tilfælde af mistanke 
om skatteunddragelse – opnået adgang til sådan 
information ved at indgive individuelle 
anmodninger, og kun i de lande hvormed de havde 
traktater der gjorde informationen tilgængelig. Det 
primære problem med denne løsning er at den 
myndighed der indgiver anmodningen, på forhånd 
er nødt til at besidde en betydelig mængde 
information. Dette betyder at et stort antal 
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skatteunddragere aldrig bliver holdt ansvarlige, fordi 
de relevante skattemyndigheder ikke nødvendigvis 
har nok information om dem, til at kunne indgive en 
anmodning. Det er grunden til at 
informationsudvekslingen er nødt til at være 
automatisk, som anerkendt af diverse regeringer, og 
ikke mindst G20 lederne, på et møde i september 
2013.33 OECD har i deres action plan, lagt op til at 
oprette en global standard for automatisk 
informationsudveksling. 
 
I EU har fem af de store medlemslande startet et 
pilot-initiativ, med det formål at indføre automatisk 
informationsudveksling. Mange andre lande, både 
indenfor og udenfor EU, har tilsluttet sig initiativet.34 
Derudover har rentebeskatningsdirektivet – der 
indeholder elementer af automatisk udveksling af 
information mellem medlemslande, vedrørende 
rentebeskatning – fået en politisk opblomstring, 
efter i mange år at have været blokeret af enkelte 
medlemmer.35 
 
Der er dog den bekymring, i forhold til alle disse 
direktiver, at de udfordringer som verdens 
udviklingslande står overfor, samt deres politiske 
synspunkter, ikke tages i betragtning. Nogle af 
landene vil måske ikke have kapacitet til fuldt ud at 
gengælde delt skatteinformation, fra starten, men 
det er vigtigt at huske at udviklingslandene rammes 
særdeles hårdt af den skatterelaterede kapitalflugt 
(se boks 1). Hvor det kan bevises at et land ikke 
besidder den administrative kapacitet til at 
gengælde automatisk udvekslet information, bør 
det være muligt at tillade en overgangsperiode, der 
kan give landet mulighed for at opbygge denne 
kapacitet, og stadig opfattes som en del af en global 
aftale om automatisk informationsudveksling. Den 
politiske støtte til dette, mere retfærdige forslag, 
har dog været overvejende svag.36 
 
FATF (Financial Action Task Force) 
 
FATF er et mellemstatsligt organ, oprettet i 1989 for 
at bekæmpe hvidvaskning af penge, finansiering af 
terrorisme og spredning af 
masseødelæggelsesvåben. En europæisk 
underafdeling kaldet MONEYVAL (the Committee of 

Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 
Measures and the Financing of Terrorism) blev 
etableret i 1997 indenfor det Europæiske råd, med 
det formål at evaluere hvorvidt medlemsstaterne 
levede op til FATF anbefalinger. 
 
Eksperter i MONEYVAL udfører regelmæssigt 
evalueringer af hver af EU’s 30 medlemslande. Disse 
vurderes på i høj grad de overholder hver af FATF’s 
anbefalinger. Skalaen går fra Non-compliant (NC), 
gennem partially compliant (PC) og largely 
compliant (LC) til compliant (C). 
 
Evalueringerne styres af en international komité af 
eksperter og finder sted regelmæssigt i 4-7 års 
cyklusser. Desværre forbliver FATF’s sortlistning af 
medlemsstater meget politisk. F.eks. blev 
Luxembourg ikke inkluderet på listen fra 2011, hvor 
mange udviklingslande, med en højere score, blev.37 
Luxembourg rangerer som nummer to på den liste 
Financial Secrecy Index lavede i 2013.38 
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Luk smuthullerne 
 
Økonomisk transparens gennem offentlig adgang til 
information om selskaber i alle lande, samt 
automatisk udveksling af information, er de centrale 
byggesten til at ændre det defekte system, der 
tillader massive kapitalstrømme at blive flyttet 
rundt for at undgå skattebetaling. Det anerkendes 
nu at visse finansielle aktiviteter er med til at udhule 
landes skattegrundlag, og muliggør en 
nulbeskatning af overskud. Den nuværende 
lovgivning på området formår ikke at imødekomme 
disse udfordringer. Dette har G20 indset, sammen 
med behovet for en ændring på vegne af de 
påvirkede udviklingslande. OECD er blevet 
engageret i at understøtte dette arbejde, og referer 
til problemet, som problemet om BEPS – eller Base 
Erosion (udhulingen af skattegrundlaget) and Profit 
Shifting (multinationale selskabers bevægelse af 
overskud, for at undgå skat). 
 
De problemer som forsøges løst gennem en global 
skattereform, så som OECD’s BEPS action plan, er 
enorme. Internationale aftaler der blev indgået for 
at undgå dobbeltbeskatning, bruges nu i visse 
tilfælde til at sikre en dobbelt-’nul-beskatning’. 
Multinationale selskaber kan oprette 
skuffeselskaber, uden økonomisk aktivitet i de lande 
hvori de befinder sig, for at udnytte nationale 
skattefordele, for eksempel ved at drage fordel af 
skattelettelser på visse typer investeringer. 
 
På trods af en udtalt politisk vilje til at løse disse 
problemer, er EU og verdens regeringer langt fra at 
implementere nogle løsninger. OECD’s toårige 
action plan placerer magten hos sine egne 
medlemslande (af hvilke der er 34), samt G20 
medlemslandene. Dette er et forum der består af 
nogle af verdens rigeste lande. Det ekskluderer 
fuldstændig verdens udviklingslande, og der er 
tilmed flere af de involverede lande der fungerer 
som skattely. Dette skaber et alvorligt 
troværdighedsproblem med hele den politiske 
proces, fordi medlemmerne af OECD og G20 er de 
lande der står til at tjene mest på opretholdelsen af 
det nuværende system. 

 
For at imødekomme dette har OECD39 lavet vage 
henvisninger til FN’s ekspertudvalg ECOSOC (UN 
Committee of Experts on Tax Matters, hosted under 
the Economic and Social Council)40, der inddrager 
verdens udviklingslande i sine drøftelser, men ikke 
har nogen magt til at træffe beslutninger. 
Begrundelsen for denne fremgangsmåde, samt 
detaljer om hvordan det vil fungere i praksis, er helt 
fraværende. 
 
Udviklingslande, støttet af Norge41 og en stor 
gruppe civilsamfundsorganisationer42, har foreslået 
at oprette et internationalt organ under FN, til at 
styre internationale forhandlinger på 
skatteområdet. Dette ville være et politisk organ, i 
modsætning til det nuværende ekspertpanel 
ECOSOC. De fleste lande i OECD, G8 og G20 har dog 
forholdt sig tøvende overfor dette forslag, eller 
offentligt sat sig imod, for i stedet at fremhæve 
sådanne fora som OECD, G8 og G20, som de 
centrale instanser for internationale 
skatteforhandlinger.43 
 

Bistand og sammenhæng i udviklingspolitik 
 
På langt sigt bør skatteindtægter erstatte 
udviklingsbistanden. Udviklingsbistanden er dog 
stadig yderst nødvendig for at finansiere 
grundlæggende ydelser, og forbedre levestandarden 
for verdens fattigste, specielt dem i de mindst 
udviklede lande, hvor udviklingsbistanden kan tegne 
sig for over 10 % af bruttonationalindkomsten. Hvis 
det bruges ordenligt kan bistand bruges 
kapacitetsopbyggende og sikre bedre mobilisering 
af ressourcer på længere sigt. Det kan bruges til at 
fremavle ansvarlighed i regeringsførelse, og fremme 
økonomisk transparens.44 
 
Udviklingsbistandens erklærede mål er at hjælpe til i 
kampen for at udrydde fattigdom, og forbedre 
levestandarden for fattige og marginaliserede 
mennesker. Disse mål kan dog undergraves hvis 
donorerne yder bistand på den forkerte måde. 
Eksempler på dette er bunden bistand (hvor den 
givne bistand skal bruges i det land hvorfra den er 
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givet, eller evt. andre specificerede lande); Gennem 
utilpasset teknologisk bistand; uformelt bunden 
bistand gennem offentlige kontrakter; og gennem 
mangel på forudsigelighed i støtten. Disse iboende 
problemer med udviklingsbistand, fremhæver 
vigtigheden af at opbygge en kapacitet for lokal 
mobilisering af ressourcer, med skat som det 
vigtigste middel. 
 
Udviklingsbistanden kunne målrettes bedre, med 
henblik på at opbygge administrative og politiske 
kompetencer i udviklingslandene. Afkastet af en 
investering i lokal ressourcemobilisering vil være 
forholdsmæssigt høj, da bistand er fire gange så 
ustabil som skatteindtægter.45 På nuværende 
tidspunkt bruges kun en brøkdel af den globale 
udviklingsbistand på kapacitetsopbygning. Dette 
skal forøges, hvis udviklingslandene skal kunne 
formå at frigøre de potentielle ressourcer, som en 
effektiv og retfærdig beskatning kunne give. Hvis 
udviklingslandene valgte at prioritere lokal 
ressourcemobilisering, kunne mere og bedre 
koordineret bistand gøre en stor forskel, på dette 
område. 
  
I 2013 forsvandt der langt flere penge ud af Afrika, 
end der strømmede ind i bistand.46 Dette kunne 
EU’s medlemslande arbejde for at ændre, gennem 
en mere sammenhængende udviklingspolitik. Der 
må oprettes mekanismer til at måle effekten af 
skatterelateret kapitalflugt i udviklingslandene, og 
spill-over analyser af nationale skattesystemer 
burde være en del af EU’s medlemslandes 
sammenhængende udviklingspolitik. Dette ville 
være et skridt imod en fremtid hvori regeringer fra 
verdens rigeste lande ikke længere gav med den ene 
hånd, og tog med den anden. 
 
For at gøre et reelt fremskridt hen imod 
international skatteretfærdighed, er de Europæiske 
regeringer nødt til at tage ansvar for at sætte en 
stopper for den skatterelaterede kapitalflugt, der 
udplyndrer verdens udviklingslande. De 
ovenstående reformer er midler til dette. Der skal 
foretages mere robuste vurderinger af hvordan 
verdens fattigste påvirkes af kapitalflugten, og den 
offentlige debat omkring hvilke løsninger der skal 

tages i brug, skal inkludere civilsamfundet. Det 
forsøger denne rapport at lægge op til. 
 
 

Konklusion 
 
Denne rapport afdækker at der, i de 13 evaluerede 
lande, ikke tages de nødvendige politiske tiltag til at 
bekæmpe et problem på denne størrelse. På det 
nationale niveau viser rapporten at de fleste 
evaluerede regeringer kun kræver en begrænset 
finansiel afrapportering fra selskaber. Desuden er 
der en generel modvilje imod at gøre sådanne 
informationer offentligt tilgængelige. 
 
På EU-plan bevæger dagsordenen sig lidt hurtigere, 
grundet nylig fremgang på land-for-land 
rapportering, men ikke hurtigt nok. Visse regeringer 
indikerer at de støtter land-for-land rapportering, 
mens andre tøver med at melde klart ud på 
området. Og mens mange regeringer udtaler at de 
støtter op omkring automatisk 
informationsudveksling, er der generel uenighed om 
hvordan det rent praktisk skal fungere. 
 
Størstedelen af de adspurgte lande støttede op om 
G20/OECD som det organ der skal implementere 
automatisk informationsudveksling. Dette øger 
risikoen for at den kommende globale ’standard’ 
ikke kommer til at indbefatte – eller gælde for – der 
lande der ikke har kapacitet til at indsamle den 
nødvendige information. Der vil højst sandsynligvis 
heller ikke blive tale om en overgangsperiode for de 
lande der skal bruge tid til at opbygge denne 
kapacitet. 
 
På tværs af alle undersøgte lande, er det en kilde til 
stor bekymring, at der næsten ingen politisk vilje er, 
til at sikre konsistens og sammenhæng i 
regeringernes nationale politik og deres position i 
EU og globalt. Mens en række af de adspurgte 
regeringer anerkendte vigtigheden i at mobilisere 
lokale ressourcer til at reducere afhængigheden af 
bistand, afspejles dette ikke i den førte politik. 
Faktisk fremhæver denne rapport at potentielle 
skatteindtægter for udviklingslandene reduceres 
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direkte gennem disse regeringers skattepolitik. 
 
Ligeledes bekymrende er de adspurgte regeringers 
velvillighed, overfor at lade OECD dominere 
beslutningsprocesserne internationalt. OECD’s 
medlemskab er meget begrænset, og flere af 
medlemmer bærer en stor del af skylden for 
kapitalflugtens muliggørelse. Ved at placere 
beslutningskompetencen udelukkende i OECD, 
nedsættes muligheden for en retfærdig og inklusiv 
løsning drastisk, specielt for de mennesker der lever 
i verdens fattigste lande. 
 
Imens der verden over gennemføres økonomiske 
stramninger, betaler millioner af mennesker hver 
dag for de multinationale selskabers uretfærdige 
adfærd. Selskaberne har fået lov til at spille deres 
eget spil, og er endda i flere tilfælde blevet hjulpet 
af vores regeringer. 
 
Uretfærdigheden i den globale skattebetaling, er en 
af vor tids største skandaler. Det er en af de største 
hindringer for at opnå bæredygtig udvikling i alle 
verdens lande. Som fattigdommen øges påvirker 
kapitalflugten millioner af menneskers liv, negativt. 
Det er på tide med retfærdighed. Folket ved det, og 
vores regeringer begynder at indse at de ikke 
længere kan lade stå til. Det er på tide at de lagde 
handling bag ordene. 
 
 
 

Danmark 
 

Generel oversigt 
 
Danmark finanspolitiske stilling fortsat er blandt de 
stærkeste i EU, selv om væksten i BNP er faldet til 
0,5 % under krisen. i 2012 lå den offentlige gæld på 
omkring 45 % af BNP, hvilket er indenfor rammerne 
af hvad der godkendes i EU. Skatteprocenten i 
Danmark er 45 - 55 %, og kun overgået af Sverige i 
EU. Selskabsskatten på 22 % er en anelse under det 
europæiske gennemsnit.47 
 
I 2013 lå Danmarks Udviklingsbistand på 16 

milliarder kr., 0,83 % af BNP, med ingen forventet 
relativ stigning i 2014.48 Danmark er den 
tredjestørste donor i EU, i forhold til BNP, efter 
Sverige og Luxembourg (også Norge), selv om 
udviklingsbistanden relativt til BNP er faldet med 
0,23 % siden 2000. 
 
Skatteunddragelse skaber meget opmærksomhed i 
de danske medier. En artikel i Ugebrevet24 
afslørede i september 2013 at der i øjeblikket – fra 
Danmark – er gemt 275 millioner kr. væk i skattely.49 
I december 2012 viste en analyse desuden at to ud 
af tre virksomheder i Danmark ikke betaler nogen 
selskabsskat overhovedet.50 Skatteminister Holger 
K. Nielsen har ved flere lejligheder fordømt 
selskabers aggressive skatteplanlægning og har – 
under det såkaldte Project Money Transfer51 – givet 
SKAT myndighed til at søge oplysninger om banker 
der mistænkes for at snige penge ud af landet. Indtil 
videre har det indtjent omkring 1.2 milliarder, og er 
ved at blive udvidet til 14 unavngivne skattely. 
 
I Financial Secrecy Index for 2013 blev Danmark nr. 
66 ud af 82 lande, grundet en mangel på officielle 
registre over selskabers ejerskab, eller et krav om at 
selskaberne selv skulle offentligøre sådanne 
informationer.52 
 

Lovgivning omkring hvidvask 
 
I Financial Secrecy Index for 2013 modtager 
Danmark en score på 49,7 %, for bekæmpelse af 
hvidvaskning. Den lave vurdering relaterer sig 
sandsynligvis til det faktum, at en ny 
hvidvaskningslov først trådte i kraft den 1. marts 
2006 (FATF 2006: 8). I 2010 skrev FATF følgende, i 
den opfølgende rapport: "Danmark har afhjulpet de 
konstaterede mangler til ovennævnte anbefalinger, 
og er i de fleste af de vigtigste henstillinger på et 
niveau, hovedsageligt svarende til compliant (C) 
eller largely compliant (LC). Betydelige fremskridt er 
desuden gjort på de overordnede anbefalinger, der 
blev vurderet NC eller PC".53 
 
Den danske finansielle efterretningsenhed er kendt 
som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 
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International Kriminalitet (SØIK), og blev etableret i 
1973. Selv om antallet af medarbejdere har lagt på 
omkring 20 siden 2008, er antallet af rapporter om 
mistænkelige transaktioner steget med næsten 300 
% siden da, med banker og pengeoverførere som 
vigtigste informanter. I 2012 blev i alt 4.511 
rapporter indsendt hvoraf 766 førte til sagsmål. Kun 
få efterforskninger giver anledning til straffesager 
hvert år, hvilket nogle teoretiserer, er et spørgsmål 
om utilstrækkelig finansiering. SØIK hævder selv at 
det skyldes de danske pengeinstitutter omhu, 
hvilket gør at deres rapporter om mistænkelige 
aktiviteter ofte viser sig at være enten grundløse, 
eller yde grundlag for sager der kan afgøres uden for 
retten. 
 

Gennemsigtighed omkring skat og reelt 
ejerskab 

 
Danmark har underskrevet 52 aftaler om udveksling 
af skatteinformation og 69 
dobbeltbeskatningsaftaler. Der er udarbejdet en 
national sortliste over skattely, men Helle Thorning 
Schmidt, den danske statsminister, har offentligt 
sagt at hun er positivt stillet overfor ideen.54 
 
Erhvervsstyrelsen har planlagt lanceringen af et 
offentligt tilgængeligt ejerskabsregister i 2014, for 
alle danske aktie- og anpartsselskaber. Dette vil dog 
ikke indeholde oplysninger om selskabers reelle 
ejere, men kun de umiddelbare ejer, hvilket holder 
muligheden åben for at selskaber kan være ejet af 
udenlandske holdingselskaber. 
 
I juli 2012 blev det pålagt SKAT at gøre danske 
virksomheders skattebetalinger offentlige, med 
undtagelse af enkeltmandsvirksomheder (lov 591). 
Desværre sammenskrives datterselskabers 
skattebetalinger med moderselskabets, og det er 
kun muligt at se skattebetalinger for det nuværende 
år, ikke foregående, så der er langt fra fuld 
gennemsigtig.55 
 
Danmark kræver ikke at selskaber indberetter deres 
skattebetalinger på land-for-land basis. Den danske 
skatteminister har flere gange udtalt sig progressivt 

omkring skatteretfærdighed56, men der er i 
øjeblikket ingen initiativer i retning af at indføre 
land-for-land rapportering i lovgivningen, med 
undtagelse af de drøftelser der kan føre til dets 
optagelse i det kommende Non-Financial Reporting 
direktiv i EU. 
 
Danmark er forholdsvis progressiv på 
gennemsigtighed indenfor skat. Den høje 
selskabsskat gør Danmark uattraktiv som et skattely, 
hvilket kan være en del af forklaringen på hvorfor 
der ikke er et politisk fokus på transparens indenfor 
skattebetaling, reelt ejerskab af virksomheder, og 
land-for-land rapportering. 
  
Støtte til EU-regulering 
 
Danmark støtter generelt EU’s bestræbelser på at 
bekæmpe skatteunddragelse og hvidvaskning af 
penge. Regeringen støtter EU’s handlingsplan til 
bekæmpelse af skattesvig og –unddragelse (the EU 
Action Plan to Tackle Tax Evasion & Avoidance)57, og 
er fortaler for en sortlistning af skattely.58 
 
Danmark støtter også land-for-land rapportering, 
dog ikke progressivt. Større danske virksomheder er 
forpligtet til at rapportere om deres 
samfundsansvar i deres årsrapport. Ifølge 
Erhvervsstyrelsen er der en stigende tendens til at 
danske virksomheder offentliggør deres 
skattebetalinger, som en del af denne rapport, selv 
om det ikke kræves. 
 
På EU-plan er Danmark fortaler for at gøre 
oplysninger om selskabers reelle ejere offentligt 
tilgængelige, og har udtalt at et sådant register vil 
blive lavet hvis det besluttes i EU. 
 
Mens skatteunddragelse ikke er en førforbrydelse til 
hvidvaskning i Danmark, er straffen for 
skatteunddragelse i forvejen højere end for 
hvidvaskning. Erhvervsstyrelsen udtaler at Danmark 
forventes at støtte et lovforslag i EU der vil 
gennemføre dette. 
 
Danmark er motiveret til at bekæmpe 
skatteunddragelse og fremme økonomiske 
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gennemsigtighed, og støtter de igangværende EU-
initiativer på disse områder. Danmark støtter passivt 
at der foretages endnu større forbedringer, men i 
praksis vil de ikke spille nogen proaktiv rolle på 
området.. 
 

Støtte til global regulering 
 
Danmark er aktivt engageret i OECD, og går ikke ind 
for oprettelsen af et internationalt organ på 
skatteområdet, under FN. Selv om det er en 
udviklingspolitisk prioritering at sikre sammenhæng 
i udviklingspolitik, med hensyn til 
skattespørgsmålet, arbejder Danmark ikke aktivt for 
at bringe udviklingslandenes stemme til 
forhandlingsbordet. En dansk embedsmand fra 
skatteministeriet påpeger, at der allerede findes et 
sådant organ under FN nemlig ECOSOC. Der er ingen 
politiske ambitioner i Danmark, omkring endnu et 
sådant organ. 
 
Med hensyn til automatisk udveksling af 
oplysninger, er den danske skatteminister meget 
progressiv og Danmark vil uden tvivl støtte 
international lovgivning på dette område. Danmark 
underskrev I november 2012 FATCA aftalen med 
USA. 
 
Den danske regering er relativt progressivt omkring 
skatteretfærdighed, men afstemmer sine 
ambitioner til hvad der er muligt indenfor OECD. Der 
ses ikke nogen grund til at konstruere et nyt organ, 
med en øget tilstedeværelse af lande fra det globale 
syd. 
 

Sammenhæng i udviklingspolitik 
 
Danmarks Udviklingsstrategi understreger at 
Danmark vil styrke indsatsen i kampen mod skattely, 
dæmme op for kapitalflugten og fremme en 
retfærdig beskatning af naturressourcer i verdens 
fattigste lande. I 2013 begyndte Danida at 
implementere en sammenhængende plan om 
udvikling og skat. Planen lægger vægt på støtte til 
internationale netværk der er engagerede i 
gennemsigtighed indenfor udvindingsindustrien, 

samt rådgivende støtte til tiltag mod kapitalflugt i 
fem partnerlande. 
 
Mens Danmark kører en stærk retorisk linje på 
skatteretfærdighed, som led i sine 
udviklingsmæssige prioriteter, er der en mangel på 
intern konsistens. Information om selskabers reelle 
ejerskab registreres ikke, og danske selskaber 
afkræves ikke deres årsrapporter på land-for-land 
basis. Den danske uvilje overfor at støtte et FN-
organ på skat, der ville omfatte en bredere 
repræsentation af udviklingslande, antyder også at 
skatteretfærdighed kunne tages mere alvorligt i 
danske udviklingspolitik. 
 
I 2011 oprettede den daværende danske 
udviklingsminister den afrikanske garantifond, i 
skattelyet Mauritius.59 Det vakte opsigt i de danske 
medier, selv om ministeren påstod at det var den 
begrænsede mængde korruption, samt en robust 
finansiel arkitektur, som var grunden til placeringen 
i dette skattely. Trods den nuværende 
udviklingsministers fordømmelse af placeringen, 
ligger den stadig i Mauritius, om end der for nylig 
har været diskussion om at flytte fonden til Kenya.. 
 
Danmark er blandt de Europæiske lande der har den 
højeste bistand, i forhold til BNP. Derudover 
befinder skatteretfærdighed sig på 
udviklingspolitiske dagsorden, og konkrete, positive 
tiltag er taget gennem udviklingsstøtte. Desværre er 
der en mangel på konsistens i den politiske 
beslutningsproces, når en dansk udviklingsfond kan 
ende i et skattely. Ligeså alvorligt er det at Danmark 
forholder sig så tøvende til de lovforslag i EU, der 
søger at indføre registre over reelt ejerskab, og 
land-for-land rapportering.. 
 
 

Konklusion 
 
Danmark fører en stærk retorik mod 
skatteunddragelse og skattely. I vid udstrækning har 
dette medført en oprydning i landets eget 
skattesystem, og indførelsen af mekanismer til at 
fremme økonomiske gennemsigtighed. Gennem sin 



Giving with one hand and taking with the other: Europe's role in tax-related capital flight from developing countries 2013    

16 
 

udviklingsbistand er Danmark også begyndt på at 
gennemføre specifikke projekter, for at bistå 
partnerlande i at bekæmpe kapitalflugten. Men 
trods den stærke retorik og mange specifikke tiltag, 
Danmark har ikke taget en ledende rolle på nordisk, 
EU eller globalt plan. Endvidere lader danske 
repræsentanter i EU og andre internationale 
instanser, til at glemme at overveje 
udviklingslandenes stemme, når der diskuteres 
initiativer til at begrænse kapitalflugten. 
 
De danske myndigheder har været 
imødekommende, og har delt næsten alle de 
oplysninger der blev anmodet om, i udarbejdelsen 
af denne rapport. Der er både offentlig og politisk 
motivation i retning af større finansiel 
gennemsigtighed i Danmark, samt vilje til at slå ned 
på skatteunddragere og facilitatorer. I det store hele 
er det dog stadig mere ord end handling. 
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