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Abstract 

Increasing focus on international harmonization of taxes, especially due to globalization, 

has caused the European Commission to propose a new regulatory framework in 2011. The 

framework has been referred to as “Country by Country” (CBC) and it will affect extrac-

tion- and logging companies. The European Commission proposes the introduction of a 

CBC reporting system and on a single project basis. 

The framework is to provide greater transparency in taxes paid by the companies in their 

countries of operation. The objective of the proposed framework is to respond to interna-

tional development and to enhance transparency in laws and regulations as well as to pro-

mote voluntary standards that require or encourage oil, gas and mining companies to dis-

close the amounts of taxes they pay in in the different countries. In order to ensure a com-

mon reporting system for the companies, a CBC reporting requirement would be incorpo-

rated into the Transparency Directive including all companies listed in EU regulated mar-

kets regardless of the country within the companies are based. The following types of 

payments would be reported; production entitlements, taxes on profits, royalties, dividends, 

bonuses for signature, discovery and production, fees for license, rental and entry together 

with other considerations for licenses and/or concessions and at last other direct benefits to 

the governments concerned.  

In an attempt to counteract the possibility for multinational companies to pay too little or 

no taxes in Denmark, the Danish government adopted a tax law in 2012. The Bill contains 

tax payment information on companies that will be published by the Danish Ministry of 

Taxation to the general public. 

This thesis will analyze the need for increased tax transparency, and what characterizes 

this need for transparency, as well as what future issues and dilemmas associated with the 

European Commission Tax regulatory and the revised Danish taxes are. These issues will 

be analyzed through three research questions. These research questions focuses on what 

characterizes the need for tax transparency, why this need arises, as well as how the regula-

tions are expected to be received by the individual respondents and stakeholders such as 

authorities and non-government organizations. Finally, the focus will be on how tax trans-

parency works in practice and what challenges can be expected in the future including the 

relations to the society.  
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1. Indledning  
I en tid, hvor den øgede fokus på virksomheder og deres skattebetalinger skaber fornyet 

debat omkring den måde, hvorpå skattebetalingerne bliver håndteret, har Europa-

Kommissionen efter længere tids proces udarbejdet et nyt lovforslag, (COM(2011) 684 

final), der forelå i sin endelige form fra oktober 2011. Lovforslaget vedrører oplysninger 

om skattebetaling for multinationale virksomheder i udvindingsindustrien under betegnel-

sen ”country by country” rapportering. I EU-Kommissionens lovforslag er der både taget 

stilling til afgifter, moms og skat for at give en større åbenhed på alle områder, hvilket gi-

ver mulighed for at afdække virksomhedernes og de involverede landes anvendelse af dis-

se.  

I den overordnede debat bliver der talt om tax governance og tax transparency, der beskri-

ver åbenhed og gennemsigtighed ved skattebetalinger i henhold til en lovgivningsmæssig 

regulering. De enkelte virksomheders skattebidrag eller tax contributions er derved kom-

met i fokus og den øgede interesse omkring tax transparency har i de seneste år været gen-

stand for en del debat, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af rapporter fra de store revisi-

ons- og konsulentvirksomheder, bl.a. PwC samt Ernst & Young. Den øgede interesse har 

betydet, at der er kommet fokus på åbenhed ved skattebetalinger udenfor det strengt regu-

latoriske og samfundet generelt har fået en større interesse for emnet. Det er ønsket, at an-

vendelse af tax contributions for de implicerede multinationale selskaber vil skabe en stør-

re åbenhed/tax transparency i forhold til skattebetalingen, da selskaberne skal oplyse skat-

tebetalingerne land for land i en større detaljeringsgrad end tidligere.  

Der er også i Danmark et øget fokus på tax transparency, senest med vedtagelse af lov nr. 

591 af 18. juni 2012, der har resulteret i implementeringen af de åbne skattelister i decem-

ber 2012. Dette betyder, at SKAT offentliggør skatteoplysninger for alle skattepligtige 

selskaber i Danmark. Offentligheden har dermed mulighed for at erhverve detaljerede skat-

teoplysninger, hvilket har skabt en del debat fra forskellige respondenter, bl.a. Dansk Indu-

stri og CEPOS.  

For at bedre kunne præcisere, analysere og konkludere på de ovenstående begivenheder i 

en problemorienteret kontekst, er det hensigtsmæssigt at beskue processerne omkring EU 

lovforslaget og de åbne skattelister fra et teoretisk standpunkt. Der er i afhandlingen valgt 

tre teorier, der på hver sin måde fokuserer på forholdet mellem virksomheder og deres om-
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kringliggende respondenter, herunder de institutionelle institutioner, brancheorganisationer 

og uafhængige organisationer. Ved fastlæggelse af lovforslagenes interessenter vil interes-

sentteorien finde anvendelse for på denne måde at få et overblik over de interessenttyper, 

der gør sig gældende og hvorledes de valgte interessenter responderer på henholdsvis EU-

Kommissionens lovforslag og de åbne skattelister. Institutionel teori med udgangspunkt i 

Christine Olivers framework omhandlende strategiske responser til institutionelle processer 

fra 1991 skal ses som en overbygning på interessentteorien, da frameworket kan give et 

overblik over de strategiske sammenhænge, der er mellem interessenter, virksomheder og 

myndigheder. Legitimitetsteorien vil efterfølgende benyttes for at give et overblik over 

virksomhedernes legitimitet og hvorledes virksomhederne agerer i samspil med det om-

kringliggende samfund, samt hvilke værdier, normer og krav, der anvendes i et fremtidigt 

perspektiv. Med afsæt i EU’s definition og virksomhedernes anvendelse af strategien cor-

porate social responsibility (CSR) vil brugen af CSR blive analyseret i henhold til virk-

somhedernes sociale samfundsansvar, der i høj grad ses om en del af virksomhedernes 

evne til at legitimere sig selv og deres aktiviteter på. 

1.1 Problemstilling 
Nærværende afhandlings udgangspunkt er den forventede åbenhed, som skattebetalinger i 

de multinationale selskaber muliggør i kraft af EU-Kommissionens lovforslag, hvoraf det 

fremgår, at EU ønsker at indføre større åbenhed omkring skattebetalinger i form af ”coun-

try by country” rapportering. Dette vil blive sammenholdt med den åbenhed og den formo-

dede øgede skattebetaling, som de åbne skattelister i lov nr. 591 af 18. juni 2012 giver. 

Disse lovtekster er valgt, da de begge har til formål at øge åbenheden og skabe gennemsig-

tighed ved skattebetalinger, hvilket dog bliver præsenteret og anvendt på to vidt forskellige 

måder og det er derfor interessant at se på, hvorledes reaktionerne og den bagvedliggende 

proces ved begge lovforslag, samt håndteringen omkring de åbne skattelisters implemente-

ring har udformet sig. Der vil derfor lægges vægt på åbenhed omkring og håndtering af tax 

transparency i EU-Kommissionens lovforslag og den ændrede danske skattelovgivning.  

Det interessante er, hvorledes de forskellige respondenter har reageret overfor lovforslaget 

og der er stor forskel på f.eks. non governmental organizations, NGO’ernes respons i for-

hold til konsulentvirksomheder og brancheorganisationer. Det er i takt med respondenter-

nes øgede indflydelse derfor interessant at se på, hvorledes de forskellige interessenter har 
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modtaget lovforslaget, deres respons på hele processen og hvorvidt en øget åbenhed mu-

liggør en hensyntagen til samfundets interesser.   

1.1.1 Problemformulering 

For at kunne præcisere målet med denne afhandling så konkret som muligt, kan ovenstå-

ende problematik indsnævres, som følgende:  

Hvad kendetegner behovet for større åbenhed og hvilke fremtidige problemstillinger 

og dilemmaer er forbundet med ”country by country” rapportering på EU-plan og de 

åbne skattelister i Danmark?  

Problemformuleringen vil blive besvaret og yderligere præciseret ved hjælp af afhandlin-

gens tre forskningsspørgsmål, der vil blive inddraget og behandlet i kronologisk rækkeføl-

ge i afhandlingens gennemgang af den ovenstående problemformulering. 

• Hvad kendetegner behovet for åbenhed ved skattebetalinger/tax transparency og 

hvorfor er der dette behov?  

• Hvordan er eller forventes reguleringen at blive modtaget af de enkelte responden-

ter, herunder interessenter, som f.eks. myndigheder og NGO’er?  

• Hvorledes fungerer åbenhed ved skattebetalinger i praksis og hvilke udfordringer 

kan dette give i fremtiden? 
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2. Metode 
Det ønskes igennem en dokumentanalyse af EU-Kommissionens forslag og lov nr. 591 af 

18. juni 2012, samt tilhørende materiale og relevant empiri belyst, hvorfor der i første om-

gang er dette behov for åbenhed ved skattebetalinger og hvorledes dette er kendetegnet. 

Den 9. april 2013 blev det offentliggjort, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet er kom-

met til enighed omkring offentliggørelse af oplysninger for udvindingsindustrien og virk-

somheder med skovning af primærskove, hvilket fremgår af EU-Kommissionens memo 

(MEMO/13/323, 9. april 2013). Den endelige udformning af lovteksten er dog ikke vedta-

get og denne beslutning vil derfor ikke påvirke den videre analyse af lovforslaget 

COM(2011) 684 final.   

Afhandlingen vil igennem en induktiv tilgang til problemfeltet forsøge at forankre sin teo-

ridannelse i empirisk data og på denne måde gå fra det specifikke til det generelle (Jacob-

sen, Lippert-Rasmussen, Nedergaard, 2010:30-31). Det vil sige, at vi indsamlede vores 

data, afgrænsede det og undervejs valgte de til formålet passende teorier. Den induktive 

øvelse går fra empiri til teori. 

Vores analyse tager sit afsæt i en intertekstuel1 dokumentanalyse, hvor vi har indsamlet 

relevante dokumenter, sat dem i deres sammenhæng og behandlet dem som selvstændige 

aktører. Dette har givet os et overblik over lovforslagenes opståen – både i en interessent 

og en lovmæssig kontekst. Det problem, der kan opstå ved en dokumentanalyse, er, at der 

kan være manglende informationer og sammenhænge, der ikke er nedfældet i dokumenter-

ne.  

Denne problemstilling er i afhandlingen blevet adresseret ved hjælp af kvalitative inter-

views. Igennem tre kvalitative interviews har vi forsøgt at udfylde de huller, der forekom i 

den eksisterende dokumentanalyse og vi har således gået fra at indsamle data til at skabe 

empiri. Det data, der bliver skabt i det kvalitative interview, ville ikke eksistere uden, at vi 

involverede os aktivt i vores empiriske undersøgelsesfelt og det kan derved siges, at vi går 

fra at være observatører og indsamlere, til at være aktører. Dette har vi været opmærk-

somme på i vores interviews og har kompenseret for dette igennem udarbejdelse af kvalita-

tive interviewguides.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Intertekstualitet!er!et!begreb,!der!forklarer,!at!en!specifik!tekst!får!sin!mening!fra!andre!!
tekster,!dvs.!at!teksterne!har!en!sammenhæng!(Atkinson!&!Coffey,!2004:!66I69).!
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En del af det empiriske materiale, der finder anvendelse i nærværende afhandling er de 

høringssvar, der i høj grad ligger til grund for det endelige forslag omkring ændring af EU-

direktivet og den ændrede danske skattelov, lov nr. 591 af 18. juni 2012 med særligt fokus 

på de åbne skattelister. Høringssvarene anvendes således til at give et overblik over den 

bagvedliggende proces ved forslagene, samt hvilke interessenter, der tager aktivt del i pro-

cessen. Rapporter vedrørende tax transparency, der bl.a. er udarbejdet af Ernst & Young 

og PwC vil ligeledes blive anvendt. Der er ligeledes anvendt materiale fra NGO’en Publish 

What You Pay (PWYP), der i kraft af deres interesse for øget åbenhed i udvindingssekto-

ren, har haft stor deltagelse og indflydelse på lovforslagets udformning og indhold, hvilket 

bl.a. er sket igennem høringssvar.   

2.1 Dokumentanalyse 
Denne afhandlings dokumentanalyse tager sit afsæt i Christopher Gads research 

per ”Dokumenter i styringspraksis – om læsestrategier og tekster som etnografiske objekter” 

fra 2010. Heraf fremgår det, at Gad i sin opfattelse af dokumenter ser dokumentet som en 

særskilt aktør, der for at opnå en høj grad af analytisk materiale anvender to forskellige 

læsestrategier – at læse med og mod teksten. Grunden til, at Gad vælger at anvende begge 

typer af læsestrategier, skyldes, at den samlede forståelse ved dette er større og mere an-

vendelig end ved anvendelse af en enkelt læsestrategi. Denne måde at læse både med og 

imod teksten kaldes intertekstualitet. For at forstå dette, er det vigtigt at få en forståelse af, 

hvad de to læsestrategier indebærer. Den første læsestrategi ”at læse mod teksten”, er den 

traditionelle humanistiske og kritiske tilgang, hvor problemet kan være, at der alene foku-

seres på tekstens indhold og hvorledes dette er komponeret i stedet for at se dokumentet i 

et større perspektiv (Gad, 2010:1). Dette kan betyde, at et dokuments indholdsmæssige 

vaghed alene kan betyde, at dokumentet bliver vraget og det er derfor vigtigt at pointere, at 

et dokument med vagt indhold sagtens kan få stor betydning i forhold til, ”… hvordan vir-

kelighed forstås og produceres bestemte steder (Ibid 8). Gad mener med dette, at dokumen-

terne ikke skal opfattes som passive stykker papir, men som aktive selvstændige aktører, 

der påvirker beslutningssfæren på samme måde som andre interessenter. Den anden læse-

strategi ”reading with the text” er identificeret med STS-tilgangen, hvilken beskriver, at 

dokumenter og tekster bliver betragtet som aktører ”… der gør et stykke ontologisk arbejde, 

dvs. at de er med til at skabe og vedligeholde bestemte virkeligheder ved at cirkulere og 

interagere med andre  
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aktører.” (Ibid:7-8). Denne tilgang er dog heller ikke optimal, da denne strategi ikke er 

kritisk i sin tilgang til forståelsen af det pågældende dokument og derfor vil den korrekte 

læsestrategi ifølge Gad være en blanding af disse to strategier - ”Snarere er det en over-

skridelse af skellet mellem at læse effekter og at læse indhold, som jeg mener, bør kende-

tegne en god læsestrategi.” (Ibid:9) og det er netop denne sammensatte tilgang til doku-

menterne, der forsøges anvendt i nærværende afhandling. Nedenstående figur giver et 

overblik over, hvorledes de forskellige dokumenter anvendes i forhold til deres relevans og 

betydning.  

 

Figur 1 og 2, oversigt over anvendte dokumenter ift. EU-Kommissionens lovforslag og den 

danske skattelov, kilde: egen tilvirkning. 

På figurerne fremgår det tydeligt, at de fleste dokumenter hænger sammen, da der har væ-

ret og stadig er i forhold til EU-Kommissionens lovforslag en sammenhæng mellem do-

kumenterne – høringssvarene bliver afgivet på baggrund af et lovforslag, der så igen i no-

gen grad tager højde for indholdet af høringssvarene og interessenternes meninger. Dette 

bevidner om en sammenhængende og til tider langstrakt proces i f.eks. EU, når og hvis der 

skal tages stilling til lovgivningsmæssige spørgsmål. Processen er i højere grad politisk 

styret i Danmark.  

2.2 Interviewundersøgelse 
I nærværende afhandling vil der udover anvendelse af dokumentanalyse, ligeledes blive 

anvendt kvalitative interviews til skabelse af empiriske data. Der er anvendt kvalitative 

interviews, da denne form for interviews giver mulighed for ekspertviden omkring skatte-

betalinger og åbenhed omkring disse. Dette betyder også, at der ikke vil blive anvendt 

COM (2011) 684 final)
Lov nr. 591 af 18. juni 

2012

Høringssvar Høringssvar

EU interessenters 
respons 

Danske interessenters 
respons

Rapporter/parts-
indlæg

EU interessenters 
respons 

Danske interessenters 
respons

Rapporter/parts-
indlæg
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kvantitative undersøgelser. Der er foretaget tre interviews, der anvendes til analyse af EU-

Kommissionens lovforslag i forhold til åbenhed omkring skattebetalinger og den ændrede 

danske skattelov, der betyder, at det i uge 51 2012 blev muligt at se de åbne skattelister 

inde på SKAT’s hjemmeside.  

Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af manglerne i dokumentanalysen, hvor vi 

igennem de kvalitative interviews har fået yderligere viden i forhold til besvarelsen af pro-

blemformuleringen og de tilhørende forskningsspørgsmål. De enkelte interviews bliver 

verificeret igennem sammenhold med de respektive arbejdspladsers officielle holdninger 

og udmeldinger i debatten, således at der sikres en brugbar informationsindsamling og an-

vendelse heraf: 

Det kvalitative forskningsinterview sigter mod at få nuancerede beskrivelser frem af de 

forskellige aspekter af den interviewedes livsverden; det arbejder med ord og ikke med 

tal. Præcision i beskrivelsen og stringens i meningsfortolkningen i kvalitative interview 

svarer til eksakthed i kvantitative målinger (Kvale, 1997:43).  

På denne måde kan besvarelserne bruges direkte i opgavens kontekst, da empirien er skabt 

i forhold til de anvendte dokumenter og hullerne bliver derved udfyldt.  

2.2.1 Interviewguide 

Der er med udgangspunkt i Kvale blevet udarbejdet en interviewguide, der sætter rammen 

omkring og strukturen for de foretagne interviews. Kvale arbejder ud fra syv stadier, der er 

med til at give et overblik over de forskellige aspekter og relevansen af de enkelte inter-

views. De syv stadier er ”tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verifice-

ring og rapportering.” (Ibid:89).    

I den første del omhandlende tematisering blev der fokuseret på, hvilke temaer der kunne 

anvendes i forhold til præsentationen af afhandlingens fokusområde og forskningsspørgs-

mål. Følgende tre temaer blev valgt ud: EU-Kommissionens lovforslag vedrørende åben-

hed ved skattebetalinger, den ændrede danske skattelov omkring offentliggørelse af skatte-

betalinger, samt generel åbenhed ved skattebetalinger, herunder med henblik på relationer-

ne til corporate social responsibility (CSR).   
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Netop de modsætningsfyldte versioner, og de orienterings- og forståelsesrammer for EU 

lovforslaget og den ændrede danske skattelov har været en del af det, vi ønskede at få ind-

sigt i og derfor er interviewformen valgt som metode til skabelsen af empiri. Til at opnå 

denne indsigt, har det været nødvendigt at opbygge en struktur for interviewet, der kunne 

styre vores interview mod dette mål, da der ellers var risiko for, at interviewene hurtigt 

kunne indeholde information, der ikke er relevant for afhandlingens problemstilling. 

Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i den ovenfor nævnte Kvale tekst og 

spørgsmålene er sammen med de transskriberede interviews at finde i bilag A, B og C.  

Der har ved udarbejdelsen af interviewguiden været fokus på følgende delelementer:  

Tilpasning af guiden til den enkelte interviewperson, således at det har været muligt at an-

vende allerede tilegnet viden ved interviewet. Vi har fokuseret på nogle enkelte overordne-

de spørgsmål, så som spørgsmål vedrørende funktion og baggrund. Vi har derefter valgt at 

stille spørgsmål, der er relevante for den pågældende virksomheds arbejde og til den enkel-

te interviewperson, såfremt dette har været muligt. Dette har også betydet, at der er fokuse-

ret på at stille konkrete spørgsmål i forhold til tidligere artikler skrevet af Sarah Kristine 

Johansen, der repræsenterer IBIS.  

2.2.2 Det semistrukturerede interview  

En semistruktureret interviewform, som den beskrives af Kvale i 1997 muliggør en inter-

viewform, hvor alle de områder, vi ønskede at dække, ville indgå, men som samtidig også 

gav mulighed for at forfølge interessante retninger, der opstod under interviewet. Der blev 

gjort brug af en interviewguide, for på den ene side at kunne strukturere vores tematiske 

hovedemner, samt at kunne forberede dynamiske og indledende spørgsmål til samtlige 

tematiske hovedemner (Ibid:134). Åbenheden i det semistruktureret interview skabte en 

positiv interaktion, og det samlede udfald af denne strukturerede forberedelse gjorde, at der 

blev skabt en åbenhed, samtidig med at vi havde styring af interviewet. Som interviewtype 

blev ansigt-til-ansigt interviewet valgt, idet både interviewpersonerne og vi havde tid og 

mulighed for at mødes.   
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2.2.3 Udvælgelse af interviewpersoner og kontakt til feltet 

I forbindelse med den indledende informationsindsamling omkring Europa-

Kommissionens lovforslag og lov nr. 591 af 18. Juni 2012, er der forsøgt fokuseret på, 

hvilke personer der har udtalt sig i forbindelse med emnerne og den bagvedliggende proces, 

herunder høringssvar. Ud fra dette er der udvalgt nogle interviewpersoner, som vi mener, 

er fagligt relevante i forhold til problemstillingen og der er ligeledes en forventning om, at 

interviewene kan frembringe ny viden og/eller bekræftelse af allerede opnået viden.  

Kontakten til feltet er sket via mailkorrespondance, hvori der kort er beskrevet, hvad af-

handlingen omhandler, samt en forespørgsel om, hvorvidt disse personer er interesseret i at 

deltage i vores interviewundersøgelse. Igennem dette har vi fået kontakt til Kristian Kokt-

vedgaard og Kathrine Lange fra Dansk Industri, samt Sarah Kristine Johansen, der tidlige-

re har arbejdet hos IBIS og som nu er politisk medarbejder hos Concord Danmark2. Der-

udover har vi ved telefonisk henvendelse til Skatteministeriets kontorchef Lise Bo Nielsen 

fået kontakt til Mogens Rasander, der er skatterevisor og har arbejdet i Skatteministeriet i 

de sidste to og et halvt år. Mogens Rasander har ligeledes været med til udarbejdelse af 

lovforslaget omkring de åbne skattelister.  

Til orientering fremgår bilag A og B, der vedrører transskriberingerne fra Dansk Industri 

og IBIS i særskilt materiale, da disse er fortrolige og bilagene fremgår derfor ikke af det 

vedlagte bilagsmateriale.  

2.2.4 Transskribering og analyse 

Efter at have gennemført interviewene og indsamlet vores data, er den indsamlede data 

blevet transskriberet. Interviewene blev grundlæggende transskriberet således, at der er 

lagt vægt på sammenhæng og forståelse i transskriberingen. Små ”tænkeord”, tænkesæt-

ninger og lignende er blevet skrevet ud, da afhandlingens formål ikke er en social interak-

tion, men derimod en skabelse af empiri, hvor der ikke må være tvivl om interviewets ind-

hold og forståelsen heraf. Ved anvendelse af interviewmaterialet til selve analysen, er der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Concord!Danmark!er!et!netværk!for!udviklingsorganisationer,!der!arbejder!for!at!fremme!og!
opnå!en!mere!retfærdig!og!effektiv!udviklingspolitik!i!Europa!og!udviklingslandene!(ConI
corddanmark,!2013).!
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opsat nogle præmisser, der arbejdes ud fra, når de relevante udsagn i transskriberingen 

skulle vælges. Disse præmisser er som følgende: 

• Relevans for problemstillingen, herunder anvendelse til besvarelse af forsknings-

spørgsmålene.  

• Sammenhæng med anvendte dokumenter, så som høringssvar. 

• Besvarelse og/eller uddybelse af spørgsmålselementer, der er relevante for afhand-

lingen, så som definition af projektbasis.  

2.3 Præsentation af referencerammer og kritik 
Til besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål og de tre forskningsspørgsmål er der ved 

teorivalget lagt vægt på, at de valgte teorier indeholder elementer, der kan anvendes til 

besvarelsen. Der er lagt hovedvægt på interessentteorien med sammenkædning af instituti-

onel teori og legitimitetsteorien, da disse kan hjælpe til at analysere, hvorledes interessen-

terne og virksomhederne kan og skal agere i forhold til EU-Kommissionens lovforslag og 

de åbne skattelister i Danmark både nu og i fremtiden. Der er i valget af teori lagt vægt på, 

at teorierne kan supplere hinanden og derved skabe rammerne for en dybdegående besva-

relse af problematikken.  

2.3.1 Interessentteorien 

Interessentteorien eller stakeholderteorien blev udviklet i 1980´erne, hvoraf R. Edward 

Freemans publikation fra 1984 ”Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Free-

man & McVea, 2001:189) var af stor betydning for teoriens udvikling og anvendelse. Teo-

rien finder anvendelse med udgangspunkt i Claus Nygaards tekst fra 2006 ”Interessentteori 

og ressourceafhængighedsteori til analyse og strategizing”.  

Denne teori danner grundlag for forståelsen af de implicerede virksomheders interessen-

ter/stakeholders – hvem er de og hvad er deres interesse i virksomhederne og deres omgi-

velser? Interessenterne er alle de personer eller selskaber med finansiel og politisk interes-

se, der har kontakt og dermed interesse i den pågældende virksomhed og disse kan deles 

op i to typer af interessenter: primære og sekundære interessenter, der blev præsenteret af 

Archie B. Carroll i bogen ”Business and Society. Ethics and Stakeholder Management” fra 

1996 (Nygaard, 2006:185). Det er dog vigtigt at nævne, at kategorierne ikke er absolutte, 

men derimod bliver indholdsmæssigt fastsat af den virksomhed/branche, der er omdrej-
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ningspunkt (Ibid). 

For at få et overblik over interessenterne kan der med fordel anvendes en stakeholder map, 

der er udviklet af Freeman (Freeman & McVea, 2001:193). Når de forskellige typer af 

interessenter er fastsat, kan den pågældende virksomhed/branche efterfølgende gå i gang 

med at besvare de fem spørgsmål, der indgår i virksomhedens ”stakeholder management” 

(Nygaard, 2006:184), hvoraf typer af interessentkrav og virksomhedernes ansvar vil blive 

uddybet i en senere analyse.  

Interessentteorien anvendes af virksomheder og brancher, der skal have en forståelse af, 

hvorledes deres interessenter agerer og influerer virksomheden. Teorien er detaljeret og 

giver et godt overblik over netop dette segment. Teorien har dog et overordnet problem i 

forhold til at skelne imellem primære og sekundære interessenter, da typerne af interessen-

ter kan variere alt efter, hvilket tidspunkt og hvilke præmisser teorien anvendes under. Det-

te betyder, at en sekundær interessent hurtigt kan blive en primær interessent, såfremt der 

er enkelte parametre, der ændres og virksomhederne skal derfor være i stand til at reagere 

på dette. Interessentteorien er en yderst anvendt teori, der anvendes i både strategiske og 

økonomiske sammenhænge, hvilket kan påvirke brugen af teorien i den retning, som en 

virksomhed eller en bestemt interessenttype ønsker. Dette kan give nogle konflikter, fordi 

teorien ikke tager højde for konflikter interessentgrupper imellem og da teorien til tider kan 

blive lidt for generel om end detaljeringsgraden er stor.  

2.3.2 Institutionel teori 

Institutionel teori bygger på mange måder videre på interessentteorien, der fokuserer på 

interessenternes krav til virksomheden, mens institutionel teori mere ser på ”indefra og ud” 

perspektivet og teorien kan derved bedre belyse forholdene i et overordnet perspektiv. In-

stitutionel teori fokuserer på de strukturer, som virksomhederne må handle efter ud fra de 

forskellige interessenters påvirkning og interesse. Teorien indeholder tanken om, at virk-

somheder er underlagt påvirkninger og krav fra institutioner i den kontekst, virksomheder-

ne bevæger sig i. Der er grundlæggende tale om tre former for strukturer: de regulative, de 

normative og de kognitive (Kjær, 2006:227 – 229). 

Til at se, hvorledes den institutionelle proces er blevet modtaget af respondenterne, kan der 

med fordel anvendes elementer af Christine Olivers artikel fra 1991 ”Strategic responses to 
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institutional processes”, der bl.a. ser på de strategiske muligheder, som virksomhederne har 

overfor de institutionelle processer. Disse muligheder dækker over følgende: at virksom-

heden kan føje sig, gå på kompromis, undgå, trodse eller manipulere med den institutionel-

le proces (Oliver, 1991:152). Teorien arbejder ud fra en forudsætning omkring samfundets 

legitimitet, men teorien går ikke i dybden med, hvorledes denne legitimitet fremkommer 

og forandres og legitimitetsteorien kan derfor med fordel anvendes til en grundigere analy-

se af selve legitimitetsbegrebet, der er til stede mellem virksomheder og deres omkringlig-

gende samfund.  

2.3.3 Legitimitetsteorien 

Legitimitetsteorien er en positiv systembaseret teori, der udspringer af den politisk økono-

miske teori, der er defineret af Gray (Unerman, Bebbington og O´Dwyer, 2007:130). Legi-

timitetsteorien er baseret på, at en given organisation til en hver tid må opretholde sin legi-

timitet i samfundet for at sikre sin overlevelse – også i en tid med store økonomiske, socia-

le og politiske forandringer. Fra et organisatorisk perspektiv, er teorien blevet defineret af 

Lindblom i 1994 (Ibid:127 – 128).  

Det helt centrale element i teorien er den sociale kontrakt, der er gældende mellem et sam-

fund og en virksomhed i samfundet. Denne sociale kontrakt er ud fra et givet tidspunkt 

grundlaget for, at virksomheden kan opretholde sin eksistens i samfundet og kontrakten er 

udformet efter de normer, værdier og love, der er gældende for samfundet, hvilket også 

betyder, at kontrakten ændres over tid. Begivenheder indenfor en enkelt branche eller virk-

somhed vil også kunne føre til påvirkninger i flere brancher (Ibid:141), hvor der kan kom-

me øget fokus på f.eks. miljømæssige tiltag, der på denne måde ændrer den sociale kon-

trakt. Det er dog vigtigt at nævne, at kontrakten er en teoretisk konstruktion og det vil ikke 

være muligt at finde en kopi af sådan en kontrakt, da den alene beror på et teoretisk plan 

(Ibid:134). Der er heller ingen klare aftaler om, at en virksomhed skal opfylde elementerne 

i kontrakten i praksis og virksomheden kan derfor godt vælge at sige et og gøre noget an-

det (Ibid:128). 

Fordi legitimitetsteorien bygger på den sociale kontrakt vil der grundet ændringer i sam-

fundet kunne opstå ”legitimitetshuller”, når der ikke længere er konsensus mellem virk-

somheden og samfundet. Dette betyder, at virksomhederne til stadighed skal være op-
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mærksom på, hvorledes de agerer og strategizer i en samfundsmæssig kontekst. Der er 

flere forskellige måder, hvorpå virksomheden kan vælge at reagere på et ”legitimitetshul”, 

herunder at opnå eller genopnå en fyldestgørende kontrakt, at vedligeholde den sociale 

kontrakt eller at reparere kontrakten (Ibid:136), hvis der er sket en skævvridning af for-

ventningsafstemningen mellem kontraktens parter.    

Legitimitetsteorien har ligeledes mange fællestræk med interessentteorien, da begge teorier 

bygger på elementer vedrørende eksterne faktorer, dog er interessentteorien mere detaljeret, 

da denne tager udgangspunkt i forskellige interessenttyper, mens legitimitetsteorien tager 

sit udgangspunkt i den sociale kontrakt, der vedrører samfundet generelt (Ibid:132).  

Der er en risiko for, at teorien kan blive for blød, da der ikke tages højde for andre elemen-

ter end kontrakten, der er rent teoretisk. Det interessante ved denne teori er, at den sætter 

navn på nogle af de ændringer, der sker ude i samfundet og som de fleste anser som en 

naturlig udvikling. Legitimitetsteorien kan derfor ses som en overordnet ramme om den 

samfundsmæssige kontekst, vi lever i og teorien vil derfor kunne finde vedvarende anven-

delse. En generel ulempe ved legitimitetsteorien kan imidlertid være, at teorien kun finder 

begrænset anvendelse, da den sociale kontrakt kun ændres, såfremt der forekommer speci-

fikke begivenheder eller bekymringer ude i samfundet (Ibid:144). Teorien tager heller ikke 

højde for, at der kan være flere samfundsgrupper, som f.eks. virksomheders interessegrup-

per og NGO’er og netop derfor er teorien et godt supplement til interessentteorien og insti-

tutionel teori. Teorien er på mange måder anvendelig, men har tydeligvis sine begrænsnin-

ger i forhold til den skarpere definition af form og indhold.  

2.3.4 Anvendt strategi 

Corporate social responsibility (CSR) er en strategi, der lægger vægt på ansvarlighed og 

strategien er anvendt i mange virksomheder i dag, hvor der flere steder er rene CSR afde-

linger, der tager sig af den pågældende virksomheds sociale ansvarlighed udadtil. Derud-

over er der i Danmark indført lov omkring selvstændig CSR rapportering i årsrapporten. 

Dette er vigtigt, da der i dag er behov for at virksomhederne tager del i det sociale arbejde 

og kan være med til at fastholde og udvikle samfundet. Strategien er oprindelig tænkt som 

virksomheders mulighed for frivillig anvendelse af socialt ansvar uden nogen form for 

økonomisk eller politisk perspektiv. Kort beskrevet er CSR virksomheders anvendelse af 
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social ansvarlighed i deres virke og EU har i 2001 defineret CSR, der er en af de mest be-

nyttede definitioner: ”CSR som et koncept hvor virksomhederne frivilligt integrerer sociale 

og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interes-

senter” (Grønbog, 2001:6).  

CSR som frivilligt koncept er dog ikke længere nogen selvfølgelighed og CSR bliver i dag 

anvendt som en markedsføringsstrategi, hvor der ligeledes påtænkes en forretningsmæssig 

værdi i anvendelsen af CSR og der er i dag i høj grad tale om forretningsdrevet CSR, hvor 

anvendelsen af det sociale ansvar bliver brugt til at øge indtjeningen, hvilket dog kan give 

nogle problemer, da nogle virksomheder har tendens til kun at anvende CSR, når det giver 

en kortsigtet profit (Rosenstock, 21. November 2012). Denne noget uens anskuelse om-

kring begrebet CSR betyder, at strategien på nogle punkter kan misbruges og i stedet for at 

anvendes som frivilligt initiativ, bliver CSR også brugt til at presse virksomheder til at yde 

eller bidrage med mere end det var tiltænkt. På denne måde bliver strategien anvendt i et 

økonomisk perspektiv, der ikke var tiltænkt med den oprindelige definition og brug af CSR 

og det er derfor vigtigt at holde sig for øje om den enkelte interessent anvender strategien 

som et frivilligt initiativ eller som forretningsdrevet CSR.  

2.3.5 Lovgivningsmæssigt materiale 

EU-Kommissionens lovforslag er bygget op således, at der i tiden fra det første lovforslag 

tilbage i 2010 har været en del ændringer i teksten i forhold til det endelige lovforslag fra 

oktober 2011, hvor der ligeledes forventes en del ændringer, såfremt lovforslaget bliver 

vedtaget og skal implementeres. Dette ændrer dog ikke ved, at EU-Kommissionen er en 

valid kilde, der arbejder ud fra et lovmæssigt synspunkt. Materialet omkring de åbne skat-

telister er alene udarbejdet af skatteudvalget på baggrund af bl.a. tidligere henvendelse 

omkring ønsket om en større åbenhed. Lovteksten tager ikke højde for de i processen af-

givne høringssvar, da disse ikke indeholdt ændringsforslag til tekstens udformning. Dette 

betyder også, at det alene er personer med specifik viden omkring skat og virkningerne af 

denne, der har udarbejdet lovteksten og kilden anses derfor som valid.   
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2.3.6 Empirisk data 

De empiriske data er skabt på baggrund af den udarbejdede interviewguide, hvor der er 

lagt vægt på anvendelse af data i forhold til forskningsspørgsmålene. Vi har i analysen 

forholdt os kritisk til udtalelserne, da kildens validitet er relevant for anvendelse af materi-

alet og vi har i vores anvendelse af data taget højde for dette.  

2.3.7 Yderligere materiale 

Yderligere materiale består af tre dele: høringssvar, artikler og materiale fra hjemmesider, 

der i høj grad vedrører interessenternes deltagelse i debatten omkring tax transparency og 

den bagvedliggende proces. Generelt er det således, at det yderligere materiale er påvirket 

af en høj grad af subjektivitet, da materialet kommer fra personer eller grupper med speci-

fikke interesser, såsom høringssvar og artikler, der vedrører EU-Kommissionens lovforslag 

og de åbne skattelister. Dette materiale er derfor primært anvendt til eksempler på reaktio-

ner på processen omkring de to lovtekster og hvorledes modtagelsen af de danske skatteli-

ster har været.   
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Hvad kendetegner behovet for åbenhed ved skattebetalinger/tax 

transparency og hvorfor er der dette behov?  

3.0 Tax transparency 
I de følgende afsnit vil der være en introduktion til begrebet tax transparency/ åbenhed ved 

skattebetalinger og det primære fokus vil være på, hvad der kendetegner behovet for åben-

hed omkring skattebetalinger – hvem har skabt behovet og hvorfor er der dette behov, 

hvilket også kan være med til at give en større forståelse for baggrunden til EU lovforsla-

get og den ændrede lovgivning i Danmark3. Der vil efterfølgende være en kort præsentati-

on af de to tiltag, der er taget for at øge åbenheden ved skattebetalinger på EU-plan og 

Danmark. 

Der vil efterfølgende være en introduktion til de relaterede initiativer, der omhandler ska-

belsen af større åbenhed og gennemsigtighed ved skattebetalinger, herunder det frivillige 

initiativ EITI og Dodd-Frank Act fra USA.  

3.1 Betydning af tax transparency 
Tax transparency i denne sammenhæng betyder generelt, at der er eller på sigt skal fore-

ligge en åbenhed og gennemsigtighed omkring skattebetalinger for udvindingsvirksomhe-

der og multinationale selskaber samt alle skattepligtige selskaber i Danmark4. Mere kon-

kret betyder det, at der eksisterer en åbenhed omkring skattebetalinger i et bestemt land i et 

bestemt år. Dette indebærer, at virksomheden eller de offentlige myndigheder i det pågæl-

dende land offentliggør information om deres indtægter og skattebidrag 

Åbenhed omkring skattebetalinger fungerer i forhold til EU-Kommissionens lovforslag 

således, at et udvindingsselskab eller et logerende selskab, der har indgået en aftale med et 

naturressource stærkt land, f.eks. Ghana, udvinder guld, som virksomheden videresælger, 

men til gengæld betaler skat af indtægten til Ghana (Johansen, 2009:1). Informationen om 

indtægtsbestemte skattebetalinger skal offentliggøres, så den er tilgængelig for lokalsam-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Såfremt!der!ønskes!en!mere!dybdegående!gennemgang!af!de!selskabsretlige!forhold,!der!er!
gældende!for!de!to!lovtekster,!henvises!der!til!bilag!F.  
4!Der!er!enkelte!fonde,!der!ikke!bliver!inddraget!i!de!åbne!skattelister!i!Danmark,!da!disse!
stort!set!ikke!er!skattepligtige.!Personlige!virksomheder!er!heller!ikke!med!på!de!åbne!skatteI
lister!(Bilag!C:336!–!347).!!
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fundet. Derved bliver det muligt at få viden om, hvilken indtægt der tilfalder staten og 

dermed kan landet stille krav om information vedrørende brugen af disse midler. 

Da land-for-land-rapportering indebærer, at virksomheder med aktiviteter i flere lande, 

som f.eks. udvindings- eller multinationale virksomheder skal give regnskabsmæssige op-

lysninger for aktiviteterne i det enkelte land, er der fokus på, om oplysningerne og transak-

tionerne omkring skattebetalingen til de enkelte lande bliver foretaget korrekt. Hvis der er 

tale om koncernforetagende, skal deres transaktioner foretages med overholdelse af trans-

fer pricing5 regulering, hvilket vil blive behandlet senere.  

I Danmark bliver en øget skattemæssig transparens forstået således, at der skal være en 

større åbenhed omkring de skattepligtige virksomheders betalinger, hvilket formodes at 

bidrage positivt – eller negativt til det samlede samfunds opfattelse af og indsigt i virk-

somhederne og deres aktiviteter. Det er ønskes, at der bliver en større gennemsigtighed 

omkring de selskaber, der på nuværende tidspunkt bliver betegnet som nulskatteselskaber 

og selskaber, der i begrænset omfang bidrager til det danske system. Dette skal gøres via 

åbne skattelister, der bliver offentliggjort af de danske skattemyndigheder i forbindelse 

med årsopgørelsen i slutningen af året. Første gang de åbne skattelister blev anvendt var 

ved implementeringen i december 2012.   

For både EU-Kommissionens lovforslag og de åbne skattelister i Danmark gælder det, at 

der ikke fra myndighedernes side er tale om et eksplicit økonomisk incitament i forhold til 

en større åbenhed ved virksomheders skattebetalinger, men det kan nok ikke afvises, at der 

er en vis forhåbning om, at åbenheden skaber en øget skattebetaling, da virksomhederne nu 

skal til at stå til regnskab overfor de regnskabsbrugere, der har interesse i virksomhederne. 

3.2 Behovet for åbenhed omkring skattebetalinger 
Behovet for åbenhed og gennemsigtighed af skattebetalinger er skabt gennem flere års 

debat, hvor flere aktører har deltaget, herunder repræsentanter indenfor EU og NGO’er, der 

bl.a. varetager interesser for udviklingslande med store naturressourcer. I takt med, at den 

internationale samhandel er øget og der er sket en stigning i antal store virksomheder og 

koncerner, er der ligeledes skabt en stigende efterspørgsel og produktion af ressourcer. Da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Transfer!pricing!er!virksomheders!anvendelse!af!intern!prisafregning,!der!skal!foregå!via!
armslængde!princippet,!der!angiver!prisfastsættelsen!(Pedersen, Bundgaard mfl., 2009:362 
– 363).!Se!ligeledes!bilag!F!for!yderligere!oplysninger.! 



! 21!

virksomhederne handler og investerer på tværs af landegrænser, samt foretager interne 

handler i koncernen, er det vigtigt, at transfer pricing reglerne bliver overholdt. Trods dette 

er det vanskeligt at følge de skattemæssige transaktioner/konsekvenser af disse handler, da 

det kan være svært at få et endeligt overblik over de interne prisfastsættelser og omfanget 

af handler.  

I Danmark er behovet for åbenhed blevet skabt over en længere årrække, hvilket bl.a. bun-

der i finanskrisen og den globale udvikling, der presser både virksomheder og skatteadmi-

nistrationen. Dette betyder, at der i Danmark er blevet udarbejdet en handlingsplan i 2010, 

der indeholder forskellige vinkler, hvorpå åbenhed og gennemsigtighed ved skattebetalin-

ger kan imødegås (Handlingsplan, 9. Juli 2010). Det primære fokus i handlingsplanen er at 

styrke indsatsen mod de selskaber, der løbende har haft underskud og derved ikke har væ-

ret skattepligtige i Danmark (Ibid:3).  

Der er yderligere flere aktører, herunder Enhedslisten, der har haft øget fokus på især de 

manglende skattebetalinger fra multinationale virksomheder, der opererer i Danmark, hvil-

ket har medfødt et forslag omkring multinationale selskabers skattebetalinger den 12. April 

2011, hvor ønsket var, at regeringen satte fokus på skattebetalingerne fra de multinationale 

virksomheder igennem beslutningsforslag B 131. Skatteministeriet har med det efterføl-

gende forslag indeholdende de åbne skattelister ønsket ”… at sikre et mere robust sel-

skabsskattegrundlag i Danmark” (SKM, 21. maj 2012:2).  

I lov nr. 591 af 18. Juni 2012 står der, at der i Danmark skal skabes større åbenhed via åb-

ne skattelister, som SKAT skal administrere ud fra virksomhedernes skatteoplysninger i 

selvangivelsen og den efterfølgende årsopgørelse. De åbne skattelister er en del af en større 

lovpakke om selskaber og loven har til formål at sikre mere åbenhed og igennem samfun-

dets mulighed for at stille kritiske spørgsmål til virksomhedernes skattebetalinger at moti-

vere virksomhederne til at bidrage til finansieringen af velfærdssamfundet.  

3.3 Hvorfor er der behov for åbenhed og gennemsigtighed? 
Der er ingen tvivl om, at skabelsen af behovet for en større åbenhed og gennemsigtighed i 

både EU og på nationalt plan i høj grad bunder i økonomiske og samfundsmæssige overve-

jelser, hvilket også ses ud fra de løsningsforslag, der er stillet: EU-Kommissionens lov-

forslag og indførslen af de åbne skattelister i Danmark.  
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Behovet for åbenhed og gennemsigtighed ved skattebetalinger er i EU-regi grundlagt i 

tanken omkring større lighed blandt lande, der er rige på ressourcer, men har en dårlig 

økonomi. Det er svært for lokalbefolkningen at forstå, at deres ressourcer bliver anvendt og 

købt af f.eks. udvindingsvirksomheder og multinationale virksomheder samtidig med, at 

betalingen for ressourcerne ikke er i overensstemmelse med ressourcernes reelle værdi.  

Tanken bag land-for-land-rapportering er, at hvis virksomheder i udvindingsindustrien i 

hvert land, hvor de udvinder naturressourcer, oplyser, hvad de betaler i skatter og afgifter, 

så kan man fra lokal og international side stille hvert enkelt lands regering til ansvar for, 

hvor de mange milliarder bliver af, og om de kommer landet og dets befolkning til gavn. I 

værste fald kan pengene ende i skattelylande eller i lommerne på de forkerte. Indtægterne 

fra udvindingsindustrien ses også som en mulighed for at afhjælpe udviklingslandene ud af 

fattigdom. Forslaget om land-for-land-rapportering er vigtigt, fordi to tredjedele af verdens 

fattigste menneske lever i naturressourcerige lande (PWYP NO, 2012:9). Hvis udvindings-

selskaberne betaler de retmæssige skatter og afgifter til disse lande, vil indtægterne kunne 

hjælpe med til at mindske fattigdommen og øge udviklingen i landene. For at kunne fore-

tage en kvalificeret vurdering af udvindingsvirksomhedernes betalinger af skat til værts-

landene, skal deres betalinger kunne sammenlignes med de aktiviteter, der foregår i det 

enkelte land. På den måde kan det også vurderes, hvor meget der er brugt til den lokale 

udvikling.  

En af grundene til ønsket om en større åbenhed i Danmark er den forholdsvis store andel af 

selskaber, der ikke betaler selskabsskat (Handlingsplan, 9. Juli 2010:3). Dette betyder dog 

ikke nødvendigvis, at selskaberne snyder eller bevidst undgår at betale skat. Der kan være 

flere legitime grunde til, at selskaberne ikke betaler selskabsskat i et givent år, som f.eks. 

øgede investeringer eller tab i et datterselskab. Det er kun nettoindkomsten, der beskattes 

og selskaber har ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst fradrag for løbende udgif-

ter og anlægsafskrivninger mfl., hvilket kan føre til, at en virksomhed betaler for lidt eller 

ikke noget i skat i indeværende år (Ibid).  

Der har tidligere i Danmark været lovmæssige tiltag i forhold til selskabsskatteområdet, 

ved blandt andet implementering af SEL § 2 A, som et værn mod udenlandske og især 

amerikanske selskabers mulighed for at omgå skattebetalinger, transfer pricing og SEL § 

11 B og C, men disse har ikke været tilstrækkelige til at løse problemet om skattebetalinger 
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i Danmark, og mange andre lande. Der har derfor været mange diskussioner, som har med-

ført en skærpelse af loven omkring sambeskatning, fremførsel af underskud, transfer pri-

cing og åbenhed omkring skattebetalinger ved lov nr. 591 af 18. Juni 2012.  

Den generelle økonomiske lavkonjunktur er ligeledes skyld i, at der er kommet mere fokus 

på, hvorledes den økonomiske situation kan vendes og det er netop her, at virksomheders 

skattebetalinger kommer ind i billedet, da denne del udgør en stor del af det samlede øko-

nomiske bidrag i Danmark. Fra at været en ren økonomisk del, er der nu blandt andet 

kommet fokus på, hvorledes virksomheder kan og skal tage del i det overordnede sam-

fundsansvar igennem virksomhedernes skattebetalinger, da samfundet som helhed i stigen-

de grad tillægger samfundsansvaret værdi.    

Regeringen i Danmark har siden 2001 haft fokus på selskabsskattebetalinger og ifølge de 

løbende analyser, er der intet, der tyder på, at den danske selskabsskat udgør en mindre 

værdi end den bør. En sammenlignelig analyse bag handlingsplanen fra 2010 viser, at for 

sammenlignelige lande er der relativt mange selskaber i disse lande, der ikke betaler skat i 

et enkelt indkomstår. Ifølge rapporten, viser analysen, at skatteresultatet i Danmark afhæn-

ger af det enkeltes selskabs virksomhedsform (Ibid:19). Regeringen mener derfor, at selv-

om antallet af selskaber, der ikke betaler skat, ikke afviger meget fra det internationale 

niveau, er der en god grund til at have løbende fokus på, om regelgrundlaget er funktionelt 

og om indsatsen og kontrollen er effektivt, da skattebetalinger påvirker et samfund i for-

hold til flere aspekter (Ibid:3). 

En stor del af verdenshandlen foregår mellem koncernforbundne selskaber, hvilket frem-

kommer af en øget globalisering, der leder til øget vækst(Ibid:7). Dette kræver øget åben-

hed, som vil gøre det nemmere for virksomhederne og de respektive lande at udveksle in-

formationer med hinanden, hvilket også kommer til udtryk i Skatteudvalgets åbne samråd 

fra januar 2013, hvor skatteminister Holger K. Nielsen i svar til spørgsmål X udtaler, at:  

Vi lever i en globaliseret verden, og ikke mindst i en globaliseret økonomi. Dette in-

debærer øgede muligheder for skatteplanlægning og dermed også øgede muligheder 

for selskaberne til at optimere deres skattebetaling i de enkelte lande (Bilag D:38 – 41).  
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Der er ingen tvivl om, at den øgede globalisering er en væsentlig årsag til, at behovet for 

åbenhed og gennemsigtighed er kommet så meget i fokus – dette også set i lyset af den 

økonomiske lavkonjunktur i hele Europa, der uvilkårligt får samfundet til at ændre fokus.  

Som det gør sig gældende i dag kan det være svært at for et overblik over, hvorledes sel-

skaber anvender reglerne omkring transfer pricing og selvom lovgivningen omkring do-

kumentation blev strammet i 2009, kan det være svært at gennemskue om armslængde-

princippet bliver overholdt og de korrekte priser anvendes. Transfer pricing kræver derfor 

effektive og holdbare løsninger for internationale og multinationale virksomheder. Hvis 

der er tvivl omkring den korrekte brug af transfer pricing, kan myndighederne dog anmode 

om dokumentation og i den proces er det en væsentlig udfordring for virksomhederne, at 

dokumentationen for deres skattebetalinger foreligger og opfylder kravet. Hvis samhande-

len mellem to koncernforbundne virksomheder, de såkaldte kontrollerede transaktioner, 

ikke sker på markedsvilkår, vil den ene virksomhed skattemæssigt få et højere overskud, 

end den er berettiget til og tilsvarende vil den anden virksomhed komme til at betale skat 

af en lavere indtjening. Er virksomhederne placeret i hver sit land, kan skatteindtægter flyt-

tes fra det ene til det andet land, hvilket giver en skævvridning i forhold til skattebetalinger, 

da indtægterne typisk flyttes til landet med den laveste selskabsskattebetaling. Med den 

øgede åbenhed og gennemsigtighed er der derfor et ønske om, at de kontrollerede transak-

tioner bliver udført korrekt og selskabsskatten bliver betalt i det rigtige land – med andre 

ord vil åbenheden kunne øge virksomhedens motivation til at betale den korrekte skat, 

hvilket også har været en af regeringens bevæggrunde for forslaget (SKM, 21. maj 2012:2). 

Grundet det øgede behov og fokus på åbenhed og gennemsigtighed ved skattebetalinger er 

det interessant at se på, hvorledes der fra EU-Kommissionens side og fra dansk side er 

kommet forslag og implementering af værktøjer, der kan være med til at opnå en øget 

åbenhed – og en implicit mulighed for øgede skattebetalinger. Der vil derfor være en kort 

præsentation af lovforslaget omkring land-for-land-rapportering og lov nr. 591 af 18. juni 

2012, der bl.a. omhandler de åbne skattelister.   

3.4 Præsentation af COM(2011) 684 final 
EU-Kommissionens direktivforslag (COM(2011) 684 final) fra 25. oktober 2011 indehol-

der forslag vedrørende indførelse af virksomheders skattebetalinger ”country by country” 

og lovforslaget er udarbejdet således, at forslaget ønsker at give mulighed for en større 
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åbenhed og gennemsigtighed omkring skattebetalinger. Offentliggørelsen af den enkelte 

virksomheds skattebetaling opdelt på lande og projektbasis sker ved den enkelte virksom-

heds egen indberetning til skatteadministrationen i det land, hvor virksomheden har drift 

inden for udviklingsindustrien. Dette betyder, at en enkelt virksomhed skal rapportere de-

res skattebetalinger. Dette vil, såfremt forslaget bliver vedtaget, betyde en ændring af det 4. 

direktiv fra 1978 og det 7. direktiv om koncernregnskaber fra 1983 (FSR, 26. oktober 

2011). I første omgang vil dette vedrøre udvindingsvirksomheder indenfor olie, gas og 

mineindustrien samt skovbrugsvirksomheder og på længere sigt er der ønske om, at det 

skal gælde alle multinationale virksomheder. Der bliver ligeledes diskuteret om, at lov-

forslaget skal gælde for banker og andre finansielle virksomheder.  

Baggrunden for lovforslaget skal findes i bl.a. International Accounting Standards Board’s 

(IASB) rapport fra 2010 og et øget pres fra forskellige NGO’er, der arbejder med selska-

bers skattebetalinger og ansvar overfor de lande, selskaberne opererer i. Formålet er at 

skabe en øget åbenhed omkring skattebetalinger og hvad disse bliver anvendt til i de lande, 

hvor ressourcerigdom ikke er lig med økonomisk vækst.  

3.5 Præsentation af lov nr. 591 af 18. juni 2012 
I Danmark har man for at imødegå den øgede efterspørgsel på åbenhed og gennemsigtig-

hed igennem en øget globalisering og økonomiske forandringer indført åbne skattelister. 

Skattelisterne indeholder informationer omkring alle selskaber med fast driftssted i Dan-

mark og listerne er fra december 2012 tilgængelige på SKAT’s hjemmeside, hvor det er 

muligt at søge på den enkelte virksomhed ud fra navn eller CVR-nr. Loven blev vedtaget i 

juni 2012 efter fremsættelse af lovforslag i april 2012 og lovteksten omkring de åbne skat-

telister er uforandret igennem forløbet (Bilag C:78 – 80). Baggrunden for lovforslaget er et 

ønske om at skabe mere åbenhed omkring virksomhedernes skattebetalinger, for på den 

måde at få et indblik i, hvorledes virksomhederne bidrager til det danske samfund og for 

bl.a. at mane myter til jorden omkring manglende selskabsskattebetalinger, da det nu er 

muligt at se flere elementer af bidragene end de oplysninger, der bliver offentliggjort via 

virksomhedernes årsrapport. Formålet med de åbne skattelister er at skabe mere åbenhed 

og fokus på virksomheders skattebetalinger (Bilag D:73 – 79).  
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3.6 Relaterede initiativer 
Det er ikke blot EU-Kommissionens lovforslag, der har fokus på åbenhed ved skattebeta-

linger på et internationalt plan og i de følgende afsnit beskrives nogle af de initiativer, der 

primært er relaterede til ”country by country” rapporteringsforslaget. Initiativerne er det 

frivillige initiativ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) og den amerikanske 

Dodd-Frank Act fra USA, der blev vedtaget i sommeren 2012.  

Der vil efter analysen af EU-Kommissionens lovforslag være en sammenligning af de 3 

initiativer på internationalt plan i afsnit 4.6.  

3.6.1 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

På globalt plan er der i 2002 blevet etableret et frivilligt initiativ - Extractive Industries 

Transparency Initiativ (EITI), hvor bl.a. tidligere premierminister Tony Blair var en af ho-

vedkræfterne bag initiativets begyndelse (EITI, 2013b). I starten var der blot en håndfuld 

lande med og bl.a. Ghana, Nigeria og Azerbaijan var med til at udforske, hvordan de tolv 

EITI principper finder anvendelse (Ibid). EITI indebærer, at olie, gas og mineselskaber 

inklusive de statsligt ejede virksomheder indenfor udvindingsindustrien i det samme land, 

indrapporterer deres betalte skatter og afgifter mv. (MEMO/11/734). En række internatio-

nale koncerner har frivilligt tilsluttet sig EITI, der giver virksomheder indenfor udvin-

dingsindustrien mulighed for at rapportere omkring deres skattebetalinger land for land og 

EITI anvendes hovedsagligt inden for mineindustrien. EITI’s hovedelementer er, at virk-

somheder skal offentliggøre, hvad de betaler og regeringer skal offentliggøre, hvad de 

modtager i EITI rapporterne (EITI, 2013:1). 

I november 2012 var der i alt 37 lande på verdensplan, der havde implementeret EITI, 

hvoraf de 18 lande var forenelige med EITI standarden (EITI, 2013b). Som det eneste eu-

ropæiske land har Norge implementeret standarden og lever fuldt op til de af EITI fremsat-

te krav (EITI, 2013d).  

EITI blev dannet for at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden i bl.a. olie- og mi-

neralrige lande. EITI udgør nogle minimumsstandarder for interaktion mellem regeringer, 

private selskaber og det civile samfund og der arbejdes ud fra grundprincipper og kriterier 

om en bæredygtig udvikling med fokus på åbenhed og udveksling af informationer. EITI 

mener, at: 
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Ved at implementere en standardiseret og international anerkendt procedure for gen-

nemsigtighed, kan regeringer imødekomme de ofte høje forventninger til, og det ofte 

uklare billede af, indtjening fra mineral- og olieaktiviteter (EITI, 2013a). 

EITI mener også, at udvindingsindustrien kan have en god effekt på samfundets økonomi, 

hvilket fremgår af deres 12 principper (EITI, 2013a), hvori de bl.a. skriver, at:  

1. We share a belief that the prudent use of natural resource wealth should be an important 

engine for sustainable economic growth that contributes to sustainable development and 

poverty reduction, but if not managed properly, can create negative economic and social 

impacts. 

2. We affirm that management of natural resource wealth for the benefit of a country’s citi-

zens is in the domain of sovereign governments to be exercised in the interests of their na-

tional development. 

3. We recognise that the benefits of resource extraction occur as revenue streams over many 

years and can be highly price dependent. 

4. We recognise that a public understanding of government revenues and expenditure over 

time could help public debate and inform choice of appropriate and realistic options for 

sustainable development. 

5. We underline the importance of transparency by governments and companies in the extrac-

tive industries and the need to enhance public financial management and accountability 

(Ibid). 

Heraf fremgår det, at EITI ønsker at fremme en stabil økonomi, hvor øget åbenhed kan 

bidrage til udvikling og reduktion af fattigdom og EITI understreger vigtigheden af åben-

hed i udvindingsindustrien.  

Ansvaret, for at åbne forretningsrelationer gennem et stort antal interessenter, er et tegn på 

godt lederskab, som øger international troværdighed og viser regeringernes villighed til at 

modarbejde korruption. EITI fastsætter, at selskaber skal offentliggøre deres indtjening og 

at regeringer skal offentliggøre, hvad de modtager, (Ibid). 

Det interessante er selvfølgelig at se på, hvorvidt EITI’s arbejde virker i forhold til åben-

hed omkring skattebetalinger i udvindingsindustrien, hvilket den tidligere konsulentvirk-

somhed Rainbow Insight i 2009 har udarbejdet en rapport omkring på baggrund af en fore-

spørgsel fra EITI’s sekretariat i 2008 (Rainbow Insight, 2009:2).   
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Ifølge rapporten oplyser Rainbow Insight at: 

We find that the EITI is making a number of direct and indirect contributions to “good 

governance” with respect to natural resource revenues. First, it is establishing an 

emerging standard for the reporting of natural resource revenues by both corporations 

and governments. Second, within candidate countries it is providing a model of multi-

stakeholder dialogue on a critical issue of public policy. Third, at the international lev-

el it is similarly forging a network composed of civil servants, corporate executives, 

and representatives of global civil society who share a commitment to revenue trans-

parency in the hope of promoting economic development and poverty reduction. 

(Ibid:1) 

Den positive reaktion fra Rainbow indsigt viser deres tro på, at indførelsen af 

gennemsigtighed i ressourcerige lande kan være af værdi, ikke kun for civilsamfundet, 

men også til den brede gruppe af industriens interessenter, investorer og osv. Øget gen-

nemsigtighed kan faktisk også være et skridt i retning af at skabe andre forretningsforbin-

delser i disse lande, udover udvindingsindustrien, hvilket giver jobmuligheder og dermed 

forbedre landets økonomi og virke til bekæmpelse af fattigdommen. 

Ghana er et af de lande, hvor det er muligt at se, at EITI har gjort en forskel:  

In Ghana, efforts are underway to boost transparency in the country’s newly devel-

oped oil industry, which some say will likely double economic growth. New rules re-

quire the quarterly disclosure of contract agreements and oil revenues as a way of 

avoiding the corruption that that many African oil exporters call the “resource curse.” 

(Mantey, 21. december 2012). 

Selvom der ikke er mange eksempler på effekten af implementering af EITI, så er man 

med muligheden for åbenhed i udviklingslande kommet langt, og kan måske endda be-

kæmpe korruption og fattigdom og samtidigt give lokalsamfundene muligheden for at stille 

deres regering til ansvar.   

EITI er støttet af over 70 af de største olie-, gas- og mineralselskaber i verden (EITI, 

2013c). Det er dog vigtigt at nævne, at Danmark ikke er en del af de nuværende 32 EITI 

lande, der har produceret EITI rapport (EITI, 2013d).  
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En række internationale koncernforetagender har frivilligt tilsluttet sig EITI. En af de virk-

somheder, der har hovedsæde i Danmark og som er en del af EITI er Maersk Oil, der i øje-

blikket opererer i to lande, der udgiver EITI rapporter, hvilke er Norge og Kazakhstan 

(Maersk Oil, 2013). Maersk Oil blev en del af EITI i 2011 (EITI, 6. maj 2011), som en del 

af deres initiativ mod korruption: “Maersk Oil supports the Extractive Industries Transpa-

rency Initiative (EITI) as part of its transparency and anti-corruption activities.” (Ibid). Det 

var dog ikke uden betænkningstid, at Maersk Oil valgte at være en del af EITI og i foråret 

2011 var det tydeligt at se, at der var et vist pres på Maersk Oil, da andre store olievirk-

somheder så som Shell, Statoil og BP allerede var en del af initiativet. Ifølge efterforsk-

ningsdirektør i Maersk Oil, Lars Nydahl Jørgensen skyldes overvejelserne, at EITI blot var 

et ud af mange tiltag og Maersk Oil arbejdede ligeledes på andre fronter for at modvirke 

korruption (Benson og Bendtsen, 27. januar 2011). I IBIS´ artikel fra 25. marts 2011 af 

Lars Koch: Endelig reagerer Mærsk, fremgår det tydeligt, at der har været et vist pres på 

Maersk Oil – også fra dansk side:  

De fleste større internationale olieselskaber har i mange år været med i EITI, og nu 

overvejer også danske Mærsk at gå med. Mærsk’s overvejelser kommer efter, at IBIS, 

DanWatch og flere medier har skabt opmærksomhed om særligt Mærsk’ store aktivi-

teter i Angola. IBIS har også bidraget til, at Folketinget netop har vedtaget en støtte til 

EITI, der samtidig – uden at nævne navne – opfordre danske virksomheder til at til-

melde sig EITI og dermed offentliggøre hvad de betaler i skat og andre betalinger til 

landenes regeringer (Koch, 25. marts 2011).   

Dette må forventes, at have gjort et indtryk på Maersk Oil og der er da heller ingen tvivl 

om, at de blev hilst velkommen hos EITI, jf. deres notat af 6. maj 2011.  

3.6.2 Dodd-Frank Act 

I USA, har Securities and Exchange Commission (SEC) vedtaget Dodd-Frank Act, der 

betyder, at udvindingsselskaber skal til at offentliggøre visse betalinger til den amerikan-

ske regering eller udenlandske regeringer (herunder subnationale regeringer). Dodd-Frank 

Act blev vedtaget den 22. august 2012 (US SEC, august 2012). Reglerne kræver ”råstof-

udvindingsområder udstedere” til at offentliggøre betalinger, der er foretaget i forbindelse 

med den kommercielle udvikling af naturressourcer, olie, naturgas eller mineraler,! senest 
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150 dage efter slutningen af dens regnskabsår. Disse typer betalinger er generelt i overens-

stemmelse med de betalinger, som EITI foreslår, skal oplyses (Ibid). 

Følgende betalinger skal foretages: skatter, royalties, gebyrer, herunder licensafgifter, pro-

duktionsrettigheder, bonus, udbytte og infrastrukturforbedringer til regeringer i udvin-

dingsindustrien til at fremme den kommercielle udvikling af olie, naturgas eller mineraler, 

skal oplyses og gælder udgifter, der overstiger et ”ubetydeligt” beløb på 100.000 US $ per 

betaling per regnskabsår (Ibid). 

Betalingerne til SEC skal foretages ved at udfylde en ny formular, og også give informati-

oner i XBRL elektronisk format, der er webbaseret (XBRL, 2013). Der er tale om følgende 

elementer, der skal rapporteres: 

• Type og samlede betalinger foretaget for hvert projekt, som er udefineret for at til-

lade fleksibilitet i anvendelsen af betegnelsen for forskellige forretningsmæssige 

sammenhænge 

• Type og samlede betalinger til hver regering 

• Det samlede beløb, der kan udbetales, efter kategori 

• Angivelse af den valuta, der anvendes til at foretage betalinger 

• Den finansielle periode, hvor betalinger blev foretaget 

• Det businesssegment af ressourceudvindingsudstederen, der udførte betalingerne 

• Regeringen der modtager betalingerne, og det land, hvori regeringen befinder sig  

• Samt projektet navn og indhold (US SEC, august 2012). 

En af idéerne bag reglerne er, at hvis USA registrerede virksomheder indenfor udvindings-

industrien giver oplysninger for de råstofudvindingsområder, der udvindes i, vil de rege-

ringer, der modtager ressourcerelaterede betalinger i et vist omfang være mere ansvarlige 

over for deres lokalsamfund. Lignende oplysninger bliver også behandlet af Den Europæi-

ske Union og var i IASB’s diskussionsoplæg om udvindingsindustrien, der blev offentlig-

gjort i april 2010, som omfattede Publish What You Pay’s (PWYP) forslag, der opfordrer 

til land-for-land-rapportering. 

Ved vedtagelse af reglerne, reagerede SEC til besvarelser på sine oprindelige forslag, her-

under løsning af bekymring omkring efterlevelsesomkostningerne og overvejelser omkring 

virkningerne af reglen om effektivitet, konkurrence og kapitaldannelse. Men ikke alle SEC 
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kommissærer støttede de foreslåede regler og for eksempel, bemærkede kommissær Daniel 

M. Gallagher, (Gallagher, 2012), fundamentale bekymringer om at stille væsentlige oplys-

ninger til rådighed for konkurrenterne, som f.eks. omkostninger, der kan være forbundet 

med indsamling af oplysningerne og de potentielle økonomiske virkninger af det. Virk-

somhederne kan stilles sårbare ved offentliggørelse af disse væsentlige oplysninger. De 

nye regler for offentliggørelse af de ovennævnte betalinger gælder for regnskabsår, der 

slutter efter den 30. september 2013 (US SEC, august 2012).  

3.7 Delkonklusion   
I de senere år er der kommet øget fokus på åbenhed omkring skattebetalinger grundet en 

øget globalisering og økonomisk ustabilitet. Dette betyder, at der nationalt og internationalt 

er kommet interesse for, hvorledes der kan skabes større åbenhed og gennemsigtighed om-

kring selskabers skattebetalinger, da der kan opstå usikkerhed om, hvordan betalingerne 

anvendes. Dette er gældende både for samfundet herhjemme, men også i høj grad i res-

sourcerige lande med lav eller negativ økonomisk vækst.  

En af de metoder, hvorpå øget åbenhed ønskes skabt, er via EU-Kommissionens lovforslag 

omkring land-for-land-rapportering, der indeholder rapportering på lande- og projektbasis. 

Lovforslaget indeholder forslag om, at virksomheder indenfor udvindingsindustrien og 

skovning af primærskove skal rapportere til skatteadministrationen i de lande, hvor virk-

somhederne har aktivitet og ønsket er, at de lokale samfund på denne måde vil få mulighed 

for at have et større indblik i, hvorledes virksomhedernes skattebetalinger bliver anvendt.    

Yderligere er det frivillige initiativ EITI dannet i 2002, der også arbejder med indførslen af 

større transparens indenfor olie-, gas- og mineindustrien og hvor der i dag er 37 medlems-

lande, hvor af 18 lande understøtter den fulde rapportering. Iblandt de virksomheder, der 

understøtter EITI findes også det danske selskab Maersk Oil, der har aktivitet i Norge og 

Kazakhstan. Der er ligeledes i august 2012 blevet vedtaget et regelsæt for rapportering i 

USA, der omfatter udvindingsselskaber. Dodd-Frank Act foreskriver, at selskaberne skal 

rapportere omkring deres udvikling af naturressourcer til den amerikanske eller til uden-

landske regeringer. Dodd-Frank Act og EITI rummer mange af de samme bestemmelser i 

forhold til virksomhedernes betalinger.   
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Nationalt bliver behovet for øget åbenhed imødekommet igennem de åbne skattelister, der 

siden december 2012 har givet samfundet mulighed for at se, hvorledes virksomheder med 

fast driftssted i Danmark rent skattemæssigt har bidraget. De åbne skattelister er bl.a. ble-

vet til på baggrund af efterspørgslen på åbenhed – både politisk og samfundsmæssigt og 

der er en politisk forventning om, at behovet for skattemæssig transparens vil blive dækket.    
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Hvordan er eller forventes reguleringen at blive modtaget af de 

enkelte respondenter, herunder interessenter, som f.eks. myn-

digheder og NGO’er? 

4.0 EU-Kommissionens lovforslag ”country by country”  
Lovforslaget omkring rapportering på lande- og projektbasis har siden fremlæggelsen af 

det endelige lovforslag i oktober 2011 fået en del opmærksomhed, da lovforslaget har fået 

meget kritik. Selve den bagvedliggende proces omkring ”country by country” rapportering 

har fra flere NGO’ers side fået en god modtagelse og bl.a. Publish What You Pay har væ-

ret meget aktive i udarbejdelsen af lovforslaget, såvel som Richard Murphy fra Tax Justice 

Network og dele af den danske NGO IBIS har ligeledes været inde over processen. Hvor-

ledes virksomhederne har modtaget lovforslaget er dog en anden sag og der er både danske 

og internationale interesseorganisationer og koncerner, der har udtalt sig. Om end det en-

delige lovforslag kom i oktober 2011, er der stadig en forventning om, at der bliver inklu-

deret flere elementer i forslaget, herunder rapporteringsmæssig inddragelse af bank og fi-

nanssektoren og en mere præcis definition af projektbasis.  

Det interessante ved forslaget omkring ”country by country” rapportering ud over selve 

indholdet, er at se på, hvorledes forskellige typer af interessenter har reageret på lovforsla-

get og hvorledes processen er blevet påvirket undervejs. Til dette kan der med fordel an-

vendes elementer fra interessentteorien, der netop ser på, hvordan virksomheder – og i det-

te tilfælde hele brancher og disse interessenter reagerer på og påvirker processen omkring 

udformningen, høringssvar og beslutningsprocessen ved lovforslaget.  

Normalvis vil interessentteorien anvendes ud fra et virksomhedsperspektiv, men i dette 

tilfælde vil der analyseres på, hvordan modtagerne med interesse for udvindingsindustrien 

har taget imod lovforslaget, da interessenterne bl.a. dækker over NGO’er og interesseorga-

nisationer som Dansk Industri. Nedenfor er en oversigt over de typer af interessenter, der 

har interesse i EU-Kommissionens lovforslag, hvor der efterfølgende vil være en kort præ-

sentation af interessenterne og deres interessesfære6.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!For!mere!detaljerede!informationer!omkring!interessentteorien!henvises!til!bilag!H.!
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Figur 3, Stakeholder map for udvindingsvirksomheder, kilde: egen tilvirkning med inspira-

tion fra Freeman (Freeman & McVea, 2001:193). 

I henhold til figur 3 er de relevante interessenter vedrørende lovforslaget de sekundære 

interessenter, da primære interessenter som ansatte og leverandører ikke har mulighed for 

at påvirke processen og det er derfor ikke relevant at se på disse. Derimod er det interes-

sant at se på de interessenter, der normalvis beskrives som sekundære interessenter, da det 

netop er denne gruppe, der har ydet indflydelse på processen. Grunden til, at en interes-

sentgruppe som medier ikke er medtaget, skyldes, at lovforslaget ikke har fået nogen sær-

lig mediebevågenhed og det er primært igennem interessentgruppen yderligere interessen-

ter, at lovforslaget er blevet behandlet. Det kan dog ikke afvises, at der kommer fokus 

på ”country by country” rapporteringen, såfremt lovforslaget bliver vedtaget og implemen-

teret, da det ligeledes vil påvirke nogle af de store danske virksomheder, som f.eks. Maersk.  

De myndighedsorganisationer, der er med til udarbejdelse af lovforslaget, herunder den 

indledende og afsluttende proces, er derimod interessant at se på, da det ikke alene er EU-

Kommissionen, der står for lovforslaget. Europa-Parlamentet og Europarådet er også en 

del af beslutningsgruppen og disses meninger og holdninger skal derfor til en vis grad ind-

arbejdes i lovforslaget. Grunden til at den videre proces har taget forholdsvis lang tid, 

skyldes også, at de tre organer ikke er kommet til enighed omkring den endelige udform-

ning, herunder projektdefinition og mulighed for national lovgivning, der udelukker bru-

Virksomhed/branche!

NGO´er 

Myndigheder Yderligere 
interessenter 
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gen af ”country by country”. Denne type af interessentkrav dækker over de ”lovmæssige 

rettigheder” (Nygaard, 2006:185).  

Det er ydermere interessant at se på de NGO’er, der har været en del af processen, som 

f.eks. Publish What You Pay (PWYP), da disse interessenttyper typisk har den type af inte-

ressentkrav, der dækker over ”moralske rettigheder”. Dette kan være fokus på de sam-

fundsmæssige påvirkninger, som virksomhed eller branche giver, hvilket stemmer overens 

med baggrunden for PWYP’s deltagelse i processen.   

De yderligere interessenter har ligeledes deltaget aktivt og i forhold til gruppen af de yder-

ligere interessenter, er det derfor yderst vigtigt, at disse bliver defineret i forhold til lov-

forslaget. Helt konkret kan gruppen defineres ud fra, at alle interessenterne har interesse i 

de ændringer, der vil komme i forbindelse med land-for-land-rapporteringen og interessen-

terne har alle forsøgt at påvirke forslagets udformning og indhold – hver på sin måde. 

Denne gruppe vil typisk stille krav indenfor de ”lovmæssige rettigheder”, der ligeledes 

ligger under de regulative strukturer.  

Den danske virksomhedsinteresseorganisation Dansk Industri har ved bl.a. Kristian Kokt-

vedgaard forsøgt at påvirke lovforslaget i retning af nogle mere overordnede rammer, hvori 

der defineres en hensigtsmæssig økonomisk beløbsramme for projektrapportering, for at 

sikre, at virksomhederne ikke bliver pålagt unødige administrative byrder og i øvrigt sikres 

bedst mulige vilkår. PwC, Ernst & Young og FSR er i en gruppe for sig og deres interesser 

er lidt mere ”delikate”, da de på den ene side repræsenterer ”faglig ekspertise” og har inte-

resse i den bedst opnåelige kvalitet i regnskabsaflæggelsen, mens de på den anden side 

også har forretningsmæssige interesser, hvilket gælder for PwC og Ernst & Young. Disse 

interesser kan komme til udtryk ved, at interessenterne ønsker ”nye former for rapportering” 

og da de lever af, at virksomhederne rapporterer og at reglerne kan være komplekse, hvil-

ket kræver en større efterspørgsel efter konsulent- og revisionshuse.  

4.1 Myndigheders organisering i EU 
Der er en række af myndigheder, der er relevante for lovforslaget og disse myndigheder 

har en stor indflydelse i forhold til beslutningsgrundlaget og ændringsforslagene i EU lov-

forslaget. Det er derfor vigtigt, at få et overblik over myndighederne og deres position i 

processen. Disse organer er Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, der alle 
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kort vil blive beskrevet og efterfølgende vil der være en oversigt over sammenhængen or-

ganerne imellem.  

4.1.1 Europa-Kommissionen 

EU-Kommissionen er det lovgivende organ og dermed en vigtig aktør i processen omkring 

vedtagelse af EU land-for-land-rapportering, hvilket også skyldes, at EU-Kommissionen 

har fremsat lovforslaget. Europa-Kommissionen har i alt 27 kommissærer, der kommer fra 

hvert EU land og Kommissionen repræsenterer og varetager EU's samlede interesser (euo, 

2013a).  

Kommissionen fører tilsyn med og gennemfører EU's politikker ved at: 

• fremlægge forslag til ny lovgivning for Parlamentet og Rådet 

• forvalte EU's budget og tildele støtte 

• håndhæve EU-lovgivning (sammen med Domstolen) 

• repræsentere EU internationalt, f.eks. ved at forhandle aftaler mellem EU og andre 

lande (Ibid). 

Kommissionen har som hovedregel eneretten til at fremlægge lovforslag i EU og herefter 

er det oftest Rådet gerne i samarbejde med Europa-Parlamentet, der vedtager lovene, så-

fremt og når disse organer kan blive enige omkring lovforslagets endelige udformning.  

4.1.2 Europa-Parlamentet og Ministerrådet 

Europa-Parlamentet består af politikere fra alle medlemslandene. Der er 754 medlemmer 

af Europa-Parlamentet (euo, 2013b). Antallet af repræsentanter fra hvert land afhænger af 

medlemslandets størrelse og Danmark har f.eks. 13 repræsentanter i Europa-Parlamentet. 

Medlemmerne af Europa-Parlamentet må ikke samtidigt være medlemmer af et nationalt 

parlament, f.eks. Folketinget (Ibid). Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte 

af EU's vælgere hvert femte år og repræsenterer således folket og Parlamentet er sammen 

med Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) en af EU's vigtigste lovgivende institutioner 

(Ibid).  Rådet for Den Europæiske Union kaldes ofte for "Ministerrådet" eller blot "Rådet" 

(euo, 2013c). 
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4.1.3 Sammenligning af de 3 ledende organer omkring EU lovforslag 

Tabel 1, oversigt over de tre ledende EU organer. Egen tilvirkning!

Europa-Kommissionen står som tidligere nævnt for den daglige drift, bl.a. gennemførelsen 

af EU's politikker og forvaltningen af EU-midler og fremlæggelse af lovforslag. Som det 

ligeledes fremgår af tabellen, er der sammenfald mellem Europa-Parlamentets og Rådets 

opgaver. De to organer samarbejder, når det drejer sig om behandling og den endelig ved-

tagelsen af loven. Europa-Parlamentet repræsenterer folket, hvorimod Rådet agerer som et 

konfliktmæglerorgan, der varetager sager vedrørende demokrati og menneskers rettigheder 

i EU. 

For at få et overblik over processen og de forskellige delelementer, vil afsnit 4.2 fokusere 

på den proces, der ligger til grund for EU-Kommissionens lovforslag og hvorledes lov-

forslaget er blevet modtaget af forskellige interessenter, der hver især har fokuseret på de 

dele af land-for-land-rapportering, som interessenterne finder relevante for deres område. 

Der vil ligeledes ses på den forandringsproces, som lovforslaget har været i gennem og 

hvilke forventninger der er til den endelige udformning, herunder kommentarer fra Euro-

pa-Parlamentet og Rådet.  

4.2 Præsentation af lovforslaget (COM(2011) 684 final) 
EU-Kommissionens endelige forslag blev fremsat den 25. oktober 2011 i Bruxelles 

(COM(2011) 684 final) og det indeholder forslag omkring ”country by country” rapporte-

ring.  

Lovforslaget er endnu ikke færdigbehandlet, men har i september 2012 været under be-

handling i komiteer under Europa-Parlamentet, hvoraf det fremgår, at den endelig vedta-

Europa-
kommissionen Europa-Parlamentet Rådet

Fremlæggelse af lovforslag x
Behandling af lovforslaget, 
udsendelse af høringssvar x x
Behandling af høringssvar, 
korrigering af forslagets 
indvirkning, herunder fejl og 
mangler x x
Endelig godkendelse af forslaget x x
Implementering
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gelse af lovforslaget højst sandsynligt vil ske primo 2013 med regnskabsmæssig virkning 

fra 2014 (FSR, 12. september 2012). Såfremt der ikke opnår enighed omkring lovforslaget, 

kan EU-Kommissionen vælge at trække forslaget.  

Europa-Kommissionen foreslår, at der indføres en ordning med ”country by country” rap-

portering (CBCR) gennem en revidering af regnskabsdirektiverne, 78/660/EØF og 

83/349/EØF, som i øjeblikket regulerer oplysningerne i årsregnskabet for alle aktieselska-

ber stiftet efter af en EU-medlemsstat. For at sikre lige konkurrencevilkår mellem virk-

somhederne, vil disse CBCR krav også indgå i Transparensdirektivet, 2004/109/EF, som 

omfatter alle selskaber noteret på regulerede markeder i EU inklusiv dem, der er registreret 

i et tredjeland (Sanger, 2012: 65). Det foreslåede indberetningssystem vil kræve at selska-

ber, der opererer i EU og er aktive inden for olie, gas, minedrift eller loggesektorer offent-

ligt skal indberette detaljerede finansielle oplysninger for alle lande, hvor virksomhederne 

opererer i. De offentliggjorte oplysninger om betalinger til regeringer vil være offentligt 

tilgængelige for alle berørte parter – enten gennem aktiemarkedets informationslager eller 

businessregistre i det land, hvor de opererer i eller på et konsolideret niveau (COM(2011) 

684 final:5).  

Teksten i forslaget vedrørende ”country by country” skattebetalinger lyder i sin nuværende 

form som følgende:  

The option of requiring country-by-country reporting (CBCR) of payments to govern-

ment on a country-and-project basis by EU Multinational Companies (MNCs) in the 

extractive industry and logging of primary forests (policy option 3) was retained (Ibid). 

Derudover har EU-Kommissionen udarbejdet et memo, der giver et større overblik over 

forslagets indhold, herunder i forhold til det direkte forslag omkring CBCR og hvad dette 

indeholder: 

The Commission proposes to introduce a new obligation for listed and large non-listed 

extractive and logging companies to report all material payments to governments on a 

country and project basis, when these payments have been attributed to a specific pro-

ject. The following types of payments shall be reported: 

a) production entitlements; 

b) taxes on profits; 
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c) royalties; 

d) dividends; 

e) signature, discovery and production bonuses; 

f) licence fees, rental fees, entry fees and other considerations for licences and/or    

concessions; 

g) other direct benefits to the government concerned (MEMO/11/734).  

Dette viser hvilke poster, der skal rapporteres omkring og der er ingen tvivl om, at rappor-

tering af disse vil betyde et øget ressourceforbrug for de implicerede virksomheder.  

PWYP har på baggrund af EU lovforslaget udarbejdet et forslag, hvoraf det fremgår, hvor-

ledes de kunne forestille sig, at land-for-land-rapporteringen kan opstilles rent regnskabs-

mæssigt (PWYP NO, 2012:33-35). Denne model har dannet grundlag for vores egen mo-

del af land-for-land-rapportering, der ses i bilag G. Modsat årsregnskabslovens betingelser, 

der er beskrevet i ÅRL § 117, skal land-for-land-rapportering vise produktionsmængde, 

betalte skatter og overskud, royalties, dividender, betalinger til værtslande osv. Modellen 

er udarbejdet for at give et overblik over de elementer, som rapporteringen indeholder, 

således at det er muligt at anvende regnskabet løbende igennem analysen af lovforslaget 

omkring ”country by country” rapportering.  

For de implicerede virksomheder vil EU-Kommissionens lovforslag betyde, at der vil være 

mulighed for et øget fokus på virksomhedernes skattebetalinger, da virksomhederne skal 

oplyse hvilke skattebetalinger, de foretager sig. Dog er det vigtigt at nævne, at det er virk-

somhederne selv, der skal klargøre oplysninger omkring deres betalinger på lande- og pro-

jektbasis (COM(2011) 684 final:5) til regeringen i de pågældende lande. Grunden til, at det 

er virksomhederne og ikke myndighederne, der skal rapportere skattebetalingerne er, at 

lovforslaget er rettet mod udviklingsindustrien, der primært er at finde i lande med dårlig 

skatteadministration og regeringer, der ikke altid er helt fine i kanten. Såfremt det var 

myndighederne, der skulle rapportere, vil der være en stor risiko for, at skatteoplysninger-

ne vil være behæftet med fejl og chancen for, at betalingerne finder frem til de rette ejer-

mænd vil være betydeligt mindre. Ved at give ansvaret over til virksomhederne er der håb 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Årsregnskabet!og!et!eventuelt!koncernregnskab!skal!give!et!retvisende!billede!af!virksomI
hedens!og!koncernens!aktiver!og!passiver,! finansielle!status,! resultatet,! samt!en! ledelsesbeI
retning,! der! skal! indeholde! en! retvisende! redegørelse! for! de! forhold,! som!beretningen!omI
handler!(ÅRL!§!11).!
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om, at korruption omkring skattebetalinger vil formindskes. Derudover er der en forvent-

ning om, at denne form for rapportering vil tilfredsstille interessenternes behov og krav for 

en øget åbenhed: 

The disclosure of payments to government on a country-and, as the case may be, on a 

project- basis would better satisfy the demands of stakeholders calling for enhanced 

disclosures whilst the costs of such a policy option would remain acceptable, on con-

dition than an appropriate materiality threshold is introduced. This approach would 

strike a balance between more transparency without overburdening companies, and 

without excessively putting EU companies at a competitive disadvantage (Ibid:5– 6). 

Ovenstående vidner om, at EU-Kommissionen har en forventning om, at indførslen 

af ”country by country” rapportering under forudsætning af et fornuftigt væsentlighedsni-

veau ikke vil overbebyrde de implicerede virksomheder, hvilket der dog er visse uenighe-

der omkring. Kommissionen foreslår, at land-for-land-rapportering primært vil være mål-

rettet virksomheder i udvindingsindustrien samt virksomheder, der har foretagender i skov- 

og naturindustrien, da de fleste af disse selskaber ofte er forbundet med stor økonomisk 

aktivitet i naturressourcerige udviklingslande. 

Der er ligeledes tale om opdeling af skattebetalingerne på projektbasis, hvor definitionen 

stadig bliver diskuteret og overvejet og rapportering på projektbasis vil være afhængige af 

virksomhedens struktur (MEMO/11/734). Grunden til, at EU-Kommissionen har valgt, at 

lovforslaget skal indeholde rapportering på projektbasis skyldes, at EU-Kommissionen og 

JURI ønskede en større detaljeringsgrad ved land-for-land-rapportering. Dette vil også 

kunne fungere, såfremt der var en egentlig definition af projektbasis, men problematikken 

omkring projektbasis skyldes netop, at det er rigtig svært for de implicerede parter at nå til 

enighed omkring dette og da projektbasis kan indeholde mange forskellige dele, herunder: 

hvad er et projekt? Hvad er de økonomiske beløbsrammer? Og hvorledes skal disse projek-

ter fordeles? Disse overvejelser er ligeledes vigtige i forhold til interessenterne, hvilket 

også fremgår hos Dansk Industri: 

Så kommer den næste – det er, hvis du skal ud på projektniveau. Så skal du have define-

ret projekt. Det er også stort set også umuligt og man vil se, at den ene virksomhed de-

finerer projekt på en måde og en anden virksomhed på en anden måde (Bilag A:222-

225).  
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I det endelige lovforslag er der desværre heller ikke meget hjælp at hente i forhold til defi-

nitionen af et ”projekt” og det er forståeligt, at virksomheder og deres interessenter har 

svært ved at tyde, hvorledes EU-Kommissionen forventer, at rapporteringen for denne del 

bliver i praksis. Som nævnt ovenfor var det netop også et af emnerne ved trialogforhand-

lingerne i december 2012 mellem de tre forhandlingspartnere. Såfremt der ikke bliver æn-

dret i projektdefinitionen, vil virksomhederne skulle arbejde ud fra følgende definition:   

"Project" is equivalent to a specific operational reporting unit at the lowest level within 

the undertaking at which regular internal management reports are prepared to monitor 

its business (COM(2011) 684 final:61). 

Flere interessenter mener, at definitionen er meget løs og den vil være svær at arbejde ud 

fra, da der hurtigt kan opstå usikkerhed omkring virksomhedens opfattelse af deres laveste 

niveau af operationelle rapporteringer, som de plejer at udarbejde. Såfremt denne definiti-

on bliver anvendt, mener DI, at rapporteringen kan finde anvendelse på mange forskellige 

måder, hvilket også er grunden til at bl.a. Franziska Katharina Brantner fra Udenrigsudval-

get i Europa-Parlamentet har fremsat et ændringsforslag, der bl.a. dækker over projektdefi-

nitionen. Her skriver hun, at projektet i stedet burde defineres ud fra virksomhedernes akti-

viteter, såsom en kontrakt, leasingaftaler eller andre bindende aftaler i de lande, hvor virk-

somheden har skattemæssige forpligtelser (Brantner, 2012:5). Brantner foreslår ligeledes, 

at der skal foreligge en beløbsgrænse på 100.000 euro ved projektrapportering og at de 

indberettede betalinger burde være sammenlignelige med EITI’s indberetningsstandarder 

(Ibid:6). Denne beløbsgrænse er noget højere ende de 30.000 til 34.000 euro, der ifølge 

Kristian Koktvedgaard er tale om i øjeblikket (Bilag A: 205 – 213). Disse ændringsforslag 

vil på mange måder være med til at gøre det nemmere for virksomheder, da definitionen 

vil være mere ligetil og de virksomheder, der allerede er implementeret i EITI vil kunne 

drage fordele af deres nuværende positioner. Dette vil med stor sandsynlighed også gøre 

det nemmere for samfundet i de pågældende lande at kunne aflæse udvindingsselskabernes 

offentliggørelse af betalinger til myndighederne og se, om samfundet virkelig drager nytte 

af betalingerne.      

I forhold til den igangværende behandling af lovforslaget er det dog ikke sikkert, at lov-

forslaget bliver i sin nuværende form, da der i en af komiteerne (ECON) under Europa-
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Parlamentet er ”… foreslået væsentlige ændringer til de foreslåede regler om land-for-

land-rapportering” (FSR, 12. september 2012).  

EU-Kommissionen mener, at de fremsatte regler i CBCR vil øge åbenhed omkring over-

skud og betalt skat af multinationale selskaber i udviklingslandene, og dermed hjælpe lan-

dene til at korrigere niveauet af skatteindtægter. Dette ville desuden give landene mulighed 

for at føre effektivt tilsyn med korruption og vanskeliggøre skatteunddragelse eller aggres-

siv skatteplanlægning. Det er dog ikke alle, der er enige i dette synspunkt og ifølge Sarah 

Kristine Johansen, der er tidligere politikmedarbejder i IBIS og på nuværende tidspunkt 

arbejder hos Concord Danmark, er EU-Kommissionens lovforslag et godt første skridt på 

vejen, men der mangler stadig en del før f.eks. virksomheders skatteunddragelse og ag-

gressive skatteplanlægning kan kommes til livs:  

Det lovforslag der ligger fra Kommissionen og også fra Dodd-Frank, det er et rigtig, 

rigtig, rigtig vigtigt første skridt på vejen i forhold til at stoppe illegal kapitalflugt, 

men det adresserer kun korruptionen, der kun er omkring 5 % - det adresserer ikke de 

2/3 dele, som der finansierer multinationale selskabers skatteunddragelse, for vi har 

brug for andre informationer for at kunne vurdere det. Så på den måde kan man jo sige, 

at vi er også lidt blevet, eller land-for-land-rapporteringen er blevet lidt fanget i et spil, 

hvor vi nu får at vide, at får vi den her land-for-land-rapportering og ja, det gør vi, 

men ikke helt på den måde, som vi godt ville have den, fordi den er ikke effektiv nok 

nu i forhold til, hvad vi synes, at den bør være for at kunne adressere det her problem 

(Bilag B: 259 – 269). 

Det er bl.a. pga. den manglende fokus på skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlæg-

ning, at Concord Danmark den 28. januar 2013 har afholdt en skattekonference, der netop 

skal fokusere på disse problemer i forhold til EU og de nordiske lande. Deltagende på skat-

tekonferencen var bl.a. skatteminister Holger K. Nielsen, EU-Kommissionens skattekom-

missær Algirdas Semeta og direktøren for OECD’s skattecenter Pascal Saint-Amans (Bilag 

B-2, 2013:1). Lovforslaget, som det foreligger nu, er derfor et godt skridt på vejen til større 

åbenhed og mindre korruption, men det er vigtigt, at der bliver taget højde for alle aspek-

ter: fordele og ulemper ved en implementering af lovforslaget, hvilket vil blive behandlet i 

afsnit 6.3 omkring lovforslagets virkning i praksis og i forhold til de fremtidige udfordrin-

ger.       
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4.3 Baggrunden for (COM(2011) 684 final) 
Tanken omkring land-for-land-rapportering (CBCR) blev igangsat af Richard Murphy, der 

er tidligere revisor og medlem af Tax Justice Network (TJN, 2013). Dette er ligeledes ble-

vet bekræftet af Sarah Kristine Johansen fra Concord Danmark, der i sit arbejde har tæt 

kontakt til Tax Justice Network, som Richard Murphy er grundlægger af (Bilag B:87 – 92).   

I oktober 2010 udsendte EU-Kommissionen et høringsdokument med et spørgeskema for 

at give et grundlag for debat og indhente synspunkter om, hvorvidt der skal indføres krav 

om land-for-land-rapportering. 

Den globale paraplyorganisation Publish What You Pay (PWYP)8 har ligeledes stor fokus 

på netop åbenhed ved skattebetalinger og de støtter derfor op om forslaget. Organisationen 

følger udviklingen i EU og arbejder således aktivt for at sikre den størst mulige åbenhed. 

PWYP arbejder på, at der indføres regler, der minimerer risikoen for snyd i de implicerede 

virksomheder og deres fokus ligger således på fire områder: 

• No loopholes 

• Project by project reporting 

• A materiality threshold which is meaningful to citizens (PWYP, 2013). 

PWYP mener dog ikke, at land-for-land-rapportering direkte vil udrydde kriminalitet, men 

det vil være nemmere for investorer og andre interessenter til at stille spørgsmål omkring 

den praksis udøvet af virksomheder, når oplysningerne er tilgængelige (PWYP NO, 

2012:21). 

Ligeledes har den danske NGO IBIS arbejdet for at opnå en større tax transparency ved 

skattebetalinger for udvindingslande, der har en dårlig økonomisk situation. IBIS er en 

dansk interesseorganisation9, der hører ind under PWYP og IBIS arbejder i lighed med 

PWYP på at øge åbenheden og gennemsigtigheden omkring selskabers skattebetalinger. 

IBIS har således indgivet høringssvar under det høringssvar, som PWYP har indgivet om-

kring EU-Kommissionens lovforslag.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!PWYP!har!på!verdensplan!mere!en!650!medlemsorganisationer!og!arbejder!for!en!større!
åbenhed!ved!indtægter!indenfor!olieI,!gasI!og!mineindustrien!(PWYP,!about!us).!!
9!IBIS!er!en!uafhængig!og!medlemsbaseret!interesseorganisation,!der!arbejder!for,!at!alle!har!
lige!mulighed!for!uddannelse,!indflydelse!og!ressourcer.!IBIS!har!fokus!på!Afrika!og!LatinI
amerika!(IBIS,!2013).!!
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Richard Murphy har udtalt sig omkring tax transparency, bl.a. igennem sin artikel fra 

2010 ” Time to act on tax transparency”, der beskriver, hvorledes ”country by country” 

kan hjælpe til at give bedre gennemsigtighed og åbenhed ved selskabers skattebetalinger, 

hvori han bl.a. beskylder International Accounting Standards Board (IASB) for at modar-

bejde lovforslaget. IASB er det organ, der laver og fastlægger regnskabsstandarder og de 

har deltaget i processen på et tidligt stadie, men som det fremgår af PWYP Norway rappor-

ten, har IASB valgt at ignorere en stor gruppe af interesse, der får gavn af land-for-land-

rapportering (PWYP NO, 2012:37). Dette bunder i, at IASB i deres Conceptual framework, 

ifølge PWYP mener, at:  

The objective of general purpose financial reporting is to provide financial infor-

mation about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, 

lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. 

Those decisions involve buying, selling or holding equity and debt instruments, and 

providing or settling loans and other forms of credit (Ibid). 

PWYP mener, at denne udtalelse tyder på, at IASB tror på, at finansiel rapportering foreta-

get af private virksomheder kun er målrettet virksomheder på finansielle markeder. En 

yderligere beskrivelse af formålet med finansiel rapportering i IASB’s framework tilken-

degiver, at: 

Other parties, such as regulators and members of the public other than investors, lenders 

and other creditors, may also find general purpose financial reports useful. However, 

those reports are not primarily directed to these other groups (Ibid). 

PWYP tror desuden, at i og med, at IASB ikke betragter land-for-land-rapportering som 

regnskabsdata og derfor ikke mener, at rapporteringen skal indgå i virksomhedens finan-

sielle rapportering, tyder det på, at IASB har valgt at ignorere en gruppe interessenter, her-

under lokalsamfund og myndigheder, der har interesse i land-for-land-rapportering (Ibid). 

IASB påstår yderligere, at finansiel rapportering kun er lavet til brug for kapitalydere og at 

kapitalydere ikke har brug for land-for-land-rapportering (Ibid:40). IASB har i stedet valgt 

at støtte en udbygning af IFRS 810 omkring segmentrapportering, der bl.a. indeholder inve-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!International!Financial!Reporting!Standards!(IFRS)!er!de!internationale!regnskabsstandarI
der,!der!fra!1.!januar!2009!bliver!anvendt!af!alle!børsnoterede!selskaber!i!Danmark!(Fedders!
og!Steffensen,!2009:5).!!
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steringsoplysninger. IFRS 8 anvendes af børsnoterede selskaber eller selskaber, der er på 

vej mod børsnotering. Ifølge IFRS 8.4 står der: hvis en virksomhed aflægger koncernregn-

skab og årsregnskab, skal der ikke afgives segmentoplysninger i årsregnskabet, men der 

skal afgives finansielle oplysninger om de forretningsområder, hvor virksomheden opere-

rer (Fedders og Steffensen, 2009:218).  

Kravene i IFRS 8 er, at virksomheden giver segmentoplysninger, der giver regnskabslæse-

ren mulighed for at se virksomhedens præstation på niveau med ledelsen. Det kan være en 

ulempe for nogle virksomheder, da disse oplysninger også er tilgængelige for konkurrenter 

(Ibid). En god segmentrapportering giver dog en bedre kobling mellem regnskabstallene 

og ledelsesberetningen, hvor udviklingen i virksomhedens aktiviteter beskrives.  

Ifølge IASB har virksomhederne ikke haft problemer med implementering af standarden, 

hvilket også gælder for børsnoterede selskaber i Danmark, der generelt er godt tilfredse 

med IFRS 8 standarden om rapportering om segmenter og det blev ligeledes nævnt, at 

IASB 8 er en af de bedste standarder, der i de seneste år er kommet fra IASB (FSR, 31. 

oktober 2012).   

På baggrund af Publish What You Pay’s analyse af IASB’s tilgang til ”country by country 

reporting”, mener PWYP, at der skal lægges pres på, for at IASB revurderer deres agenda 

om CBCR. (PWYP NO, 2012:38). 

IASB sendte i 2011 et ønske om input til agenda om nytænkning af standarder, bl.a. land-

for-land-rapportering, men jf. en kommenteringsfrist d. 30. november 2011 (FSR, 17. au-

gust 2011) melder de ikke noget om, om der blev noget ud af det. En af grundene til, at 

IASB har valgt ikke at støtte op omkring EU-Kommissionens lovforslag kan være, at 

IASB primært består af tidligere virksomhedsrepræsentanter og repræsentanter fra store 

revisions- og konsulentvirksomheder (IFRS, 2013), hvilket betyder, at medlemmerne for-

modentligt har en større økonomisk interesse i skattebetalinger og ikke i så høj grad en 

social interesse omkring åbenhed og gennemsigtighed for udvindingsindustriens samfund.  

IASB kan dog have haft fat i den lange ende, da det ved EU-Kommissionens offentlige 

høring i 2010 omkring interesserede parters synspunkter om eventuelle yderligere oplys-

ningskrav fik en del negativ feedback på deres lovforslag, blandt andet fra den Europæiske 

revisororganisation, FEE (FSR, 30. november 2012). Det samlede resultat af høringen viste 
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en negativ opfattelse af de foreslåede krav, hvor et flertal af de adspurgte udtrykte stærk 

bekymring over yderligere regnskabsbestemmelser. Derudover kan den føromtalte positive 

imødekommelse af IASB 8 tyde på, at denne form for segmentrapportering kan være et 

godt alternativ til CBCR.  

Det var dog langt fra alle, der var enige med IASB om, at land-for-land-rapportering ikke 

var anvendeligt og OECD11 meddelte i 2010, at de ville offentliggøre retningslinjer for 

offentliggørelse af overskuddet hos selskaber og de skatter, selskaberne betaler i alle de 

lande, hvor de opererer (Sanger, 2012:65). I forlængelse af dette aftalte EU med Europa-

Parlamentet i september 2010 at vurdere muligheden for at kræve, at virksomhederne of-

fentliggør centrale finansielle oplysninger om deres aktiviteter i den tredje verden i deres 

årsrapporter og dette udmundede efter en høringsproces i lovforslaget COM(2011) 684 

final den 25. oktober 2011.  

4.4 Formålet med ”country by country” rapportering 
Formålet med EU-Kommissionens lovforslag omkring ”country by country” rapportering 

og åbenhed omkring skattebetalinger er at forebygge eller minimere muligheden for at 

multinationale og udvindingsselskaber skjuler, hvor meget af deres indtjening der ikke 

bliver betalt skat af, samt belyse overfor værtslandene, hvor meget de betaler i skat. For-

målet med ”country by country” rapportering er derfor at sikre, at udviklingslandene får 

gode indtægter fra udvindingsindustrien og at pengene bliver brugt til udvikling af sam-

fundene på den bedst mulige måde. Dette gøres bedst, hvis der er åbenhed omkring de 

skatter og royalties, der bliver betalt. 

For flere af udviklingslandene, der er beriget med naturressourcer som olie, diamanter, 

guld osv., ses disse ressourcer som en måde at forbedre landets økonomiske situation, men 

alligevel bliver udvinding af disse ressourcer forbundet med lav eller ingen økonomisk 

vækst, konflikter, korruption og manglende incitament for opbygning af landet. En stor del 

af befolkningen i disse lande lever under fattigdomsgrænsen på trods af, at landet er rig på 

naturressourcer. Nogle af disse problemer kan føres tilbage til udvindingsselskaber, som 

ikke vil betale, eller betaler for lidt i skat til disse lande og problemet har derfor medført, at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!OECD!står!for!Organisation!for!Economic!CoIoperation!and!Development!og!deres!mission!
er!at!forbedre!de!sociale!og!økonomiske!tiltag,!der!gavner!mennesker!i!hele!verden!(OECD,!
2013.!!
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EU foreslog et krav om om land-for-land-rapportering. Kapitalflugten kan derved ske som 

en reaktion på lovforslaget, da virksomhederne ikke længere ønsker at operere i de pågæl-

dende lande og flytter virksomheden til et land, hvor der ikke er de samme krav. Et land 

med naturressourcer betegnes som et ressourcerigt land, såfremt ressourcerne udvundet på 

den rigtige måde, kan være med til at løfte landets/samfundets levestandard. Levestandar-

den kan forbedres ved, at fortjenesten fra naturressourcerne bruges til opbygning af skoler, 

hospitaler, forbedring af infrastruktur osv. Dette kræver dog, at et ressourcerigt land indgår 

en samarbejdsaftale med et udvindingsselskab, som har ekspertise, mandskab og midler til 

at forvandle disse naturressource til ”penge” og dermed give landet en fortjeneste ved beta-

ling af skat og ansættelse af lokalsamfundet til arbejdskraft.  

Publish What You Pay Norway mener, at forslaget om land-for-land-rapportering kan gøre 

forholdet mellem virksomheder i udvindingsindustrien med jævnbyrdig, da virksomheder-

ne, der søger finansiering i transparente markeder, også skal være transparente, dvs. at det 

skal være tilgængeligt, om virksomhederne er hjemmehørende i lande med skattely eller i 

lande, hvor rapporteringskravene ikke er blevet implementeret endnu, som f.eks. Kina og 

Schweiz. PWYP mener, at dette vil være en konkurrencedygtig fordel for virksomheder, 

der er hjemmehørende i mere transparente lande som USA og EU (Ibid). 

Revisions- og konsulentfirmaet Ernst & Young12 har ligeledes udtalt sig i forhold til EU 

lovforslaget og firmaet har bl.a. udtalt sig i høringssvar og i artiklen skrevet af Christopher 

Sanger ”Country-by-country reporting – latest developments from the European Commis-

sion”.  

Ifølge Ernst & Young er formålet med forslaget at reagere på den internationale udvikling, 

især den såkaldte Dodd-Frank Act i USA: 

The EU proposals are broadly similar to the Dodd-Frank Act requirements, but go fur-

ther in two respects:  

1. First, they include the EU logging industry in addition to the oil, gas and mining in-

dustries.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Ernst!&!Young!er!en!global!rådgivningsvirksomhed,!der!bl.a.!rådgiver!indenfor!skat!og!udI
fører!revision!af!virksomheder,!herunder!selskaber,!der!vil!være!påvirket!af!EU!lovforslaget!
og!de!åbne!skattelister!i!Danmark.!
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2. Second, they would apply to large unlisted (i.e., private) companies, in addition to 

listed companies, while the US rules are restricted to listed extractive companies only 

(Sanger, 2012:66).  

Kommissionen hævder endvidere, at ved at kræve offentliggørelse af betalinger på pro-

jektniveau, hvor disse betalinger er blevet tilskrevet et konkret projekt, og hvor det er aktu-

elt, vil lokalsamfundene have bedre overblik over, hvor meget staten blev betalt af udvin-

dingsvirksomheder og multinationale selskaber i EU til gengæld for retten til at udnytte 

lokal olie- og gasfelter, mineralforekomster og skove. Dette vil også give samfundet mu-

lighed for at holde myndighederne ansvarlige for, hvordan pengene er blevet brugt lokalt. 

Det vil ligeledes give det lokale samfund en måde at vurdere, om kontrakter indgået mel-

lem staten og udvindingsselskaber samt selskaber med skovning af primærskove har leve-

ret tilstrækkelig værdi til samfundet og staten. 

EU bekræfter, at forslaget er godt afbalanceret, fordi forslaget på den ene side kun er rettet 

mod virksomheder med aktiviteter i brancher, der generelt associeres med en stor kilde til 

penge i ressourcerige udviklingslandene, og på den anden side henvender lovforslaget sig 

til både børsnoterede og store ikke-noterede selskaber, således at der skabes lige vilkår i 

EU (Ibid). 

Det foreslåede CBCR indberetningssystem for olie, gas, minedrift og skovhugst virksom-

heder pålægger dog nye forpligtelser til virksomhederne, der især vil øge omkostningerne 

og de administrative byrder. Desuden kan sådanne oplysningskrav sætte europæiske virk-

somheder i dårligere konkurrence i forhold til virksomheder, der ikke har oplysningspligt 

af, hvad der kan betegnes som kommercielt følsomme oplysninger. Som en konsekvens 

heraf er det muligt, at EU’s multinationale virksomheder (MNC’er) kan miste forretnings-

muligheder til konkurrenter udenfor EU og investorer kan afholdes fra at investere i børs-

noterede virksomheder i EU på bekostning af økonomien i EU (Ibid). 

Der kan ligeledes argumenteres for, at selv om de ønskede oplysninger for CBCR overhol-

des, vil det ikke nødvendigvis ændre den underliggende adfærd i det pågældende værtsland 

og det er også tvivlsomt, om det er EU’s rolle at håndhæve transparensregelen på uden-

landske virksomheder ved at skærpe rapporteringskrav over for multinationale selskaber i 

EU.  
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Også den danske organisation, Dansk Industri, der varetager interesserne for dele af det 

danske erhvervsliv, har engageret sig i processen omkring CBCR, bl.a. igennem Kristian 

Koktvedgaards deltagelse i BUSINESSEUROPE13 (Bilag A:155 – 157), der klart er imod 

forslaget (BUSINESSEUROPE c2, 22. december 2010). Dansk Industri fungerer som en 

arbejdsgiverorganisation og DI repræsenterer over 10.000 virksomheder alene i Danmark 

(DI, 2103). Dansk Industris bekymringer går ud på, at øget åbenhed omkring skattebetalin-

gerne vil svække konkurrencen i markedet, da virksomhedernes hemmeligheder offentlig-

gøres samtidig med, at man offentliggør sine regnskaber og skatteoplysninger: 

Det der er vores grundlæggende problem, det er sådan set, når vi ser på land-for-land-

rapportering – skaber vi europæiske, altså regionale oplysningskrav, som gør det svære-

re for europæiske virksomheder at konkurrere? Hvorfor kigger man kun på virksomhe-

derne i stedet for f.eks. at gå ind og bakke op om EITI? (Bilag A:164 – 168).   

Netop dette bakkes op af PwC, der også mener, at der vil være risiko for skævvridning af 

konkurrenceforholdene og problemer med de nationale lovgivninger. PwC udtrykte i deres 

høringssvar bekymring om lovforslagets egentlige formål og om en indførsel af CBCR 

ikke blot vil skævvride konkurrenceforholdene, men også give problemer i forhold til virk-

somhedernes samarbejdslande:  

Adding an additional financial reporting requirement for entities within the European 

Union may place those entities at a competitive disadvantage or place them in the po-

sition of violating specific agreements with host governments with regard to non-

disclose or national law the prohibit the public disclosure information (PwC c2, 

2010:3). 

IBIS udtrykker også deres bekymring omkring national lovgivning, da IBIS mener, at alle 

smuthuller og undtagelser skal ud af direktivet og den ”grandfather clause”, som Rådet har 

foreslået, mener IBIS ikke er effektiv nok (Bilag B: 592 – 601), da virksomhederne godt 

kan nå at lave disse nationale ændringer endnu og disse lande vil helt sikkert kunne til-

trække nogle virksomheder, da ressourceforbruget og konkurrencen ikke påvirkes i forhold 

til den finansielle rapportering i dag. DI mener også, at der vil være flere omkostninger og 

et øget ressourceforbrug for virksomheder, hvis de skal indordne sig lovforslaget, hvilket 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!BUSINESSEUROPE!er!en!interesseorganisation,!der!varetager!og!forsvarer!deres!interesI
senters!interesse!på!EU!plan!(BUSINESSEUROPE,!2013).!!
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er forståeligt nok, da DI er en virksomhedsorganisation, der skal varetages deres interes-

senters interesse. Dette kan være øgede omkostninger omkring rapporteringen, hvilket især 

er gældende, hvis virksomhederne skal rapportere på landebasis og pr. projekt, da væsent-

lighedsniveauet vedrørende projektbasis som omtalt i afsnit 4.2 er meget lavt.  

Som tidligere nævnt vil det ifølge DI også være svært at definere et projekt – for hvad 

dækker dette egentlig over og det vil være svært for virksomheder at definere projekter og 

arbejde under disse, såfremt der ikke bliver lavet en præcis definition. Med rapportering på 

projektbasis vil der derfor kunne opstå problemer for de mindre virksomheder, som A.P. 

Møller, der i dette tilfælde er en mindre virksomhed (Bilag A:225 – 227).  

PwC har endnu ikke sluppet lovforslaget og udviser fortsat interesse for lovforslaget og har 

bl.a. i august 2012 udarbejdet en rapport, der giver et overblik over situationen omkring en 

øget åbenhed ved skattebetalinger. ”Tax transparency and country-by-country reporting” 

sætter fokus på lovforslagets indhold og de elementer, som forslaget indeholder samt de 

relaterede initiativer omkring tax transparency.   

Der er heller ingen tvivl om, at både DI og PwC gerne ser, at der bliver skabt en større 

åbenhed omkring skattebetalinger, men de mener ikke, at det skal gøres igennem yderlige-

re finansiel rapportering. DI så gerne, at det var medlemslandene, der blev forpligtet i ste-

det for virksomhederne, da det på denne måde kan styrke indsatsen mod korruption i stedet 

for blot at fokusere på virksomhedernes betaling. Dette betyder også, at EITI kunne finde 

anvendelse på et langt større plan: 

Og hvis formålet er sådan, som det er udtrykt af Kommissionen, det er at sige, at vi vil 

bekæmpe korruptionen og vel også fattigdom et eller andet sted, men korruption pri-

mært i de ressourcerige lande og man samtidig siger, at vi vil for resten – EU-

Kommissionen vil ikke forpligte medlemslandene til at være med i EITI. Altså det let-

teste i verden havde været for dem at sige, at i stedet for at lave vores egen land-for-

land-rapporteringsforslag, så forpligtiger du de virksomheder, der omfatter udvinding 

til at være med i EITI og vi forpligtiger medlemslandene til at være med i EITI. Så he-

le den diskussion om, at det er frivilligt og det ikke bliver brugt, den havde du så løst 

og så kunne man komme videre og så havde du en international kontekst, hvor du og-

så forpligter ressourcelandene (Bilag A:291 – 301). 
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Omvendt mener IBIS, at EITI ikke er tungt nok i forhold til EU lovforslaget og derfor kan 

EITI ikke stå alene og EU lovforslaget og en implementering af dette er derfor nødvendigt:  

Vi ser det som en understøttelse af EITI og ikke en underminering. Det var ligesom med 

til at give os det endelig argument om, at EITI kan noget, men det her, det kan under-

støtte det og det underminerer det ikke (Bilag B:319 – 322).  

Det er dog vigtigt at sige, at IBIS ikke mener, at EITI vil blive overflødig ved en indførsel 

af lovforslag, da EITI kan noget, som lovforslaget ikke har taget højde for i form af dia-

logplatforme, der kan benyttes af landene, når der skal forhandles kontrakter med f.eks. 

olieselskaber (Ibid:325 – 328).  

FSR – danske revisorer14 har også responderet på EU-Kommissionens lovforslag. FSR – 

danske revisorer arbejder bl.a. via en række udvalg, hvori medlemmer af foreningen er 

med til at bidrage til f.eks. faglige notater, der vedrører det pågældende udvalgs arbejde 

(fsr, 2013a). 

FSR – Danske revisorer har deltaget aktivt i debatten omkring EU-Kommissionens lov-

forslag og har i forbindelse med direktivforslagets præsentation i oktober 2011 udarbejdet 

et notat i november 2011, hvori FSR – danske revisorer ytrer deres meninger omkring bl.a. 

den foreslåede ”country by country” rapportering. FSR mener, at: 

Rapporteringen skal ske, når betalingerne er betydelige for modtagerlandet. Hvad der 

menes med ”betydelig” er ikke defineret og betydningen af denne foreslåede regel er der-

for uklart. FSR – danske revisorer finder det uacceptabelt, at en lovtekst på et helt nyt 

område er så uklar. Der bør være klare bestemmelser og indikationer for, hvor store beta-

lingerne skal være for at være omfattet af rapporteringspligten (FSR, november 2011:4). 

Ydermere har FSR – danske revisorer udarbejdet et officielt høringssvar, der er sendt til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 11. november 2011, hvoraf det ligeledes fremgår, at 

FSR – danske revisorer ikke er tilfredse med den måde, hvorpå der er stillet forslag om-

kring CBCR (FSR, 11. november 2011:5- 6).  

Det fremgår af de ovenstående interessenters respons på lovforslaget, at den endelige ud-

formning og det egentlige formål stadig er uklart – er formålet et øget fokus på korruption 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!FSR!–!Danske!revisorer!er!en!dansk!brancheorganisation,!som!varetager!de!danske!revisoI
rers!interesser!både!fagligt!og!politisk!(fsr,!2013b).!
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igennem en større tax transparency eller er det ønsket om øgede skattebetalinger? Der er 

ikke noget at sige til, at der til stadighed er en vis forvirring omkring indholdet og formen 

af lovforslaget omkring land-for-land-rapportering.  

Som nævnt i afsnit 4.2 har PWYP NO udarbejdet et rapporteringsforslag, der ses i bilag G. 

Der er dog visse ulemper ved dette rapporteringsforslag, da dette er meget omfattende og 

vil kræve en stor mængde administration fra de implicerede virksomheders og derfor har vi 

udarbejdet et forslag til, hvorledes betalingerne for multinationale virksomheder med akti-

vitet i udvindingsindustrien kan rapporteres. I forbindelse med dette, har vi undersøgt års-

rapporterne fra Maersk Oil og Q8 i forhold til at udarbejde tabel 2, da det vil være interes-

sant at se, hvorledes en af de implicerede virksomheders rapportering ville se ud, men 

grundet mangel på oplysninger omkring antal ansatte, omkostninger til royalties og forde-

ling af datterselskaber, har dette desværre ikke kunnet lade sig gøre og tallene er derfor 

fiktive.   

Bonus -40
Udbytte -177
Leje af grunde -270
Royalties -283
Importtold -200
Exporttold -230
Omsætningsskatteafgifter (25%) -3.964
Skyldige skatter på lønudgifter -8
Skyldige skatter på udbytter, hvis disse ikke vises andre steder -2
Andre betalinger til regeringer(produktionsrettigheder) -100
Hensættelser til betalinger til regeringen og dens agenturer -230

-5.504Udgifter betalt til udvindingsindustri i alt

Tabel 2. Forslag til rapportering af betalinger i udvindingsindustrien, Kilde: Egen tilvirk-

ning 

Denne rapporteringsform kan være funktionel for virksomheder, som f.eks. Maersk, der 

har mange datterselskaber, og separate rapporteringer af disse vil være forbundet med en 

stor arbejdsbyrde. Der er dog en risiko for, at regnskabsbrugeren har svært ved at tolke og 

forstå tallene, da læseren ikke har adgang til de bagvedliggende tal, som danner grundlag 

for regnskabet. Såfremt det bliver besluttet, at ”country by country” rapportering skal un-
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derlægges finansiel revision, vil dette dog ikke være noget problem. Ved ekstern rapporte-

ring, som det f.eks. er gældende med CSR-rapportering, vil CBCR ikke kunne bruges til 

beslutningstagning af investorer eller andre interessenter og civilsamfundet har ikke mu-

ligheden for at bekræfte rigtigheden af rapporten, hvilket igen bekræfter, at den endelige 

udformning af lovforslaget samt de underliggende dele stadig er under forandring.  

4.4.1 Rapporteringsform 

En af de ting, der stadig er usikkerhed omkring er rapporteringsformen, da det kan være 

svært at anvende skattebetalingerne korrekt og entydigt, hvis der ikke er retningslinier for 

rapporteringsformen. Et af de forslag, der er kommet, arbejder ud fra rapportering i XBRL 

format, som Økonomi- og Valutaudvalget under Europa-Parlamentet har udarbejdet. Dette 

gøres for at opnå et mere ensartet rapporteringssystem, der med fordel kan anvendes på 

andre områder (FSR, 20. marts 2012). Dog med den bemærkning, at det ikke skal ske før i 

2018 grundet en tidskrævende forberedelse, hvilket dog ikke vil være gældende i f.eks. 

Danmark, hvor XBRL formatet vil blive implementeret tidligere (Ibid). Dette er et væsent-

ligt ændringsforslag til lovforslaget, hvor der ikke er beskrevet fælles retningslinier for 

rapporteringsformen (Ibid). Dette lægger også op til, at der bliver udarbejdet en fælles da-

tabase, hvor informationerne ligger og regeringerne i de lande, hvor f.eks. Statoil har deres 

udvinding kan trække oplysningerne ud til eget brug. Dette kunne med fordel gælde for 

den gruppe af interessenter i det pågældende samfund, da den korrekte brug af skattebeta-

lingerne herved kan garanteres.  

4.5 Selskaber omfattet af ”country by country” rapportering  
Såfremt CBCR bliver vedtaget, vil ”country by country” rapporteringskrav gælde for en-

hver virksomhed, der er aktiv inden for udvindingsindustrien eller som udfører skovning af 

primærskove, hvis dette selskab er registreret i et EU reguleret marked, selv om det er 

hjemmehørende i et tredjeland, eller en stor EU-virksomhed eller offentlig virksomhed af 

interesse (Allison, 2012). 

En stor EU-virksomhed eller en enhed registreret i EU, der opfylder følgende tre kriterier:  

a) En balancesum på € 20 mio.  

b) En nettoomsætning på € 40 millioner, og / eller  

c) Et gennemsnit på 250 ansatte i løbet af regnskabsåret (Ibid).  
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Disse kriterier betyder, at i modsætning til kravene i den amerikanske Dodd-Frank Act, vil 

Europa-Kommissionens ”country by country” rapporteringskrav gælde for den primære 

skovhugstindustri og store børsnoterede selskaber, samt ikke børsnoterede virksomheder, 

der er aktive inden for udvindingsindustrien.  

Europa-Kommissionen har anført, at anvendelsen af forslaget til store børsnoterede selska-

ber vil afspejle, at disse virksomheder potentielt kan bidrage med betydelige betalinger til 

regeringerne i de lande, hvor de opererer. Derfor mener Europa-Kommissionen, at ved at 

målrette store ikke-børsnoterede virksomheder, samt børsnoterede virksomheder, bliver 

der skabt mere lige konkurrencevilkår i EU (Ibid).  

Det er dog ikke alle interessenter, der er enige i hvilke virksomhedstyper, som EU-

Kommissionens lovforslag skal dække og bl.a. ECON15 har udtalt, at de ønsker, at land-

for-land-rapporteringen kun skal omfatte virksomheder, der har en nettoomsætning og ba-

lancesum over 100 mio. euro (FSR, 12. september 2012), hvilket vil betyde en væsentlig 

forhøjelse af de nuværende grænser: 

- at land-for-land-rapporteringen for særligt store virksomheder ikke kun skal omfatte 

skatter og lignende, men en række økonomiske nøgletal, og at det ikke kun skal omfatte 

råstofudvinding mv., men generelt skal gælde ved grænseoverskridende operationer i 

lande, hvor selskabet ikke har etableret egne datterselskaber eller joint ventures. 

- at land-for-land-rapporteringen skal underkastes lovpligtig revision (Ibid).  

Da formålet med land-for-land-rapportering blandt andet er at øge åbenheden i udvindings-

industrien, giver det mening at udvide det til at omfatte hele udvindingsindustrien, men 

også store og mellemstore virksomheder, banker og telekommunikationsvirksomheder, da 

banker gør det muligt for virksomhederne at gemme deres indtjening, og telekommunika-

tionsvirksomheder gør det muligt for forretningspartnere at kommunikere med hinanden. 

Forslaget om lovpligtig revision er uundværlig, da det vil kunne spore spor af tvivlsomme 

transaktioner.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!ECON!er!EuropaIParlamentets!økonomiI!og!valutaudvalg!(FSR,!12.!september!2012).!
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For multinationale virksomheder, der har hovedsæde i Danmark, vil det være således, at 

virksomhederne skal rapportere i forhold til både den danske lovgivning og CBCR under 

forudsætning af, at den pågældende virksomhed har aktiviteter indenfor udvindingsbran-

chen. De to lovgivninger vil derfor køre parallelt med hinanden, da land-for-land-

rapportering og de åbne skattelister er to forskellige lovgivninger (Bilag A:262 – 266). 

Dette er også gældende for den amerikanske Serbanes Oxley (US Sox) og den danske sel-

skabslov.  

4.6 Sammenligning af EITI, Dodd-Frank Act og EU CBCR 
Det øgede behov for åbenhed ved skattebetalinger har bl.a. medført de tre ovennævnte for-

slag på internationalt plan: Europa-Kommissionens forslag om åbenhed omkring skattebe-

talinger: land-for-land-rapportering (CBCR), Extractive Industry Transparency Initiative 

(EITI) og den Amerikansk Dodd-Frank Act. 

Fælles for de tre lovforslag er, at de har en interesse i at selskaber med skovning af pri-

mærskove, samt udvindingsselskaber skal betale skat i de lande, hvor de har foretagender 

og disse transaktioner skal rapporteres, og oplysninger vedrørende de pågældende transak-

tioner skal være tilgængelige for myndighederne i moderlandene, samt til lokalsamfundet i 

værtslandene. Tabel 3 viser en sammenhæng mellem de tre lovforslag og giver et overblik 

over lovforslagenes forskellige fokusområder.  
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Tabel 3, kilde: egen tilvirkning 

Der er sammenfald i rapporteringskravet, hvor lovforslagene kræver rapportering land for 

land og på projektbasis, i hvert fald hvor det angår EU land-for-land-rapporteringsforslag 

og den Amerikanske Dodd-Frank Act, mens EITI forslag ikke er helt så specifikt vedrø-

rende kravene.  

Desuden vil EU's CBCR rapporteringskrav i modsætning til kravene i den amerikanske 

Dodd-Frank Act gælde for den primære skovhugstindustri og store børsnoterede selskaber, 

samt ikke børsnoterede virksomheder. EITI derimod, vil gælde for alle virksomheder in-

denfor skov- og udvindingsindustrien. 

Analysen viser, at der er betydelige forskelle mellem hvad EU land-for-land-rapportering 

for virksomheder kræver offentliggjort, og hvad der vil blive offentliggjort i henhold til 

Dodd-Frank Act i USA. Dodd-Frank Act kræver offentliggørelse af foretagne betalinger 

(PWYP NO, 2012:11), der er nyttigt, fordi det bygger på et gennemsigtighedsinitiativ, 

hvilket er nødvendigt for udvindingsindustrien.  

Såfremt rapporteringsformen for EU lovforslaget ikke bliver ændret, vil der ligeledes være 

stor forskel på rapporteringsformen i forhold til Dodd Frank Act, da denne bliver rapporte-

Sammenligning af EU CBCR, EITI og Dodd-Frank Act
EU CBC rapportering EITI Amerikansk Dodd-Frank Act

Hvem er omfattet

Lognings- og 
udvindingsindustri, store ikke 
børsnoterede og børsnoterede 
virksomheder

Alle virksomheder inden for 
udvindings- og 
logningsindustrien

Udvindingsselskaber

Rapporteringskrav
Land for land rapport på 
projektbasis 

Offentliggørelse af indtægter og 
skatte betalinger

Land for land rapport på 
projektbasis

Hvad skal der 
rapporteres?

·      Produktionsrettigheder ·     Skatter ·      Skatter

·      Afgifter på overskud ·     Royalties ·      Royalties

·      Royalties ·      Gebyrer (herunder 
licensafgifter)

·      Gebyrer (herunder 
licensafgifter)

·      Udbytte ·      Produktionsrettigheder ·      Produktionsrettigheder
·      Underskrift, opdagelses- og 
produktionsbonusser

·      Udbytte ·      Bonusser

·      Licensbetalinger, lejegebyrer, 
startgebyrer og andre 
overvejelser vedrørende licenser 
og/eller koncessioner og andre 
direkte fordele for den 
pågældende regering

·      Infrastrukturforbedringer ·      Udbytte

·      Infrastrukturforbedringer

Hvordan skal der 
rapporteres?

Moderselskaber skal offentliggør 
hvad deres indtægter og betalte 
skatter i udvindingslandeså det 
er tilgængelig for myndigheder.

Virksomheder offentliggør, hvad 
de betaler og myndigheder 
offentliggør, hvad de modtager.

Ved at udfylde en ny formular, og 
også give informationer i XBRL 
tagged elektronisk format.
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ret i XBRL16 format. Denne rapporteringsform vil af flere parter også blive foretrukket i 

forhold til EU-Kommissionens lovforslag, da det vil overskueliggøre de rapporterede skat-

tebetalinger, da XBRL muliggør en nem rapportering og søgning af information på virk-

somhed, land og projektniveau: 

Man kan sige i Dodd-Frank der komme de til at ligge dem elektronisk, så man faktisk 

kommer til at kunne søge på alle mulige ting, man kommer til at kunne søge på et land, 

på en virksomhed, på projekter altså, også krydstjekke det i database, der kan man få 

nogle tal, det får vi ikke i EU (Bilag B:344 – 348).  

De offentliggjorte regnskabsinformationer, vil give konkret grundlag for sammenligning, 

således at kvaliteten af rapporten kan vurderes, og virkningen af adfærdsændringer over tid 

kan revurderes inden for hver jurisdiktion. F.eks. hvor der kræves rapportering af oplys-

ninger vedrørende royalties i Dodd-Frank Act, kræves der i CBCR rapportering af den 

fulde salgsinformation for at gøre det nemmere at sammenligne data (PWYP NO, 2012:11). 

Tilsvarende – mens Dodd-Frank Act kræver oplysninger om virksomhedernes betalte ind-

komstskatter, kræves der ikke offentliggørelse af de tal, som fortjenesten er baseret på, 

mens land-for-land-rapportering kræver rapportering af de baggrundstal som fortjenesten 

er baseret på for at kunne give korrekt og fuldstændig information til brugerne. (Ibid). Det-

te er en meget væsentlig forskel, da denne rapporteringsform ændrer regnskabsoplysninger 

til data, der er konsistent på tværs af virksomheder og tid. Det giver oplysninger, der er 

interessant for både dem, der er interesseret i udvindingsindustriers skattebidrag til værts-

landene og til andre brugere, herunder investorer, virksomheder, myndigheder og ikke 

mindst civilsamfund (Ibid).  

Offentliggørelse af regnskabs- og skatteinformation i udvindingslandene kan også være 

med til give et indblik i eventuelle risici, som regeringerne måtte have, hvilket kan påvirke 

investorerne, udviklingslandene eller de øvrige interessenter i et betydeligt omfang. Det 

kan også indikere, om der er alvorlig risiko for, at midler fra værtslandet flyttes til skattely-

lande under lyssky transaktioner f.eks. transfer pricing for at undgå den offentliggørelse, 

der kræves af lovforslagene.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!XBRL!står!for!eXtensible!Business!Reporting!Language!og!er!en!elektronisk!webbaseret!
rapporteringsform,!der!giver!virksomheder!mulighed!for!at!give!informationer!i!en!ubrudt!
kæde!til!de!regnskabsbrugere,!der!måtte!have!interesse!heri!(XBRL,!2013).!!!!
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Den amerikanske Dodd-Frank Act er selvfølgelig meget nyttig, men en land-for-land-

rapportering ville kunne anvendes i et bredere omfang til nytte for alle interessenter, hvis 

det nuværende ”hul” lukkes i forhold til, at lande har mulighed for at lovgive sig ud af en 

offentliggørelse af rapporteringen omkring virksomheders skattebetalinger i det pågælden-

de land, jf. det tidligere eksempel fra interview med Sarah Kristine Johansen i afsnit 4.5. 

Umiddelbart burde det være i de fleste virksomheders interesse at sikre, at virksomheder 

med dårlige intentioner er nødt til at anvende en gennemsigtig rapporteringspraksis. 

4.7 Strategisk respons på de institutionelle processer 
Alt andet lige er virksomhederne nødt til at forholde sig til de ændringer, som EU-

Kommissionens lovforslag fører med sig og derfor er det vigtigt, at virksomhederne har en 

fornemmelse af hvilken strategi, de ønsker at føre i forhold til deres interessenter og de nye 

regulative strukturer.  

I institutionel teori bliver der taget stilling til organisationers strategiske respons og teorien 

kan derfor finde anvendes på NGO’er og yderligere interessenter i forhold til deres strategi 

overfor lovforslaget omkring ”country by country” rapportering. I tabel 4 ses en oversigt 

over, hvorledes et udsnit af de respondenter, der har udtalt sig via høringssvar har reageret 

rent strategisk overfor lovforslaget. De fleste reaktioner har et strategisk respons, der om-

handler ”trodse” eller ”manipulere”. Det er dog vigtigt at nævne, at de høringssvar, der 

arbejdes ud fra, er afgivet før udformningen af det endelig lovforslag i oktober 2011 og der 

er derfor fokuseret på en overordnet reaktion på lovforslaget og ikke på de enkelte definiti-

oner, da disse stadig ikke er på plads. Der er selvfølgelig taget højde for de løbende reakti-

oner fra de anvendte respondenter, hvilket også betyder, at der har været forskellige strate-

giske responser løbende – alt efter hvilken beslutning, der er taget eller hvilken tilgang de 

regulerende institutioner har haft på det pågældende tidspunkt.  

Den proces, der arbejdes ud fra i forhold til at bestemme den strategiske respons, er påbe-

gyndt i 2010, hvor den første debat vedrørende en mulig ændring i rapporteringsformen 

fandt sted og hvor IASB udarbejdede deres discussion paper. Efterfølgende kom der tiltag 

fra EU-Kommissionens side med at udarbejde lovforslaget omkring land-for-land-

rapportering og de dertil hørende høringssvar fra slutningen af 2010 og begyndelsen af 

2011, hvor det endelige lovforslag kom den 25. oktober 2011. Der har efterfølgende været 
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en del debat omkring lovforslagets indhold og især i forhold til formuleringen af de for-

skellige elementer som projektdefinition og de økonomiske rammer omkring rapporterin-

gen, herunder væsentlighedsniveau. Og der er stadig tvivl omkring, hvorledes det afslut-

tende lovforslag kommer til at se ud og om det vil indeholde forbud mod national lovgiv-

ning, der modarbejder land-for-land-rapportering. 

Det er klart, at den strategiske respons er ændret over tid, da en del af høringssvarene inden 

den endelige udformning var meget skeptiske omkring land-for-land-rapportering og ikke 

ønskede denne form for udlevering af virksomhederne i forhold til konkurrencemæssig 

skævvridning og et øget ressourceforbrug, der alt andet lige gør sig gældende ved udarbej-

delsen af rapporteringen. Den strategiske respons, der er indsat i tabel 4, er på baggrund af 

den seneste udvikling omkring lovforslaget.   
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Tabel 4, Oversigt over de strategiske responser ift. lovforslaget omkring CBCR, kilde: ud-

arbejdet med grundlag fra Christine Olivers table 2 (Oliver, 1991:152)  

Som det fremgår af tabel 4 og tidligere gennemgået materiale, har IASB valgt at afvise 

brugen af land-for-land-rapportering, da de hellere ser en udvidelse af den nuværende 

IFRS 8 og har derfor valgt en strategisk respons, der dækker over en afvisning af lov-

forslaget og de har ikke ønsket at støtte EU-Kommissionen i deres videre arbejde med lov-

forslagets udformning.  

En af de virksomheder, der vil blive ramt af lovforslaget er Statoil ASA, der er et olie- og 

gasselskab med hovedsæde i Norge (Statoil c2, 22. december 2010:1). Statoil ASA er hel-

Den strategiske respons til den institutionelle proces ved country by country

Strategier Taktik Eksempel Virksomhed/interessenter
Vane Følge blindt, tage normerne 

for givet

Føje sig
Kopiere Kopiere de institutionelle 

modeller
Harmonere Adlyde regler og acceptere 

normer
Balance Balancere forventningerne 

fra de forskellige 
bestanddele

Gå på kompromis

Uskadeliggøre Formidling og 
imødekomme de 
institutionelle elementer

Forhandle Forhandle med 
institutionelle interessenter

Tilsløre Tilsløre afvigelsen

Undgå
Buffer Miste den institutionelle 

tilknytning
Flygte Ændre målsætninger, 

aktiviteter eller domæne
Afvise Ignorer eksplicite normer 

og værdier

PwC, DI igennem 

BUSINESSEUROPE, IASB
Trodse Udfordre Anfægte regler og krav Statoil, DI, PwC

Angreb Fornærme kilden til det 
institutionelle pres

Medvirke Importere indflydelsesrige 
bestanddele

PWYP, DI

Manipulere Indflydelse Skabe værdi og kriterier PWYP, IBIS
Kontrol Dominere de institutionelle 

bestanddele og processer
Europa-Parlamentet, Rådet
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ler ikke videre begejstret for idéen omkring land-for-land-rapportering og forklarer i deres 

høringssvar til EU-Kommissionen, at de allerede har fokus på denne form for rapportering 

via deres Sustainability Report, som de har udgivet siden 2005 (Ibid:2). Virksomheden er 

ligeledes medlem af EITI og er enige i, at en større transparens er vigtig i forhold til, at 

multinationale virksomheder udviser en større ansvarlighed og i forhold til bedre fordeling 

i ressourcerige lande: 

We are convinced that greater transparency of payments is an important element in 

promoting greater accountability and governance. This is why Statoil, as noted above, 

currently voluntarily discloses many categories of payments to governments on a 

country-by-country basis as part of our Annual and Sustainability Report, and have 

done so since 2005. We are also an active supporter of the Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI), which also promotes greater revenue transparency in 

natural-resource rich countries. Promoting domestic accountability and governance is 

certainly a valid and commendable objective, which we fully support as demonstrated 

above through our support for the EITI. However, we would be concerned about mix-

ing such objectives with the objective of general purpose financial reporting (Ibid:3 – 

4).  

Heraf fremgår det, at Statoil ønsker en større tax governance, men ikke i form af yderligere 

regulering, der blander ansvarlighed og åbenhed sammen med den finansielle rapportering, 

hvilket er et af de elementer, der også stadig bliver diskuteret.  

Nogle af reaktionerne dækker over flere former for taktikker, dog indenfor den samme 

strategi, hvilket f.eks. gælder for Publish What You Pay. For Dansk Industris vedkommen-

de har der dog været anvendt forskellige former for strategier, da deres umiddelbare strate-

gi med at afvise forslaget har ledt til forslag omkring ændring i lovteksten, jf. bilag A, hvor 

det fremgår, at Kristian Koktvedgaard fra Dansk Industri har været meget aktiv i BUSI-

NESSEUROPE og det må derfor formodes, at DI til dels er enige med den klare afvisning, 

som BUSINESSEUROPE gav i sit høringssvar af 22. december 2010 (BUSINESSEURO-

PE c2, 22. december 2010). Efterfølgende har DI godkendt det ændringsforslag, som Rådet 

er kommet med, men såfremt Parlamentet får indført yderligere regler, som f.eks. at CBCR 

skal gælde for andre sektorer og indførsel af en ”grandfather clause”, så er DI ikke længere 

særlig positivt stillet overfor lovforslaget, da de mener som tidligere nævnt, at det vil give 

yderligere skævvridning af konkurrenceforholdene og det kan ikke forventes, at virksom-
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hederne rapportere omkring et land, som har national lovgivning imod dette (Bilag A:177 

– 184 og 246 - 252). DI ønsker i stedet at gøre EITI obligatorisk og gøre medlemslandene 

ansvarlige for, at skattebetalingerne bliver anvendt korrekt i stedet for en øget institutionel 

regulering. Overordnet set kan det konkluderes, at DI har valgt en strategisk respons, der 

trodser det oprindelige forslag med fokus på at afvise og udfordre den oprindelige udform-

ning af teksten og det bliver interessant at se, hvorledes den endelige lovtekst kommer til at 

se ud fra et DI perspektiv.  

En interessent som PwC vil ligeledes reagere med en sådan strategisk respons til de nye 

institutionelle processer, da de overordnet set er utilfredse med selve lovforslagets indhold 

omkring ”country by country” rapportering, da de mener, at der ikke er brug for yderligere 

finansiel rapportering, da IFRS 8 allerede dækker det behov, som PwC mener, der er og 

yderligere lovgivning omkring land-for-land-rapportering ned på projektbasis vil derfor 

forvirre mere end det gavner.  

Der er ikke noget at sige til, at både DI og PwC har denne holdning, da der endnu er usik-

kerhed omkring de grundlæggende dele af lovforslaget. Virksomhedernes rapportering skal 

ske til regeringen i det land, hvor virksomhederne foretager udvinding, men der er ingen 

klare retningslinier for, hvem i regeringen der skal modtage rapporteringen og hvorledes 

rapporteringen skal håndteres – bliver det som en del af årsrapporten eller som en selv-

stændig rapport, som man kender det fra CSR rapporterne, der ikke skal revideres? Og 

såfremt rapporterne ikke skal revideres, hvem skal så tjekke, at tallene er korrekte? Dette 

er der stadig tvivl om og ifølge Sarah Kristine Johansen bliver disse elementer stadig dis-

kuteret også i forhold til risikoen for ukorrekt eller manipulerende rapportering fra virk-

somhedernes side: 

Risikoen er jo til stede, men man kan sige, især hvis det ikke er en del af årsrapporten 

og ikke bliver revideret. Vi snakkede så meget om, at når man kigger på de direktiver 

om der står ”the report” eller ”a report”, men andre steder skal man interessere sig i 

hvad der står foran, det gør netop forskel på, om det er årsrapporten om det skal revi-

deres, om de er mere eller mindre CSR rapport man kan lave (Bilag B:492 – 497).   

Dette betyder, at der stadig er visse usikkerheder omkring lovforslaget, da der endnu er 

mange elementer, der er uafklaret og det er derfor forståeligt, at de implicerede virksomhe-

der og interessenter er skeptiske omkring ”country by country” rapportering. Overordnet 
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set er der derfor en begrundet formodning om, at den strategiske respons på de institutio-

nelle forandringer ved øget tax transparency vil være i kategorierne ”trodse” og ”manipu-

lere”, dog med udtagelse af de interesseorganisationer, der kæmper for øget åbenhed i ud-

viklingslandene, som mener, at lovforslaget er et godt første skridt på vejen mod bekæm-

pelse af korruption, mens lovforslaget ikke indeholder elementer, der kan adressere pro-

blemerne omkring de multinationale selskabers skatteunddragelse (Ibid:259 – 264).  

Det interessante er også, hvorledes de to myndigheder Europa-Parlamentet og Rådet, der i 

sidste ende er med til at bestemme, hvad den endelige lovtekst skal indeholde og vedtage 

lovforslaget, har påvirket den institutionelle proces og lagt pres på EU-Kommissionen un-

dervejs i processen, hvilket Sarah Kristine Johansen skriver om i ovennævnte artikel. Her 

fremgår det, at der stadig er stor uenighed om detaljerne, hvor:  

Europa-Parlamentet støtter op om projekt-rapportering for alle projekter, der årligt be-

taler over 80.000 euro i skat, mens Rådet er imod denne form for projekt-rapportering 

og mener, at projekter først skal offentliggøre deres skattebetalinger, hvis de årligt be-

taler over 500.000 euro i skat (Johansen, 2. oktober 2012). 

Alene på baggrund af dette, ser det ud til, at det bliver svært for de tre institutioner at nå til 

en endelig udformning og så længe der ikke er en klar definition af lovforslagets formål, 

begrebsramme og rapporteringsform, vil det være svært for alle parter at forholde sig stilti-

ende til lovforslaget, da der vil være en forhåbning om, at det opstillede forslag kan påvir-

kes i den ønskede retning. Med den nuværende udformning vil ingen af de anvendte re-

spondenter nikke samtykkende til den øgede transparens for multinationale selskabers 

skattebetalinger i udvindingsindustrien, da der grundlæggende er for mange ukendte fakto-

rer og manglende viden omkring den langsigtede virkning af land-for-land-rapportering.     

4.8 Delkonklusion 
I de senere år er der kommet øget fokus på åbenhed omkring skattebetalinger og ifølge 

Europa-Kommissionens forslag om åbenhed omkring skattebetalinger, skal det fungere 

således, at multinationale udvindings- eller logerendeselskaber, der har indgået en aftale 

med et naturressource stærkt land, f.eks. Ghana, udvinder guld, som virksomheden videre-

sælger, men til gengæld betaler skat af indtægten til Ghana. Informationen om indtægtsbe-

stemte skattebetalinger skal offentliggøres i det land, hvor moderselskabet har fast drifts-

sted. De offentliggjorte oplysninger skal være tilgængelige for myndighederne i værtslan-
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det, altså Ghana, eller lokalsamfundet, der derved får viden om, hvilken indtægt der tilfal-

der staten og dermed kan stille krav om information vedrørende brugen af disse midler. 

Der er derfor fokus på, om oplysningerne og transaktionerne omkring skattebetalingen til 

de enkelte lande bliver foretaget korrekt. Hvis der er tale om koncernforetagende, skal der 

laves regnskabsrapportering for hvert enkelt land på projekt basis, hvilket betyder, at kon-

soliderede regnskaber vil være overflødige og at der i stedet skal laves et koncernregnskab, 

der giver mulighed for at sammenligne transaktioner foretaget i de enkelte virksomheder.  

IASB har imidlertid valgt ikke at støtte initiativet omkring land-for-land-rapportering, da 

de mener, at IFRS 8, der omhandler segmentrapportering, vil have mulighed for at finde 

anvendelse i stedet for rapportering på lande- og projektbasis og IFRS 8 er også blevet 

godt modtaget af bl.a. de børsnoterede selskaber i Danmark. IASB har derfor ikke været en 

del af den proces, der har været omkring lovforslaget. NGO’en PWYP er derimod meget 

tilfreds med det øgede fokus på tax transparency og har arbejdet mod udarbejdelsen af et 

sådant lovforslag i flere år. PWYP mener dog ikke, at lovforslaget indeholder alle de nød-

vendige elementer for at sikre en større gennemsigtighed i udviklingslandene, hvilket bli-

ver understøttet af den danske NGO IBIS, der mener, at CBCR er et godt første skridt på 

vejen mod udryddelse af korruption og skattely. 

Hensigten med indførelse af skattebetalinger land for land er at forbedre åbenheden om-

kring skattebetalinger ved at kræve offentliggørelse af oplysninger vedrørende indkomst 

og betalt skat i et værtsland, men det foreslåede lovforslag indeholder mange risici. Risiko-

en for kapitalflugt og minimerede konkurrencefordele er blandt de risici, der kan knyttes til 

forslaget. Det er desuden tvivlsomt, om forslaget vil give den virkning, det er designet til, 

navnlig fordi hovedparten af oplysningerne allerede er tilgængelige for skattemyndighe-

derne. Derudover har mange multinationale selskaber i de seneste år frivilligt offentliggjort 

en omfattende information vedrørende deres transaktioner og betalinger i værtslande igen-

nem det frivillige initiativ EITI.  

Der har undervejs i processen omkring lovforslaget været en del kritik fra respondenterne, 

der primært mener, at lovforslaget er for omfattende og der mangler klare og definerede 

rammer. Nogle af disse respondenter er DI, PwC og FSR, der alle har afgivet kritiske hø-

ringssvar, deltaget aktivt i debatten og fortsat arbejder med lovforslagets udformning, her-
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under forslag til forbedringer som implementering af et fælles rapporteringsformat som 

XBRL.  

Heller ikke de bestemmende myndigheder i EU regi har været enige i udformningen af 

lovforslaget. Parlamentet arbejder generelt for mere åbne rammer og bredere grænser, 

mens Rådet ser mere på detaljen i lovforslaget, herunder i forhold til nationale lovgivnin-

ger, der underkender brugen af CBCR. Dette er medvirkende til, at trialogforhandlingerne 

stadig er i gang og det bliver derfor interessant at se, hvorledes den endelige lovtekst 

kommer til udtryk, samt hvilke elementer der er fokuseret på. Herunder med særligt hen-

blik på projektdefinition og væsentlighedsniveauet for både projekt- og landerapporterin-

gen, samt hvilke industrier og brancher, der bliver underlagt land-for-land-rapportering.    
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5.0 Dansk skattelov nr. 591 af 18. juni 2012 
Den ændrede danske skattelov er kommet i en tid med ønsket om en større åbenhed i for-

hold til virksomheders skattebetalinger og der har været stor bevågenhed omkring lov-

forslagets vedtagelse og implementeringen af de åbne skattelister i december 2012.  

Loven omfatter alle selskaber, der er skattepligtige til Danmark og overordnet set er det 

vigtigt at slå fast, at der ikke er sket ændringer i lovteksten omkring de åbne skattelister, 

hvilket også bliver konkretiseret af Mogens Rasander fra Skatteministeriet, der bl.a. har 

siddet med udarbejdelsen af lovforslaget (Bilag C:12 – 19 og 106 – 108). I den samlede 

lovtekst er der dog stillet 15 ændringsforslag fra skatteministeren til den endelige udform-

ning af lovteksten (Betænkning, 11. juni 2012:1). Disse vil dog ikke have indflydelse på 

analysen omkring interessenternes interesse, da der ikke er sket ændringer i sammenhæn-

gen mellem lovforslaget, den endelige lovtekst og de høringssvar, der er blevet behandlet 

af interessenterne, da anvendelsen af interessenterne ellers ikke vil være relevant for af-

handlingen. Det er ligeledes vigtigt at nævne, at der ikke tidligere har indgået lignende 

elementer omkring åbenhed og gennemsigtighed i den danske skattelovgivning og lovtek-

sten er derfor en helt ny del af skattelovgivningen.   

Lov nr. 591 af 18. juni 2012 er en direkte følge af den nye regerings indtræden, hvilket 

tydeligt fremgår, når der ses på, hvordan stemmerne fordelte sig ved afstemningen, hvor 57 

stemte for (S, SF, RV og EL), mens 46 stemte imod (V, DF, KF og LA) (2011/1 LF 173). 

Dette giver et tydeligt billede af venstrefløjen, der via lov ønsker at indføre mere åbenhed 

og gennemsigtighed ved de danske skattebetalinger. Lovforslaget blev første gang introdu-

ceret ved lovforslag nr. L173 af skatteminister Thor Möger Pedersen den 25. april 2012 

(SF. L 173, 25. april 2012) efter et par måneders arbejde med bilagsbehandling fra 1. hø-

ringsrunde.  

Der har igennem hele beslutningsprocessen været stor fokus på det fremsatte forslag om-

kring de åbne skattelister og der har i foråret 2012 været en stor reaktion på forslaget fra 

forskellige respondenter, herunder både virksomheders interesseorganisationer og udefra-

kommende interessenter og det er derfor vigtigt at danne et overblik over, hvem disse inte-

ressenter er og hvilken betydning de har i forhold til de implicerede virksomheder og selve 
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forslaget og den senere lovændring17. I figur 4 er der udarbejdet en oversigt over de rele-

vante interessenter, hvilke overordnet set er meget lig interessenttyperne i afsnit 4. Der er 

dog på nogle punkter fokus på nogle andre interessenter og bl.a. IBIS og Ernst & Young 

ikke har arbejdet specifikt med de åbne skattelister. Derudover har der i forhold til de åbne 

skattelister været en stor mediebevågenhed og mediernes respons til skattelisterne vil der-

for blive analyseret.  

 

Figur 4, Stakeholder map for selskaber i Danmark ift. de åbne skattelister, kilde: egen til-

virkning med inspiration fra Freeman (Freeman & McVea, 2001:193). 

De fire interessenttyper er myndigheder, NGO’er, yderligere interessenter18 og medier. 

Heraf er det relevant at nævne, hvilke interessenter der tilhører typen ”yderligere interes-

senter”. Disse er Dansk Industri, FSR – danske revisorer og PwC, der også har udtalt sig i 

forhold til EU-Kommissionens lovforslag. I forhold til den type af interessentkrav, som 

disse interessenter stiller, er der fokus på de lovmæssige rettigheder, da der er tale om reak-

tioner i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af de åbne skattelister. Den 

danske tænketank og NGO, CEPOS har ligeledes udtalt sig i forbindelse med lovændrin-

gen og her er der også tale om en respons på de lovmæssige rettigheder og ændringer i den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!For!en!mere!detaljeret!gennemgang!af!elementerne!i!interessentteorien,!henvises!der!til!
bilag!H.!!
18!For!yderligere!definition!se!afsnit!4,!EU#Kommissionens+skatteforslag+”country+by+country”.!

Virksomhed/branche!

NGO´er 

Myndigheder 

Yderligere 
interessenter 

Medier 
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regulerede struktur. CEPOS vil blive behandlet i afsnit 6, der bl.a. ser på de konsekvenser, 

som de åbne skattelister har medført. De enkelte interessenter og deres tilhørsforhold vil 

blive præsenteres løbende i analysen for at give en bedre sammenhæng.  

Lovforslaget og den vedtagne lov er udarbejdet af skatteudvalget, der sidder under Skatte-

ministeriet. Disse to hører under interessenttypen ”myndigheder” og er meget relevant i 

forhold til de åbne skattelister. Ifølge Freeman er myndigheder en sekundær interessent, 

men i og med, at det er lovændringen, der er i fokus og ændringen er blevet udformet og 

vedtaget af bl.a. skatteudvalget og medlemmer af Skatteministeriet, vil disse to interessen-

ter være af primær karakter, da de har en direkte påvirkning på virksomhederne.   

Skatteministeriet udarbejder lovforslag og endelige lovtekster i Danmark, der bliver vedta-

get i Folketinget og det er den forhenværende skatteminister Thor Möger Pedersen, der har 

været med til udarbejdelse af loven omkring de åbne skattelister. Grundet formandsskift i 

SF i oktober 2012 er der sket en udskiftning på skatteministerposten og hvor det tidligere 

var Thor Möger Pedersen, der ligeledes har en stor del af æren for den ændrede danske 

skattelov, så er det nu Holger K. Nielsen, der har overtaget posten og dermed også delta-

gelsen i mediernes, virksomhedernes og de yderligere interessenters holdninger og for-

ventninger til de nye skattelister.   

Skatteministeriet har en stor indflydelse på den vedtagne lov og hvorledes denne blev ud-

færdiget, hvilket giver Skatteministeriet en stor magt i forhold til ageren omkring åbenhed 

i Danmark, når det drejer sig om skattebetalinger. Den lovmæssige regulering der er sket 

med de åbne skattelister har betydet, at der er kommet fokus på de lovmæssige rettigheder, 

som virksomheders interessenter har. Der bliver derfor stillet spørgsmålstegn ved den må-

de, hvorpå loven omkring de åbne skattelister er blevet til og til selve udformningen af 

lovteksten, da mange respondenter har været skeptiske.   

Den ændrede skattelov i Danmark kommer til at have indflydelse på en stor del af virk-

somhederne i Danmark og der vil derfor være rigtig mange mennesker, der påvirkes af de 

ændrede skatteregler, da den ændrede skattelov som udgangspunkt vil gælde for alle virk-

somheder med fast driftssted i Danmark (SKL §§ 1 og 6) og (lovforslaget L 173 2012:7). 

De ansatte i virksomhederne vil jf. nogle af de danske interesseorganisationer som Dansk 

Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Industri blive påvirket i en negativ grad, da de åbne 
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skattelister kan virke afskrækkende på udenlandske virksomheder, der ønsker at investere i 

Danmark og dette vil medføre færre arbejdspladser (Hvass, 2012).  

Der har både før vedtagelsen af loven, under implementeringen af de åbne skattelister og 

efterfølgende været en del debat omkring virkningen af skattelisterne fra de forskellige 

interessenter og om hvorvidt de åbne skattelister overhovedet er en god idé. Derfor er det 

interessant at se på den udvikling, der har været og hvorledes reaktionerne har været fra de 

forskellige respondenter – forventningerne til skattelisternes anvendelse og virkning er 

blandede.     

5.1 Præsentation af lov nr. 591 af 18. juni 2012 
Den vedtagne lov indeholder overordnede regler og ændringer til den tidligere lovgivning 

omkring begrænsning af adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende 

års positive skattepligtige indkomst, forhøjelse af bøder og indførelse af minimumsbøder 

for overtrædelse af transfer pricing reglerne samt krav om mere åbenhed omkring skattebe-

talinger. 

5.1.1 Åbenhed om selskabers skattebetaling 

Endeligt indgår et forslag om åbenhed i forhold til selskabers skattebetalinger. Åbenheden 

vil efter forslaget omfatte de selskaber m.v., der er skattepligtige til Danmark og som er 

undergivet selvangivelsespligt. De oplysninger, der skal kunne offentliggøres, er den skat-

tepligtige indkomst, anvendte gamle underskud og den beregnede skat for indkomståret. 

Tilsvarende oplysninger vil blive offentliggjort, for så vidt angår kulbrintebeskatningen. 

Endvidere vil det blive offentliggjort, hvilken skattepligtsbestemmelse i selskabsskattelo-

ven eller fondsbeskatningsloven selskabet m.v. er omfattet af, samt om selskabet m.v. be-

skattes efter tonnageskatteloven. I forhold til selskaber der indgår sambeskatning, vil op-

lysningerne om selskabet ske samlet for de sambeskattede selskaber med angivelse af, 

hvilke selskaber, der indgår i sambeskatningen. Ved udsendelsen af årsopgørelsen vil skat-

tebetalingerne ligeledes være tilgængelige på SKAT’s hjemmeside (Skatteministeriet, 24. 

april 2012). De åbne skattelister kommer til at dække over alle selskaber med fast drifts-

sted i Danmark og der vil ligeledes gives oplysninger omkring selskaber, der f.eks. har 

moderselskab i Tyskland, men et datterselskab i Danmark dog med forbehold for reglerne 

omkring begrænset skattepligt grundet dobbeltoverenskomstbeskatningen, DBO.  
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De åbne skattelister og disses indhold bliver beskrevet i skatteforvaltningsloven, SFL § 17, 

stk. 2 i den endelige lov, mens forslaget var beskrevet i lovforslagets § 9.  

Forslaget om åbenhed om selskabers skattebetalinger er ikke et selvstændigt tiltag, direkte 

rettet mod at skaffe mere skatteprovenu, men derimod en del af et større forslag, der er 

rettet mod at sikre et mere robust selskabsskattegrundlag i Danmark. Åbenheden kan være 

med til at øge velfærden og ikke mindst hæmme mulighederne for økonomisk kriminalitet 

og skattely, da åbenhed kan være med til at synliggøre overførslen af penge til skattelylan-

de. 

Ud over de elementer, der vedrører udmøntning af finanslovsaftalens del om selskabsbe-

skatning, indgår der i lovforslaget tillige en række andre justeringer, herunder en justering 

af reglerne om opgørelse af indkomsten i et fast driftssted, hvor der ved begrænsning af 

selskabernes underskud vil være en umiddelbar merindtægt på 685 mio. kr. i 2013, mens 

rentefordelingen forventes at give en varig merindtægt på 70 mio. kr. årligt efter tilbageløb 

(Ibid). 

Elementerne der omhandler revisorerklæringer, bøder, hæftelse i sambeskatningsforhold 

og åbenhed om skattebetaling vil primært bidrage i forhold til at sikre skattegrundlaget og 

skattebetalingerne fra hovedsagligt de multinationale selskaber (Ibid). 

Der har under hele processen omkring udarbejdelsen, vedtagelsen og implementering af de 

åbne skattelister været en stor utilfredshed med listerne fra nogle af interessenterne, herun-

der især de interessenter, der repræsenterer virksomhederne. Og ved en gennemlæsning af 

høringssvarene fra foråret 2012 er det tydeligt at læse, at lovforslaget blev modtaget med 

blandede følelser. Det er dog vigtigt at nævne, at selve lovforslaget ikke er blevet ændret i 

sin ordlyd, der da ikke var nogle direkte reaktioner på formuleringerne, men kun i forhold 

til det faktum, at der var fremsat et lovforslag omkring indførslen af åbne skattelister i 

Danmark (Bilag C:78 – 80). Kritikken omkring selve lovforslaget var dog ikke til at tage 

fejl af og det fremgår bl.a. af høringssvar fra den danske brancheorganisation HORESTA, 

der varetager hotel- og restaurationsbranchens interesser, at de mener, at:  

Forslaget om åbenhed i selskabers skattebetalinger lugter langt væk af mistænkeliggø-

relse og ”gabestok”, og vi har meget svært ved at se, hvilket formål dette forslag skal 

tjene udover et rent politisk formål (Høringssvar, HORESTA, 22. februar 2012).  
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HORESTA’s holdning er i forlængelse af Dansk Industris reaktion på lovforslaget, der 

ligeledes kalder det en offentlig ”gabestok”. I høringssvar fra den 25. april 2012 fremgår 

det, at Dansk Industri har deltaget i processen og har stillet spørgsmålstegn ved den måde, 

hvorpå lovforslag L173´s formulering omkring åbenhed er udarbejdet. DI mener, at forsla-

get er blevet udarbejdet under parolen ”at virksomheder ikke betaler den skat de skal” (Hø-

ringssvar, DI, 25. april 2012:30), hvilket betyder, at den negative retorik hurtigt ender ud i 

– eller risikerer at ende i en offentlig ”gabestok”, hvorimod DI mener, at der hellere burde 

fokuseres på den samfundsmæssige nytteværdi (Ibid). Dette er i tråd med nedenstående 

citat af Kathrine Lange, der er cand. polit. og tidligere ansat i Skatteministeriet (Bilag A:9) 

fra interview den 29. november 2012:   

Man kan sige, at man kan se tiltaget som en del af en meget negativ retorik, hvor tal fra 

Danmarks Statistik har været anvendt. Jeg ved ikke, om I har hørt det der med, at 70 % 

nulskatteydere ud af selskaber. Men det er bund og grund nogle meget meget misvisen-

de tal, fordi bl.a. så skal man korrigere for det forhold, at der er nogle selskaber, der kun 

betaler selskabsskat på sambeskatningsoverenskomst. Det er der ikke korrigeret for 

(Ibid:20 – 26). 

Dette betyder, at der er flere virksomheder, der betaler deres skat i en anden form end sel-

skabsskat, da disse virksomheder har valgt at investere i f.eks. nye aktiver. På den måde 

kan der være nogle kriterier for, at den pågældende virksomhed ikke betaler selskabsskat. 

Som Kathrine Lange nævner, så er der også virksomheder, der betaler selskabsskat via 

sambeskatningsoverenskomsten, der betyder, at en juridisk enhed, som f.eks. et dattersel-

skab skal afregne deres selskabsskat gennem moderselskabet, der udgør en anden juridisk 

enhed. Datterselskabet optræder således som et nulskatteselskab, men selskabets selskabs-

skat afregnes og indgår i moderselskabets skatteberegning, såfremt moderselskabet har 

bestemmende indflydelse, jf. SKL § 3 B. Der vil dog altid være virksomheder, der ikke 

betaler skat jf. Multinassernes undersøgelse, der vil blive behandlet senere og det er derfor 

vigtigt, at der bliver fokuseret på dette emne – spørgsmålet er så, om dette er den rigtige 

måde at gøre det på og om det er muligt at opnå den ønskede effektivitet og gennemsigtig-

hed? DI er i hvert fald ikke begejstret for den måde, hvorpå skattebetalingerne er anvendt: 
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Så det som vi er meget kede af, det er jo, at man jo bruger de her tal på en meget popu-

listisk måde og man bruger det på en måde, hvor man – altså selv om man jo en åbent 

siger det, så er det en form for mistænkeliggørelse og det der er problemet, det er, at sel-

skabsskat er jo noget meget kompliceret noget (Ibid:35 – 39).   

Dette, mener Kathrine Lange, er nogle meget misvisende tal, da der skal korrigeres for 

nogle forhold i virksomheden, f.eks. investeringer, driftsudgifter osv. Det kan der selvføl-

gelig være noget om, hvilket dog ikke giver mening i forhold til en øget åbenhed: hvis 

virksomhederne mener, at de har handlet rigtigt, skulle der ikke være en grund til at frygte 

at offentliggøre sine skattebetalinger. Kigger man f.eks. på Novo Nordisk, som er en af 

multinationale virksomheder i Danmark, som betaler og offentliggør, hvad de betaler i skat, 

samt oplyser om, hvad deres skattepolitik er. Offentliggørelse af skattebetalingerne bliver 

betragtet som en offentlig ”gabestok”. Debatten om manglende eller for lidt skattebetalin-

ger er ofte et ømt punkt for virksomhederne, især multinationale virksomheder, som ofte 

bliver beskyldt for skatteunddragelse. Offentliggørelse af skattebetalinger vil kunne mini-

mere disse beskyldninger, hvis offentligheden kan se, hvad de multinationale og nationale 

virksomheder betaler i skat, så er der ikke noget at skylde. Det er ikke ens betydende med, 

at de offentliggjorte tal vil kunne give mening for alle, men det vil give regnskabsbrugene 

med interesse i skattebetalinger en indsigt i, hvor meget diverse virksomheder, multinatio-

nale, så vel som nationale betale i skat til Denmark, da det jo er disse skattebetalinger, der 

genererer beskæftigelse og blandt andet bliver benyttet til udbygning af vores infrastruktur, 

skoler og sundhedssystem, kort sagt, med betaling af skatteafgifter, har virksomhederne 

samtidig været ansvarlige overfor samfundet. 

5.2 Baggrund for lov nr. 591 af 18. juni 2012 
Baggrunden for selve lovforslaget omkring de åbne skattelister skal findes tilbage i 

2010, ”… hvor den gamle regering lavede en handlingsplan for beskatning af multinationa-

le selskaber” (Bilag C:22 – 23) og det er en ren politisk beslutning. Handlingsplanen for 

beskatning af multinationale selskaber fra 9. juli 2010 er udarbejdet af Skatteministeriet og 

indeholder elementer omkring åbenhed ved skattebetalinger og det blev allerede på dette 

tidspunkt konkluderet, at det ikke kunne lade sig gøre at offentliggøre betalingerne, da 

SKAT havde tavshedspligt, jf. Skatteforvaltningsloven (SFL) § 17:  



! 73!

SKAT er via selvangivelserne i besiddelse af oplysninger om størrelsen af selskaber-

nes skattepligtige indkomst, hvordan den skattepligtige indkomst er opgjort og størrel-

sen af den skat, der betales. Tavshedspligten betyder, at SKAT ikke kan offentliggøre 

disse oplysninger. Det kan dog efter regeringens opfattelse være en god ide, hvis der 

kan skabes større åbenhed om disse forhold. Åbenhed kan skabe et bedre debatgrund-

lag og måske også være med til at aflive nogle myter. Regeringen vil til efteråret præ-

sentere en model for, hvordan man kan skabe mere åbenhed om multinationale selska-

bers skatteforhold (Handlingsplan, 9. juli 2010:4). 

Regeringen fik dog ikke præsenteret sin model for skabelsen af mere åbenhed, hvilket fik 

medlemmer fra Enhedslisten til at komme med et beslutningsforslag nr. B 131 ”Forslag til 

folketingsbeslutning om multinationale selskabers skattebetaling”, der er fremsat af den 12. 

april 2011. Heraf fremgår det, at der ønskes ”større åbenhed om, hvilke skatter det enkelte 

multinationale selskab betaler.” (B 131, 12. april 2011:2). Det er på dette grundlag, at for-

slaget L 173 § 9 indeholdt forslag omkring indførsel af større åbenhed ved selskabers skat-

tebetalinger i Danmark.   

5.3 Formålet med lovforslaget 
Helt grundlæggende er formålet med de åbne skattelister at skabe mere åbenhed og fokus 

på virksomheders skattebetalinger, hvilket også fremgår af åbent samråd fra januar 2013, 

hvor skatteministeren udtaler, at:  

Som nævnt, er formålet med de åbne skattelister at skabe øget åbenhed og fokus om-

kring selskabsskattebetalingen, og de åbne skattelister skal derfor ikke ses som et iso-

leret tiltag, men som et blandt flere værktøjer, der skal sikre, at alle bidrager til det 

danske velfærdssamfund. Alternativet til åbenhed er, at debatten omkring selskabs-

skatten sker på et uoplyst grundlag, og det mener jeg ikke er i nogens interesse, hver-

ken selskabernes eller offentlighedens (Bilag D:73 – 79).  

Det overordnede formål med lovforslaget er at imødegå et politisk ønske om at øge skatte-

provenuet fra navnligt de multinationale selskaber, da de tidligere regler på området ikke 

har ydet den ønskede effekt.   

Der har dog været en vis tvivl om, hvad det egentlige formål er, da der både har været tale 

om at bekæmpe korruption og mulighed for en forøgelse af skattebetalingerne, hvilket har 

betydet, at der blandt respondenterne er blevet sat spørgsmålstegn ved formålet. Dansk 
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Industri er f.eks. af den mening, at skattelisterne som tidligere nævnt anvendes på en popu-

listisk måde og på en eller anden måde mistænkeliggør virksomhederne, da skattelisterne 

får selskaberne til at virke som dårlige betalere, når der pludselig bliver brug for en øget 

åbenhed på netop skatteområdet. DI mener, at dette giver en negativ signalværdi (Hørings-

svar, 25. april 2012:30), hvilket Dansk Erhverv ligeledes er enig i og det fremgår af samme 

bilag, at Dansk Erhverv tager afstand fra forslaget. Skatteministeriets reaktion på disse 

høringssvar er meget i tråd med ovenstående citat, men lægger derudover vægt på, at det er 

alle skattepligtige selskaber m.v., der er omfattet af loven (Ibid:13) og mener derfor, at 

dette fjerner mistænkeliggørelsen. Dette kan dog diskuteres, da der med stor sandsynlighed 

vil være en større efterspørgsel efter skattelisterne for de store selskaber i Danmark og 

mindre fokus på de små og mellemstore virksomheder. Det bliver derfor interessant at se, 

hvorledes normalfordelingen på baggrund af søgningen ser ud efter en længere periode 

med de åbne skattelister og om fordelingen er centreret omkring de store og multinationale 

virksomheder.   

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med den af SKAT udarbejdede handlingsplan med 

fokus på transfer pricing i forhold til multinationale selskaber og nedbringelse af nulskatte-

selskaber. Skat er ydermere en vigtig faktor for at levere værdi for aktionærerne og styring 

af virksomhedens omdømme og virksomheder står over for et større pres fra en række inte-

ressenter for at være mere åbne om deres skattemæssige forhold. Samtidig betyder den 

voksende internationale samhandel en øget konkurrence imellem landene i forhold til er-

hvervslivet, investeringer og skat, samt og øget kompleksitet og høj risiko.  

PwC mener dog ikke, at SKAT’s nye initiativ med offentliggørelse af skattebetalinger gi-

ver et retvisende billede, idet det kun er bestemte oplysninger, der offentliggøres. PwC 

mener, at offentliggørelsen ikke tager højde for de mange andre direkte og indirekte skatter, 

som selskaberne bidrager med, som f.eks. moms, afgifter og A-skatter og derfor er det op 

til selskaberne selv at fortælle omverdenen herom. PwC anbefaler derfor, at større selska-

ber udarbejder en strategi i forhold til at kommunikere deres skatteforhold (PwC, oktober 

2012:2). 

FSR – danske revisorer har ikke blot deltaget i debatten omkring EU-Kommissionens lov-

forslag, men har ligeledes indsendt høringssvar af 1. marts 2012 omkring de åbne skatteli-



! 75!

ster. Derudover har de fremsat bemærkninger af den 24. maj og 6. juni 2012 (L173 bilag 

19 og 30), samt høringssvar fra den 25. april 2012.  

FSR - danske revisorer tvivler på, om offentliggørelse af skattebetalinger vil føre til øgede 

skattebetalinger jf. høringsvaret fra 1. marts 2012, da FSR mener, at: 

Generelt har danske virksomheder et godt og konstruktivt forhold til SKAT, og ønsker 

at betale den skat, som de efter lovgivningen skal. Det er imidlertid et faktum, at skat-

telovgivning på en række områder er overordentligt kompliceret og åben for fortolk-

ningsusikkerhed (FRS, 1. marts 2012:6). 

FSR - danske revisorer mener også, at forslaget om offentliggørelse af skattebetalinger 

giver anledning til retssikkerhedsmæssige overvejelser, da offentliggørelsen giver offent-

ligheden adgang til verserende skattesager som ellers skulle forblive anonyme. FSR mener, 

at det ikke er omtalt i lovforslaget, hvordan anonymitet skal håndteres i verserende skatte-

sager. De mener derfor, at det er altafgørende for retssikkerhedens betydning, at offentlig-

gørelse af selskabers skattebetalinger, sker uden samtidig at frarøve selskaberne anonymi-

tetskrav forhold til verserende skattesager (Ibid). Dette bliver ligeledes pointeret som væ-

rende et problem i høringssvar af 24. maj 2012, hvoraf det fremgår, at der stadig ikke fra 

Skatteministeriets side er taget højde for retssikkerhedsmæssige hensyn (FSR, 24. maj 

2012:36).    

FSR understreger også, at der allerede i henhold til gældende regnskabslovgivning skal 

gives en række oplysninger om regnskabet og skattebetalinger i selskabers årsregnskaber. 

De mener, at hvis disse oplysninger ikke findes tilstrækkelige, vil det være mere fornuftigt 

at ændre kravene for regnskabsoplysning i stedet for at etablere et helt nyt rapporteringssy-

stem (FSR, 1. marts 2012:7). 

5.4 Offentliggørelse af skattebetalinger og SFL § 17 
Loven skal ses som en del af den fortsatte indsats rettet imod multinationale selskaber, der 

driver virksomhed i Danmark uden at generere nogen skattebetaling af betydning. Loven 

indebærer en skærpelse af skattemæssige transparens i Danmark via de åbne skattelister.  

Der eksisterer allerede i dag åbenhed om selskabers regnskabsforhold. Forslaget om of-

fentliggørelse af oplysninger vedrørende selskabers skatteforhold skal sikre en tilsvarende 
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åbenhed og gennemsigtighed, for så vidt angår selskabernes skattebetaling og skal gælde 

generelt for selskaber, der er skattepligtige til Danmark (L 173, 25. april 2012:10).  

Ifølge lovforslaget tilstræber regeringen, at en lovskærpelse på området vil være med til at 

sikre skattebetalingerne fra selskabernes side og det forventes, at ændringen af loven vil 

medføre merprovenu. Det er dog svært at vurdere, hvorvidt forslaget om øget åbenhed 

overhovedet vil have den forventede og ønskede effekt på selskabernes skattebetalinger, 

eller om den kan medføre til virksomhedernes flugt fra Danmark på grund af disse krav.  

I den nye lov bestemmes: 

Endelig indgår et forslag om åbenhed i forhold til selskabers skattebetalinger. Åbenhe-

den vil efter forslaget omfatte de selskaber m.v., der er skattepligtige til Danmark og 

som er undergivet en selvangivelsespligt. De oplysninger, der skal kunne offentliggøres, 

er den skattepligtige indkomst, anvendte gamle underskud og den beregnede skat for 

indkomståret (Ibid:1). 

I bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 17 gælder der en særlig lov om tavshedspligt 

for skattemyndighederne. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger om selskabers skatte-

forhold (Skattelovsamling, 2011:539) og ønsket om at skabe større åbenhed omkring sel-

skabers skattebetalinger stemmer derfor ikke overens med loven i SFL § 17. Lovforslaget 

indebærer således, at skattemyndighederne fremover vil offentliggøre skattebetalingerne 

fra alle de selskaber, som er skattepligtige i Danmark. Dette betyder, at det ikke er kun 

skattemyndighederne der har adgang til virksomhedernes skattebetalinger, men også meni-

ge danskere har adgang til disse oplysninger, der ellers ville være fortrolige og kun tilgæn-

gelig for virksomheder og skattemyndighederne. Det vil være således, at man via SKAT’s 

hjemmeside på skat.dk/skattelister kan indtaste navn eller CVR-nr. ind på den virksomhed, 

der ønskes oplysninger om og herefter vil oplysningerne være tilgængelige. 

Rent praktisk fungerer det således, at Skatteministeriet har udformet lovteksten og de tilhø-

rende elementer vedrørende de oplysninger, der skal offentliggøres via de åbne skattelister 

og SKAT har herefter overtaget selve implementeringen og vedligeholdelsen af listerne 

(Bilag C: 222 – 225). Såfremt der fremkommer noget uhensigtsmæssigt, vil Skatteministe-

riet overtage igen, da det kan blive nødvendigt at se på det politiske og lovgivningsmæssi-

ge aspekt (Ibid: 217 – 222). I forhold til hvilke tal der bliver oplyst på listerne, vil det være 



! 77!

således, at der på virksomhedernes årsopgørelse – og på sigt deres selvangivelse vil være 

en stjerne, der markere, hvilke felter der bliver offentliggjort:  

De får en stjerne på deres årsopgørelse, der viser, hvad er det for nogle tal, der bliver 

offentliggjort og jeg mener også, at man har tænkt sig at gøre det på selvangivelsen 

fremover, så man kan se, at når man udfylder det her felt, det er så det, der indgår i de 

åbne skattelister. Så de skal ikke selv forinden foretage sig noget som helst – det er 

simpelthen rent systemgenereret (Ibid: 254 – 259).   

Dette betyder reelt, at når listerne kører, så er der ikke mere for selskaberne at tage sig til i 

forhold til en øget administrativ byrde forbundet med videregivelse af deres skatteoplys-

ninger. Hvorvidt selskaberne herefter vælger at agere i forhold til offentliggørelse – om de 

kommer eventuelle problemer eller spørgsmål i forkøbet er et spørgsmål om tid. Med stor 

sandsynlighed vil virksomhederne gerne offentliggøre tallene i en kontekst og ikke blot på 

en skatteliste, som det er vedtaget i Danmark, men nu hvor de åbne skattelister er en reali-

tet, må virksomhederne skabe en kontekst ud fra listerne og ikke omvendt. Virksomheder-

ne skal også være opmærksomme på, at medierne og virksomhedens interessenter vil an-

vende listerne og især medierne vil lede efter den gode historie og der vil dannes en reputa-

tionseffekt ved medierne, der tager historien op – hvorledes virksomhederne vil agere er 

derfor interessant at se.  

Der var i tiden omkring den 16. juli 2012 en stor pressedækning af den vedtagne skattelov 

og hvorledes ændringerne kommer til at påvirke de danske virksomheder. Bl.a. TV2 News 

bragte interviews med f.eks. erhvervspolitisk chef Torben Liorius fra Dansk Byggeri, der 

som tidligere nævnt udtalte, at han er bange for, at virksomheder vælger Danmark fra, når 

fortrolige oplysninger bliver tilgængelige for alle (TV2news, 2012). Derudover blev der 

også udgivet artikler, der forholdte sig til emnet – alle med en overvejede negativ klang i 

forhold til lovgivningen. Det er dog værd at nævne, at responsen kom ca. en måned efter 

vedtagelsen af lov nr. 591 af 18. juni 2012, hvilket kan betyde, at medierne ikke har været 

bevidste omkring den endelige vedtagelse af loven.  

Som tidligere nævnt har det fra uge 51 2012 været muligt at finde de åbne danske skatteli-

ster på SKAT’s hjemmeside, hvilket ligeledes har betydet, at både elektroniske og skrevne 

medier har fokuseret på skattelisterne og deres anvendelse i dette tidsrum og det er i denne 

sammenhæng, at vi har valgt at optage et lydklip fra TV2 News den 15. december 2012, 
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hvor Jacob Bræstrup fra DI har udtalt sig. Heraf fremgår det, at DI fortsat er skeptiske om-

kring de åbne skattelister og Jacob Bræstrup udtaler, at der burde være større fokus på 

virksomhedernes egen åbenhed omkring deres skattebetalinger, da virksomhederne ikke 

har noget at skjule (Bilag E:45 – 46). Bræstrup bekræfter ligeledes DI’s holdning til, at der 

sker en mytedannelse ved vedtagelse af skattelisterne ”Det er mytedannelsen, fordi der er 

for mange myter om, hvordan virksomheders skattebetaling egentlig forløber under norma-

le forhold” (Ibid:33 – 35). Dette viser, at DI også anvender mediernes virke i forhold til at 

udtale sig om DI’s holdning, hvilket dog ikke var i en retorisk negativ kontekst, men der-

imod i en debat med værten på TV2 News, der argumenterede for, at nogle virksomheder 

som McDonalds hilser de åbne skattelister velkomne, da de mener, at man netop på denne 

måde kan aflive nogle af de myter, der er omkring multinationale selskabers skattebetaling 

eller mangel på samme (Ibid:18 – 21).  

Business Danmark er et af de medier, der har bragt artikler omkring de åbne skattelister, 

hvor det fremgår, at listerne har skabt kritik blandt virksomheder såvel som private. Busi-

ness Danmark skriver:  

… Eksperter har frygtet, at listerne ville være misvisende, give næring til myter og 

skabe mere forvirring end afklaring. Dansk Industri har advaret mod, at listerne vil 

bremse investeringer i Danmark. Tænketanken Cepos har kaldt det symbollovgivning, 

og Venstre har kritiseret listerne for ikke at give et samlet billede af virksomhedernes 

bidrag til samfundet (Vitoft, 3. februar 2013). 

Kritikerne tror ikke på, at de åbne skattelister vil få virksomhederne til at betale mere skat 

end loven kræver af dem, hvilket bliver cementeret i en kommentar i Politiken, hvor en 

professor i økonomi og jura ved Københavns universitet skriver: 

»Der er risiko for, at de åbne skattelister vil være misvisende og i sig selv give næring 

til myter. Jeg tror, at et meget sandsynligt udfald er, at vi alle bliver forvirret på et høje-

re plan«, siger Rasmus K. Feldthusen, professor på Københavns Universitet (Politiken, 

19. december 2012). 

Ud over risikoen for, at skattelisterne giver næring til mytedannelse, henviser professor 

Feldthusen også til, at virksomheders bidrag til samfundet indeholder langt mere end sel-

skabsskattebetalinger og det vil derfor være svært at vurdere, om en virksomhed handler 
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ansvarligt alene ud fra sine selskabsskattebetalinger (Ibid). Ud fra denne betragtning er det 

forståeligt, at virksomhederne føler sig hængt ud, men alle begyndelse er svær og det vil 

tage noget tid for virksomhederne at vænne sig til det nye tiltag. Ved en efterfølgende op-

følgning på de åbne skattelister, har skattelisterne dog stik imod forventningerne vist sig at 

en fordel for virksomhederne, der tidligere har været beskyldt for ikke at betale skat, da 

skattelisterne nu offentligt viser, at selskaber i f.eks. virksomheder i oliebranchen i høj 

grad betaler selskabsskat (Vitoft, 3. februar 2013). Disse skatteoplysninger fremgår af skat-

telisterne, og fordi den hidtil kendte kilde i form af årsrapporten ikke har givet et udtøm-

mende billede af skattebetalingen fra selskaberne, har der været mistanke om skattesnyd. 

Der har ikke tidligere været et offentligt billede af den samlede selskabsskat i koncerner 

med mange filialer eller hvor meget af skatten, der betales i henholdsvis Danmark og ud-

landet. Skattelisterne viser til gengæld disse skatteoplysninger og det har fået virksomhe-

derne til enten at offentliggøre det de har betalt i skat eller lave en forklaring på, hvad de 

betaler i skat, og hvordan skattebetalingen er sammensat (Ibid). 

Det tankevækkende i forhold til mediernes respons er, at der ud over positive reaktioner fra 

selve regeringen ikke har været en særlig positiv vinkel fra det skrevne medie, der primært 

har forholdt sig til tematikken omkring risikoen for kapital- og virksomhedsflugt, myte-

dannelse og offentlig skæld ud. Dette vidner om, at nogle medier i høj grad har behandlet 

sagens forløb i en retorisk negativ klang, da dette giver den største bevågenhed.  

Det vil dog være for tidligt at sige noget om, hvorvidt skattelisterne har bremset investe-

ringer i Danmark, men en opfølgning om 2-3 år vil med stor sandsynlighed kunne vise, om 

der har været en nedgang i investeringer og hvorledes udviklingen i selskabsskattebetalin-

gen har været efter skattelisternes offentliggørelse i december 2012. 

5.4.1 SFL § 17 – ændring i lovpraksis 

Foreløbigt har det været således, at SFL § 17 har umuliggjort offentliggørelse af virksom-

heders skattebetalinger, men i forbindelse med de nye skattelister, der kom i brug i decem-

ber 2012, har det været nødvendigt at finde en løsning på dette. Nedenstående tekst har 

været gældende, indtil skattelisterne trådte i kraft og giver et overblik over alvoren i den 

tidligere § 17:  
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Skattemyndighederne skal under ansvar efter §§ 152, 152 a, 152 c-152 f i straffeloven 

iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger om en 

fysisk eller juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende 

forhold, som de under varetagelse af deres arbejde bliver bekendt med. Forpligtelsen 

gælde tillige for sagkyndige medhjælper samt i øvrigt enhver, der som følge af et i hen-

hold til aftale med det offentlige påtaget arbejde kommer til kundskab om sådanne for-

hold. Er aftalen indgået med en virksomhed, gælder forpligtelsen alle, der under deres 

arbejde i virksomheden får kundskab om forhold som de ovennævnte (Skattelovsamling, 

2011:539). 

Da det tydeligt fremgår, at det ikke tidligere var lovligt at bryde sin ubetingede tavshed, 

var det nødvendigt for regeringen og skattemyndighederne at komme med en løsning, 

hvilket også var en del af lovforslag L173:  

Det foreslås at skabe større åbenhed om selskabers m.v. skattebetalinger. Dette skal ef-

ter forslaget ske, ved at indfører hjemmel til, at SKAT kan offentliggøre visse nærmere 

bestemte oplysninger om selskabers m.v. skatteforhold. Der bliver tale om en særlig 

undtagelse til den særlige tavshedspligt, der gælder for skattemyndighederne (L173:24).  

Dette har medført, at der er blevet indført en ændring i skatteforvaltningslovens § 17 stk.2-

4, som ophæver bestemmelsen i SFL § 17 stk.1. Ændringen giver mulighed for, at den 

skattepligtige indkomst, tidligere års underskud, der er anvendt i indeværende år, den be-

regnede skat og selskabets skattepligtsbestemmelse kan offentliggøres. Ændringen lyder 

som følgende:  

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan told- og skatteforvaltningen offentliggøre 

følgende oplysninger om skatte- pligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, og § 2, 

stk. 1, litra a og b, og fondsbeskatningslovens § 1, medmindre de pågældende er frita-

get for selvangivelsespligt efter skatte- kontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller 

fondsbeskatningsloven § 15, stk. 2 eller 3 (L 173 vedtaget, 13. juni 2012:7). 

Hvilket ligeledes gælder for selskaber, der indgår i sambeskatning, så længe det fremgår af 

oplysningerne hvilket selskab, der er tale om, jf. SFL § 17, stk. 4.  

Skattemyndighederne er gennem selvangivelserne i besiddelse af oplysninger om størrel-

sen af selskabernes skattepligtige indkomster, hvordan den skattepligtige indkomst er op-

gjort og størrelsen af den skat, der betales af enhver registreret selskab. Tavshedspligten, 
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som er beskrevet i SFL § 17, betyder, at SKAT ikke kan offentliggøre disse oplysninger. 

Men med det vedtagne lovforslag, mener regeringen, at det kan være en god idé, hvis der 

skabes større åbenhed om disse forhold. Regeringen mener, at åbenhed vil være med til at 

aflive nogle myter om, hvordan mange udenlandske og multinationale selskaber i Denmark 

ikke betaler, eller betaler for lidt selskabsskat – og det kan heller ikke udelukkes, at der er 

en forhåbning om flere skattekroner i statskassen. Det er derfor, SKAT har tilføjet be-

stemmelserne i § 17 stk. 2-4, der ophæver den stadig eksisterende lovbestemmelse, SFL § 

17 om tavshedspligten. Ved at ophæve den tidligere tavshedspligt nærmer Danmark sig 

f.eks. Sverige og Norge, der ligeledes har indført åbenhed om virksomheders skattebeta-

linger og der er derfor en god konsensus ved ophævelsen, da dette giver mulighed for at 

øge åbenheden.  

5.5 Strategisk respons på de institutionelle processer 
Fordi, der er denne fokus omkring skattebetalinger og tax transparency i Danmark, er det 

vigtigt, at virksomhederne vælger den rigtige strategi overfor de institutionelle processer 

og nye regulative strukturer, der findes. Grundet de regulative strukturer vil en ”forkert” 

reaktion eller løsning på de åbne skattelister kunne føre til en straf, som f.eks. bødekrav og 

des lignende. I og med, at de åbne skattelister er vedtaget og implementeret er det klart, at 

der vil være en anden strategisk respons fra virksomheder og interessenters side i forhold 

til den institutionelle proces, da de regulative strukturer allerede er blevet ændret til forskel 

for processen omkring EU-Kommissionens lovforslag. Da de åbne skattelister gælder for 

alle virksomheder med fast driftssted i Danmark på nær nogle enkelte foreninger, vil de 

strategiske responser udarbejdes ud fra de indkomne høringssvar og den efterfølgende pro-

ces. Der vil alene være tale om et udsnit af de respondenter, der har deltaget i debatten om-

kring lovteksten og implementeringen af de åbne skattelister.  

Som det er gældende ved EU-Kommissionens lovforslag har der også i Danmark været en 

ændring af den strategiske respons over tid – om end perioden ikke har været så lang, da 

processen omkring lovforslaget startede i foråret 2012 og blev afsluttet ved implemente-

ringen af de åbne skattelister i december 2012. Dette betyder dog ikke, at den strategiske 

respons har været den samme, da respondenterne har reageret ud fra det øjebliksbillede, 

der har været gældende. Et eksempel på dette kan være Dansk Industri, der i første omgang 

har været meget imod skattelisterne, men har ændret deres fokus efter vedtagelsen af loven 
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og nu forsøger at oplyse omkring de ulemper, skattelisterne kan give. Tabel 5 giver et bil-

lede af, hvorledes den strategiske respons er på nuværende tidspunkt efter vedtagelse og 

implementering af de åbne skattelister.  

 

Tabel 5, Oversigt over de strategiske responser ift. de åbne skattelister, kilde: udarbejdet 

med grundlag fra Christine Olivers table 2 (Oliver, 1991:152)  

Ud fra ovenstående tabel kan nogle af respondenternes strategiske respons aflæses og der 

er en tydelig sammenhæng mellem virksomhedsorienterede interessenter og en respondent 

som Multinasserne, der primært består af medlemmer fra Enhedslisten, herunder Frank 

Aaen, der bl.a. var involveret i beslutningsforslag B 131 fra april 2011. Multinassernes 

arbejde vil blive diskuteret i forbindelse med anvendelse af legitimitetsteorien i afsnit 6.  

Den strategiske respons til den institutionelle proces ved de åbne skattelister

Strategier Taktik Eksempel Virksomhed/interessenter
Vane Følge blindt, tage normerne 

for givet
Føje sig Kopiere Kopiere de institutionelle 

modeller
Harmonere Adlyde regler og acceptere 

normer
Multinasserne

Balance Balancere forventningerne 
fra de forskellige 
bestanddele

Gå på kompromis Uskadeliggøre Formidling og 
imødekomme de 
institutionelle elementer

Forhandle Forhandle med 
institutionelle interessenter

Tilsløre Tilsløre afvigelsen
Undgå Buffer Miste den institutionelle 

tilknytning
Flygte Ændre målsætninger, 

aktiviteter eller domæne
Afvise Ignorer eksplicite normer 

og værdier
Dansk Erhverv, CEPOS

Trodse Udfordre Anfægte regler og krav DI, PwC, CEPOS
Angreb Fornærme kilden til det 

institutionelle pres
Medvirke Importere indflydelsesrige 

bestanddele
DI, FSR 

Manipulere Indflydelse Skabe værdi og kriterier FSR
Kontrol Dominere de institutionelle 

bestanddele og processer
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CEPOS ønskede at fjerne forslag omkring de åbne skattelister fra det samlede lovforslag, 

hvilket fremgår af deres høringssvar, hvor CEPOS skriver, at ”I respekt for, at også selska-

ber har ret til fortrolighed omkring deres skatteforhold anbefales det derfor, at denne del af 

lovforslaget helt bortfalder” (Høringssvar, 25. april 2012:10) og det er derfor klart, at deres 

strategiske respons har været at afvise og dermed ”trodse” forslaget og efter implemente-

ringen af de åbne skattelister har CEPOS stadig forholdt sig kritisk til listerne, hvilket bli-

ver cementeret i notat af 14. januar 2013, hvor deres erhvervsjuridiske seniorkonsulent 

Henriette Kinnunen skriver, at:  

I det hele taget er de åbne skattebøger udtryk for symbollovgivning, da det at andre nu 

kan kigge SKAT over skuldrene og se, hvad selskaberne har betalt i skat, hverken 

gavner SKAT, selskaberne eller for den sags skyld vil bidrage til et øget selskabsskat-

teprovenu. Der kan således være mange gode forklaringer på, hvorfor et selskab ikke 

betaler selskabsskat og manglende selskabsskattebetaling behøver således hverken at 

være en indikator for skatteunddragelse eller manglende bidrag til statskassen (Kinnu-

nen, 14. januar 2013).  

Dette giver et indtryk af, at CEPOS stadig tager afstand til de åbne skattelister og således 

bibeholder deres strategiske respons at ”trodse”, overfor den institutionelle proces omkring 

lovændringen og indførslen af de åbne skattelister med hovedvægt på at afvise og udfordre 

de værdier, normer og regler, som skattelisterne har givet.   

DI’s respons igennem hele den institutionelle ændringsproces har også været som mod-

stander af de åbne skattelister pga. ekstra administrative byrder, risikoen for mytedannelse 

og effekten af offentlig ”gabestok”. DI har igennem deres høringssvar forsøgt at påvirke 

beslutningstagerne, således at det kun var fremadrettet, at listerne skulle anvendes, men 

grundet en for lang ventetid (Bilag C:113 – 116 og 123 – 125) og da der endnu ikke var 

kommet årsopgørelse for 2012, valgte Skatteministeriet at påbegynde skattelisterne med 

betalinger fra 2011. Listerne er dog ikke tilgængelige mere end et år af gangen og der vil 

derved ikke være adgang til historisk data (PwC, oktober 2012). Om end DI har forsøgt at 

påvirke processen omkring tilblivelsen og vedtagelsen af de åbne skattelister, så er deres 

forslag ikke blevet hørt og den overordnede strategiske respons fra DI er at trodse den in-

stitutionelle ændring med fokus på at anfægte regler og krav, samtidig med at DI har for-

søgt at manipulere ved at foreslå ændringer til den tidsmæssige placering af skattelisternes 
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implementering. Dansk Erhverv afviser derimod forslaget og skriver i deres høringssvar, at 

de tager afstand fra de åbne skattelister og deres strategiske respons er derfor klar: en trod-

sende strategi med fokus på at afvise de opsatte regler og ignorere de eksplicitte normer og 

værdier.  

FSR – danske revisorer har som tidligere nævnt udarbejdet forskellige høringssvar i for-

bindelse med lovforslaget og har i den forbindelse sat spørgsmålstegn ved de retssikker-

hedsmæssige overvejelser i forhold til verserede skattesager og i forhold til sambeskattede 

selskaber, når disse skal offentliggøres og FSR mener ligesom DI, at der ikke burde gives 

oplysninger om forhold, der er gældende for gamle indkomstår, der begynder før 1. januar 

2013 (Høringssvar, 25. april 2012:50 – 51). Grunden til, at dette ikke er blevet taget i be-

tragtning er ud over ovenstående henvisning til interview med Mogens Rasander fra Skat-

teministeriet, at de åbne skattelister med en sådan vedtagelse først ville kunne implemente-

res fra efteråret 2014 (Ibid:28). FSR har i kraft af sine kommentarer og deres synspunkter i 

forhold til skattelisterne taget en strategisk position overfor den ændrede institutionelle 

praksis, der rent strategisk fokusere på ”manipulation” ved at medvirke og have indflydelse 

på beslutningsgrundlaget og FSR har bl.a. fået bekræftet, at selskaber der ikke indgår i en 

sambeskatningskreds ved årets udgang ikke indgår i offentliggørelsen af sambeskatnings-

forholdene. Dog vedholder Skatteministeriet, at dette ikke gælder, såfremt det pågældende 

selskab indgår i en ny sambeskatningskreds ved årets afslutning (Ibid:50 – 51).  

Den sidste respondent, der er medtaget i forhold til den strategiske respons til den instituti-

onelle proces er PwC, der også har været aktiv i debatten og processen omkring de åbne 

skattelister. PwC mener, at de åbne skattelister ikke giver et retvisende billede af selska-

bers skattebetalinger, da der ikke tages højde for f.eks. moms, afgifter og A-skat (PwC, 

oktober 2012), hvilket er meget lig med Dansk Industri’s holdning omkring de elementer, 

der er inddraget i listerne. PwC har ikke henvendt sig direkte med et høringssvar til Skat-

teministeriet, men PwC er stadig interesseret i virkningen af listerne og har bl.a. på en 

regnskabskonference i januar 2013 behandlet de åbne skattelister, herunder deres indhold 

og igen omkring de manglende elementer ved listerne (PwC, januar 2013:28 – 29). PwC 

har overordnet set reageret med trodsende strategi, hvor PwC har udfordret det gængse 

regelsæt omkring de elementer, som Skatteministeriet har valgt skal være offentligt til-
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gængelige. PwC tager dog selv aktivt del i den globale interesse i øget tax transparency og 

har i juni offentliggjort en rapport omkring Total Tax Contribution (Ibid:29).   

5.6 Delkonklusion 
Ved den danske lovændring: lov nr. 591 af 18. juni 2012, er der vedtaget en forhøjelse af 

bøder og indførelse af minimumsbøder for overtrædelse af transfer pricing reglerne samt 

krav om mere åbenhed omkring skattebetalinger. Åbenheden omfatter de selskaber, der er 

skattepligtige i Danmark og som er underlagt selvangivelsespligt. Den øgede åbenhed i 

kraft af åbne skattelister, der er tilgængelige via SKAT’s hjemmeside ved anvendelse af en 

virksomheds CVR-nr. eller navn er grunden til, at der i erhvervslivet er en stor usikkerhed 

omkring, at udenlandske virksomheder og investorer kan beslutte at fravælge Danmark. 

Offentliggørelsen af skattelisterne har ligeledes betydet, at der er lavet en ændring i skatte-

forvaltningslovens § 1 – 4, der omhandlende virksomheders ret til tavshedspligt i forhold 

til offentliggørelse af deres skatteoplysninger, hvilket har medført, at det nu er muligt for 

SKAT at offentliggøre selskabers skatteoplysninger.  

Flere respondenter har reageret kraftigt imod indførslen af de åbne skattelister. Der har dog 

ikke været nogen ændring i lovteksten omkring de åbne skattelister, da det alene var i for-

hold til vedtagelsen af disse og ikke den indholdsmæssige del, at respondenterne var kriti-

ske. DI mener bl.a., at listerne giver grobund for mytedannelse og fremstår som en offent-

lig ”gabestok”, mens PwC mener, at skattelisterne ikke giver et retvisende billede af virk-

somhedernes skatteforhold. FSR er kritiske overfor tilgangen til verserede skattesager og i 

forhold til, at de åbne skattelister er gældende med tal for tidligere regnskabsår, hvilket 

ligeledes gælder for DI. CEPOS ønskede, at de åbne skattelister blev skrevet ud af lov-

forslaget og er meget imod en offentliggørelse. Omvendt har der også været positiv re-

spons, f.eks. fra Enhedslisten, der i deres beslutningsforslag B 131 fra april 2011, ytrede 

ønske om større åbenhed og gennemsigtighed ved selskabers skattebetalinger i Danmark, 

hvilket må siges at være opnået med implementeringen af de åbne skattelister.  
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Hvorledes fungerer åbenhed ved skattebetalinger i praksis og 

hvilke udfordringer kan dette give i fremtiden? 

6.0 Praktisk brug af tax transparency – nu og i fremtiden 
Der vil alt andet lige være nogle udfordringer ved anvendelse af tax transparency – både i 

forhold til EU-Kommissionens lovforslag og i henhold til de åbne skattelister i Danmark 

og det er derfor vigtigt, at de enkelte aktører gør sig klart, hvorledes de skal agere i forlæn-

gelse af deres strategiske respons overfor de institutionelle ændringer.  

I dette afsnit bliver der fokuseret på brugen af legitimitetsteorien og corporate social re-

sponsibility (CSR), da disse kan være med til at give et overblik over den fremtidige proces 

for de implicerede virksomheder. Den anvendte teori og strategi er valgt på baggrund af 

deres sammenhæng med det socialøkonomiske og politiske perspektiv omkring åbenhed 

og gennemsigtighed ved skattebetalinger. Legitimitetsteorien er ligeledes valgt pga. sam-

menhængen med interessentteorien og institutionel teori, hvor legitimitetsteorien har en 

højere detaljeringsgrad af den legitime proces, der sker ved en institutionel ændringsproces.  

Der vil blive fokuseret på, hvorledes virksomheder, der er berørte af både EU lovforslaget 

og den ændrede skattelov i Danmark, skal agere, herunder hvilke konsekvenser de to lov-

tekster kan forventes at have for de implicerede virksomheder og deres omverden. Afslut-

ningsvis vil der være anbefalinger i forhold til de to anvendte regulative ændringer.  

6.1 Legitimitetsteorien 
Legitimitetsteorien er en positiv systembaseret teori, der har den sociale kontrakt som sit 

centrale element og en given organisation eller virksomhed må til enhver tid opretholde 

eller forsøge at opretholde sin legitimitet overfor det omkringliggende samfund.  

En virksomhed kan opnå legitimitet ved at fortolke den socialt konstruerede kontrakt og 

respondere ved at tilpasse sig den eller ved at påvirke samfundets opfattelse af virksomhe-

den. Organisationens legitimitet afhænger således af dennes evne til at overholde denne 

kontrakt og/eller organisationens evne til at manipulere, hvordan samfundet opfatter orga-

nisationen. Hvis værdier, normer, holdninger og adfærd i virksomheden ikke er kongruente 

i forhold til samfundets, vil virksomhedens legitimitet være truet. I legitimitetsteorien er 

organisationens legitimitet eksistensgrundlaget for virksomheden. Det er således essentielt 
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i forhold til at opretholde alle de relationer, der udgør forretningsgrundlaget for virksom-

heden. Netop derfor kan legitimitetsteorien anvendelse i forlængelse af institutionel teori, 

der bygger på, at en virksomhed ikke blot skal være effektiv for at overleve, men virksom-

heden har også brug for at være legitim i det samfund, virksomheden er funderet i (Kjær, 

2006:224). Ligeledes handler legitimitet om, at ”… handlinger, mål, osv. ikke bare skal 

være effektive – de skal også være socialt acceptable og anerkendte” (Ibid). Legitimitetste-

orien kan derfor anvendes til at se dybere og mere indgående på de sociale sammenhænge, 

herunder den sociale kontrakt der er til stede mellem samfundet og de virksomheder, der 

agerer heri.  

Den ændring der ligger til grund for de nye institutionelle regulative strukturer, der betyder 

en ændring i samfundets normer og værdier er vedtagelsen og implementeringen af de åb-

ne skattelister, samt interessenten for den globale åbenhed og efterspørgsel efter tax gover-

nance, der har resulteret i EU-Kommissionens lovforslag omkring land-for-land-

rapportering.  

På EU-plan betyder ændringen i samfundet, at der generelt er kommet mere fokus på skat-

tebetalinger og på, hvorledes virksomheder agerer socialt ansvarlig i forhold til deres om-

kringliggende samfund og det er derfor vigtigt for selskaberne, at de har dette for øje, når 

de udøver deres aktivitet. Dette kan bl.a. opleves i England, hvor kaffekæden Starbucks har 

ændret deres skattebetalinger efter lobbyisme og et øget pres på kæden. Samfundets værdi-

er ændrer sig over tid og i øjeblikket er der stor fokus på den økonomiske del af virksom-

hedernes legitimitet. Hvor der tidligere var større fokus på, at virksomhederne skabte ar-

bejdspladser er der nu også et behov for at der skabes økonomisk vækst og værdi – bl.a. 

igennem øgede skattebetalinger og mindre brug af skattelylande. Der skal tages ansvar: og 

baggrunden for EU-Kommissionens lovforslag er netop, at der kommer en øget tax trans-

parency i udvindingsindustrien og med stor sandsynlighed i bank- og finansvirksomheder, 

da dette betyder en større åbenhed overfor samfundet. Det er til stadighed blevet vigtigere 

at vide, hvor pengene bliver betalt og om de bliver anvendt korrekt.  

Grunden til at denne ændring i den sociale kontrakt er sket kan skyldes flere faktorer, men 

en af dem er den økonomiske krise, som især lande indenfor EU mærker i disse år, hvilket 

påvirker, at der ønskes en større gennemsigtighed i forhold til det økonomiske bidrag, som 
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selskaberne kommer med, da det på den måde kan sikres, at virksomhederne betaler det 

korrekte i skat – også i de lande med mange ressourcer.  

I Danmark er den pressede økonomi også medvirkende til, at der ønskes en større gennem-

sigtighed og da man fra regeringens side ønsker at aflive myter omkring manglende skatte-

betalinger fra store og multinationale virksomheder, der har aktivitet i Danmark. I forlæn-

gelse af dette er der også kommet en øget regulering på området, der både indeholder en 

strammere transfer pricing lovgivning, CSR rapportering og den samlede regulative æn-

dring på skatteområdet i forbindelse med vedtagelse af lov nr. 591 af 18. juni 2012, der 

som tidligere nævnt indeholdt flere regulative elementer i forhold til virksomheder i Dan-

mark. For virksomhederne betyder f.eks. de åbne skattelister, at de skal forholde sig til 

samfundets øgede efterspørgsel og virksomhederne skal være i stand til at besvare og ana-

lysere de ændringer og forespørgsler, der måtte komme i forbindelse med offentliggørelsen 

af deres skattebetalinger. Virksomhederne kan derfor vælge at være på forkant med begi-

venhederne og selv komme med forklaringer på eventuelle ændringer i deres skattemæssi-

ge forhold eller vente med at reagere til der rent faktisk er risiko for en konsekvens af deres 

ændringer. Dette kan både være i henhold til positive og negative ændringer og betyder, at 

virksomhederne skal vælge deres strategiske respons ud fra den strategizing, de ønsker at 

anvende overfor det omkringliggende samfund.  

For at belyse virksomhedernes legitimitet og hvorledes virksomhederne vælger at agere i 

takt med de regulative ændringer, vil der i forhold til Danmark være et eksempel på skatte-

betalinger fra multinationale selskaber i Danmark. En undersøgelse af multinationale sel-

skabers skattebetalinger foretaget af Enhedslisten for regnskabsåret 2008/09 viser, at nogle 

multinationale selskaber betaler for lidt eller ingen skat i Danmark. (Multinasserne, 2010).  

Figuren nedenfor viser omsætning af forskellige typer af multinationale selskaber, der blev 

analyseret for skattebetalinger i 2008/09. 
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Figur 5, Virksomheder i Danmark der ikke betalte skat i 2008/2009. Kilde: egen tilvirkning 

med virksomheder og økonomiske tal fra Multinasserrapporten 

Figur 5 viser en oversigt over omsætningen i selskaber, der blev undersøgt. På trods af 

denne store omsætning oplyser selskaberne selv, at de ikke havde overskud på deres aktivi-

teter i Danmark og de betalte derfor ikke selskabsskat. Ifølge rapporten har de udvalgte 

selskaber typisk et overskud svarende til 4-8 % af omsætningen og hvis det anslås, at de 

multinationale selskaber, der er blevet undersøgt reelt har et gennemsnitligt overskud sva-

rende til f.eks. 6 % af omsætningen, ville det betyde, at de tilsammen har et overskud på 

mere end halvanden milliard kroner. Med en selskabsskatteprocent på 25 procent, vil der 

derfor være tale om en skattebetaling på mere end 400 millioner kroner årligt – alene for 

de involverede selskaber. Da undersøgelsen kun omhandler en håndfuld selskaber, er der 

kun tale om et lille hjørne af de anslåede tabte skatteindtægter for staten. Regeringen har 

dog planer om at nedsætte den danske selskabsskatteprocent med 3 procentpoint fra 25 

procent til 22 procent med et procentpoint om året fra 2014 til 2016 (Beierholm, marts 

2013).  

Det er på baggrund af problematikken med skattebetalinger, at man i sin tid foretog en 

lovændring omkring transfer pricing, for at selskaberne skal oplyse om de priser, de betaler, 

når de handler med egne selskaber i andre lande. Åbenhed omkring skattebetalingerne vil 

gøre det svære for selskaberne at skjule forkert anvendte transfer pricing priser, da virk-
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somhederne bliver tvunget til at offentliggøre, hvad de betaler i skat, når de handler med 

egne og andre selskaber, da de bagvedliggende oplysninger omkring intern handel bliver 

offentligt tilgængelige. Et kig på udvindingsindustrien er meget vigtig for skattemyndighe-

der i de involverede lande, der har interesse i land-for-land-rapportering.  

Den øgede åbenhed og gennemsigtighed ved skattebetalinger er på mange måder en direk-

te konsekvens af de begivenheder, der er sket de sidste år, hvor der er kommet meget mere 

fokus på virksomheders evne til at agere etisk og økonomisk forsvarligt. Det samme kan 

siges omkring brugen af CSR, da denne ligeledes er en direkte konsekvens af samfundets 

ændrede normer og værdier. I forlængelse af dette er det interessant at se på, hvorledes 

virksomhederne har ageret og hvorledes forventningerne er ændret i takt med, at samfundet 

opnår ny viden omkring virksomhedernes skattebetalinger. 

6.2 Corporate social responsibility (CSR) 
Corporate social responsibility er defineret af EU som en måde, hvorpå virksomheder fri-

villigt integrerer sociale og miljømæssige hensyn i deres aktiviteter og overfor deres inte-

ressenter (Grønbog, 2001:6). Derudover har United Nations Global Compact udarbejdet 10 

principper, der tager højde for virksomheders ansvar i forhold til menneskerettigheder, 

arbejdskraft, miljø og korruption (UN Global Compact, 2013) der i høj grad arbejder sam-

men med selve CSR princippet. Det er dog ikke alle, der alene anvender CSR ud fra frivil-

lighedsprincippet og mange virksomheder anvender i dag forretningsdrevet CSR, der kæ-

der økonomiske og forretningsmæssig værdi sammen med den sociale ansvarlighed. Det er 

primært ud fra denne forståelse og anvendelse af strategien, at de implicerede virksomhe-

der og interessenter i afhandlingen anvender CSR. Det er dog interessant at se på, hvorle-

des CSR har ændret sig og hvorledes virksomheder i dag i højere grad anvender CSR i 

marketingsøjemed.  

Corporate social responsibility har vundet indpas hos mange selskaber i løbet af de sidste 

årtier og strategien har løbende været nævnt i afhandlingen, da CSR for nogle aktører har 

stor sammenhængskraft med skattebetalinger og da CSR kan anvendes både af virksomhe-

der, men også af interessenter for at presse virksomheder til at tage mere ansvar og det er 

derfor interessant at se på, hvorledes CSR kan anvendes i et fremtidigt perspektiv. Derud-

over vil netop forholdet mellem CSR og skattebetalinger blive behandlet, samt hvilke dele 

der taler for en sammenhængende eller adskilt brug af disse.  



! 91!

Igen er det vigtigt at nævne, at der er mange aflejringer af CSR og derfor er det vigtigt at 

holde sig for øje, hvilken form strategien anvendes i: er som et frivilligt initiativ eller en 

mere forretningsdrevet form, der kæder det sociale ansvar og økonomisk anvendelse sam-

men.  

Som det tidligere er nævnt, har flere og flere virksomheders brug af CSR en stor sammen-

hæng med deres skattebetalinger, da disse i lande med store ressourcer, men dårlig økono-

mi er med til at give de respektive lande mulighed for at udvikle sig både i forhold til det 

sociale, miljømæssigt og økonomisk. Såfremt virksomhederne ikke betaler skat, men der-

imod gør brug af skattely vil de mindre bemidlede lande ikke i samme omfang have mu-

lighed for at udvikle deres økonomi:  

En virksomheds skattepolitik og skattebetalinger til de lande den opererer i, skal der-

for forstås som en delmængde af virksomhedens økonomiske fingeraftryk, og dermed 

som et vigtigt element af virksomhedens økonomiske samfundsansvar (Johansen, 

2011:1). 

Ovenstående giver et billede af, hvor stor en sammenhæng, der er imellem virksomheders 

ansvar overfor de lande, de opererer i forhold til økonomien, herunder skattebetalinger. Det, 

der her er interessant, er, hvorledes en umiddelbar social teori også finder sammenhæng 

med det økonomiske perspektiv og ikke blot i forhold til det rent sociale ansvar, som man-

ge virksomheder i dag opererer med. Det interessante bunder i, at det er forholdsvis nyt at 

sammenholde CSR og skattebetalinger. Selve anvendelsen af CSR har i løbet af de sidste 

10 – 15 år vundet mere og mere indpas i især store virksomheder og i takt med, at det øko-

nomiske perspektiv ændres, er det ikke længere kun interessant at se på, hvor meget virk-

somhederne betaler, men også hvordan de agerer i forhold til deres omgivelser – det socia-

le ansvar er kommet i fokus. CSR og skattebetalinger er på denne måde blevet integreret 

og opfattes af mange som en samlet hele. Dette kommer f.eks. til udtryk i Sarah Kristine 

Johansens artikel fra 2011, hvor hun som de afsluttende kommentarer giver 3 anbefalinger 

til, hvorledes virksomheder via deres skattebetalinger burde agerer i forhold til at optræde 

samfundsmæssigt korrekt og derved opnå en maksimal udnyttelse af de tilstedeværende 

ressourcer: 
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• Have en holistisk CSR-politik, der inkorporerer hele virksomhedens økonomiske af-

tryk, inklusiv dens selskabsskattebetalinger, som en del af dens ansvar over for sam-

fundet. 

• Udarbejde en bæredygtig skattepolitik vedtaget på bestyrelsesniveau, der er transpa-

rent og over for offentligheden viser, hvordan virksomheden holder sig en arms-

længde fra gråzonen mellem den lovlige og ulovlige skatteudnyttelse, og betaler sel-

skabsskatten i de lande, hvor den reelle produktion finder sted. 

• Undlade at gennemføre transaktioner eller opbygge virksomhedsstrukturer, der pri-

mært er begrundet i skatteplanlægningsmæssige hensyn, fx at flytte overskud fra et 

land til et andet for derved at flytte skattebetalingen (Ibid:5).  

Såfremt vi levede i en perfekt verden med optimale forhold for både virksomheder og de 

lande, virksomhederne opererer i, vil disse tre anbefalinger kunne være med til at styrke 

det sociale ansvar og brugen af denne, men det må forventes, at anbefalingerne rent reali-

stisk vil have svært ved at finde anvendelse, da udvindingsvirksomheder og multinationale 

virksomheder generelt arbejder med gevinstmaksimering og der skal derfor i højere grad 

være tale om virksomhedernes holdning til og brug af moral og etik, såfremt anbefalinger-

ne skal anvendes og virke. Transfer pricing reglerne er dog medvirkende til at styrke den 

tredje anbefaling, da transfer pricing netop skal sikre, at virksomhederne handler korrekt i 

forhold til samhandel i koncernen.  

Det kan dog være svært at anvende CSR sammen med skattebetalinger, da CSR overordnet 

set er en frivillig strategi – det ser rigtig godt ud på papiret, men det er ikke noget, som 

virksomhederne skal anvende eller umiddelbart har noget økonomisk incitament for at an-

vende. Det kan tværtimod give bagslag for den enkelte virksomhed, som det f.eks. er til-

fældet med Starbucks i England, der efter et massivt pres betaler mere i selskabsskat end 

nødvendigt, fordi Starbucks gerne vil fremstå som en social ansvarlig virksomhed. På den-

ne måde betaler Starbucks for noget, som de egentlig ikke får noget ud af: pengene bliver 

ikke brugt til noget konkret, som virksomheden selv kan bruge i deres virke. Netop denne 

nye brug af CSR betyder, at CSR ikke længere anses som en frivillig strategi, men derimod 

som en økonomisk og forretningsdrevet strategi, der kan tage fokus væk fra den oprindeli-

ge tanke bag og derfor er det vigtigt, at debatten omkring CSR, definitionen og brugen af 

denne bliver revurderet indenfor den nærmeste fremtid: 
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CSR-begrebet udsprang fra en debat om, hvorvidt virksomheder har et samfundsmæs-

sigt ansvar udover de økonomiske egeninteresser, og det er nødvendigt atter at få 

spørgsmål om moral og etik ind i CSR-debatten. Der er i høj grad brug for en mere 

nuanceret CSR-debat, der også fremhæver de store udfordringer, der er forbundet med 

at arbejde med CSR og ikke mindst de mange dilemmaer. Fremover må vi lade være 

med at prædike CSR som rene win-win situationer, for virksomhederne skal ikke for-

vente, at alle de CSR-initiativer de sætter i gang vil resultere i bedre bundlinje (Ro-

senstock, 21. november 2012). 

På mange måder kan man sige, at CSR er filantropi, netop fordi strategien er frivillig og 

derfor kan anvendes på netop den måde, som det ønskes – der er ingen fælles retningslinjer, 

hvilket også fremgår af Alexander Dahlsruds artikel fra 2006, hvor han netop ser på de 

mange forskellige anvendelsesmuligheder, der er med CSR (Dahlsrud, 2006). Hele CSR 

paradigmet er under pres, da det bygger på frivillighed og der er problemer med, at gøre 

CSR som en iboende del af virksomheden, hvilket betyder, at CSR primært bliver brugt i 

strategisammenhænge. Der er ikke længere fokus på frivilligt socialt ansvar alene, men i 

høj grad på anvendelsen af forretningsdrevet CSR, hvor ansvarligheden bliver koblet til et 

økonomisk perspektiv.  

CSR kan derfor ses på to måder: den rene filantropiske tankegang, hvor der lægges vægt 

på frivillighed omkring udførslen af virksomheders sociale ansvar og den mere forret-

ningsdrevet CSR, der ligeledes fokusere på virksomheders økonomiske anvendelse af CSR, 

der i høj grad bygger på principperne fra begrebet creating shared value (CSV) udarbejdet 

af Porter og Kramer i 2011 (Porter og Kramer, 2011), hvor også det politiske og økonomi-

ske perspektiv er inddraget. Denne artikel bygger videre på deres artikel fra 2006, der net-

op indeholder elementer omkring den forretningsdrevne CSR og de forhold der gør sig 

gældende, når virksomheder bruger CSR ”Strategy & Society – the link between competi-

tive advantage and corporate social responsibility” (Porter og Kramer, 2006). Netop i den-

ne artikel tager Porter og Kramer fat på, hvorledes det kan være svært at sammenflette dis-

se elementer og de fremhæver to grunde til, at virksomhederne ikke får det optimale ud af 

at anvende CSR:  
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First, they pit business against society, when clearly the two are independent. Second, 

they pressure companies to think of corporate social responsibility in generic ways in-

stead of in the way most appropriate to each firm´ strategy (Porter og Kramer, 

2006:78).  

Netop disse gnidninger i forholdet giver et billede af, at det ikke er så lige til at anvende 

CSR som strategi og virksomheder skal være klar til at ændre og tilpasse deres strategi, så 

den ses i sammenhæng med samfundet omkring den og interessenternes ønsker og krav.  

Der er ikke noget at sige til, at CSR som begreb og strategi har udviklet sig over årene og 

den oprindelige begrebsramme fik netop kritik af bl.a. Milton Friedman for ikke at kunne 

anvendes af virksomheder i forhold til deres investorer, da CSR ikke indeholdt et økono-

misk perspektiv og derved mener Friedman, at CSR ikke kan anvendes som et incitament 

for investorer, da en simultan pleje af interessenter og aktionærer er uforeneligt, hvilket vil 

give nogle udfordringer i virkeligheden. Som Milton Friedman udtaler, så kan kun perso-

ner være socialt ansvarlige – ”!What does it mean to say that "business" has responsibiliti-

es? Only people have responsibilities.” (Friedman, 1970:1) Dette betyder jf. Friedman, at 

virksomhederne som samlet hele ikke kan agere ud fra en social samfundsvinkel, da virk-

somhedens rolle er at skabe økonomisk profit.  

Netop i forhold til denne uforlignelighed har virksomheders brug af CSR ændret sig, hvil-

ket har medført, at selve strategien som begrebsramme har ændret sig. Det kan dog give 

nogle udfordringer at anvende netop CSR i relation til skattebetalinger, da disse to ikke 

nødvendigvis tilhører den samme kategori, hvilket den tidligere topchef hos Novo Nordisk 

og nuværende bestyrelsesmedlem af Global Compact, Mads Øvlisen (Øvlisen, 1. oktober 

2012) har udtalt sig omkring. Han mener, at der ikke er en sammenhæng mellem CSR og 

skattebetalinger og det fremgår tydeligt, at han i store træk er enig med Milton Friedman, 

da Øvlisen mener, at skat er jura, mens CSR angiver en virksomheds sociale ansvar og 

tilhører et andet moralkodeks (Ibid). Mads Øvlisen fortsætter og pointerer, at skat og beta-

ling af denne bunder i skattelovgivningens udformning og derfor er det ikke virksomhe-

dernes CSR strategi, men derimod skattelovgivningen, der om noget skal ændres – det er 

selvfølgelig vigtigt, at virksomhederne overholder sine skattebetalinger, men ikke ud fra et 

moralsk og etisk synspunkt. Hvorvidt denne tankegang er til at overholde, kan der i dagens 

samfund sættes spørgsmålstegn ved, da der bl.a. i det danske samfund er en tendens til 
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netop at kæde CSR og skattebetalinger sammen, hvilket er en virkning af det øgede fokus 

på skattebetalinger på både globalt og nationalt plan.  

De åbne skattelister i Danmark er dog netop en ændring i den danske skattelovgivning, da 

den ”nye” jura giver samfundet mulighed for at se, hvor meget selskaber, der er til stede i 

Danmark, betaler, hvilket derved får det lovgivende organ, deres mandat tilbage som be-

stemmende magt – nu er det selskaberne, der står til ansvar for at give forklaring på deres 

økonomiske situation. Der er heller ingen tvivl om, at virksomheder i dag bruger CSR som 

en del af deres strategi og markedsføring, da virksomhederne er opmærksomme på denne 

øgede interesse fra deres omgivelser, men her er der i høj grad tale om den forretningsdre-

vet form for CSR. Virksomhedernes øgede interesse bliver begrundet i en artikel fra august 

2012, hvoraf det fremgår, at danskerne i høj grad fokuserer på CSR og skat: 

Hele 61 procent af befolkningen mener, at internationale selskaber snyder i skat, og 57 

procent opfatter det som uetisk, at virksomheder bruger kræfter på skatteoptimering. 

Det fremgår af en undersøgelse gennemført af Radius Kommunikation. Kun 25 pro-

cent mener, at virksomhederne betaler den skat, de skal (Pedersen, 2012). 

Det etiske ansvar overfor det omkringliggende samfund er vigtigt – også i forhold til skat-

tebetalinger og der er en forhåbning om, at de åbne skattelister i Danmark kan være med til 

at samfundet får en større tiltro til selskaber i Danmark. På EU-plan og i udviklingslandene 

vil det dog være svært at se en umiddelbar forbedring, da der ikke er de samme regler for, 

hvorledes samfundet skal opnå viden omkring de rapporterede skattebetalinger og i hvor 

høj grad, samfundet faktisk får noget ud af betalingerne, da det er meget få steder, at skat-

teadministrationen er så velfungerede som i Danmark. Men der er ingen tvivl om, at virk-

somhedernes corporate social responsibility som etik og ansvarlighed overfor sine omgi-

velser også er væsentlige for især interessenterne i f.eks. udvindingsindustrien og bl.a. 

IBIS, der selv har været med til at indføre sammenhængen mellem CSR og skattebetalin-

ger (Bilag B:613 – 630).  

Hvorvidt sammenhængen mellem CSR og skattebetalinger efter manges opfattelse er 

kommet for at blive er svært at spå om, men der vil med stor sandsynlighed være en relati-

on mellem disse to i årene fremover, da samfundet generelt har fået en større interesse i, 

hvorledes virksomheder agerer og legitimerer sig selv. I tiden omkring og efter finanskri-

sen er der i hvert fald ingen tvivl om, at fokuseret har været på en korrekt håndtering af 
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skattebetalinger. I takt med, at den danske samfundsøkonomi forhåbentligt vil forbedres, 

vil der dog være en formodning om, at interessen for selskabers sociale ansvar vil falde, da 

der generelt er en tendens til mindre bekymring, når tingene kører, hvilket også falder godt 

i hak med det økonomiske opsving i årene 2000 til 2008 – når tiderne skifter, vil interesse-

feltet ændres.  

6.3. Konsekvenser ved land-for-land-rapportering og åbne skattelister 
Dette afsnit vil fokusere på de konsekvenser – positive som negative, der kan og vil have 

indflydelse på de implicerede virksomheder, der er påvirket af de åbne skattelister og land-

for-land-rapportering set i et legitimitetsteoretisk syn med fokus på de institutionelle regu-

latoriske ændringer, der påvirker virksomhederne.  

6.3.1 Konsekvenser ved land-for-land-rapportering 

I forhold til CBCR er der en forhåbning om, at en øget åbenhed kan skabe en øget politisk 

stabilitet, der igen kan smitte af på virksomhedernes erhvervsbetingelser og dette giver 

mulighed for øgede investeringer (SEK, 2011:6). Derved vil der også opstå et pres fra lo-

kalsamfundene, der ønsker at vide, hvorledes virksomhedernes skattebetalinger er anvendt 

(Ibid) og regeringerne bliver tvunget til at tage et ansvar.  

Der er dog stadig uenighed om, hvorledes det endelige lovforslag skal se ud og EU har 

svært ved at blive enige om detaljerne, herunder hvilke typer af virksomheder, der skal 

rapportere. I Altinget nævnes det, at efter Europa-Parlamentets afstemning i slutning af 

september 2012 har både Parlamentet og Rådet (EU’s medlemslande) vedtaget deres for-

handlingspositioner ,hvor de skal til at enes om det konkrete indhold af forslaget om land-

for-land-rapporteringen (Johansen, 2. oktober 2012). Uenighederne, der særligt handler om, 

rapporteringsgrænserne og hvorvidt selskaberne, ud over at oplyse om deres skattebetalin-

ger på landebasis, også skal oplyse på projektbasis, hvilket f.eks. kan være hvad en mine 

eller en boreplatform betaler i skat til værtslandet, og i så fald, hvor meget skal projektet 

betale i skat, for at det opfylder betingelserne om, at selskabet skal oplyse om projektets 

skattebetalinger (Ibid). Mere konkret ønskes der at finde en grænse for, hvornår det er re-

levant, at selskaberne rapporterer på projektniveau. Rapportering på projektbasis er afgø-

rende for, at lokalsamfund og civilsamfundet kan holde de nationale og lokale myndighe-
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der til regnskab, og stille spørgsmål til fordeling af skatteindtægterne fra projekterne, samt 

bekæmpe skattely (Ibid).  

Der er yderligere uenighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt lovforslaget 

skal undtage multinationale selskaber fra at rapportere om deres skattebetalinger til lande 

med et lovforbud mod offentliggørelse af skattebetalinger. Det er dog sådan, at ingen lande 

i dag har et lovforbud mod, at selskaber offentliggør, hvor meget de betaler i skat til værts-

landet. Et sådant smuthul i direktiverne er derfor et stort incitament for korrupte regeringer 

og der er ingen tvivl om, at der er nogle lande og/eller virksomheder, der vil arbejde for at 

indføre national lovgivning mod offentlig rapportering, inden lovforslaget vedtages. Dette 

var ligeledes et af argumenterne ved interviewet den 4. december 2012, hvor Sarah Kristi-

ne Johansen igen fremhævede dette eksempel fra EU-Kommissionens nuværende lov-

forslag: 

Som forslaget er lige nu, er der desværre en undtagelse i den som ligesom gør, at hvis 

et land iværksætter, fremsætter en lov eller beslutter en lov om, at virksomheder ikke 

må rapporter på den her måde, så må virksomhederne ikke rapporter. Dvs. f.eks. An-

gola er et godt eksempel på et land, der virkelig forstår og hive nogle penge ud af sel-

skaber, men til gengæld ikke distribuerer videre ud til lokalbefolkningen, så der er su-

per meget korruption og super mange penge i det. Hvis det her forslag kommer igen-

nem, som det ligger lige nu på EU-Kommissionen, jamen, så kan Angola sådan set ba-

re vedtage en lov om, at det er forbudt at rapportere om den slags i Angola og så er der 

ikke noget at gøre (Bilag B:559 – 568). 

Smuthullet i lovforslaget vil betyde, at direktivernes krav om åbenhed ved  skattebetalinger 

ikke får den tiltænkte virkning i de lande, hvor der er mest brug for det. Rådet kræver, at 

undtagelsen bliver tilføjet ind i direktiverne, mens Europa-Parlamentet kæmper for at luk-

ke smuthullet (Johansen, 2. oktober 2012). Denne mulighed for nationale lovgivninger er 

ikke mulig i Dodd-Frank Act, hvor der netop er krav om, at alle projekter, der årligt betaler 

mere end 78.000 dollars i skat skal rapporteres. Dette gælder for alle omfattede virksom-

heder uden udtagelse, og derved begrænser de muligheden for korruption (Ibid). 

Skattely og illegal kapitalflugt er et international problem, der kun kan bekæmpes med 

internationale regler. Det er derfor helt essentielt, at EU vedtager komplet regelsæt, der 

harmonerer med amerikanske regler, hvilket kan øge konkurrence og samarbejder. Rådet 



! 98!

behandlede land-for-land-rapporterings forslag langt før, at US SEC vedtog Dodd-Frank 

Act og vedtagelsen presser derfor Rådet til at genoverveje vedtagelsen af CBCR (Ibid).  

Det er vigtigt at nævne, at EU-Kommissionens lovforslag ikke blot har skabt uenighed, 

men at der også bliver skabt nogle fordele ved rapporteringsformen, når der bliver åbnet 

mere op for virksomhedernes aktiviteter. Hvis virksomheder aflægger regnskab for hvert 

enkelt land, de opererer i, vil det indebære, at alle multinationale virksomheder skal oplyse 

om, hvilke lande virksomheden opererer i og i hvilket navn virksomheden handler under i 

hvert land. Regnskabsaflæggelse land for land er således kun relevant for virksomheder, 

der opererer i mere end ét land, men det vil udgøre et vigtigt supplement til de oplysninger, 

der allerede nu bliver oplyst i de multinationale virksomheders regnskaber. Rapporteringen 

vil vise misforhold mellem produktion, overskud og skattebetaling. 

Ud over at skabe gennemsigtighed for skattemyndighederne vil regnskabsaflæggelse land 

for land også være et vigtigt skridt i retningen af at afsløre korruption, fordi det bliver of-

fentligt tilgængeligt, hvor mange penge virksomhederne betaler til myndighederne i natur-

ressourcerige lande i form af bl.a. skatter og afgifter. Hvis myndighederne samtidig oplyser, 

hvad de har modtaget af skatter og afgifter fra udvindingen af naturressourcer, vil det være 

muligt at sammenligne de to tal og herved afsløre en eventuel forskel, der højst sandsynligt 

bunder i korruption, hvilket kan medføre en ulige fordeling i enkelte ressourcerige lande. 

Der er ingen tvivl om, at der i mange udviklingslande er korruption i regeringerne og myn-

dighedsposterne og det vil derfor være en stor opgave, der skal løses, hvis korruptionen 

skal til livs, hvilket også er en af de ting, som EITI lægger stor vægt på at undgå i deres 

første princip og det er derfor vigtigt for dem at deres medlemslande arbejder for at undgå 

netop korruption og ubalance mellem bæredygtig økonomi og bæredygtig udvikling (EITI, 

2013a).  

Der vil også være tale om visse socialøkonomiske fordele, der kan opstå med land-for-

land-rapportering, da der vil være et indbygget socialt ansvar fra de implicerede virksom-

heders side overfor lokalsamfundet i de lande, virksomhederne opererer i, dvs. et corporate 

social responsibility (CSR). Sammen med det økonomiske ansvar og et politisk engage-

ment via EU-Kommissionens lovforslag, vil der kunne udvikles og dannes nye værdier for 

både virksomheder og lokalsamfund.  
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Det er dog som tidligere nævnt ikke alle aktører, der er lige begejstret for lovforslaget og 

den ønskede rapporteringsform. Senest i forhold til ECON, der som tidligere nævnt er en 

af komiteerne under Europa-Parlamentet, hvor der især bliver fokuseret på den mængde af 

tid og ressourcer, som virksomhederne skal bruge for at rapportere omkring deres datter-

selskabers skattebetalinger.  

Multinationale EU-virksomheder, der udvinder naturressourcer, kan opleve nogle udfor-

dringer i forbindelse med offentliggørelsen af oplysninger i forhold til statsejede virksom-

heder uden for EU, da det kan tænkes, at der ikke vil herske lige rapporteringsvilkår og 

dette kan påvirke deres evne til at færdiggøre eksisterende kontrakter og vinde nye kon-

trakter (SEK, 2011:7). På denne måde vil der være risiko for tab af konkurrenceevne.  

Såfremt CBCR bliver vedtaget som en del af det finansielle regnskab, der er underlagt re-

vision, vil der også være betydelige økonomiske omkostninger til en øget revidering og det 

anslås, at den øgede revision vil koste virksomhederne omkring 90 mio. EUR (Ibid), hvil-

ket vil være et anseligt beløb oven i de i forvejen forventede omkostningsstigninger ved 

indførslen af lovforslaget. 

Endvidere er der en række faktorer, der særligt påvirker konkurrenceevnen for multinatio-

nale EU-virksomheder inden for udvindingsindustrien, så som den eksisterende tekniske 

viden og effektivitet, der risikerer at blive reduceret eller gå tabt (Ibid). 

I forlængelse af den internationale problemstilling vil ovenstående ligeledes påvirke ener-

gisikkerheden, hvis et land som f.eks. Angola indfører regler om, at der ikke skal indberet-

tes oplysninger om betalinger til myndigheder, da det vil gøre det vanskeligere for EU's 

udvindingsvirksomheder at operere på lokalt plan, med deraf følgende virkninger for olie- 

og gasforsyningerne i de lande, der er afhængige af olie- og gasforsyninger fra Angola 

(Ibid:8). 

På internationalt plan vil problemstillingen omkring multinationale EU virksomheders rap-

portering i de lande, hvor der er indført tavshedspligt om offentliggørelse af regnskabs- og 

skatteoplysninger, som det var tilfælde med SFL 17 stk. 1 i Danmark også udgøre en risiko. 

Denne problemstilling er stadig under behandling i Kommissionen og der forventes en 

endelig afgørelse i foråret 2013.  
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Såfremt CBCR bliver vedtaget vil dette også have konsekvenser indenfor EU, da lov-

forslaget også gælder for udvindingsindustrien i EU. Lovforslaget kan give problemer for 

forholdet mellem Tyskland og Polen, da Tyskland på nuværende tidspunkt har minidrift i 

Polen. Som det er nu, aflægges der i Tyskland og Polen regnskab efter IFRS 8, der inde-

holder segmentbetaling og derfor ikke behandler skattebetalinger land for land. CBCR vil 

betyde, at Polen, såfremt de ønsker det, kan finde ud af, om Tyskland betaler den korrekte 

skat. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan Polen vælge at stoppe deres aftale med Tyskland 

og indgå i et andet samarbejde. Tyskland kan på den anden side også vælge at trække sig 

ud af Polen pga. øgede omkostninger. Der har i Rådet været diskussioner om, hvordan rap-

porteringen skal håndteres EU lande imellem, bl.a. via en ”grandfather clause” (Bilag 

B:590-593).  

Denne klausul betyder, at lande der ikke har lovgivet sig ud af rapporteringen ved f.eks. 

indførsel af, at der ikke må rapporteres offentligt, hvorledes skattebetalingerne i det pågæl-

dende land fordeler sig, inden EU-Kommissionens lovforslag træder i kraft til hver en tid 

skal aflægge land-for-land-rapportering på projektbasis (Ibid:592 – 596). Ulempen ved 

denne formulering er, at lande har mulighed for at indføre en national lovgivning, så der 

ikke må rapporteres offentligt omkring aktiviteter i det pågældende land, såfremt lovgiv-

ningen er trådt i kraft, inden EU-Kommissionens lovforslag er vedtaget og trådt i kraft, 

hvilket giver en skævvridning af oplysningerne, da virksomheder på dette grundlag kan 

vælge at rykke deres udvinding til et land som f.eks. Angola, der bl.a. indeholder olie- og 

minedrift, såfremt Angola vælger at indføre en national lovgivning.  

Denne ulempe er undgået i Dodd-Frank Act. Spørgsmålet er derfor, om virksomheder, der 

bliver omfattet af EU lovforslag, også bliver omfattet af en national lovgivning, som det 

f.eks. er gældende med Serbanes Oxley i USA, der fastslå, at alle virksomheder, der er 

børsnoteret i USA, eller er datterselskaber af amerikanske virksomheder, er omfattet af 

Serbanes Oxley, uanset deres fysiske beliggenhed. (Heilbuth og Tjagvad, 2008:84). Det 

bliver derfor interessant at se, hvorvidt det endelige lovforslag kommer til at indeholde 

muligheden for indførsel af national lovgivning mod rapportering eller ej.  
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6.3.2 Konsekvenser af de åbne skattelister 

Lovforslaget og indførslen af de åbne skattelister har skabt større debat herhjemme. Der er 

blandet følelser blandt mange erhvervsfolk og blandt de førende analysevirksomheder, 

vurderer CEPOS, at en hjemmeside med oplysninger om selskabers skattebetalinger hver-

ken kan bidrage til et større skatteprovenu eller for den sags skyld føre til yderligere afslø-

ringer af skattehuller i lovgivningen. CEPOS mener desuden, at SKAT allerede er i besid-

delse af de skatteoplysninger, som nu er offentligt tilgængelige via selvangivelsen. (Kin-

nunen, 2012:3). 

Selv om oplysninger om skattebetalinger, som bliver offentliggjort ikke vil give direkte 

indsigt i oplysninger om omsætning, omkostninger og overskud, som en virksomhed gene-

rerer, kan der være tilfælde, hvor fortrolige forretningsoplysninger vil blive afsløret eller 

udledt af data i forbindelse med offentliggørelsen af virksomhedens data. Der kan være en 

risiko for, at multinationale og nationale virksomheder vil føle, at skattelisterne kan påvir-

ke deres konkurrenceevne i Danmark og det bliver derfor interessant at følge udviklingen 

på lang sigt – vil der faktisk være problemer med konkurrenceevnen og vil investorer og 

lokalbefolkningen miste tilliden til de implicerede virksomheder eller vil skattelisterne i 

høj eller mindre grad kunne styrke virksomhedernes position på markedet? 

Endvidere er der en række faktorer, der tilsvarende EU-regi særligt påvirker konkurrence-

stillingen for multinationale virksomheder i Danmark, så som niveauet af teknisk know-

how og effektivitet, da de offentliggjorte skattebetalinger kan give indikatorer for, hvorle-

des den pågældende virksomhed klarer sig i forhold til størrelse og produktion/effektivitet. 

Ved læsning af SKAT’s egen Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber 

konkluderer SKAT, at det er svært at vurdere, om den manglende selskabsskattebetaling er 

korrekt, da det kan være svært at vide, hvad der ligger bag og derfor blev det i 2010 beslut-

tet at arbejde videre med opstramning af reglerne (Handlingsplan, 9. juli 2010:3 – 4). 

Grundet de forskellige initiativer og argumenter fra selskabernes side, kan det derfor være 

svært at vurdere, om lovforslaget vil have den tilsigtede virkning, så de selskaber, der ikke 

betaler skat til Denmark, ender med at betale skat på grund af offentliggørelse af deres 

skattebetalinger, eller om de udenlandske selskaber, som loven egentlig er rettet imod, 

vælger at flytte til andre lande, hvor skatteoplysninger ikke kræves offentliggjort.  
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CEPOS mener også, at der er tvivl om hvilke skattemæssige effekt, de åbne skattelister vil 

få CEPOS mener ligeledes, at forslaget har symbolsk værdi. CEPOS er ligeledes uforstå-

ende overfor, at tavshedspligten skal ophæves. (Kinnunen, 2012:4).  

I en undersøgelse foretaget af analysebureauet Norstat for CEPOS har 1000 danskere givet 

deres mening om offentliggørelse af skattelister og offentliggørelse af personlige skatteop-

lysninger, hvilket er en model, der er kendt fra Sverige. Resultatet viser, at der er delte 

meninger blandt danskerne i forhold til spørgsmålet om offentliggørelse af skattebetalinger, 

hvor 52 pct. af deltagerne bakker op om forslaget om offentliggørelse af selskabsskat, 

mens 48 pct. er imod offentliggørelse af selskabsskat (Ibid). Piben får dog en anden lyd, 

når danskerne bliver spurgt, om de ønsker offentliggørelse af deres personlige skatteoplys-

ninger, hvor et klart flertal på 75 pct. siger ”nej” (Ibid).  Dette tyder på, at danskerne er 

store modstander af offentliggørelse af personlig skat, mens de er i tvivl om indførsel af 

åbne skattelister. 

Det er midlertidigt vigtigt at understrege, at det ikke blot har været negativ feedback i for-

hold til listerne, men det er dog bemærkelsesværdigt, at det primært er Skatteministeriet og 

venstrefløjspolitikere, der er positive overfor skattelisterne, hvilket giver et indtryk af, at de 

implicerede virksomheder og deres interessenter endnu ikke har set lyset. Der er ingen 

tvivl om, at det Skatteministeriet er begejstret for den ændrede lovgivning og selv om der 

har været udskiftning af skatteministeren og dennes særlige rådgiver, har den nuværende 

skatteminister Holger K. Nielsen ligeledes udtalt sig positivt omkring de åbne skattelister, 

bl.a. i en artikel på Berlinske.dk af 18. december 2012, hvor han siger, at: 

Den gennemsigtighed, som følger med de åbne skattelister er et vigtigt element i skatte-

politikken. Det er stabile rammevilkår og forbedring af virksomhedernes konkurrence-

evne også (Nielsen, 18. december 2012).  

Ydermere siger han, at skattelisterne vil være med til at skabe åbenhed omkring selskaber-

nes skattebetalinger, hvilket også vil gøre sig gældende for deres bidrag til velfærdsamfun-

det (Ibid). Det er dog vigtigt at nævne, at Holger K. Nielsen i kraft af sin nye position som 

skatteminister i høj grad er nødt til at have denne holdning, da det er hans parti, der bl.a. 

har arbejdet for indførslen af skattelisterne og det vil se underligt ud, hvis den nuværende 

skatteminister gik ud og underminerede den tidligere skatteministers arbejde, da en afvi-

gende politik kan vække mistillid hos vælgerne.  
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Forskningschef i mediejura, Oluf Jørgensen, mener, derimod at de oplysninger, der frem-

kommer af skattelisterne også kan have en samfundsmæssig betydning, da oplysningerne 

kan give et øget debat i samfundet, hvor det bliver muligt for offentligheden at bidrage til 

debat om skattelovgivningen. Dette kan f.eks. være i henhold til multinationale selskabers 

muligheder for at overføre overskud til skattely. (Jørgensen, 21. December 2012). Dette er 

i tråd med den Skatteministeriets udlægning af skattelisternes anvendelse. Jørgensen mener, 

at det giver selskaber mulighed for at give uddybende forklaringer ved manglende skatte-

betalinger:  

Måske kan offentlighed også stimulere skatteforvaltningens effektivitet, forebygge skat-

tesnyd og bidrage til mere fair konkurrence mellem erhvervsvirksomheder. Hvis det er 

tilfældet kan åbenhed styrke både den offentlige og den private sektor (Ibid). 

Såfremt dette vil gøre sig gældende i Danmark, er det helt sikkert, at skattelisterne kan 

være med til at øge velstanden i samfundet og det vil set udefra være et rigtig godt resultat.   

6.4 Anbefalinger til åbenhed ved skattebetalinger 
Når der ses på, hvorledes konsekvenserne er for EU-Kommissionens lovforslag og de åbne 

skattelister, vil der uvilkårligt være nogle tanker omkring hvilke ændringer, der kan foreta-

ges både på kort og lang sigt og der vil i dette afsnit blive udformet nogle anbefalinger i 

forlængelse heraf.  

6.4.1 Anbefalinger til CBCR 

Land-for-land-rapportering vil som tidligere nævnt kunne være en udfordring for de virk-

somheder, der skal udføre rapporteringen. På sigt vil det måske være muligt at benytte åb-

ne skattelister som i Danmark for at håndtere rapportering om skattebetalinger, men dette 

vil kræve meget velfungerede skatteadministrationer på både EU-plan og i de implicerede 

lande. Netop på denne baggrund, vil en lignende skattehåndtering kræve store ressourcer 

og derfor ikke være en optimal løsning på kort sigt. På længere sigt vil det være muligt at 

arbejde hen imod en sådan løsning – dog ikke før det er bevist, at åbne skattelister admini-

streret af de enkelte landes skatteadministration giver et større overblik over de enkelte 

virksomheders skattebetalinger og disses virkning mod korruption, skattely og aggressiv 

skatteplanlægning. Igen kan dette være svært, da det er begrænset, hvorledes de nordiske 

lande er involveret i sådanne handlinger.  
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En mulighed, hvorpå det bliver lettere for virksomheder og interessenter at forholde sig til 

forslaget omkring land-for-land-rapportering, vil være at udarbejde et mere komplet lov-

forslag, da meget af kritikken er gået på, at forslaget rent definitionsmæssigt ikke er kon-

kret nok og der er derfor en del forvirring omkring den egentlige hensigt – vil CBCR over-

hovedet virke? Lovforslaget kan derfor til dels minde om symbolpolitik, da der ikke er 

nogen overordnet forventning om, at rapporteringsformen kan gøre den forskel, der er øn-

skes – nemlig at skabe en større transparens i lande, der er berørte af udvindingsindustrien 

med fokus på udviklingslandene, hvor der er brug for en omsætning af ressourcer til øko-

nomisk kapacitet. Anbefalingen vil derfor være at stramme op omkring lovforslaget og 

vedtage en mere komplet pakke med følgende elementer: 

A. En klar forventning omkring brugen af CBCR 

B. En konkret projektdefinition 

C. Et klart defineret væsentlighedsniveau 

D. En klarere linje i forhold til de industrier, der ønskes involveret  

E. Ensrettet rapporteringsform som f.eks. XBRL format 

F. Klar forventning til de implicerede lande 

A. Som det er set i de foregående afsnit er der langt fra enighed omkring lovforslagets ud-

formning og overordnet set er der brug for en ensretning i forhold til det arbejde, som EU-

Kommissionen ønsker at opnå med deres land-for-land-rapportering og de elementer, den-

ne indeholder. Dette, mener vi, kan bl.a. gøres i kraft af lanceringen af, hvad forventnin-

gerne er til rapporteringen og hvad virksomhederne kan forvente, der sker med de regn-

skabsmæssige oplysninger, som de skal rapportere. Der skal klarhed over, om CBCR øn-

skes som en del af årsrapporten eller som en selvstændig rapportering i tråd med CSR, der 

ikke skal revideres. En sådan særskilt rapportering kan ende med, at CBCR ikke får nogen 

værdi, da problemet med dette vil være, at det kan være svært at finde ud af, om de rappor-

terede tal er korrekte og om oplysningerne rent faktisk bliver anvendt til f.eks. opbygning 

af skoler og samfund i ressourcerige lande eller om skattebetalingerne ender i de forkerte 

hænder – med andre ord, EU-Kommissionen skal sætte nogle foranstaltninger op, der sik-

rer, at de nye rapporteringskrav hjælper.  

B. Det er rigtig vigtigt, at de tre bestemmende regulative institutioner kommer til enighed 

omkring en enkel og klar projektdefinition, da der ellers kan opstå tvivl om, hvad projekt-
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rapportering egentlig dækker over og derfor er der brug for nogle rammer i modsætning 

til ”ikke” definitionen i Dodd-Frank Act. Til dette kan EU-Kommissionen se på, hvilke 

forslag og bemærkninger, der er kommet i løbet af processen og derved få et overblik over, 

hvad virksomhederne og deres interessenter ønsker og på denne måde vil virksomhederne 

have en større mulighed for at opfylde projektrapporteringen. Umiddelbart vil det være en 

god idé at definere et projekt ud fra kriterierne om, at det skal findes i et udvindingsland 

med store ressourcer, men dårlig økonomi, som f.eks. minedrift og olieudvinding samt de 

elementer, der vedrører det enkelte projekt. Hvis der bliver bygget en vej og etableret en 

arbejdsplads i forlængelse af minedriften skal disse også indgå, men kun som et samlet 

hele og der skal derfor ikke rapporteres i detaljen omkring byggeriet af den enkelte vej.  

C. Hvorledes detaljeringsgraden er, afhænger i høj grad af det væsentlighedsniveau, der 

bliver fastsat og det er derfor vigtigt, at EU-Kommissionen gør det klart, hvilken væsent-

lighed, der skal arbejdes ud fra. Væsentlighed fastsættes ud fra IAS 1 og defineres som 

følgende: 

Udeladelser eller fejlagtige oplysninger vedrørende poster anses for væsentlige, hvis 

disse hver for sig eller tilsammen kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økono-

miske beslutninger truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentlighed afhænger af 

udeladelsens eller den fejlagtige oplysnings størrelse og art vurderet ud fra de forhold, 

der gør sig gældende. Postens art eller størrelse eller en kombination af begge kan væ-

re den afgørende faktor (DA IAS, 2001:3). 

Dette betyder, at det væsentlighedsniveau, der bliver fastsat ved CBCR, skal fastsættes ud 

fra regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger, således at regnskabsbrugerne ikke mener, 

at der er væsentlige fejl og mangler ved rapporteringen. Dette stiller nogle krav til lov-

forslagets indhold omkring væsentligheden og EU-Kommissionen skal samtidig tage stil-

ling til hvilke regnskabsbrugere, der er tale om. Vil rapporteringen blive anvendt af aktio-

nærer og virksomhedsinteressenter eller vil der i højere grad være tale om regnskabsbruge-

re fra f.eks. PWYP og lokalsamfundet i udviklingslandene? Og selv blandt den almindelige 

regnskabsbruger kan der opstå tvivl omkring brugen af væsentlighed, hvilket fremgår efter 

en høringsrunde af ESMA19. Her af fremgår det, ”at "væsentlighed" er et velkendt begreb, 

men at der er en uensartet anvendelse af begrebet” (FSR, 31. august 2012). Dette betyder, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!ESMA!er!European!Securities!and!Markets!Authority!(FSR,!31.!august!2012).!
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at EU-Kommissionen i høj grad skal definere hvilket væsentlighedsniveau, der er tale om 

og hvad forventningerne er til niveauet, da regnskabsbrugerne på denne måde får en mu-

lighed for at forstå, hvad virksomhederne rapporterer efter. En mulighed vil være, at der 

fastsættes forskellige niveauer, så niveauet i høj grad matcher en given virksomheds regn-

skabsmæssige væsentlighedsniveau, men problemet med dette vil være, at der på denne 

måde vil være en hel del virksomheder, der lige pludselig ikke skal rapportere omkring 

deres udvinding – hverken på lande- eller projektbasis. Dette kan betyde, at lokalsamfun-

det i f.eks. Ghana ikke kan få indblik i, hvad der bliver betalt. På denne måde vil formålet 

med CBCR bliver undermineret. Vores anbefaling er derfor, at EU-Kommissionen i sam-

arbejde med Parlamentet og Rådet udarbejder en klar definition til brugen af og et økono-

misk forslag til, hvorledes væsentlighedsniveauet skal anvendes ved land-for-land-

rapportering.  

D. Det er også vigtigt, at EU-Kommissionen, Rådet og Parlamentet bliver enige om, hvilke 

industrier lovforslaget skal gælde for, da der på nuværende tidspunkt er uenighed omkring 

dette. Det giver god mening, at de multinationale virksomheder, der arbejder med udvin-

ding og anvendelse af ressourcer generelt, skal rapportere, såfremt lovforslagets formål 

omkring en øget åbenhed skal opnås og dermed sikre en økonomisk indsprøjtning til de 

dårligt stillede lande. Der er også en god sammenhæng i, at de industrier, der er knyttet til 

udvindingsprojekterne bliver inddraget i rapporteringen, da f.eks. banker og finansielle 

institutter giver de multinationale virksomheder mulighed for at låne penge og flytte dem 

rundt i skattelylande. Ydermere kunne Kommissionen overveje at indføre en samlet rap-

portering for hele EU og de lande, som europæiske multinationale virksomheder har aktivi-

teter i og samle informationen på en fælles database, da der på denne måde skabes et lige 

fundament for alle virksomheder indenfor EU og ikke blot de virksomheder, der har valgt 

at operere i udvindingsindustrien. Den konkurrencemæssige skævvridning kunne på denne 

måde formindskes.  

E. Den måde hvorpå, der kan opnås en fælles og ensartet rapporteringsform for CBCR, er 

XBRL format, hvor virksomhederne som tidligere nævnt kan oploade deres land-for-land-

rapportering i en database og hvor de relevante regeringer og interessenter kan trække in-

formationerne via et log-in. På denne måde kan man sikre, at formålet omkring mindre 

korruption kan opnås eller i hvert fald en reduktion af korruptionen, da samfundet får et 
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bedre indblik i, hvorledes virksomhederne i deres område har betalt samfundet tilbage. På 

denne måde forenes samfundsansvaret og skattebetalingerne uden et enormt ressourcefor-

brug år efter år, da tallene blot skal indtastes i et på forhånd opstillet format, som EU med 

fordel kan udarbejde. Vi er klar over, at dette kræver en del arbejde i forhold til det tids-

mæssige forbrug, men det burde kunne implementeres i 2018, jf. tidligere henvisning til 

FSR forslag og inden den endelige vedtagelse og en eventuel implementering af lovforsla-

get vil der typisk gå et par år, før CBCR kan anvendes. 

F. For at sikre, at lovforslaget ikke ender ved selve rapporteringen, er det vigtigt, at EU-

Kommissionen indarbejder et afsnit omkring krav til modtagerlandene. Dette skal gøres for 

at sikre, at de rapporterede betalinger kan følges til dørs og ikke ender i lommerne på en 

korrupt regering eller skattemyndighed. Såfremt lovforslaget skal gavne de ressourcerige 

lande inden for udvindingsindustrien, er det vigtigt, at der udformes et regelsæt til anven-

delsen af skattebetalingerne. Derved kan lokalsamfundene også se, at anvendelsen af deres 

ressourcer afføder en økonomisk gevinst i samfundet.  

Vi er bekendte med det faktum, at det ikke blot er EU-Kommissionen, der bestemmer, 

hvorledes det endelige lovforslag kommer til at se ud, da både Europa-Parlamentet og Rå-

det har bestemmende indflydelse og der er ingen tvivl om, at de forskellige elementer af 

lovforslaget er blevet diskuteret og analyseret af flere parter. Det er dog vigtigt, at det en-

delige resultat er udformet så skarpt og anvendeligt så muligt, så der er en reel chance for, 

at lovforslagets indhold og formål kan blive opfyldt og skabe en øget tax transparency, 

hvilket vi mener, kan gøres bl.a. ud fra de ovenstående parametre. På denne måde kan EU-

Kommissionen også sikre, at virksomhederne og deres interessenter vælger en mere positiv 

strategisk respons overfor de institutionelle processer.    

6.4.2 Anbefalinger til de åbne skattelister 

I Danmark er der allerede set en vis effekt af skattelisterne, hvilket bliver beskrevet i den 

tidligere nævnte artikel fra Økonomisk Ugebrev, hvor Carsten Vitoft beskriver, hvorledes 

skattelisterne har medvirket til, at virksomhederne tager ansvar og myten omkring den of-

fentlige ”gabestok” er aflivet (Vitoft, 3. februar 2013). Dette betyder, at virksomhederne 

allerede er blevet bedre til at forklare sig, så de kommer samfundets spørgsmål i forkøbet. 

Normalvis vil det være svært at få et billede af, hvilke dele der indgår i skattebetalingerne 
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og vise sammenhængen – ”Men det gør skattelisterne, og det har fået virksomhederne til 

enten at tage skraldet eller få forklaret til offentligheden, hvad de bidrager med til samfun-

det, og hvordan skattebetalingerne er skruet sammen.” (Ibid). Såfremt dette er korrekt, vil 

der også på længere sigt være en forventning om, at de åbne skattelister øger åbenheden og 

gennemsigtigheden ved selskabers skattebetalinger, da der opnås en større ensartethed. 

Anbefalingen vil derfor være, at Skatteministeriet vælger at udarbejde en evaluering efter 

tre til fem år, hvoraf det fremgår, om den forventede åbenhed er indfriet og om der alt an-

det lige er opnået en større skattebetaling fra selskaber, der opererer i Danmark.   

For at man kan se og dokumentere effekten af åbenhed ved skattebetalinger, foreslås der en 

opfølgning af følgende: 

• Antallet af offentliggjorte skattelister – stemmer de overens med antal virksomhe-

der, der er skattepligtige til Danmark? 

• Har virksomheder oplevet problemer i forbindelse med rapporteringen? 

• Har skattelisterne medvirket til en øget, stagneret eller formindsket skattebetaling? 

• Har skattelisterne medvirket til virksomheds- eller kapitalflugt? 

Der har været tale om, at skattelisterne ikke giver den store sammenhæng og skatteministe-

ren nævner også i sin udtalelse (Bilag D:86 – 87), at skattelisterne ikke giver et fuldstæn-

digt billede af, hvad virksomhederne betaler i skat, men derimod øger åbenheden på områ-

det. Derfor vil det være en god idé med en opfølgning, som enten afkræfter eller bekræfter 

dette. 

6.4.3 LEAN Tankegang 

En anden mulighed er at anvende principper fra LEAN tankegangen, der indeholder værk-

tøjer til at øge effektiviteten og resultatet. LEAN er opbygget omkring tre trin, der kan in-

deholde følgende elementer 

Trin 1: Specificer, hvad der skaber værdi for virksomhederne. 

Trin 2: Identificer de processer der giver problemer ved offentliggørelse og eliminer dem. 

Trin 3: Stræb efter den perfekte løsning ved løbende opfølgninger og forbedringer (Valcon, 

2010:4). 
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Et eksempel i relation til de åbne skattelister kan være som følgende: 

1. Virksomhederne har opdaget, at skattelisterne kan bruges til at lave uddybende for-

klaring på, hvorfor de har betalt en lav selskabsskat i 2012.   

2. At der opleves udfordringer med tilgængelighed af rapporter, som man har oplevet 

nogle gange, at SKAT’s hjemmeside går ned eller er langsom.  

a. Løsningen vil være, at SKAT investerer i bedre IT produkter, der gør det 

nemt og hurtigere at hente rapporter ved f.eks. at etablere en fælles database.  

3. SKAT foretager en opfølgning på virksomhederne ved at undersøge, om der forsat 

opleves forsinkelser osv. Samtidig skal SKAT vurdere, om rapporteringskravet har 

givet anledning til kapitalflugt osv. 

Oplever SKAT efter tre års offentliggørelsen af selskabsskattebetalinger, at tiltaget ikke 

har haft den ønskede effekt, kan de vurdere, om der skal justeres i rapporteringskravet, 

herunder hvad der skal offentliggøres. 

Formålet med denne proces er at finde ud ad, om tiltaget om offentliggørelses af skattebe-

talinger har haft den ønskede effekt eller om nogle punkter skal justeres. Det er altid en 

udfordring at implementere nye tiltag og man finder altid noget, der skal rettes eller tilpas-

ses. Derfor vil det være en god strategi med en opfølgning, så Skatteministeriet kan vurde-

re, om listerne har haft den ønskede effekt.  

6.5 Delkonklusion 
Der er ingen tvivl om, at både virksomheders og samfundets fokus er ændret over de sidste 

år, herunder pga. finanskrisen, der har øget presset på virksomhederne i forhold til at agere 

socialt ansvarligt overfor det samfund, den pågældende virksomhed driver sine aktiviteter i 

– hvad enten der er tale om udvindingsindustrien i ressourcerige lande eller i Danmark, 

hvor lavkonjunkturen også har sat sit præg. Det øgede sammenspil mellem virksomheder 

og samfund giver mulighed for, at der igennem en øget åbenhed og gennemsigtighed ved 

skattebetalinger og de dertil hørende elementer, som i dag indeholder virksomheders socia-

le ansvar og fokus på værdier, normer og krav fra flere forskellige vinkler, kan opnås en 

bedre synergieffekt, der både kan komme samfundet og selskaberne til gode – spørgsmålet 

er bare, om det er realistisk.  
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I forhold til EU-Kommissionens lovforslag er de fremtidige forventninger lidt usikre, da 

der endnu ikke er et endeligt udformet lovforslag og da de forskellige respondenter stadig 

debatterer omkring de elementer, der skal indgå i lovforslaget. Det er vigtigt, at der kom-

mer en ensretning på lovforslaget omkring land-for-land-rapporteringen, da der stadig er 

stor usikkerhed omkring, hvad rapporteringen kan bruges til og det anbefales derfor, at der 

ses nøje på de dele, der skaber et samlet hele. Her menes der en egentlig projektdefinition, 

der helt præcist viser hvilke projekter, der er tale om og de økonomiske grænser herfor. 

Ydermere er det vigtigt, at rapporteringsformen kommer på plads, således at det er klart for 

alle parter, hvad den øgede rapportering skal anvendes til. Dette kunne være via rapporte-

ring i XBRL format på en fælles database, så det er muligt igennem et log-in for de rele-

vante interessenter at se, hvad den øgede tax transparency bliver anvendt til – giver rap-

porteringen mere åbenhed uden det medføre en konkurrencemæssig skævvridning via nati-

onal lovgivning og forkert anvendelse af de tilgængelige ressourcer grundet tidskrævende 

rapporteringer. Endeligt skal der stilles krav til modtagerlandene, så de rapporterede beta-

linger ikke ender hos korrupte regeringer.  

På et helt overordnet plan er det vigtigt, at EU-Kommissionen sammen med Parlamentet 

og Rådet holder sig for øje, at ”country by country” rapportering ikke blot bliver symbol-

politik, der giver større udfordringer og besværligheder end egentligt øget åbenhed og gen-

nemsigtighed ved selskabers skattebetalinger indenfor de industrier, der bliver omfattet af 

lovforslaget. De regulative institutioner skal være direkte i deres udmelding, så det ikke 

ender med, at land-for-land-rapportering kan lidt af det hele, men intet konkret og derved 

ikke kan opfylde sit formål om at skabe en større åbenhed.  

Implementeringen af de åbne skattelister i Danmark har medført en hel del debat i forhold 

til den betydning og anvendelse, som skattelisterne har for de danske virksomheder. Der er 

ingen tvivl om, at der fra brancheorganisationernes side er en vis skepsis omkring virknin-

gen af listerne, som f.eks. mytedannelse og offentlig ”gabestok”. Den umiddelbare reaktion 

er dog en anden og Skatteministeriet har endnu ikke oplevet nogen direkte negative reakti-

oner overfor listerne og ministeriet mener, at de åbne skattelister giver virksomhederne en 

mulighed for at forklare sig, såfremt deres skattebetalinger ændrer sig betydeligt – på den-

ne måde kan virksomhederne komme samfundet i forkøbet og undgå et brud på den sociale 

kontrakt, der er virksomheder og samfund imellem.  
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Det interessante i Danmark har været at følge den hurtige proces, der har været omkring 

fremsættelse, vedtagelse og implementering af de åbne skattelister og der er ingen tvivl om, 

at listerne kommer til at udfordre virksomheder og deres interessenter i de kommende år. 

Derfor bliver det også interessant at se, hvilken betydning de åbne skattelister får på længe-

re sigt og det anbefales derfor, at der fra Skatteministeriets side udarbejdes en opfølgning, 

hvor der ses på, om formålet med at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed igennem 

virksomheders skattebetalinger er nået. Det bliver ligeledes interessant at se på, om der 

sker en ændring i skattebetalingerne, hvilket der dog ikke er nogle forventninger om, men 

det må formodes, at der på længere sigt kan ses en ændring i virksomhedernes ageren over-

for det omkringliggende samfund.   
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7. Konklusion  
I en verden, hvor globaliseringen og den økonomiske udvikling har øget fokusset på åben-

hed og gennemsigtighed ved selskabers skattebetalinger, er der fra EU-Kommissionens 

side fremsat et lovforslag omkring ”country by country” rapportering, mens der i Danmark 

i december 2012 er blevet indført åbne skattelister.  

Der er blandt de deltagende respondenter en generel holdning til, at øget åbenhed er posi-

tivt, men høringssvarene omkring ”country by country” rapportering og de åbne skatteli-

ster viser tydeligt, at de to tiltag generelt ikke er blevet modtaget med positive tilbagemel-

dinger. Dette gælder for bl.a. Dansk Industri, der mener, at EU lovforslaget er for omfat-

tende og vil betyde øgede omkostninger og administration i form af f.eks. viden om, hvor 

dybt og småt rapporteringen skal foretages på projektbasis.  

PWYP har derimod sammen med andre NGO’er fra deres netværk, som f.eks. IBIS og Tax 

Justice Network udvist stor tilfredshed med tilblivelsen af lovforslaget, da paraplyorganisa-

tionen netop arbejder for at fremme åbenhed i udvindingsindustrien og PWYP var en af 

hovedaktørerne bag lovforslagets tilblivelse. IBIS giver bl.a. udtryk for, at lovforslaget er 

et godt første skridt på vejen til udryddelse af korruption, men der er stadig lang vej med 

hensyn til den aggressive skatteplanlægning og åbenhed omkring brugen af skattely, og der 

er ingen tvivl om, at skattebetalinger i høj grad tillægges en social ansvarlighed overfor det 

samfund, som virksomhederne agerer i.  

Europa-Parlamentet og Ministerrådet er heller ikke kommet til enighed i forhold til lov-

forslagets udformning og indhold og det er tydeligt at se, at der generelt er en stor forvir-

ring omkring lovforslagets egentlige formål. Der er både givet udtryk for ønsket om en 

større åbenhed og hjælp til afskaffelse af korruption i udviklingslandene, der i høj grad vil 

blive berørt af lovforslagets bestemmelser.  

Om end PWYP er positive overfor lovforslaget, er der udover tvivl om formålet, blandt de 

øvrige respondenter en usikkerhed omkring indholdet af lovforslaget og der er endnu ikke 

foreslået et egentligt rapporteringsværktøj som f.eks. XBRL, hvilket samlet giver lov-

forslaget om land-for-land-rapportering et præg af symbolpolitik. Den videre udvikling 

omkring lovforslaget og konsekvenserne af dette bliver derfor interessant at følge. Udfor-

dringen for EU-Kommissionen bliver derfor at få udarbejdet et fyldestgørende lovforslag, 
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der tydeligt definerer rammerne omkring og formålet med lovforslaget, så der ikke hersker 

nogen tvivl om brugbarheden af og relevansen for rapportering på lande- og projektbasis.      

De åbne skattelister er ligeledes blevet mødt med kritiske røster fra flere interessenter og 

bl.a. DI mener, at skattelisterne giver indtryk af ”offentlig gabestok” og mistænkeliggørel-

se af de danske virksomheder. Dette bliver dog afvist af Skatteministeriet, der udtaler, at de 

åbne skattelister blot er en del af et større politisk tiltag mod en større åbenhed og der er 

lagt op til, at virksomhederne har mulighed for at forklare eventuelle ændringer i forbin-

delse med offentliggørelsen efter årsopgørelsens udgivelse. Grundet den kritik skattelister-

ne er blevet modtaget med, vil det være relevant for Skatteministeriet at udarbejde en op-

følgning på de åbne skattelister om tre år, hvor det kan afklares, om skattelisterne har haft 

den ønskede effekt, herunder i forhold til virksomhedernes mulighed for at forklare sig, 

øgede skattebetalinger og virksomheds- eller kapitalflugt.     

På længere sigt vil CBCR optimalt føre til en øget åbenhed og gennemsigtighed omkring 

virksomheders skattebetalinger, men det kræver præcise retningslinier og formålsbeskri-

velser, der tydeliggør overfor modtagerlandene, virksomhederne, deres interessenter og det 

omkringliggende samfund, hvilke forventninger lovteksterne skaber, herunder i forhold til 

det sociale aspekt, muligheden for øgede skattebetalinger og bekæmpelse af korruption. 

Der er ingen tvivl om, at ønsket er at skabe mere åbenhed i en globaliseret verden, hvor 

både intern og ekstern handel i selskaber kan give en fornemmelse af lukkethed og risiko 

for skatteunddragelse og netop derfor er det vigtigt, at EU-Kommissionen ser på den re-

spons, som lovforslaget har medført, således at der ikke i den videre proces er tvivl om 

hensigten og betydningen af land-for-land-rapportering.  

Hensigten og den indvirkning lovforslaget kan få i udviklingslandene risikerer at ende i 

symbolpolitik, hvor handling og værdiskabelse bliver negligeret og glemt i det komplekse 

regelsæt, hvori det i høj grad er de politiske interesser, der er i fokus, mens virksomheder-

nes og samfundets interesser bliver tilsidesat.  
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8. Perspektivering 
Det øgede fokus på tax transparency og den måde, hvorpå virksomheder agerer overfor det 

omkringliggende samfund, er der i høj grad fokus på den legitimitet og det ansvar, som 

virksomhederne har – både i forhold til det politiske og lovgivningsmæssige perspektiv, 

men også i vid udtrækning i forhold til det socialøkonomiske perspektiv. I dag, hvor der er 

sket en øget anvendelse af forretningsdrevet CSR med brug af den sociale ansvarlighed i 

forhold til at skabe økonomisk vækst og forretningsmæssig fremgang, mister den oprinde-

lige CSR tanke omkring frivillighed og etik noget af sin betydning.  

I stedet for brugen af forretningsdrevet CSR, der ikke umiddelbart tilgodeser både virk-

somhedens interessenter og aktionærer, kan der med fordel ses på, hvorledes det igennem 

en sammensmeltning af politiske, økonomiske og sociale elementer vil være muligt for 

virksomhederne at indfri forventningerne ikke blot fra samfundet, men i høj grad fra netop 

interessenter og aktionærer. Dette kan gøres med udgangspunkt i tanken bag creating sha-

red value (CSV)20, der ved brugen af politikker og operationelle processer netop fokuserer 

på at optimere den sociale og økonomiske proces – både i forhold til de konkurrencemæs-

sige vilkår, men også i forhold til de samfund, hvor virksomhederne opererer (Porter and 

Kramer, 2011:66). Dette ville betyde, at responsen overfor de institutionelle ændringer, der 

sker i samfundet generelt kan vendes til noget positivt og virksomheder kan få et positivt 

spind på den ændrede regulering. Helt konkret betyder det, at virksomhederne ved hjælp af 

CSV kan udvikle sin legitimitet og opfylde ikke blot sine egne krav og forventninger, men 

også imødekomme forventningerne fra både det omkringliggende samfund og aktionærer-

ne. 

En måde, hvorpå der på længere sigt kan opnås en sammensmeltning af de politiske og 

socialøkonomiske interesser, er, hvis en virksomhed f.eks. vælger at påbegynde drift i et 

udviklingsland, hvor der er mange naturressourcer, men hvor økonomien i landet ikke er 

god. Virksomheden kan derfor vælge at etablere et driftssted vha. de menneskelige res-

sourcer, der er i landet og blot tilføre kapital. På denne måde kan virksomheden være med 

til at skabe værdi for både virksomheden og dens aktionærer, men også i høj grad for lo-

kalsamfundet i kraft af ansættelse af personale og foretage anlægsinvesteringer samt yde 

skattebetalinger til landet. Derimod vil et selskab, der etablerer sig i et land med egne med-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!CSV!blev!udviklet!i!2011!af!Michael!E.!Porter!og!Mark!R.!Kramer!(Porter!and!Kramer,!2011).!!
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arbejdere og anlæg ikke øge værdien for samfundet, men blot bidrage i kraft af deres skat-

tebetalinger. På denne måde vil der ikke være en skabelse og sammensmeltning af de soci-

ale og økonomiske værdier.  

Desuden kan det via lovgivning kræves, at virksomheder med driftssted i udviklingslande 

kan vælge at investere f.eks. 25 % af deres overskud i landet og på denne måde investere 

direkte i samfundet og ikke blot bidrage rent skattemæssigt. Såfremt dette bliver en realitet, 

skal virksomheden have mulighed for at trække investeringerne fra i skat. Samtidig opnås 

værdiskabelse i samfundet. Investeringer i fremtiden skal virksomhederne ikke selv kunne 

disponere over. Der kunne være tale om f.eks. kan være køb af skolecomputere, uddannel-

se, praktik mv., blot det har en sammenhæng med behovet i det pågældende land. Der vil 

yderligere være en forventning om, at korruptionen i udviklingslandene kan nedbringes, da 

pengene går direkte fra virksomhed til samfund. Såfremt CSV anvendes i udviklingslande-

ne, vil der være en mulighed for, at virksomhederne også ser det som noget positivt, da der 

muligvis kan skabes yderligere markedsandele, fordi landene vælger virksomhederne. 

Samtidig viser virksomheden, at den agerer socialt, økonomisk og politisk ansvarligt. Så-

ledes forenes mange af de krav, værdier og normer, der skabes i kraft af lovgivningen og 

implicitte forventninger samfund og virksomhed imellem. Yderligere vil der kunne opnås 

en synergieffekt igennem øget vækst og værdiskabelse i det pågældende område og mulig-

hed for udvikling af innovation, samt en sammensmeltning af interesser fra virksomheden, 

myndigheder, NGO’er, øvrige interessenter og aktionærer 

Øgede investeringer i lokalsamfundet kan også anvendes i Danmark, såfremt virksomhe-

derne får en øget mulighed for at placere en del af deres overskud i f.eks. skoler og andre 

uddannelsesinstitutioner. Sådanne investeringer skal naturligvis fremgå af de åbne skatteli-

ster og der kan inkorporeres et felt med `investeringer i samfundet´. Hvis dette bliver mu-

ligt, vil der også være en større sammenhængskraft ved den legitimitet, som kræves sam-

fund og virksomhed imellem og derved skabes der en større balance imellem krav, for-

ventninger, værdier og normer. På denne måde bliver fronterne imellem det private er-

hvervsliv og de regulerende myndigheder blødt op, og der kan skabes en synergieffekt 

imellem de to parter, hvor de regulerende myndigheder fastsætter de kvantitative krav, 

mens den enkelte virksomhed selv kan vælge sine ’investeringsområder’: til gavn for hele 

samfundet og ikke kun de enkelte parter.     
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!

( Session(two:(How(EU(initiatives(can(tackle(tax(havens(and(illicit(financial(flows(
11:00<11:30:(( How!the!new!tax!initiatives!from!the!EU!can!create!sustainable!societies!by!tackling!tax!

havens!and!illicit!financial!flows!�!presentation!of!the!EU!initiatives!on!tax!havens!and!tax!
avoidance.!Key!note!speech!by!Mr.!��������
����"�the!EU!Commissioner!for!Taxation,!
Customs!Union,!AntiJFraud!and!Audit.!
!

11:30<11:45:(( The!EU!initiatives!on!tax!havens!and!illicit!financial!flows!seen!from!a!development!
perspective!�!presentation!of!Concord!Denmark!analysis!of!the!new!EU!initiatives.!By!Mr.!
Lars!Koch,!Head!of!Policy,!IBIS,!and!viceJpresident!of!Concord!Denmark.!
!

11:45<12:30:(( Lunch!break!
!

12:30<12:45:(( How!the!EU!and!the!OECD!can!join!forces!on!tackling!tax!havens!and!illicit!financial!flows.!
By!Mr.!Pascal!SaintJAmans,!Director!of!the!OECD!Centre!for!Tax!Policy!and!Administration.!
!

12:45<13.30:(( Panel!discussion!with!Q/A:!Speakers!from!this!session!and!the!former!session.!
!

13.30<13:45( Coffee!break!
!

! Session(three:(How(Denmark(and(the(Nordic(countries(can(take(lead(
13:45<14:05:(( How!Denmark!will!take!the!lead!in!closing!tax!loopholes!and!addressing!illicit!financial!

flows!�!presentation!of!Danish!tax!initiatives!and!response!to!the!new!EU!initiatives!in!the!
area.!By!the!Danish!Minister!for!Taxation,!Mr.!Holger!K.!Nielsen.!
!

14:05<14:20:( How!to!strengthen!policy!coherence!between!tax!and!development!�!in!Denmark!and!
globally.!By!Danish!Minister!for!development!cooperation!Mr.!Christian!Friis!Bach.!
!

14:20<14:35:(( Joint!Nordic!effort!to!combat!tax!havens!and!illicit!financial!flows!�!in!the!EU!and!beyond.!
By!Mr.!Arvinn!Gadgil,!State!Secretary!for!International!Development,!Norway.!
!

14:35<14:55:( Coffee!break!
!

14:55<15:55:((
(

Panel!discussion!with!Q/A:!!Speakers!from!the!session!and!members!of!the!Danish!
Parliament:!Jesper!Petersen!(SF),!Lone!Loklindt!(R)!and!Jakob!EllemannJJensen!(V).!
!

15:55<16:00:(( Closing!remarks!by!Concord!Denmark.!!
!
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Interview med Mogens Rasander fra Skatteministeriet den 4. februar 2013 1 

 2 

Interviewer 1 Vi vil gerne høre lidt om din baggrund og funktion i Skatteministeriet? 3 

Respondent Ja, jamen jeg er uddannet skatterevisor og så har jeg en master i skat og så 4 
kommer jeg faktisk udefra – har egentlig en praktisk baggrund og kommer ude 5 
fra kommunal skatteforvaltning i København og så har jeg været ude i SKAT 6 
og så er jeg kommet herind for 2,5 år siden i Ministeriet og sidder så med 7 
lovgivning og ministerbetjening osv.  8 

Interviewer 1 Super. Hvad har din funktion været i forhold til den ændrede skattelov? 9 

Respondent Til de åbne skattelister? 10 

Interviewer 1 Ja. 11 

Respondent Der har jeg været med til at lave dele af lovforslaget. Det var et stort 12 
lovforslag, hvor der var forskellige elementer i; underskudsbegrænsning og 13 
noget hæftelse, sambeskatning og åbne skattelister og der var jeg blandet ind i 14 
flere af de elementer der. Og de åbne skattelister har været – der har været to 15 
fagkontorer, der har haft med det at gøre. Det ene det er noget med 16 
tavshedspligten at gøre, så det havde vi et fagkontor, der kiggede på og så 17 
havde vi mit kontor, hvor vi kiggede på, hvad det er for nogle oplysninger, vi 18 
skulle offentliggøre. Så det var jeg blandet ind i.  19 

Interviewer 1 Hvad ligger der til grund for behovet for større åbenhed ved skattebetalinger? 20 

Respondent Ja, men altså det er jo en politisk beslutning og det startede jo tilbage faktisk i 21 
2010, hvor den gamle regering lavede en handlingsplan for beskatning af 22 
multinationale selskaber – den ved jeg ikke om I har set?  23 

Interviewer 1 Jo, det har vi.  24 

Respondent Okay, det har I og ellers har jeg den også til jer, hvis det er, (Handlingsplanen 25 
bliver udleveret) 26 

Interviewer 1 Hvis du har en, vil det være meget fint.  27 

Respondent Ja, jeg har lavet et print, for man kan ikke finde den på Skatteministeriets 28 
hjemmeside mere, men den ligger så som et bilag på Folketinget. Og i den der 29 
analyserede man jo en masse ting for at finde ud af – betaler de her 30 
multinationale virksomheder nok eller betaler de mere end andre osv. Der var 31 
et kæmpe analysearbejde i gang, som jeg var blandet ind i og i her, der står 32 
faktisk, at et af de tiltag, som man ønsker at lave på side 4 ca. midt for, der står 33 
faktisk at den gamle regering – der  står  regeringen  allersidst;;  ”Regeringen  vil  34 
til efteråret præsenterer en model for, hvordan man kan skabe mere åbenhed 35 
om  multinationale  selskabers  skatteforhold.”  Så  det  var  sådan  set  startskuddet  36 
til det, at der begyndte at komme lidt fokus på, at man ønskede det her. Og den 37 
gamle regering fik jo så ikke gennemført det og så kom der et folketingsvalg 38 
og så har den nye regering så samlet tråden op. Og det var, så vidt jeg ved i 39 
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forbindelse med finanslovsforslaget for 12 med Enhedslisten, at man vist nok 40 
besluttede at det her, det skulle man lave og så kørte det så som et selvstændigt 41 
lovforslag sidste år og blev vedtaget i sommeren 12.  42 

Interviewer 2 Ja, for man kan se, hvis man går ind og kigger på de bagvedliggende bilag, at 43 
det i hvert fald er et forslag stillet fra Enhedslisten, som har været med til den 44 
her del af det også.  45 

Respondent Ja. Det blev også stemt igennem med Enhedslistens stemmer. Det gjorde det. 46 

Interviewer 2 Ja, man kan se stemmeforskellen er ikke så stor på for og imod.  47 

Respondent Nej, det var jo det snævrest mulige flertal, når regeringen går sammen med 48 
Enhedslisten. Og det gjorde de i forbindelse med det lovforslag der og det 49 
indeholdt jo netop – lovforslaget hed jo et eller andet med styrkelse af 50 
beskatning af multinationale selskaber og indeholdt jo så udover de åbne 51 
skattelister også noget underskudsbegrænsning og hæftelse osv. Så det var 52 
ligesom en del af en pakke, kan man sige og det er også det, det hele tiden er 53 
blevet argumenteret som, når politikerne skal stå og sige, når de bliver 54 
angrebet af oppositionen – hvor meget mere betaler selskaberne i skat pga. det 55 
her, så bliver der svaret, jamen det er ikke noget, der står alene det her – det er 56 
en del af flere tiltag.  57 

Interviewer 1 Kan man så sige, at man har taget højde for diverse parametre, der indgår i 58 
skatteberegning, da man lavede den analyse og kom til konklusionen, at 59 
multinationale selskaber betaler begrænset skat i Danmark? 60 

Respondent Nej, man kan ikke konkludere noget om, at de betaler mindre i skat end 61 
tilsvarende danske selskaber, det har der i den undersøgelse løbende været 62 
fokus på og jeg tror også, at SKAT har lavet nogle undersøgelser for at finde 63 
ud af det. Man kan ikke entydigt sige det og vi har også lige op til lanceringen 64 
af de åbne skattelister lavet nogle beregninger, som også ligger på 65 
Skatteministeriets hjemmeside. Nogle faktaark og sådan noget, hvor man også 66 
kan se, at de betaler jo rigtig meget i skat de multinationale – det er jo klart. Og 67 
det er jo bare fordi, at de er udenlandsk ejede og nogle gange så skal man passe 68 
på ikke bare at proppe dem ned i en kasse, altså om selskabet er dansk ejet eller 69 
udenlandsk ejet, det gør at det er multinationalt eller ej, kan man sige, men hvis 70 
det ellers har sit virke her i Danmark og har ligget her i 50 år og betaler skat, at 71 
det så pludselig bliver ejet af nogle udlændinge, det behøver jo ikke at gøre 72 
nogen forskel. Så det er såen en lidt svær øvelse at kommunikere ud. Der er 73 
mange, der gerne vi have verden sort og hvid, men det er den altså ikke. 74 

Interviewer 2 Der er mange nuancer.  75 

Interviewer 1 Ja, er der taget højde for de afgivne høringssvar, inden lovforslaget blev 76 
vedtaget? 77 

Respondent Ja og nej, der er ikke blevet ændret noget, men der blev også, så vidt jeg husker 78 
kommenteret ufattelig lidt på selve indholdet. Der var mange, der var utilfredse 79 
med, at det overhovedet kom og det var det, som kritikken lød på. Det var ikke 80 
særlig meget indholdet – jeg tror faktisk, at de eneste, der sådan begyndt at 81 
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skrive noget om selve indholdet, det var noget skatterevisorforening, der 82 
spurgte ind til noget med noget lempelse osv.  83 

Interviewer 1 Det var omkring skatteforvaltningsloven, § 17 omkring tavshedspligten – det 84 
var faktisk det eneste, man kommenterede om.  85 

Respondent Ja, nemlig. Næ, så man er ikke nede i detaljen og finde ud af, hvad for nogle 86 
oplysninger, der bliver præsenteret. Der kan man så sige, at der prøvede vi 87 
faktisk at gøre os lidt umage og hjælpe dem. Der var ingen her der var 88 
interesseret i at det skal være en gabestok, heller ikke virksomhederne – det er 89 
jo slet ikke det, der er meningen. Det er et spørgsmål om at øge åbenheden og 90 
derfor har man også i det her – man kunne jo bare sige, at vi vil kun have 91 
offentliggjort selskabsskattebetalingen og ikke andet, men her tages der så 92 
højde for noget anvendt underskud og skattepligtig indkomst osv. og sov, så 93 
det giver et lidt mere nuanceret billede, netop for at imødekomme 94 
virksomhederne lidt, så det ikke for den der gabestok status der.  95 

Interviewer 2 Ja, men der er fra et af høringssvarene fra 22. februar 2012, hvor HORESTA – 96 
lidt i forbindelse med det, du siger – de siger, at: ”forslaget om åbenhed i 97 
selskabers skattebetalinger lugter langt væk af mistænkeliggørelse og 98 
”gabestok”,  og  vi  har  meget  svært  ved  at  se,  hvilket  formål  dette   forslag  skal  99 
tjene  udover  et  rent  politisk  formål”.  Det  er  også  meget  godt  i  tråd  med  det  du  100 
siger, at det var ikke decideret til detaljen til udformningen af forslaget, men 101 
det var mere til selve forslaget, at folk var kritiske.   102 

Respondent  Ja, præcis. Så der har ikke været – der var beslutningen truffet, at det her det 103 
ønsker man og selvfølgelig lytter man – man lytter altid til høringssvar, men 104 
mange gange er det jo nogle tekniske detaljer – at hov, der er noget, der er 105 
uhensigtsmæssigt og det retter vi. Såen var forløbet ikke rigtig her, det var 106 
ligesom bare en kritik at selve forslaget og ikke rigtig indholdet, så på den 107 
måde var der ikke den store dialog på det her.  108 

Interviewer 2 Der var lidt omkring det her med den tidsmæssige placering, om man måske 109 
først skulle have startet med de regnskaber, der startede i 2013 og det er jo for 110 
2012. Der er nogle, der mener, at det skulle være fremadrettet og ikke 111 
bagudrettet.  112 

Respondent Ja, der er nogle – det er jo fordi, at nogle havde påbegyndt indkomståret 2012, 113 
fordi de har bagud forskudt, men de fleste har jo kalenderår og så var de 114 
påbegyndt, men der hang vi det jo ligesom op på, at de slet ikke havde fået 115 
årsopgørelsen endnu. Vi sørger for, at når I får årsopgørelsen, så er de 116 
mærkede med, hvad for nogle oplysninger, der bliver offentliggjort og 117 
problemet er også at selskaber får også af historiske systemmæssige årsager, så 118 
får de kun årsopgørelsen en gang om året og den kommer omkring november, 119 
uanset hvad for en regnskabsperiode, de har, så der er nogle, der kan være 120 
meget bagud forskudte – de starter 1.7. året før, der starter deres indkomstår, så 121 
de venter næsten halvandet år fra de har sluttet regnskab til de får en 122 
årsopgørelse. Så hvis man skulle gøre det her – politikkerne vil helst se, at de 123 
går i gang og det er jo klart og hvis man så skulle have ventet, så skulle man 124 
have ventet til efteråret i år med at lancere det og det mente man ikke.  125 
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Interviewer 2 Vi snakkede lidt om, om den ændrede skattelov opfylder sit formål med øget 126 
gennemsigtighed og åbenhed ved virksomheders skattebetalinger? 127 

Respondent Om den opfylder det?  128 

Interviewer 2 Ja.  129 

Respondent Ja, men det gør den vel. Det er jo svært. Der har været ret mange opslag, kan 130 
man jo sige. Jeg tror der var knap 600.000 opslag den første måneds tid og der 131 
har været meget fokus på det. Som jeg skrev, har ministrene også været i 132 
samråd forleden dag. Formålet har jo hele tiden været at øge 133 
gennemsigtigheden og det tror jeg da nok, at man har fået. Der kom faktisk en 134 
artikel her i morges (Kritiserede skattelister er en fordel for virksomheder), den 135 
henviser til noget fra Ugebrevet A4, som jeg ikke har lige her, men den er 136 
positivt og den skriver det, som politikkerne eller regeringen jo mange gange 137 
har argumenteret for, at den her åbenhed giver selskaberne mulighed for at 138 
forklare sig og få fjernet de her mytedannelser med, at så har de og de 139 
navngivne selskaber ikke betalt noget i skat og det er mange gange en påstand, 140 
for der er ingen, der ved det. Jo vi ved det herinde, men vi kunne ikke før 141 
kommunikere det ud, da det er tavshedsbelagt, så på den måde, der tror jeg da 142 
nok, at det er opfyldt sit mål – at man får en diskussion på et oplyst grundlag 143 
og folk kan gå ind og se de enkelte virksomheder og mange virksomheder tror 144 
jeg også er blevet mere proaktive i forbindelse med det her, så bruger de det 145 
som en anledning til at vi betaler så og så meget i selskabsskat, men vi betaler 146 
også det og det, så det har ligesom sat gang i en lidt mere åben diskussion, tror 147 
jeg.  148 

Interviewer 2 Tror du også at det ligesom kan være med til at forebygge f.eks. skattely og 149 
aggressiv skatteplanlægning – det er lidt i tråd med skattekonferencen i 150 
mandags, der handlede om de her ting på EU plan og især i de nordiske lande. 151 

Respondent Det er jo svært at sige, men det er i hvert fald mit – det vi såen får ind af 152 
oplysninger udefra, så er det jo noget. Jeg ved f.eks. de engelske 153 
skattemyndigheder er interesserede i det her. Der er også nogle andre 154 
internationale foraer, der lige vil høre nærmere om, hvad er det for en model I 155 
har lavet her og over i England har de jo haft nogle offentlige høringer, bl.a. 156 
Google og Starbucks. Der var rigtig gang i den – et fint Youtube klip med 157 
hende formanden der, der går helt amok. Og man kan sige, at det undgår man 158 
jo her i Danmark – det er jo heller ikke en model, vi overhovedet bruger med 159 
høringer på den måde, men jeg tror da, at det er en trend internationalt, at man 160 
vil have noget mere åbenhed. Jeg tror også, at det var Bermuda eller Cayman 161 
Island, der også er ved at prøve at åbne op for gennemsigtighed, så jeg tror, at 162 
det kommer stille og roligt. Det er klart, at når verden fattes penge, så begynder 163 
de at kigge lidt på, hvor kan de få nogle penge fra og så vil man ikke have, at 164 
nogle af de multinationale selskaber de har en eller anden global skattebetaling 165 
på – hvad har man hørt noget om – 2,5 % eller et eller andet. Det er jo virkelig 166 
noget, der lyser i øjnene. Så jeg tror, at det er en trend internationalt, at der 167 
kommer mere fokus på den her gennemsigtighed - helt sikkert.  168 
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Interviewer 2 Tror du lidt i forbindelse med det, at vil være muligt at bruge den danske 169 
model med de åbne skattelister på EU plan eller er det for indviklet i forhold til 170 
de skatteadministrationer, som er i landene? 171 

Respondent Jeg tør ikke sige, hvordan de andre lande har det. Vi er jo på den måde i 172 
Danmark uhyre effektive – vi kan trykke på en knap og så kan vi generere data 173 
meget hurtigt. Det tror jeg ikke, at man kan i alle EU lande. Men man kan sige, 174 
at både Sverige og Norge har jo også åbenhed også i en eller anden form for 175 
model. Så det kan da godt være, at der kommer noget på et tidspunkt. Men 176 
sådan noget i EU, det tager bare rigtig lang tid. Hvis de skal have lavet et eller 177 
andet direktiv om det, så kan det jo godt være 5 – 10 år undervejs osv.  178 

Interviewer 2 Det er også det, vi snakkede lidt om, om der måske i forbindelse med det 179 
danske lovforslag er blevet set lidt på EU-Kommissionens lovforslag omkring 180 
land-for-land-rapportering eller om det mere har kørt sideløbende? 181 

Respondent Jeg tror, at det mere har kørt sideløbende og det skyldes bl.a. at meget af det 182 
der land-for-land-rapportering hører under Erhvervs- og vækstministeriet, fordi 183 
det mere er noget regnskabslovgivning, så vidt jeg kan huske. Så på den måde 184 
kører det ikke så meget sammen. Men det er jo noget, som forligspartneren, 185 
Enhedslisten er meget interesseret i, også fordi det har en eller anden form for 186 
noget med overdrevet udbytte af tredjeverdens lande.  187 

Interviewer 2 Det er jo også der, hvor fokus er ved det lovforslag. Det er jo 188 
udviklingslandene.  189 

Respondent Ja, nemlig. Så man kan sige, at det politisk måske var nemmere og hurtigere at 190 
lave det her i Danmark i stedet for promovere det der forslag. Hvis det skal 191 
igennem EU, så tager det for lang tid. Så det er ikke noget, der har været 192 
arbejdet specielt meget sammen på.  193 

Interviewer 2 Har der været nogen vanskeligheder ved implementeringen af de åbne 194 
skattelister? 195 

Respondent Nej, det har jeg ikke indtrykket af. Der har selvfølgelig været noget frem og 196 
tilbage om, hvordan de såen skal se ud, når man slår op og hvordan det skal 197 
fungere. Ikke hvilke tal, der skal vises, for det fremgår sådan set direkte af 198 
lovteksten, hvad det er, men mere hvordan bliver det præsenteret osv. Og så 199 
var der noget nedbrud. 200 

Interviewer 2 Det blev lidt forsinket? 201 

Respondent Jo, altså det var noget med, at man ville have været ude i slutningen af 202 
november eller sådan noget, men så var det et spørgsmål om, at man skulle 203 
have den her – noget it mæssigt, hvilket jo ikke er noget vi herinde i ministeriet 204 
har så meget med at gøre, men det har noget med det at gøre. Man skulle være 205 
sikker på, at det fungerer ordentligt, det er klart, så derfor blev det lige skudt 206 
lidt. Og så var der noget nedbrud på serverne lige præcis den dag, men det var 207 
igen  noget   som  SKAT’s   it   afdeling   står   for.  Så   ellers  har   jeg   ikke   indtryk  af  208 
noget. SKAT – dem der ligesom havde det her – de turnerede lidt rundt og 209 
snakke med nogle interessenter i det her for ligesom at gøre dem 210 
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opmærksomme på, at nu kom det her og det så såen og såen ud. For lige som at 211 
få det mingeleret ind, sådan så det – hvis der var noget, som var åbenlyst 212 
uhensigtsmæssigt, når man præsenterede det, så kunne man lige file nogle 213 
kanter af. Men det var jeg ikke så meget blandet ind i. 214 

Interviewer 2 Men nu ligger det kun hos SKAT, så nu har I sluppet det lidt herfra? 215 

Respondent Ja, selve implementeringen af det og driften af systemet, det har vi sådan set 216 
sluppet. Tilbage for os står den politiske del, hvor der jævnligt kommer noget, 217 
som nogle samråd og spørgsmål til ministeren for Folketinget om forskellige 218 
ting, så det er mest det, vi har noget med at gøre. Og så kan der jo godt komme 219 
noget i fremtiden. Hvis det viser sig, at der er noget, der er meget 220 
uhensigtsmæssigt og de siger hov – I mangler de og de oplysninger eller et 221 
eller andet, så kræver det jo en lovændring og så kommer vi ind over igen. Men 222 
selve systemet, hvis det bare kører, som det gør nu, så er det SKAT, så er det 223 
rent administrativt, så er det ikke noget politisk eller lovgivningsmæssigt i det 224 
mere.  225 

Interviewer 2 Så der er ikke sat en opfølgningsdeadline såen rent politisk? 226 

Respondent Nej, der er ikke en solnedgangsklausul, nej det har man ikke, så det kører bare 227 
indtil der sker et eller andet andet.  228 

Interviewer 2 Vi har også et spørgsmål i forhold til virksomhederne – hvilke praktiske 229 
konsekvenser og udfordringer, som virksomhederne kan stå overfor i forhold 230 
til de åbne skattelister? 231 

Respondent Jamen, de kan jo – der bliver jo offentliggjort nogle tal; den skattepligtige 232 
indkomst osv., osv. Det er jo klart, at det kan der være utrolig mange årsager 233 
til, at de har – lad os for tilfældets skyld sige – at de har betalt ingenting i skat. 234 
Det kan der jo være rigtig mange årsager til og det er selvfølgelig en 235 
udfordring, de har til at forklare sig, hvis det er, at de ønsker det. Før i tiden var 236 
der jo ingen, der vidste det, om de har betalt reel skat til Danmark. Mange 237 
gange kan man jo slå op i deres årsrapport og se, at der er en eller anden 238 
skattebetaling, men den skattebetaling afspejler dels ikke, hvad der er betalt i 239 
skat til Danmark og desuden indeholder den jo også reguleringer for udskudt 240 
skat, så man kan på ingen måde dissekere den – årets skat ud af en årsrapport 241 
ned til en aktuel selskabsskattebetaling. Det kan man ikke. Så det er 242 
selvfølgelig en udfordring for dem. De står i en eller anden situation, hvor de 243 
har betalt nul eller 100 kr. i skat eller et eller andet, så er udfordringen for dem 244 
at forklare hvorfor? Og det skal de jo nok vende sig til, at de kan blive mødt 245 
med det der og det kan jo bare være meget simpelt; jamen det der er fordi, at vi 246 
har investeret i et eller andet anlæg eller det er ikke gået særlig godt for os her i 247 
Danmark, men det er gået glimrende i Tyskland f.eks. Såen vil det være. Det er 248 
jeg da også overbevidst om, at det kan de godt klare, det er jo dem selv, der er 249 
bedste til at forklare. Det er trods alt bedre, at det er dem selv, der forklarer, 250 
hvad årsagerne er end at alle mulige render rundt og gætter. Så det giver en lidt 251 
mere kvalificeret debat, det her med at man har en åbenhed omkring det.  252 

Interviewer 2 Dvs. rent praktisk så skal virksomhederne ikke gøre mere end de gjorde før. 253 
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Respondent Nej, overhovedet ikke. De får en stjerne på deres årsopgørelse, der viser, hvad 254 
er det for nogle tal, der bliver offentliggjort og jeg mener også, at man har 255 
tænkt sig at gøre det på selvangivelsen fremover, så man kan se, at når man 256 
udfylder det her felt, det er så det, der indgår i de åbne skattelister. Så de skal 257 
ikke selv forinden foretage sig noget som helst – det er simpelthen rent 258 
systemgenereret.  259 

Interviewer 2 Det er jo en stor forskel i forhold til EU lovforslaget omkring land-for-land-260 
rapportering, hvor det er virksomhederne selv, der skal ind og afrapportere, 261 
hvad det er de betaler i de enkelte lande og ned på projektbasis. For 262 
virksomhederne er det en stor forskel i arbejdsbyrde.  263 

Respondent Ja, det kan man sige. Her er det udelukkende noget efterfølgende eller hvis de 264 
ønsker at være lidt proaktive på det, så ved de cirka hvornår de bliver 265 
offentliggjorte og så kan de selv vælge at komme ud med de store dele inden, 266 
hvis det er. Så der er ingen administrativ byrde i det for dem – overhovedet.  267 

Interviewer 2 Har virksomhederne reageret som forventet? 268 

Respondent Ja, altså det er jo sjældent, at vi får såen deciderede virksomheder, der reagerer 269 
direkte ind til os, men jeg synes, når man ser i medierne, at det er egentligt gået 270 
lidt stille af sig, er vores umiddelbare vurdering. Altså, man skal passe på med 271 
at sige, at der er taget godt imod det, men det kunne have været meget værre. 272 
Jeg synes bestemt, at det rent faktisk er gået meget stille og roligt. Og det ser 273 
også såen ud i den der artikel der, at Økonomisk Ugebrev har prøvet at 274 
kortlægge, at det her er ikke så slemt, som det blev gjort til. Så jeg synes ikke, 275 
at vi er blevet mødt med en efterfølgende massiv kritik.  276 

Interviewer 2 Det er lidt sjovt, for der i sommer, da det blev vedtaget i juni, var det lige 277 
pludselig midt i juli måned, at så fik folk øjnene op for, at det var blevet 278 
vedtaget og så var der virkelig ramaskrig. Både fra interesseorganisationerne 279 
og fra virksomhederne. Og igen, da listerne blev åbnet i uge 52.  280 

Respondent Ja, præcis. Journalisterne har jo mange gange – om sommeren er det jo 281 
agurketid, så har de nok en historie liggende i skuffen – eller mange historier 282 
og så er det et spørgsmål om, hvornår de kan blive præsenteret og så kom det 283 
der lidt forsinket og så buldrede det derudaf og så døde det lidt hen igen og så 284 
kom der selvfølgelig – det er klart – en rimelig hype omkring det, da det så 285 
skulle til at køre. Det er jo også forventeligt nok. Men som sagt er det gået 286 
relativt stille og roligt.  287 

Interviewer 2 Der er måske også en forventning om, at der vil være en hype omkring det, 288 
men når det så kører – så kører det bare, for sådan er det.  289 

Respondent Ja, men det tror jeg også. Så har de selvfølgelig reageret – virksomhederne på 290 
det og der er ingen tvivl om, at de har haft deres presseafdelinger i gang og de 291 
har lavet en eller anden form for beredskab, hvis det begynder at blive spurgt af 292 
journalister. Det kunne man også se, at mange af de mindre medier, som de 293 
lokale aviser har brugt de her skattelister til at gå ind og slå op på deres lokale 294 
virksomhed og se, at de betaler så og så meget og jeg synes da egentligt, at 295 
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historien mange gange har lidt mere positive vinkler, altså næ, se, hvor meget 296 
de betaler i skat end at det har været den der negative – se de betaler 0. Sådan 297 
synes jeg egentlig ikke, at det har været. I lokalaviserne er det noget om, at 298 
Rynkeby betaler så og så meget, så jeg tror egentligt, at det er okay – det kunne 299 
have været meget værre.  300 

Interviewer 2 Vi snakkede også om i forhold til, hvis man ikke havde lavet lovændringen, om 301 
man så kunne forvente, at virksomhederne selv på længere sigt ville øge deres 302 
åbenhed og ansvar – også over for samfundet? 303 

Respondent Det kunne man måske nok. Man kan sige, at hele det der CSR og det sociale og 304 
det der, det er jo en del af det. Den der politiske forbruger, der ligesom har 305 
været undervejs de sidste 10, 15, 20 år, det er noget, jeg tror, at de reagerer 306 
mere på, men det er jo et spørgsmål om hvor meget – de ville måske selv 307 
bringe de gode historier ud, kan man så sige, så på den måde får man jo ikke 308 
det klare billede, men jeg tror da, at det er noget de løbende vil komme med og 309 
jeg mener da også, at var det Maersk, der gjorde det allerede før skattelisterne 310 
var ude og det var netop på baggrund af alt den kritik. Der var jo, kan man 311 
sige, Frank Åen var jo meget bannerfører med hans Multinasserne og alt det 312 
der og man kan sige, at det har de jo reageret på og de har været fremme i 313 
medierne og det kan sagtens være en reaktion på det – det er det måske også, at 314 
så går de ud, når han hænger dem ud, så reagerer de på det og siger, at vi 315 
betaler så og så meget i selskabsskat og kulbrinte osv. Så jeg tror da generelt, at 316 
man ikke driver virksomhed helt lukket mere, det tror jeg ikke. Så jeg tror 317 
trenden er mere og mere åbenhed.  318 

Interviewer 2 Det kan man også, da Maersk vandt CSR prisen i efteråret, nemlig også 319 
omkring det med åbenhed og de blev tilmeldt EITI i januar sidste år, hvor de 320 
også valgte at gå med på det frivillige initiativ på EU plan for åbenhed. 321 

Respondent Ja, men det er jo netop for – der er meget, der bagud kan være knyttet til det 322 
der og det vil de selvfølgelig undgå – det er klart.   323 

Interviewer 2 Det kan man også se med Starbucks. 324 

Respondent  Ja, præcis. Og det er en utrolig dårlig historie for dem at få, kan man sige og så 325 
kan man sige, at de her åbne skattelister, de stiller jo alle lige. Det er ikke noget 326 
spørgsmål om - man kunne jo også, hvis man var meget hardcore at sige, at det 327 
er kun de meget store. Men det er forkert, for så er det netop, at det får en eller 328 
anden gabestok karakter. Her er det altså alle fra bagermester Harepus til 329 
Maersk – det er alle, der bliver offentliggjort og så undgå man jo på den måde 330 
en gabestok, for man kan jo ikke sætte alle i gabestok, det har man kun for få!  331 

Interviewer 1 Jeg vil gerne lige høre, om det omfatter udenlandske virksomheder og det ikke 332 
kun er tænkt til danske virksomheder? 333 

Respondent Det er alle dem, der er skattepligtige til Danmark, så også filialer, hvis en 334 
udenlandsk virksomhed bare har en filial i Danmark, så er man 335 
selskabsskattepligtig her i Danmark, så er den også omfattet. Så det er alle, 336 
man tager med det. Ligeså snart de virker på dansk territorium og er 337 
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skattepligtig, så er de med, men stadigvæk kun selskaber, der er ikke nogen 338 
personlige virksomheder, de er ikke med i, så det er kun dem, der er omfattet af 339 
selskabsskatteloven, og så fonde også.  340 

Interviewer 2 Så det er også de små og mellemstore virksomheder, der er med. 341 

Respondent Ja.  Alt  simpelthen,  så  bare  de  er   i   selskabsform,   så  alle  ApS’er  og  A/S’er  og  342 
langt de fleste fonde og skattepligtige foreninger. Der er nogle fonde, der er 343 
undtaget, fordi de ikke skal udfylde – nogle småfonde kan man sige. Fordi de 344 
slet ikke udfylder en selvangivelse, de laver bare lige et skema og siger, at vi er 345 
stort set ikke skattepligtige, så de er undtaget. Det giver ingen mening, at 346 
offentliggøre dem, men ellers er det alle selskaber.  347 

Interviewer 1 Der har været meget i medierne omkring kapitalflugt og virksomhedsflugt – er 348 
det noget, I har hørt til eller mærket noget til? 349 

Respondent Nej ikke decideret – jeg tror bare, at det er et almindeligt pres, der er. Der er et 350 
stort pres på skattelovgivningen lige nu. Også på afgifter og det kan man jo 351 
læse meget om i medierne, men den her jobpakke, som regeringen har barslet 352 
med og selvfølgelig har der været nogle kvæk fra interesseorganisationer, der 353 
siger, jamen det her – hvem har lyst til at drive virksomhed i Danmark, hvis de 354 
skal vise deres skattebetalinger, så der har været lidt, men jeg synes ikke, at det 355 
har været noget massivt. Der tror jeg mere, at man går på at sige, at 356 
selskabsskatten er for høj eller hvad man nu ønsker at argumentere for, men 357 
der har været noget. Der er nogle, der mener, at den her øgede åbenhed jo ikke 358 
er noget, der får kapitalen til at vælte ind i landet, men jeg synes ikke, at det er 359 
noget, man har – det er ikke et argument, der er blevet gentaget ud og ind, men 360 
der selvfølgelig kommet lidt.  361 

Interviewer 2 Man kan jo heller ikke se, før om nogle år, om der er en virkning – det er først 362 
på lidt længere sigt, at man kan se, om virksomhederne faktisk flygter. 363 

Respondent Jo, men der er jo så mange faktorer, der gør det, så den her lille bid af åbenhed, 364 
så skulle man jo begynde at sammenligne med Sverige og Norge og sige, har 365 
de haft problemer med at tiltrække kapital. 366 

Interviewer 1 Det har de ikke.  367 

Respondent Nej, så jeg tror ikke, at det er det.                   368 

                       369 

 370 
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Åbent samråd i Skatteudvalget d. 24. januar 2013 1 
 2 
Åbent samråd om de åbne skattelister 3 
Der stilles 3 spørgsmål, X, Æ og Ø 4 
Jakob Jensen fra V (JJ) 5 
Torsten Schack Pedersen (TSP) 6 
Holger K. Nielsen (HKN) 7 
 8 
JJ Spm. X  Ministeren bedes uddybe sit svar af 8. januar 2013 på spørgsmål 769, herunder 9 

om ministeren mener, at selskaberne skal indbetale frivillig skat ud over det 10 
lovpligtige,  når  han  i  svaret  siger,  at:  ”Åbenheden  kan  forhåbentlig  yderligere  11 
bidrage til, at selskaberne vil foretage en vis afbalancering mellem på den ene 12 
side ønsket om skatteoptimering og på den anden side hensynet til en deltagel-13 
se i finansiering af det velfærdssamfund, som selskaberne på mange måder har 14 
glæde  af”. 15 

 16 
 Grundet til at jeg stiller det spørgsmålet er, fordi man kan få den tror, at mini-17 

steren faktisk mener at virksomhederne skal betale mere i skat end det som 18 
lovgivning faktisk kræver af dem.  Fordi jeg kan også godt forstår, at ministe-19 
ren faktisk ikke har nogen anseelse om at virksomhederne snyder i skat, og når 20 
han samtidig med udtales her siger, at de åbne skattelister skulle medføre, at de 21 
skulle deltage yderligere i finansiering af vores velværd samfund. Så må det jo  22 

 betyde, at ministeren mener, at der så skal betales mere i skat end det som lov-23 
givning kræver af virksomhederne. Så det synes jeg kræver en uddybende for-24 
klaring af hvad ministeren egentlig mener med det. 25 

 26 
TSP spm. Æ  Hvor stor forventer ministeren, at den forøgede selskabsskattebetaling som 27 

følge af offentliggørelsen af firmaernes af firmaernes skattebetaling vil være? 28 
 29 
TSP spm. Ø  Finder ministeren det rimeligt, at man kun offentliggør firmaernes skattebeta-30 

ling og ikke medtager de andre parametre, som gør sig gældende i forbindelse 31 
med virksomhedernes bidrag til det danske samfund jf. ministerens egne udta-32 
lelser på P1Morgen den 19. december 2012? 33 

 34 
HKN Svar på spm. X 35 
 Selskaberne skal betale den skat, som lovgivningen tilsiger. Der er naturligvis 36 

ingen skattepligtige, der er eller skal være forpligtet til at betale mere, end lo-37 
ven kræver. Vi lever i en globaliseret verden, og ikke mindst i en globaliseret 38 
økonomi. Dette indebærer øgede muligheder for skatteplanlægning og dermed 39 
også øgede muligheder for selskaberne til at optimere deres skattebetaling i de 40 
enkelte lande. 41 

 Set i det lys er det vel ikke urimeligt, at Danmark også gerne vil sikre sig sin 42 
bid af kagen. Det er helt overordnet i Danmarks interesse, at der betales sel-43 
skabsskat til Danmark af aktivitet, der udøves i Danmark. De åbne skattelister 44 
skal ses som et af flere værktøjer i værktøjskassen, der skal sikre, at selskaber-45 
ne bidrager til finansieringen af velfærdssamfundet – et velfærdssamfund som 46 
selskaberne jo også har fordele af. Velfærdssamfundet udgør en af forudsæt-47 
ningerne for, at selskaberne kan drive virksomhed. Forhold som god infrastruk-48 
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tur og en veluddannet arbejdsstyrke kommer ikke gratis. Med de åbne skatteli-49 
ster tydeliggøres det, hvilken balance selskaberne har valgt. Åbenhed omkring 50 
skattebetalingen og gode ramme vilkår for erhvervslivet er ikke umage størrel-51 
ser. Jeg ser intet problem i, at vi i Danmark både fokuserer på at skabe gode 52 
vilkår for erhvervslivet og dermed sikrer danske arbejdspladser, samtidig med 53 
at vi har åbenhed om selskabsskatten. 54 

 Selskaberne vælger naturligvis selv, hvor meget de vil skatteplanlægge – det 55 
skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men det er vel så også rimeligt, at sel-56 
skaberne   selv   står   på  mål   for   deres   skatteplanlægning   og   forklarer   sammen-57 
hængen. 58 

 59 
HKN Svar på spm. Æ  60 
 Formålet med de åbne skattelister er primært at skabe netop åbenhed om sel-61 

skabers skattebetalinger. Åbenheden vil forhåbentlig medvirke til en mere kva-62 
lificeret debat omkring selskabsskatten og aflive den mytedannelse, der de se-63 
nere år er opstået omkring selskabers skattebetaling. Jeg har ingen forventnin-64 
ger om, at de åbne skattelister isoleret set vil bevirke, at selskabsskattebetalin-65 
gerne øges målbart. Det fremgik også af lovforslaget. Initiativet er iværksat for 66 
at øge åbenheden omkring selskabsskattebetalingen i Danmark. 67 

 De åbne skattelister er ikke et udtryk for dansk enegang. Åbenheden kendes 68 
allerede i dag fra Sverige og Norge. Åbenhed og fokus på multinationale sel-69 
skabers skattebetaling er ikke kun et nordisk anliggende. Den seneste tid har 70 
der i Storbritannien været øget fokus på, om store multinationale koncerner be-71 
taler den skat, de bør, i forhold til den aktivitet, de udøver i landet.  72 

 Som nævnt, er formålet med de åbne skattelister at skabe øget åbenhed og fo-73 
kus omkring selskabsskattebetalingen, og de åbne skattelister skal derfor ikke 74 
ses som et isoleret tiltag, men som et blandt flere værktøjer, der skal sikre, at 75 
alle bidrager til det danske velfærdssamfund. 76 
Alternativet til åbenhed er, at debatten omkring selskabsskatten sker på et uop-77 
lyst grundlag, og det mener jeg ikke er i nogens interesse, hverken selskabernes 78 
eller offentlighedens. 79 

 80 
 81 
HKN  Svar på spm. Ø 82 
 Beslutningen om de åbne skattelister er truffet på baggrund af den årelange 83 

debat om selskabers skattebetaling. Formålet er at øge åbenheden og gennem-84 
sigtigheden, hvilket giver en mere oplyst debat. Det mener jeg er i alles interes-85 
se. Skattelisterne giver ikke et fuldstændigt billede af selskabernes bidrag til 86 
samfundet, men de bidrager til øget åbenhed på et område, der i mange år har 87 
været i fokus og formentlig også i fremtiden vil være i fokus. Når oplysninger-88 
ne om selskabers skattebetaling er offentligt tilgængelige, betyder det også, at 89 
selskaberne har mulighed for at reagere på dette og forklare årsagerne til stør-90 
relsen af skattebetalingen. Det er også i selskabernes interesse. Det er ikke helt 91 
enkelt at opgøre virksomhedernes bidrag til samfundet. Eksempelvis opkræves 92 
og afregnes både moms, A-skatter og flere afgifter af danske virksomheder, 93 
men det er i sidste ende slutforbrugeren og lønmodtageren, der reelt betaler. 94 
Regeringen har ingen aktuelle planer om at udvide åbenheden til at omfatte an-95 
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dre skatter eller afgifter, men hvis selskaberne kommer med specifikke ønsker, 96 
må vi tage en dialog om det.  97 
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Optaget tv-interview fra TV2 News den 15. december 2012 kl. 10.45 med Jacob 1 
Bræstrup fra Dansk Industri, varighed 4 min. og 7. sek.  2 

 3 

Respondent omvendt vil det bare forstærke nogle af de myter, hvilket man bl.a. ser i dag, 4 
bl.a. myterne om, at danske virksomheder ikke bidrager til den danske 5 
samfundsøkonomi. Og nr. to ting, det er, at man kigger meget snævert på 6 
selskabsbeskatning, men selskabsskatten udgør en forsvindende lille del af 7 
virksomhedernes samlede bidrag til samfundsøkonomien, men i særdeleshed 8 
til statskassen, så vi har i DI lavet en analyse for nylig, der viser, at 9 
virksomhedernes samlede bidrag til statskassen udgør 450 mia. kr. om året. 10 
Selskabsskatten det er 40 mia. kr., dvs. det er under en 10 del af det samlede 11 
beløb og det er det, man snævert fokuserer på ved de åbne skattelister.  12 

Interviewer Hvordan regner I det ud, når der er mange virksomheder, der slet ikke vil 13 
fortælle, hvad de betaler i skat, f.eks.? 14 

Respondent Vi bruger simpelthen nationalregnskabstal, som viser værdien af den samlede 15 
produktion og så kan man følge den og se, hvor meget af den, der i sidste ende 16 
lander i statskassen. Det er jo på makroniveau, (dividering) det enkelte selskab.  17 

Interviewer Men, McDonalds f.eks. – en stor virksomhed, som har været meget i vælten og 18 
hvor Enhedslisten bl.a. har kritiseret de multinationale for ikke at betale skat. 19 
De hilser den her åbne skatteliste velkommen, for så mener de, at man kan få 20 
aflivet nogle myter og de siger i øvrigt, at vores skattebetalinger ligger frit 21 
tilgængeligt på hjemmesiden – man kan bare klikke og se, at vi har betalt så og 22 
så meget i selskabsskat sidste år. Hvad siger du om det synspunkt? 23 

Respondent Det synes jeg er rigtig godt, at virksomheder gør og vi har også set i stigende 24 
grad, at virksomheder er meget mere åbne omkring deres skatteforhold. Vi 25 
havde bare gerne set, at det fik lov til at komme ganske naturligt for 26 
virksomhederne selv efterhånden som kunder og investorer efterlyser det, frem 27 
for, at det var noget, der blev påduttet fra statens side gennem de åbne 28 
skattelister. Fordi vi mener jo ikke, at virksomhederne på nogen måde har 29 
noget at skjule, for den enkelte virksomheder, der kan mere åbenhed omkring 30 
virksomhedens skattebetaling sådan set godt bidrage til at mane nogle myter i 31 
jorden om det pågældende selskab. Det er mere, når man ser det store billede, 32 
som er det, der har kørt. Det er mytedannelsen, fordi der er for mange myter 33 
om, hvordan virksomheders skattebetaling egentlig forløber under normale 34 
forhold.  35 

Interviewer Kan man så ikke bare opfordre alle virksomheder til ikke bare at offentliggøre, 36 
hvad de betaler i skat, men også offentliggøre hvad de betaler i punktafgift og 37 
alle mulige andre udgifter, som du siger også skal være en del af det billede af, 38 
hvilke udgifter virksomhederne har? 39 

Respondent Jo, men vi opfordrer sådan set virksomhederne til at være meget åbne omkring 40 
deres skatteforhold. Jeg synes, at det skal være op til hver enkelt virksomhed 41 
hvordan man ønske at takle situationen med de åbne skattelister og hvordan 42 
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man i det hele taget ønsker at præsentere sig selv over for investorer og overfor 43 
kunder i det omfang, der er en efterspørgsel efter de her oplysninger, så er jeg 44 
sikker på, at virksomhederne leverer dem. Virksomhederne har ikke noget at 45 
skjule.  46 

Interviewer Men er det rimeligt at nogle virksomheder ikke vil lægge de her oplysninger 47 
ud? 48 

Respondent Ja, men altså virksomhederne skal følge loven og det er det. Og hvis loven 49 
siger, at oplysningerne skal være et sted, ja men så skal virksomhederne 50 
selvfølgelig levere de oplysninger, men udover det, så er det sådan set op til 51 
virksomhederne selv i hvilket omfang de ønsker, at benytte det her offensivt i 52 
forhold til deres kunder og investorer.  53 

Interviewer Hvad er det, når vi nu får de her åbne skattelister, vil vi så se flere 54 
virksomheder, som vælger at betale selskabsskat i Danmark end i dag, som så 55 
får den samlede selskabsskat til at stige? 56 

Respondent Det kan jeg ikke forestille mig. Selskabsskat er et spørgsmål om, hvad loven 57 
siger. Du skal tænke på i mange af de her tilfælde, hvor vi taler om 58 
internationale selskaber, hvor det er et spørgsmål om, hvor det er at pengene 59 
skal beskattes – der er jo også et andet lands skattemyndighed i den anden ende 60 
og jeg mener, der er kun et rigtigt svar, om hvor en økonomisk aktivitet skal 61 
beskattes – skal det være i Danmark eller skal det være i et andet land. Det er 62 
ikke et spørgsmål om at selskabet skal vælge, men et spørgsmål om, hvad 63 
loven siger i begge lande.  64 

Interviewer Tak skal du have Jacob Bræstrup fra Dansk Industri.  65 

Respondent Selv tak.   66 
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Selskabsretlige forhold 
 

Transfer pricing 

Transfer pricing betyder prisfastsættelse af overdragelser af varer, ydelser mv. mellem 

koncernforbundne virksomheder, som er den normale forståelse af begrebet. Disse over-

dragelser skal ifølge skattelovgivning ske på markedsvilkår (Pedersen, Bundgaard mfl., 

2009:393). 

Transfer pricing er et af de mest centrale skattemæssige områder for koncerner og multina-

tionale selskaber med aktiviteter i flere lande. Mange lande, med handels relationer med 

andre ulande, stiller krav om, at virksomhederne er åbne om deres skatte betalinger og 

kræver derfor, at der udarbejdes dokumentation for, at der handles på markedsvilkår. 

Transfer pricing opleves ofte som en væsentlig byrde for de ovennævnte virksomheder og 

derfor har virksomhederne et øget fokus på området. Skattemyndighederne har ligeledes 

stor fokus på transfer pricing og sætter derfor flere ressourcer til at kontrollere, om virk-

somhederne efterlever dokumentationskravene og armslængdeprincippet. 

Transfer pricing kræver derfor effektive og holdbare løsninger for internationale og multi-

nationale virksomheder. I den proces er det en væsentlig udfordring at virksomhederne 

sørger for, at dokumentation for deres skatte betalinger foreligger og opfylder kravet. Hvis 

samhandelen mellem to koncernforbundne virksomheder, de såkaldte kontrollerede trans-

aktioner, ikke sker på markedsvilkår, vil den ene virksomhed skattemæssigt få et højere 

overskud, end den er berettiget til. Tilsvarende vil den anden virksomhed komme til at be-

tale skat af en lavere indtjening. Er virksomhederne placeret i hver sit  land,  ”flyttes”  der-

ved skatteindtægter fra det ene til det andet land. 

Multinationale selskabers /udvindingsselskabers brug af transfer pricing 

Internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har ved 

dannelsen af det indre marked skabt et meget stort europæisk hjemmemarked samtidig med, 

at de øvrige lande, USA, Canada og EFTA-landene indbyrdes og i forhold til EU har ind-

gået en række aftaler om friere handel og kapitaloverførsler. 

Virksomhederne er blevet dygtigere til den skærpede konkurrence ved en national og in-

ternational flow af varer og tjenesteydelse gennem virksomhedsopkøb, fusioner, produkti-

ons- og markedsføringssamarbejder m.v. En stadig større del af den internationale handel 
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foregår ved interne handler mellem koncernselskaber og andre forbundne foretagender. 

Disse transaktioner er ofte af komplekse karakter, idet de omfatter en eller flere halvfabri-

kata produkter, immaterielle aktiver, tjenesteydelser m.v., som ved mangeårige aftaler om-

sættes mellem de forbundne selskaber (Ibid:364 - 365).  

Hvis den interne prisfastsættelse, som anvendes ved økonomiske transaktioner mellem 

interesseforbundne parter, afviger fra markedsprisen, kan det medføre en skæv fordeling af 

de skattepligtige indkomster mellem de involverede lande, hvilket flytter den største ind-

tægt til et lav skatteland og den mindste indtægt til et land med en høj skattesats. 

Transfer pricing vedrører prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner og dermed for-

delingen af blandt andet internationale koncerners samlede indtjening, der i høj grad påvir-

ker skattebetalingen mellem de lande, hvor de koncernselskaber, som har bidraget til ind-

tjeningen, er beliggende. 

Den øgede samhandel mellem landene har ført til øget fokus på transfer pricing praksis 

mellem især virksomheder i udvindingsindustrien, der har ført til dannelsen af OECD ret-

ningslinjer om transfer pricing og retningslinjer, der specifikt vedrører udvindingsindustri-

en, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Disse vil blive behandlet i afsnittet 

omkring relaterede initiativer. 

Transparente selskaber 

Et selskab er skatteretligt transparent, hvis selskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt, 

f.eks. hvis selskabet ejes af et moderselskab eller har bestemmende indflydelse over sel-

skabet. Beskatningen af et transparent selskab sker direkte hos moderselskabet i stedet for 

hos selskabet.  

Vurderingen af hvordan et udenlandsk selskab skal klassificeres efter dansk skatteret tager 

udgangspunkt  i  de  kriterier,  som  Selskabsskatteloven  (”SEL  §  2A”)  opstiller  for,  hvornår  

danske selskaber er selvstændige skattesubjekter. 

Udvindingsselskaber er som regel koncernforbundne selskaber, som har datterselskaber og 

udvindingsvirksomhederne handler derfor under transparensprincippet, hvilket vil sige, at 

der udarbejdes et konsolideret regnskab og datterselskabet betaler derfor ikke skat og er 

heller ikke oplysningspligtig. 
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Ved ændring af Skattekontrolloven § 3 B, stk. 1-2, hvor det blev tilføjet, at lovgivningen 

omkring transfer pricing også kom til at omfatte selskaber, som ikke udgør et selvstændigt 

skattesubjekt, de såkaldte transparente selskaber, jf. SEL § 2A stk.2. & 3., som senere blev 

ændret ved lov nr. 343 af 18. april 2007 har SKL § 3 B, stk. 1, 2. pkt. som: 

Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger m.v. der efter dan-

ske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af 

selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. 

Dette bevirker ifølge bestemmelsen, at interessentskaber, kommanditselskaber, partnerska-

ber mfl. danske eller udenlandske selskaber omfattes af SKL § 3 B på trods af, at de ikke 

fortolkes som selvstændige skattesubjekter. 

Formålet med lovændringen i SKL § 3 B er, at forbundne selskaber, der fremstår som en 

samlet enhed udadtil, også behandles overensstemmelse hermed i forhold til transfer pri-

cing lovgivningen. Formålet er derimod ikke at omfatte tilfælde af fælleseje, hvor parterne 

i fællesejet udadtil fremstår som separate enheder. 

Ifølge bestemmelserne i SKL § 3 B er det ikke det transparente selskab, der har oplys-

ningspligten, men derimod den skattepligtige, som beskrevet i SKL § 3 B stk.1 pkt.1-6, 

hvormed det transparente selskab har eller har haft kontrollerede transaktioner, der skal 

opfylde oplysnings- og dokumentationspligten. Bestemmelserne i SKL § 3 B stk. 1, nr. 1 

beskriver klart, at det transparente selskab skal udøve bestemmende indflydelse over den 

skattepligtige, førend denne omfattes af oplysnings- og dokumentationskravene. Bestem-

melserne i SKL § 3 B, stk. 3 bevirker, at transparente selskaber anses for koncernforbund-

ne, når der foreligger en fælles ledelse imellem dem, eller når den samme kreds af sel-

skabsdeltagere har bestemmende indflydelse (Skattelovsamlingen s. 561). 

Betingelser for at blive opfattet som en transparent enhed ift. SEL § 2 A 

Det fremgår af SEL § 2 A stk. 2, at skattepligtige selskaber, som omfattes af reglerne om-

kring transparente selskaber i en fremmed stat, hvor en udenlandsk kontrollerende kon-

cernforbundet juridisk person er placeret, også bliver omfattet som et transparent selskab 

efter de danske regler. En formodning for kvalificering jf. SEL § 2 A er, at det udenlandske 

selskab, som vælger at behandle det danske selskab som en transparent enhed, skal være 

koncernforbundet med det danske selskab og der skal være tale om bestemmende indfly-

delse jf. definitionen i SKL § 3 B. Da selskabet bliver om kvalificeret fra skattepligtigt 
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selskab til transparent selskab, vil selskabet nu være omfattet af oplysnings- og dokumen-

tationspligten jf. SKL § 3 B, stk. 1, 2 pkt. og selskabet behandles dermed som en juridisk 

person i henhold til SKL § 3 B stk. 1, nr. 1 og stk. 3. Det skattepligtige datterselskab er dog 

allerede omfattet af oplysnings- og dokumentationspligten ift. SKL § 3 B, stk. 1.  

Formålet med SEL § 2 A er at hindre en udhuling af det danske skattegrundlag igennem 

lånefinansiering af danske datterselskaber og det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt 

med implementering af reglerne om tynd kapitalisering, jf. SEL § 11B og 11C. Hvis kredi-

tor er hjemmehørende i et lavskatteland, vil renteindtægterne således være skattefri eller 

lavt beskattede. Dette er blevet forsøgt forhindret ved at indføre begrænset skattepligt af 

renteindtægterne og kursgevinster, jf. SEL § 2, stk. 1, litra d, og h. Hvis kreditor derimod 

er hjemmehørende i et højskatteland, vil renteindtægterne normalt blive undergivet en ri-

melig beskatning. Renteindtægterne kan dog være skattefri, hvis det danske datterselskab i 

udlandet undtagelsesvis behandles som en transparent enhed, hvorved betalinger mellem 

datterselskabet og moderselskabet  behandles  efter  principperne  for  “interne  ydelser”  mel-

lem et hovedkontor og fast driftssted. Denne problemstilling er der sat et værn over i SEL 

§ 2A om transparente selskaber, som behandler intern retslig regulering af de skattemæssi-

ge problemer, der kan opstå ved forskellige subjekt kvalifikationer (Pedersen, Bundgaard 

mfl., 2009:314).  

I Danmark har aktie- og anpartsselskaber ikke tidligere været behandlet som skattemæssig 

transparens, men med lovændringen af Skattekontrolloven § 3 B, stk. 1 pkt.2. hvor det blev 

tilføjet, at lovgivningen omkring transfer pricing også kom til at omfatte selskaber, som 

ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, de såkaldte transparente selskaber, jf. SEL § 2 A 

stk.2. & 3, vil de danske aktie- og anpartsselskaber ligeledes høre under denne type skat-

temæssige behandling. 

Dette bevirker ifølge bestemmelsen, at interessentskaber, kommanditselskaber, partnerska-

ber mfl. danske eller udenlandske selskaber omfattes af SKL § 3 B, på trods af at de ikke 

fortolkes som selvstændige skattesubjekter, jf. afsnittet omkring transparente selskaber. 

Hvem er omfattet af bestemmelserne i SEL § 2 A 

Følgende selskaber er omfattet af de ovennævnte bestemmelser, hvis: 

 Et selskab eller en forening m.v. er omfattet af SEL § 1 eller SEL § 2, stk. 1, a. 

 Selskabet skattemæssigt behandles som en transparent enhed i en fremmed stat  
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 Den fremmede stat, er medlem af EU eller EØS eller har en dobbeltbeskatnings-

overenskomst med Danmark  

 Indkomsten i selskabet medregnes ved indkomstopgørelse for koncernforbundne 

juridiske subjekter i den fremmede stat, og 

 De koncernforbundne juridiske subjekter kontrollerer selskabet, jf. SKL § 3 B. 

Er de fem betingelser opfyldt, bliver selskabet efter dansk skatteret behandlet som en 

transparent enhed af det udenlandske moderselskab.  

SEL § 2A finder kun anvendelse for selskaber m.v., som behandles som selvstændige skat-

tesubjekter efter intern dansk skatteret og forudsætningen for, at bestemmelsen kan anven-

des, er, at selskabet ligeledes skal behandles som en transparent enhed efter udenlandske 

skatteregler.  

Kontrolbegrebet 

Da de fleste børsnoterede selskaber eller store ikke børsnoterede selskaber er forbundet i 

koncernforhold, hvilket også er gældende for multinationale virksomheder, samt de fleste 

udvindingsvirksomheder, vil der i dette afsnit være en præsentation af de gældende regler 

for en koncern, herunder kontrolbegrebet og definitionen af et koncernforhold. 

Formålet med at afgøre om en virksomhed opfylder kontrolbegrebet er, at afgøre om virk-

somheden opfylder betingelse for at være transparent eller om det er den pågældende virk-

somhed, der er oplysningspligtig og derfor skal udarbejde regnskabsrapporter, der viser 

indkomst og virksomhedens skattebetaling jf. SEL § 32. 

Kontrolbegrebet, som er beskrevet i SKL § 3B, stk. 2, afgør, om det skattepligtige selskab 

eller den skattepligtige koncern er kontrolleret, dvs. er forbundet i koncernforhold eller 

andet eller kontrollerer et andet selskab og dermed er oplysningspligtig ifølge loven. For at 

der er tale om kontrol, skal følgende være gældende: 

Direkte elle indirekte ejerskab af mere end 50 % af aktiekapitalen og/eller rådighed over 

mere end 50 % af stemmerne jf. LL § 2, stk.2. Hvis det skattepligtige selskab eller den 

skattepligtige koncern er forbundet gennem blot ét led, er den skattepligtige omfattet af 

oplysningspligten. 

Det afgørende ved bedømmelse af kontrol af et selskab er, at der skal medregnes aktier, 

som andre aktionærer råder over. Hvis et selskab besidder flertallet af de stemmeberettige-
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de aktier i et eller flere andre selskaber, udgør selskaberne til sammen en koncern. Det 

samme gælder, hvis moderselskabet sammen med datterselskabet gennem aktiebesiddelse 

eller stemmerettigheder kontrollerer et andet selskab. 

Spørgsmål om beskatning af koncerner er ikke begrænset til disse situationer, men omfat-

ter også forholdet mellem flere selskaber, som kontrolleres af den samme ejer eller ejer-

kreds. 

Betingelserne for de skattepligtige, som er omfattet af oplysningspligt, er, at der skal være 

en bestemmende indflydelse. Ved bestemmende indflydelse forstås besiddelse eller rådig-

hed over stemme rettighederne således, at der forligger direkte eller indirekte ejerskab af 

mere end 50 % af aktiekapitalen eller der rådes over mere end 50 % af stemmerne jf. LL§ 

2 stk. 2. 

Indirekte bestemmende indflydelse 

Ved indirekte bestemmende indflydelse forstås, at aktieandel og stemmerettigheder ejet 

gennem nationale eller udenlandske selskaber også indgår ved vurderingen af, om der er 

tale om bestemmende indflydelse i forhold til SKL § 3B (Pedersen, Bundgaard mfl., 

2009:389). 

Indirekte bestemmende indflydelse fremkommer gennem et mellemselskab. Der er i denne 

situation forskel på, om der udøves bestemmende indflydelse ved hjælp af aktiebesiddelse 

eller rådighed over stemmerettighederne.  

Er der tale om bestemmende indflydelse ved hjælp af aktiebesiddelse, skal det vurderes, 

hvor meget selskab M forholdsmæssigt ejer af selskab D gennem mellemselskabet S, som 

illustreret i figur 2 nedenfor. Den forholdsmæssige del, som M ejer af D, udregnes som 

følgende: 

M’s  bestemmende  indflydelse  over  S  medfører  at  aktieandele  som  M’s  samlede  forholds-

mæssige ejerandel af S: 60 %:( 60x 0,6) = 36 %. M’s   bestemmende   indflydelse   over   S  

medfører at stemmerettigheder opgøres som 60 % idet, M besidder mere end 50 % af ak-

tieandelene og har derfor kontrol over D. Den krævedes bestemmende indflydelse forelig-

ger mellem M og S kun på baggrund af stemmerettigheder, men ikke i forhold til aktiean-

dele, der M besidder kun 36 % af aktieandelen i S. 
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Figur 1. Illustration af indirekte bestemmende indflydelse (egen tilvirkning) 

Bestemmende indflydelse 

Den grundlæggende betingelse for, at en skattepligtig er omfattet af transparensreglen, som 

nævnt før, er, at der skal foreligge en bestemmende indflydelse fra moderselskabet. Man 

kan derfor ikke komme udover regler om oplysningspligt ved at indskyde flere mellem-

holdnings selskaber eller tilsvarende mellem to koncernselskaber.   

I skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, nr. 1 - 3, er det en betingelse for dokumentationspligten, 

at der foreligger bestemmende indflydelse. Begrebet bestemmende indflydelse defineres i 

SKL § 3 B, stk. 2, 1. pkt., hvorefter der forstås: 

 direkte eller indirekte ejerskab over mere end 50 pct. af aktiekapitalen, eller 

 direkte eller indirekte rådighed over mere end 50 pct. af stemmerne. 

 Så længe én af betingelserne er opfyldt, er der bestemmende indflydelse 

 

Figur 2. Bestemmende indflydelse (egen tilvirkning) 
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Fast driftssted 

I  forhold  til  ”country  by  country”  rapportering  er  et  fast  driftssted,  det  land  hvori  et udvin-

dingsselskab eller et logerende selskab er etableret eller driver sin virksomhed, dvs. det 

skal være etableret på et givet sted med en vis grad af varighed. Jf. OECD art 5, st.2. 

I OECD (Organisation of Economic Co-operation Development), art. 5 stk.1, modelover-

enskomsten beskrives fast driftssted som et fast forretningssted, gennem hvilket et foreta-

gendes virksomhed helt eller delvist udøves med henblik på at opnå en fortjeneste. Dette 

kan være et sted, hvorfra der ledes, en filial, en produktionsfabrik eller en anden form for 

forretning. Et fast driftssted kan tillige være, hvor en agent indgår aftaler med en virksom-

hed i et andet land, hvor han agerer på virksomhedens vegne. 

Såfremt en virksomhed kan udgøre et fast driftssted, skal tre betingelser være opfyldt. 

Virksomheden skal: 

 konstituere et fast forretningssted,  

 være fast med tilknytning til et geografisk sted over en vis periode, dvs. driftsstedet 

må ikke være et midlertidigt ophold. 

 og virksomhedsudøvelsen for foretagendet skal udøves herfra/gennem dette faste jf. 

art. 5 i OECD's model til dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) st. 2. 

Da det er fastlagt i SEL § 2, stk.1 a og KSL § 2, stk.1 d, at faste driftssteder er skattepligti-

ge til domicillandet, dvs. det land, hvor virksomhedens beslutningsorgan har ledelsessæde, 

hjemmested, centrum for livsinteresse og evt. statsborgerskab, en DBO kan medføre, at 

domicillandet i visse tilfælde afgiver beskatningsretten til et andet land og derfor ikke er 

omfattet af oplysningspligt for faste driftssteder. En dobbeltbeskatningsoverenskomst i 

denne forstand, kan beskrives som to (eller flere) skattemyndigheders påligning af sam-

menlignelige skatter med hensyn til samme skattepligtige indkomst eller formue. Selv om 

dobbeltbeskatning også kan forekomme i rent nationale situationer, navnlig hvad angår 

økonomisk dobbeltbeskatning, er der i denne afhandling primær fokus på grænseoverskri-

dende situationer jf.  OECD’s  art  5. 

Et eksempel på dette kan være et byggeprojekt, der anses for at udgøre et fast driftssted fra 

dag  et,  men  en  DBO  kan  ifølge  OECD’s  modeloverenskomst  medføre, at et byggeprojekt 

først er et fast driftssted, hvis det opretholdes i mere end 12 måneder. Denne periode er dog 

varierende i forhold til de enkelte DBO’er. 
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Et fast driftssted beliggende i udlandet er skattepligtigt til domicillandet efter globalind-

komstprincippet, hvilket også betyder, at den pågældende virksomhed også er oplysnings-

pligtig til domicillandet. For transaktioner mellem en virksomhed og et fast driftssted i 

udlandet gælder, at det i en DBO mellem domicillandet og det pågældende land kan være 

bestemt, hvorledes indkomsten for det faste driftssted skal afgøres. Det er i sådanne tilfæl-

de kun de transaktioner, som efter disse regler kan henregnes til det faste driftssted, som 

skal oplyses til skattemyndighederne, jf. SEL § 2, stk.1 a.  

Koncernforhold 

I direktivforslaget er der forslået, at der ikke længere kun skal laves et konsolideret kon-

cernregnskab, men der skal laves regnskab for hvert forbundet selskab, for at give informa-

tioner omkring indtjening og skattebetaling i et givent år i et givent land. Rapporteringen 

skal ske inden for en koncern som i EU og nærværende afsnit vil derfor give en præsenta-

tion af et koncernforhold.  

En koncern er en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder, hvor en modervirk-

somhed er en virksomhed, der har bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirk-

somheder, og en dattervirksomhed er en virksomhed, der er underlagt bestemmende ind-

flydelse af modervirksomheden. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dat-

tervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Endvidere er det et krav, at 

kontrollen medfører adgang til økonomiske fordele i dattervirksomheden. Begge krav skal 

være opfyldt, for at der er tale om en dattervirksomhed og det er således den faktiske kon-

trol over dattervirksomheden, der er afgørende for, om der er tale om et koncernforhold og 

ikke det formelle ejerskab. jf. ÅRL§ 109. Alle modervirksomheder har som udgangspunkt 

pligt til at udarbejde koncernregnskab, der viser koncernen som én virksomhed.  

Koncernforhold mellem EU hjemmehørende selskaber og ikke EU hjemmehørende selska-

ber bliver illustreret nedenfor i figur 3.  

En koncern udgøres af en hjemmehørende skattepligtig og:  

 Alle dennes faste driftssteder i andre medlemslande. 

 Alle faste driftssteder i et medlemsland som ejes af selskabets kvalificerede datter-

selskaber, som er hjemmehørende i et tredjeland. 

 Alle selskabets kvalificerede datterselskaber som er hjemmehørende i en eller flere 

medlemslande. 
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 Andre hjemmehørende skattepligtige, som udgør datterselskaber i en koncern af det 

samme  selskab,  som  er  hjemmehørende  i  et  tredjeland  og  som  udgør  et  ”kvalifice-

ret  selskab”. 

En rapporteringspligtig defineres i lovforslaget, som et selskab der er børsnoteret eller stor 

ikke børsnoteret selskab i EU (Allison, 2012). Endvidere kan et ikke-hjemmehørende sel-

skab udgøre en koncern for så vidt angår disses faste driftssteder etableret i medlemslande 

samt alle den skattepligtiges kvalificerede datterselskaber, som er hjemmehørende i en 

eller flere medlemslande, herunder faste driftssteder i andre medlemslande. 

Regnskabsrapporteringen skal omfatte alle direkte og indirekte datterselskaber, i hvilke 

moderselskabet råder over. Bestemmelserne der afgør om et moderselskab råder over en 

datter selskab defineres som (SEL § 31C): 

a. Rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne  

b. B-ejerskab af mere end 50 % af selskabets kapital eller mere end 50 % af retten til 

udbytte i selskabet. Rettighederne må forstås som kumulative. I forhold til opgørel-

sen af 50 % stemmerettighedsbetingelsen for andre selskaber end de direkte datter-

selskaber, gælder følgende to yderligere regler:  

c. Når stemmerettighedsgrænsen er opfyldt i henseende til direkte og indirekte datter-

selskaber, anses moderselskabet for at eje 100 % af sådanne rettigheder,  

 

Figur 3, oversigt over forholdet mellem koncernforbindelse med et EU moderselskab og 

ikke EU datterselskabers (Kilde: Egen tilvirkning) 

Ifølge forslaget til CBCR kan skal et moderselskab indberette regnskab af den skattepligti-

ge indkomst for hvert underliggende datterselskab i hvert land på projektbasis (SEK, 2011). 
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Selskabet skal desuden sende et samlet koncernregnskab som giver muligheden for sam-

menligning med de offentliggjorte regnskabstal i det enkelte lands regnskabsopgørelse 

(Sanger, 2012). Denne bestemmelse kan sammenlignes med territorialprincippet, jf. SEL § 

8 stk. 1. Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev territorialprincippet indført i SEL § 8, stk. 2. 

Dette skete i forbindelse med reformen af reglerne om sambeskatning. Baggrunden var, at 

Folketinget ønskede at sikre sig mod, at danske selskaber udnyttede underskud fra uden-

landske ejendomme eller faste driftssteder til at reducere beskatningen i Danmark. Be-

stemmelsen medfører, at der reelt gælder et princip om territorialbeskatning for danske 

selskaber og foreninger mv., vedrørende deres faste driftssteder i udlandet, således at de 

indtægter og udgifter, der kan henføres til de faste driftssteder ikke indgår ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst (Spies Information, 2012). 

Bestemmelsen betyder, at der for de selskaber mv., der er omfattet af reglen, gælder, at de 

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregner indtægter og udgifter, som 

vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom, der er beliggende i en fremmed stat, på 

Færøerne eller Grønland jf. SEL § 8, stk. 2, punkt1.  

 

Figur 4, en koncern med et ikke EU-hjemmehørende moderselskab og dettes EU-

hjemmehørende datterselskaber (og faste driftssteder), (Kilde: egen tilvirkning) 

Koncernbeskrivelser ifølge CBRC regelsæt er, at der foreligger en koncern med et ikke EU 

hjemmehørende moderselskab, altså en USA baseret moderselskab og dettes EU hjemme-

hørende datterselskaber og eller fastedriftssteder.  
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I  denne  situation,  skal  der  aflægges  regnskab  for  hvert  ”projekt”  på  landebasis.  EU  datter-

selskaber, som er illustreret i figur 4, udgør en koncern og ifølge koncernregnskabsregler, 

skal der udarbejdes et koncernkonsolideret regnskab for forbundne selskaber, men da kra-

vet i CBCR er, at der skal laves særskilte regnskaber for hvert land på projektbasis, vil det-

te betyde, at der skal udarbejdes særskilte regnskaber for selskabet i hhv. Ukraine, Den-

mark og Polen. 

Desuden skal der laves et regnskab til moderselskabet, som viser bruttoindkomst og hvor 

meget, der er betalt i skat, som skal offentliggøres til myndighederne i værtslandene (SEK, 

2011:6).  

 

Figur 5. Eks. på EU moderselskab, Danmark med fast driftssted i ikke EU land, Kilde: 

egen tilvirkning.   

For at sikre lige konkurrencevilkår mellem virksomhederne, kræver CBCR, at modersel-

skaber af datterselskaber, der opererer i EU og som er aktive inden for olie, gas, minedrift 

eller loggesektorer skal indberette detaljerede finansielle oplysninger for alle lande, hvor 

de opererer i (PWYP NO:53). Disse modervirksomheder har som regel hjemsted i en anden 

jurisdiktion, og som nævnt er der nogle lovbegrænsninger, som begrænser offentliggørelse 

af finansielle information i vise lande. Disse modervirksomheder vil derfor i nogle tilfælde 
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ikke blive omfattet af disse regler, da det afhænger af bestemmelserne i hjemlandet. Er 

bestemmelserne i hjemlandet, at der skal udøves tavshedspligt omkring erhvervsmæssige 

økonomiske forhold, skal bestemmelserne respekteres. Kort sagt, en lovbestemmelse i ét 

land kan ikke begrænse offentliggørelse af betalinger i et andet land (Ibid). 

I figur 5,  der  er  et  tænkt  eksempel  i  forhold  til  Maersk’s  driftsforhold,  udgør udvindings- 

og shippingselskabet i Angola, selskaberne i Ghana og Uganda, et fast driftssted, da der 

eksisterer et forretningssted med en vis varighed, hvor der derigennem udøves forretning jf. 

OECD’s  modeloverenskomst   art.   5   stk.   1   pkt.   2.   I  Angola,   hvor   der   derigennem  udøves  

udvinding af ressourcer skal der derfor laves særskilt regnskabsrapportering for Maersk Oil 

og Drilling, jf. det nuværende lovforslag, da rapporteringskravet vedrører udvindingsindu-

strien og ikke de øvrige industrier. Oplysningerne skal ift. kravet i CBCR, offentliggøres af 

moderselskabet i hjemmelandet. Oplysningerne skal være tilgængelige for lokalesamfundet, 

så det har mulighed for at holde myndighederne i deres land, hvor der foretages udvinding 

af naturressourcer eller logning, til regnskab omkring brugen af midlerne fra udvindings-

sektoren (SEK, 2011:6). 

Behov for skattemæssig transparens i dansk skattelov 

I de senere år har der været mange diskussioner om udenlandske virksomheders skattebeta-

linger eller mangel på dette ved de såkaldte nulskatteselskaber.  

Lov nr. 591 af 18. juni 2012 indeholder bl.a. forslag til at styrke indsatsen mod nulskatte-

selskaber og skabe større åbenhed om selskaber og fondes skattebetalinger, indføre solida-

risk hæftelse i sambeskatning, begrænse muligheden for underskudsfremførsel samt indfø-

re nye revisorerklæringer og bøder i transfer pricing sager. Loven er derfor et led i regerin-

gens erklærede indsats mod multinationale selskaber.  

Børsnoterede selskaber 

Inden de nærmere omstændigheder omkring skattemæssige transparens fortolkes, må det 

først forstås hvilke selskaber mv., der kan være omfattet af reglerne. 

Eftersom IFRS kravet om koncernregnskab primært retter sig mod børsnoterede selskaber, 

er det relevant at afgrænse denne gruppe selskaber. 

IFRS krav anser børsnoterede selskaber for at være virksomheder, der har sine værdipapi-

rer noteret på en børs eller en anden reguleret markedsplads. Dette betyder, at man ved 
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børsnoterede virksomheder også kan have andre juridiske enheder end aktieselskaber. 

Børsnotering, især gældsinstrumenter, er ikke begrænset til virksomheder, som aktiesel-

skaber men kan i princippet ske for andre typer virksomheder. Et interessentselskab, hvori 

alle interessenter er aktieselskaber, og som vælger at udstede et obligationslån via børsen, 

vil således efter de nye regler være børsnoteret. Virksomheder i Årsregnskabslovens 

(ÅRL) regnskabsklasse A, de personligt ejede virksomheder, bortset fra interessentselska-

ber  (I/S’er)  og  kommanditselskaber  (K/S’er)  med  kapitalselskaber  som  ansvarlige  deltage-

re kan aldrig blive omfattet af regnskabsklasse D. 

Børsnoterede selskaber omfatter også selskaber, der er noteret på et andet reguleret marked 

end fondsbørsen, f.eks. en autoriseret markedsplads. Markedspladsen skal blot være anset 

som en reguleret markedsplads i værdipapirhandelslovens forstand (Fedders og Steffensen, 

2009:47 – 48). 
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Resultatopgørelse
Antal Olietønder: 
($42.38 per tønde)

Koncern
valuta(mio. $.)
enkelte enheder

Omsætning -tredjepart (olie) 317 13.434
Koncernomsætning i alt 831 35.218
Olie og gas afgifter 8 -13.059
Nettoomsætning 1.156 35.593
Produktionsudgifter -17.574
Bruttoresultat 18.019

Salgs og distributionsomkostninger -11843
 Afledte salg - tredjepart  liter  af  $ 2 pr liter 8.000
 Afledte salg - koncerninterne 0 2.000
 Afledte køb - tredjeparts 1.337 -2.674
 Afledte køb -Koncerneinterne 168 -336
Indtægter, der ikke hidrører fra salg af varer 
eller derivater - tredjepart 0

Indtægter, der ikke hidrører fra salg af varer 
eller derivater - koncerninterne 1 206
Indkøb - tredjepart -1.364
Indkøb - koncerninterne -1.643
Resultat af primær drift (EBITA) 10.365
Lønomkostninger -21,70
Antal medarbejdere 245

Hensættelser i udvindingsindustrien til
Bonus -40
Udbytte -177
Leje af grunde -270
Royalties -283
Importtold -200
Exporttold -230
Omsætningsskatteafgifter (25%) -3.964
Skyldige skatter på lønudgifter -8
Skyldige skatter på udbytter, hvis disse ikke 
vises andre steder -2
Kildeskat, hvis ikke inkluderet i skat (25%)
Kommunale skatter (1,2%) -22
Andre betalinger til 
regeringer(produktionsrettigheder) -100
Hensættelser til betalinger til regeringen og 
dens agenturer -230
Hensættelser i alt -5.526
Resultat af primær drift før finansiering 4.818
Finansiel indkomst 15.140
Finansiel omkostning -13.980
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Resultat af primær drift efter finansiering 
(før skat) 5.978
Selskbskat (25 %) -1.494
Resultat efter skat,før af og 
nedskrivininger 4.483
Af og nedskrivninger -617
Koncernresultat 3.866
Minoritetsinteresser -763
Årets resultat 3.103
Gennemsnitlig vekselkurs mellem 
gruppevaluta og lokalvaluta (Profit & Loss 
og pengestrømme poster) 0
Ultimo valutakurs mellem gruppe valuta og 
lokal valuta (balanceposter nedenfor) 0

Balance Varetype valutaenhed
Aktiver enkelte enheder
Samlede materielle aktiver - oprindelige 
værdi 20.950
Materialer aktiver-afskrivninger -4.190
Immaterielle aktiver - oprindelig værdi 5.738
Immaterialer aktiver-afskrivninger -1.148
Anlægsaktiver i alt 21.350
Omsætningsaktiver Tredjepart 8.718

Koncerninterne 10.637
Omsætnings aktiver i alt 19.355
Aktiver i alt 40.705

Passiver
Egenkapital
Aktiekapital 7.378
Reserver 10.856
Minoritetsinteresser 1.150
Koncernenegenkapital 19.384
Hensatte forpligtelser Tredjepart eksl. skat 3.237

Udskudt skat 1.358
Andre forpligtelser til
værtsregeringer 162

Hensatte forpligtelser i alt 4.757
Langfristede gæld 4.807

Lån 7.817
Langfristede gæld i alt Koncerninterne 12.624
Kortfristede forpligtelser Tredjepart, eksl. skat 3.398

Selskabsskat 542
Andre forpligtelser i
værtsregeringer

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.940
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Passiver i alt 40.705

Pengestrøm Indeværende år
Pengestrøm fra drift
Driftsresultat før andre indtægter og 
omkostninger og associerede virksomheder 4.818
Afskrivninger-amortiseret -5.338
Hensatte forpligtelser 4.757
Betalt selskabsskat -776
Pengestrøm fra driftsaktivitet 3.461

Koncerninterne køb og aktiviteter -6.017
Koncern salgs aktiviteter 10.206
Total betalt til værtslandet inklusiv 
selskabsskat -1.635
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 2.554
FREE CASHFLOW 6.015
Finansielle betalinger, netto 1.160
Provenue af aktieemission 793
Udloddet udbytte -320
Minoritetsinteresser -1.150
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 483
Årets pengestrøm 6.498
Likvider primo(forudsætes) 1.431
Kursreguleringer -5
Likvider ultimo 7.924

Reserver og produktionsdata

produktion i
indeværende år (antal
tønder olie)

Produkt nr. 1 f.eks. olie 1.156
Heraf koncernintern salg til Ghana 197
Heraf koncernintern salg til Angola 420
Heraf koncernintern salg til Uganda 0

Produkt nr. 2 f.eks. drilling (Gas) 5.849
Heraf koncernintern salg til Angola 700
Heraf koncernintern salg til Ghana 446
Heraf koncernintern salg til Uganda 650

Produkt nr. 3 f.eks. Safmarine 4.341
Heraf koncernintern salg til Uganda 802
Heraf koncernintern salg til Ghana 614
Heraf koncernintern salg til Angola 425
Ref. Egentilvirkning med inspiration fra PWYP NO s.33-35
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Free cashflow her er 6.015
Note:1

Rengskabet viser, at virksomheden har været 
i stand til at generere et positivt cash-flow i 
det pågældende år. Det positive cashflow 
tyder på, at virksomheden har været i stand 
til selv at finansiere sine investeringer.

Note:2

Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af 
virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 
Formålet med dette regnskab er at vise, hvordan land-for-land-rapportering kan opstilles i 
forhold til EU-Kommissionens krav om rapportering på lande- og projektbasis. 
Rapporten skal især vise, hvor meget virksomheden har betalt på følgende: 
 
·      Produktionsrettigheder, hvor der er betalt $ 100 mio.  jf. linje 35 
·      omsætningsafgifter,hvor der er betalt $3964 mio.  jf. linje 35 
·      Royalties,hvor der er betalt $ 283 mio.  jf. linje 27 
·      Udbytte,hvor der er betalt $ 177 mio.  jf. linje 25 
·      Underskrift, opdagelses- og  produktionsbonusser,hvor der er betalt $ 40 mio.  jf. linje 
24 
·      Gebyr for leje af grunde,hvor der er betalt $ 270 mio.  jf. linje 26 
 
Der er ligeledes vist produktionsmængde i indeværende år i de forskellige lande, hvor 
virksomheden driver udvinding af naturressourcer. F.eks er der produceret 197 tønder olie i 
Ghana, 420 i Angola og intet i Uganda, i alt er der produceret 1156 tønder olie i 
indeværende år. 
 
Omsætning af det produceret olie kan ses i resultatsopgørelse linje 2-4. 
I henhold til Årsregnskabsloven, skal mellemstore og børsnoterede virksomheder udarbejde 
en pengestrømsopgørelse,jf ÅRL §§ 78 & 102.  Pengestrømsopgørelsesn skal vise 
hvorledes pengestrømmen er fordelt på hhv. drift, investeringer og finansiering samt vise 
særskilt regnskabsårets forskydninger i likvider ved periodens start og slut, jf. ÅRL § 86.

     
   

Kravet i land for land rapportering er deriomod, at virksomheder der er sktive inden for 
udvindingsindustrieskal rpporter på lande og projktbasis, som anført ovenpå.  

    
Det skal fremgå af årsrapporten, hvordan indtægter, der genereres i virksomheden, fordeles 
mellem interresenterne. f.eks. løn til ansatte, skattebetalinger, betaltinger til kreditorer osv. 
PWYP NO.(s.33-35) forslag til rapportering, afviger fra årsregnskabslovens krav idet, det 
viser ikke Produktionsudgifter i resultatsopgørelsen, med mindre det antages inkluderet i 
salgs og distributionsomkostninger.Den tager heller ikke højde for afskrivninger i 
resultatsopgøelsen, hvilket gør det svært for investorer at benytte til beslutningstagning.
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Præsentation af interessentteori 

Dette bilag giver en mere uddybende gennemgang af interessentteorien med udgangspunkt i 

Nygaard tekst fra 2006, der fremgår af litteraturlisten.  

Interessentteorien vil i forhold til EU lovforslaget ikke finde sin anvendelse ud fra en enkelt 

virksomhed, men derimod i forhold til virksomheder generelt i udvindingsbranchen, herunder 

virksomheder der beskæftiger sig med olie, gas og mineindustri. Dette vil ligeledes gøre sig 

gældende for de åbne skattelister. Ligeledes vil det primært være de sekundære interessenter, 

der er relevante i forhold til den valgte problemstilling og forhold vedrørende ejere og andre 

primære interessenter vil derfor ikke blive behandlet dybdegående. Når branchen skal foreta-

ge stakeholder management vil de fem spørgsmål blive behandlet således, at spørgsmålene 

bliver præsenteret et for et og efterfølgende vil der være en mere detaljeret tilgang til de rele-

vante interessenter.  

Forståelse af primære og sekundære interessenter 

Normalt vil det være således, at de primære interessenter er ejere/aktionærer, ansatte, kunder 

og leverandører, dvs. den gruppe der har direkte interesse i virksomheden og dens virke. 

Normalt vis ville EU-Kommissionen og dennes organer samt Skatteministeriet være primære 

interessenter, da disse stiller krav til de implicerede virksomheder – og derfor skal virksom-

hederne forholde sig de nye krav og regler via deres strategizing (Nygaard, 2006:185), men 

grundet at disse alle er politiske organer og ikke en direkte del af de implicerede virksomhe-

der, vil disse blive betegnet som sekundære interessenter.   

De sekundære interessenter indeholder myndigheder, herunder politikere, samt medier og 

lokale  kommunikationsorganisationer  og  NGO’er.  Det  er  dog  vigtigt  at  holde  sig   for  øje,  at  

sekundære interessenter kan gå hen og blive primære interessenter, da disse kan fremsætte 

krav til virksomheden/branchen, der må tages med i virksomhedens overvejelser (Ibid). Lige-

ledes er det vigtigt at nævne, at inddelingen alene er et intuitivt udgangspunkt, som virksom-

heden/branchen anvender i deres interessentanalyse og i forhold til deres strategizing (Ibid). 

Netop dette kan komme til at gøre sig gældende ved nogle af branchens interessenter, da 

f.eks. myndighederne kan gå ind og sætte krav til virksomhedernes behandling af deres skat-

tebetalinger, som det gør sig gældende i denne situation. I nærværende afhandling vil der dog 
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blive set på myndigheder som sekundære interessenter og der vil derfor ikke analyseres mere i 

forhold til denne mulige ændring.  

For virksomheder, der er implicerede af EU lovforslaget og den ændrede danske skattelovgiv-

ning, vil de sekundære interessenter være: 

 Myndigheder; Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Europarådet, Skattemini-

steriet herunder skatteudvalget 

 Medier; internet, aviser 

 NGO’er;;  Publish  What  You  Pay og IBIS  

 Yderligere interessenter, herunder 

o Dansk Industri 

o PwC, Ernst & Young, FSR 

Det er vigtigt at nævne, at der også er andre interessenter, så som RevenueWatch, DanWatch 

og Dansk Erhverv, men der har i forhold til afhandlingens problemstilling ikke være fokus på 

disse, hvorfor interessenterne ikke bliver behandlet.  

De yderligere interessenter er delt op i to og disse typer af interessenter er blevet specifikt 

tilpasset til afhandlingen, da der ud over de i Freemans primære stakeholdermap nævnte inte-

ressenter, ligeledes vil være andre interessentgrupper, der har interesse i processen og debat-

ten omkring åbenhed ved skattebetalinger og der vil derfor være en definition af disse typer 

interessenter, inden der ses på interessentkravene.  

Typer af interessentkrav 

Normalt er det således, at ikke alle interessenter har den samme type krav og det er muligt at 

opdele typerne ud fra følgende forhold: 

 Interesser 

 Rettigheder, herunder lovmæssige og moralske rettigheder 

 Ejerskab (Ibid). 

Interesser 

Det første forhold vil typisk gøre sig gældende, når en interessent har fået interesse for en 

virksomhed/branche f.eks. pga. miljøsvineri eller dårlig påvirkning af børn. Dette betyder 
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også, at den pågældende virksomhed ikke kan forholde sig til interessenten, før interessenten 

giver sig til kende, da virksomheden ikke altid har mulighed for at vide, hvem deres strategi-

zing påvirker. Den pågældende virksomhed/branche kan derfor selv vælge, hvorvidt de ønsker 

at reagere på interessentens meninger (Ibid:185-186). 

Lovmæssige rettigheder 

Det andet forhold er mere relevant for nærværende afhandling, da det er herunder, den lov-

mæssige   type   af   interessentkrav   gør   sig   gældende.  De   lovmæssige   rettigheder   ”…   opstår   i  

Danmark i sagens natur, når man i Folketinget lovgiver på et område, der vedrører virksom-

hedens strategizing.”   (Ibid:186). Dette gør sig også gældende i forbindelse med EU-

Kommissionens lovforslag, da dette ligeledes påvirker og sætter krav til virksomheder og de-

res strategizing – hvilke skattemæssige specifikationer skal vi oplyse og hvorledes gøres dette 

mest korrekt? De lovmæssige interessentkrav vil ikke blot påvirke udvindingsbranchen in-

ternt, men i høj grad også i forhold til deres andre interessenter. Derfor kan det med fordel 

diskuteres, hvorvidt myndigheder vil være en primær interessent i stedet for en sekundær inte-

ressent, da der i allerhøjeste grad stilles krav til de implicerede virksomheder, som disse må 

tage med i deres videre strategizing. Dette vil dog ikke påvirke analysen, men er blot en til-

kendegivelse af, at der jf. ovenstående hurtigt kan ske ændringer i interessenternes position.    

Moralske rettigheder 

De moralske rettigheder er knap så konkrete, da der ikke er tale om direkte krav, men derimod 

tale om f.eks. retfærdighed og lighed, der også findes i et normbegreb (Ibid). Da der i EU-

Kommissionens lovforslag og den bagvedliggende proces har været fokus på bl.a. retfærdig-

hed og skattemæssig lighed i forhold til lande i udvindingsbranchen, vil der også være tale om 

moralske rettigheder, da fokusset omkring den større gennemsigtighed også har eksisteret, 

fordi bl.a. Publish What You Pay arbejder for lande med store ressourcer men dårlig økonomi. 

Lovforslaget bygger derfor på moralske rettigheder og denne type af interessentkrav findes 

tillige med de lovmæssige rettigheder for udvindingsvirksomheder.   

Ejerskab 

Interessentkrav omkring ejerskab knytter sig til interessenter, der f.eks. indskyder kapital i en 

virksomhed og på denne måde vil interessenten kunne stille krav i forhold til virksomhedens 
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strategizing (Ibid:187). Der vil dog være forskel på de krav, der kan stilles, da kapitalforholdet 

kan variere i forhold til størrelsen af indskuddet, men også i forhold til virksomhedens størrel-

se. I forhold til EU-Kommissionens lovforslag har ejerskab dog ikke nogen indflydelse, da 

der ikke er tale om kapitalindskud eller anden økonomisk påvirkning, der ligger til grund for 

forslaget. Dette gør sig også gældende i den danske lovgivning.  

For de fire typer af interessentkrav gælder det, at det er vigtigt, at virksomhederne i udvin-

dingsvirksomhederne er klar over, at det ikke kun er de lovmæssige rettigheder, der er væ-

sentlige, men også de moralske rettigheder, da virksomhederne i denne branche i høj grad 

beskæftiger sig med lande, hvor de moralske aspekter spiller ind.   

Virksomhedens ansvar over for interessenterne 

Da der er forskellige typer af interessenter, der stiller forskellige krav, vil der også være for-

skel på det ansvar, som de relevante virksomheder har. Der er fire typer af ansvar i forhold til 

interessentteorien, hvilke er et økonomisk, legalt, etisk eller menneskeligt ansvar (Ibid:189). 

Det vil typisk være således, at et økonomisk eller legalt ansvar er mere tilgængeligt end det 

etiske eller menneskelige ansvar, da ofte hænger sammen med en primær interessent. Dette 

betyder, at der i forhold til det europæiske forslag omkring tax transparency også er sammen-

hæng mellem en primær interessent – myndighederne, der lovgiver omkring CBCR og det 

økonomiske ansvar, da ændringer i udvindingsvirksomhedernes skattebetalinger og åbenhed 

omkring disse med stor sandsynlighed også vil påvirke virksomhederne økonomisk.  

Det etiske og menneskelige ansvar hænger sammen med de moralske rettigheder, da der igen 

fokuseres på den mere sociale velfærdsorienterede sammenhæng mellem virksomhederne og 

interessenterne.  Det  vil  typisk  være  de  sekundære  interessenter  som  NGO’er,  der  stiller  disse  

krav, men det er ikke sikkert, at de enkelte virksomheder er i stand til eller ønsker at stå til 

ansvar   eller   agere   ansvarligt   overfor  disse  NGO’er.  Hvis  den  pågældende  NGO  har   et   stort  

netværk og en stor indflydelse, som det gør sig gældende for PWYP, så må det dog forventes, 

at udvindingsvirksomhederne vælger at tage ansvar overfor netop denne interessent. Såfremt 

presset  udefra  bliver  ”for”  stort  ved  f.eks.  øget  opmærksomhed  fra  pressens  eller  befolknin-

gens side, vil det typisk kunne ses på en virksomheds reaktion. Et eksempel på dette kunne 

være den proces, der er sket som baggrund for EU-Kommissionens lovforslag, hvor det tyde-

ligt  ses,  at  f.eks.  PWYP  i  en  lang  årrække  har  forsøgt  at  ”råbe”  udvindingsvirksomhederne  og  
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de relevante politikere op ved at sætte fokus på nogle af de lande, der har store naturressour-

cer f.eks. diamanter, men ikke har store økonomiske ressourcer. 

Der er ingen tvivl om, at virksomhederne vil have muligheder og trusler i forhold til de inte-

ressentkrav, der bliver stillet, men grundet afhandlingens fokus på lovteksterne, vil disse mu-

ligheder og trusler ikke blive behandlet dybdegående, ligesom virksomhedens strategizing i 

forhold til interessenterne heller ikke vil blive anvendt i større grad.  

 


