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Erhvervsminister Simon Kollerup               21. november 2019 

Erhvervsministeriet 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

CC: Skatteminister Morten Bødskov, Finansminister Nicolai Wammen, Folketingets Erhvervs- 

og Skatteordførere, Specialattaché ved EU-Repræsentationen André Schultz Christensen. 

 

Kære Erhvervsminister Simon Kollerup 

Vi skriver til dig angående den kommende diskussion i EU-Rådet om det nødvendige og 

længe ventede tiltag om offentlig land for land-rapportering. Det er nu mere end tre år siden, 

at direktivforslaget først blev forelagt af Kommissionen, og det er dybt bekymrende, at 

forhandlingerne har stået stille indtil nu. Mødet den 28. november er en unik mulighed for 

endelig at nå konsensus, og vi opfodrer derfor regeringen til at støtte en ambitiøs aftale og 

vedtagelse af en ’generel indstilling’ uden yderligere forsinkelse. 

Vi ønsker at kvittere for regeringens positive position på Kommissionens direktivforslag for 

offentlig land for land-rapportering. I ”aftale om styrket indsats mod international skatteund-

dragelse” fra 2017 er vi især glade for, at aftalepartierne blev enige om, at Danmark bør 

tillægge en ”offensiv indsats på internationalt niveau” for at støtte op om EU-forslaget om 

offentlig land for land-rapportering.i Vi er yderligere glade for Danmarks utvetydige støtte til 

EU-Parlamentets krav om at offentlighed i multinationale selskabers regnskaber skal gælde 

for alle lande, og ikke kun for EU’s egne medlemslande samt gruppen af sortlistede lande. Det 

så vi både ved samrådet om offentlig land for land-rapportering den 20. december 2018 og fra 

det reviderede forhandlingsoplæg om offentlig land for land-rapportering forelagt 

Europaudvalget den 8. februar i år. Med regeringens stærke støtte til offentlig land for land-

rapportering mener vi, at det er afgørende, at Danmark på mødet den 28.november klart og 

åbent arbejder for at bryde stilstanden i Rådet, så en ambitiøs aftale opnås.   

De senere års mange skandaler bør være en påmindelse om, hvorfor det er så afgørende at 

få brudt stilstanden. Det estimeres, at vi i Danmark årligt mister mere end 10% af vores 

selskabsskat til multinationale selskaber, der skjuler deres indtjening i skattely. Det er mere 

end 6 milliarder kroner, som i stedet kunne være investeret i offentlige ydelser som uddan-

nelse og sundhed. På verdensplan er tabene endnu voldsommere, ikke mindst for de fattigste 

lande, som er særligt afhængige af indtægterne fra selskabsskatten.  

Det vil være et vigtigt redskab mod aggressiv skatteplanlægning at gøre de multinationale 

selskabers regnskaber tilgængelige for offentligheden. Ved at indføre offentlig land for land-

rapportering vil ikke kun skattemyndighederne, men også politikere, borgere, journalister, 

NGO’er, aktionærer og investorer få adgang til informationen, hvilket kan stille 

virksomhederne til ansvar for deres skattepraksis. Offentlig land for land-rapportering møder 

derfor heller ikke kun opbakning i civilsamfundet, men også i stigende grad blandt private 

virksomheder, investorer og andre erhvervsinteressenter. Eksempelvis har flere danske 

pensionsselskaber ytret deres støtte til forslagetii, senest PenSam, der i et indlæg i Politiken 
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den 19. september opfordrede danske politikere til at presse på i EU for offentlig land for land-

rapportering.iii Tidligere på året valgte Ørsted – som den første virksomhed i Danmark – frivilligt 

at offentliggøre deres land for land-regnskaber.iv Derudover har verdens største frivillige 

rapportering om bæredygtighed, Global Reporting Initiative, fornyeligt introduceret offentlig 

land for land-rapportering for alle deltagende selskaber, herunder flere danske virksomheder. 

Der er med andre ord et stigende momentum mod åbenhed, som kan omsættes til politisk 

handling på mødet den 28. november.  

Selvom Kommissionens forslag er et stort skridt i den rigtige retning, indeholder det flere 

alvorlige smutholder, som skal adresseres, før vi kan opnå den gennemsigtighed, der skal til 

for at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning. Det er især vigtigt at sikre, at multinationale 

selskaber rapporterer for alle lande, de er aktive i, præcis som den danske regering også har 

påpeget i dets forhandlingsoplæg forelagt Europaudvalget den 8. februar. Hvis land for land-

rapportering f.eks. kun gælder for EU-lande, vil virksomhederne sagtens kunne fortsætte 

deres aggressive skatteplanlægning, blot i skattely uden for EU’s grænser. Desuden ville det 

negligere udviklingslandenes behov for transparens, som ofte er hårdest ramt af international 

skatteundgåelse. Det er nødvendigt at fjerne de elementer i forslaget, som tillader 

virksomheder at udskyde eller helt at undgå at rapportere for enkelte lande og sikre, at 

forslaget ikke kun gælder inden for EU’s grænser. 

I dag, fem år efter LuxLeaks-skandalen, er det på tide at vise europæiske borgere, at større 

gennemsigtighed for multinationale selskaber tages alvorligt, og at der er politisk vilje til at 

bekæmpe skadelige skattepraksisser. Vi opfordrer derfor dig, Simon Kollerup, som Danmarks 

erhvervsminister, til at viderebringe regeringens progressive position og presse på for en 

meningsfuld aftale om reel offentlig land for land-rapportering og vedtagelsen af en ’generel 

tilgang’ på Rådsmødet den 28. november.  

 

De bedste hilsner 

 

Lone Loklindt    Rasmus Nørlem Sørensen 

Formand, Nyt Europa    Sekretariatsleder og chefanalytiker, DEO 

Thomas Enghausen    Tim Whyte      

Næstformand, FOA    Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke 

Torsten Fels     Finn Rowold     

Adm. Direktør, PenSam   Formand, Den danske Sonnenbergkreds 

Kristian Weise 

Generalsekretær, Oxfam IBIS 

i https://www.skm.dk/media/1465381/aftaletekst_skattely_3_170517.pdf 
ii https://ugebrev.dk/ledelse/storinvestorer-stoetter-nye-regler-for-aabenhed-om-selskabsskat/ 
iii https://www.pensam.dk/nyheder/2019/multinationale_selskabers_skat_skal_laegges_frem 
iv https://csr.dk/%C3%B8rsted-offentligg%C3%B8r-land-land-skattebetalinger 
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