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1 INDLEDNING 

I august 2015 indgav SKAT anmeldelse om at der var foregået svindel med refusion af udbytteskat til 
udenlandske ejere for et beløb SKAT har opgjort til 12,7 milliarder.1 Sagen betegnes som den største 
svindelsag i Danmarks historie. Personer som har ejet aktier i danske selskaber, har uden at været 
berettiget til at få refunderet udbytteskat, fået tilbagebetalt penge fra Skat2.  
 
Det fremgår af Skatteministeriets rapport, at SKAT allerede tilbage i 2012 var begyndt at undre sig over at 
der var en stor stigning i udbetaling af udbytteskat. Fordi SKAT havde store problemer med sygdom og med 
at kernemedarbejdere var på ferie, blev de stigende refusioner af udbytteskat ikke undersøgt til bunds. 
Først fandt man frem til den forklaring, at det skyldes to større aktører fra udlandet. Hele 11 gange i den 
efterfølgende periode frem til 2015, kom man frem til den forklaring, at det var amerikanske 
pensionskasser som købte stort op i danske selskabsaktier. Pengene fortsætter med at strømme ud af SKAT 
i 2015, hvorfor SKAT i starten af august vælger at stoppe alle udbetalinger af udbytteskat til udlandet. SKAT 
melder d. 25. august 2015 mistanke om økonomisk kriminalitet for 6,2 milliarder kr. til Bagmandspolitiet 
(SØIK).  
 
Det har vist sig at det ikke kun er Danmark, der er blevet udsat for svindel med refusion af udbytteskat. 
Svindlen har været organiseret af en advokat, som i første omgang har haft skematiseret europæiske 
landes lovgivning for udbytteskat. Han og en kollega begyndte omkring år 2009 et samarbejdet med nogle 
af verdens dygtigste børshandlere, og der blev lagt planer for penetrering af flere landes statskasser.  
Den udviklede model videresolgte advokaten til flere at verdens største banker, som hermed deltog i 
svindlen.  
 
Det menes at der i de europæiske statskasser er svindlet for hvad der svarer til minimum 410 milliarder 
danske kroner, eller godt det samme som halvdelen af Danmarks statsbudget3. 
 
En af de hovedmistænkte i sagen i Danmark er den britiske erhvervsmand Sanjay Shah, som også er en af 
de børshandlere der sluttede sig til advokaten i 2009. Sanjay erklærer sig selv for uskyldig i svindel, da han 
blot er af den opfattelse, at han har udnyttet hvad han betegner som et “hul” i den danske lovgivning.  
 
Det der vækker vores interesse ved denne sag, er hvordan en institution der formidler folkets penge, kan 
have dels så dårlige processer til kontrol af udbetalinger, og dels ikke kunne finde midler til at undersøge 
forklaringerne om ekstra store udbetalinger, der angiveligt er steget med over 100 % om året fra 2012 til 
20152.  
  

                                                           
1 https://www.dr.dk/nyheder/penge/skatteminister-vi-kan-hente-seks-milliarder-fra-udbyttesvindel  
2 kortlink.dk/tv2/v4pw 
3 kortlink.dk/jyllands-posten/xhk3 
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

Hvilke udfordringer er der ved henholdsvis SKATs tidligere model for refusion af udbytteskat samt 
arbejdsgruppens forslag til fremtidige modeller, herunder eventuel refusion af dansk udbytteskat til 
udlandet og konsekvenserne heraf?  

● Hvordan er samspillet mellem finansielle institutter4, VP-Securities og SKAT, og kan et bedre 
samspil forbedre sikkerheden? 

● Hvordan har udbytterefusionsreglerne i Danmark udviklet sig siden udbytteskandalen blev opdaget, 
og hvordan er de sammenlignet med andre lande? 

● Hvilke konsekvenser har de nye modeller for udenlandske investorer og bliver det mindre lukrativt 
at investere i danske selskaber? 
 

 

1.2 AFGRÆNSNING 

Vi ønsker ikke med opgaven at kontrollere eller efterprøve SKATs interne kontroller. Vi interesserer os mere 
for hvor i modellen for tilbagesøgning problematikken ligger og hvordan det har været muligt at tilbagesøge 
udbytteskat uden at være berettiget til det. Opgaven berører ikke udbytte i virksomheder som ikke er 
børsnoterede (unoterede selskaber), da vi antager at man i langt de fleste af sådanne virksomheder har styr 
på hvem der har aktier og anparter i selskabet, hvorfor der her ikke vil forekomme tvivlsspørgsmål om 
ejerretten og dermed hvem der er berettiget til udbytte. Vi vurderer at omfanget af eventuel svindel med 
udbytteskatterefusioner er begrænset for unoterede selskaber og derfor ikke er relevant for opgaven. 
 
Vi har valgt at afgrænse os fra at tage stilling til udbyttebeskatning i forhold til kapitalfonde, da disse ofte 
har en kompliceret virksomhedsstruktur med adskillige mellem-holdingselskaber, for at sikre at deres 
investorer kun betaler skat i det land hvor de er hjemmehørende. Dette er for at undgå dobbeltbeskatning, 
og for at investeringen giver større afkast. Der afgrænses desuden fra at tage stilling til udenlandske 
ejerstrukturer i forbindelse med analyse af arbejdsgruppens modeller, men der vil blive foretaget analyser 
med et mere overordnet perspektiv. 
 
Der afgrænses herudover fra at gå i dybden med hvordan svindlen opstod, hvordan strukturen blev 
udtænkt, hvem bagmændene er, og problematikken i, at konceptet er blevet videresolgt til flere af verdens 
større banker, herunder det yderligere omfang af svindlen i Europa, da Danmark langt fra var det eneste 
land, som blev ramt af svindel med refusion af udbytteskat. Der vil heller ikke blive taget fat i 
rådgivningshuses eventuelle indblanden eller mulighed for at rådgive om undgåelse af beskatning, 
herunder heller ikke hvordan disse rådgivere kan forsøges forhindret i dette. 
Opgaven vil ikke berøre retssagen vedrørende medarbejdere, der har været ansat i SKATs administration i 
årene hvor svindlen har fundet sted. Herudover vil de efterfølgende retssager om inddrivelse af 
svindelpengene heller ikke blive behandlet i opgaven. 

                                                           
4 Definition: Pengeinstitut eller anden virksomhed med investeringsplatform.   
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1.3 METODE 

1.3.1 DATAINDSAMLING 
For at besvare problemformuleringen, vil vi anvende en positivistisk verdensanskuelse, idet der er tale om 
faktuelle problemstillinger. Vi vil tage udgangspunkt i sekundær data, da der findes en stor mængde 
materiale vedrørende udbytteskat, herunder tilbagesøgning af dansk udbytteskat til personer bosat i 
udlandet, og de problemer der følger med, samt nylige skandaler på området. 
Opgaven vil være baseret på karamelmodellen, som tager udgangspunkt i legitimering af en 
problemstilling, hvilken der herefter udformes en problemformulering af. På baggrund heraf indhentes 
empiri, som sammen med teori og metode skal danne grundlag for analysen. Arbejdet med dette 
udmunder i en konklusion og til sidst en perspektivering.5 
 
Ved hjælp af lærebøger om skat og rapporter om refusion af udbytteskat, vil vi redegøre for historikken 
omkring udbytte, tidligere og nuværende model, samt beskatningsformerne, og heraf årsagen til at 
udbytteskat kan tilbagesøges. 
 
Der vil i opgaven gøres brug af den induktive metode, ved at anvende teori til at analysere et eller flere 
løsningsforslag til problemstillingerne omhandlende udbytteskattesystemet. Disse løsningsforslag vil blive 
diskuteret og sammenholdt med hinanden.6 
 
Kvaliteten af undersøgelsen vurderes løbende ved overvejelse af det inddragne materiale. Reliabiliteten og 
validiteten af det anvendte materiale vurderes med en kritisk tilgang til kilden og de oplysninger som 
optræder i materialet. 
 
 

1.3.2 KILDEKRITIK 
Data anvendt til besvarelse af opgavens problemformulering er indhentet fra kilder, der betragtes for 
værende pålidelige. Der er anvendt kilder som SKAT, juridiske vejledninger, lærebøger samt lovsamlinger. 
Der er risiko for at der i forbindelse med dataindsamling er relevant data som er overset, hvilket vil påvirke 
opgavens validitet negativt. På tidspunktet for opgaveskrivningen holdes tidligere og nuværende lovgivning 
op mod hinanden, da begge danner grundlag for opgave emnets fremtidige model. Der tages således i 
opgave stilling til lovgivning som er under udarbejdelse. Der vil herudover blive anvendt faglitteratur og 
rapporter som er udtryk for andres fortolkning af den gældende lovgivning. Opgaven vil anvende dette, 
men forholde sig kritisk til fortolkningen heraf, og konklusionen vil tage udgangspunkt i lovgivningen frem 
for fortolkningerne7.  
  

                                                           
5 Harboe, Thomas - Metode og Projektskrivning - en introduktion, side 206 
6 http://hvadvilduvide.dk/metode/induktion-og-deduktion/  
7 Harboe, Thomas - Metode og Projektskrivning - en introduktion, side 165 
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2. BAGGRUND 

2.1 VÆRDIPAPIRHANDEL 

2.1.1 VÆRDIPAPIRER 
Værdipapir er en samlet betegnelse for et instrument med en finansiel værdi som er ombytteligt eller 
omsætteligt. Værdipapirer udstedes af virksomheder, som oftest for at indsamle eller rejse kapital til deres 
næste projekt eller forøgelse af virksomhedens omfang. Værdipapirer er som tidligere nævnt en samlet 
betegnelse, og dækker over både aktier som er udstedt af A/S’er og virksomhedsobligationer som er mere 
langfristede værdipapirer. Udstedelse af aktier kan blandt andet ske som en børsnotering, hvor man derved 
giver personer og andre virksomheder mulighed for at købe en del af virksomheden mod den ønskede 
kapital per aktie. Aktier kendetegnes ved at det udstedende selskab udlodder overskud i form af udbytte til 
dets aktionærer. Udover selskabsudstedte aktier, findes der også investeringsforeninger, disse består af 
fonde med et investeringsområde, samt af investeringsbeviser som handles på lige fod med aktier. Der kan 
både udloddes udbytte af fondenes overskud og af investeringsbeviserne. Når man handler aktier via en 
fondshandler i Danmark, skal man skattemæssigt ikke foretage sig det store. Alle banker og fondshandlere i 
Danmark er nemlig forpligtet til at indberette oplysninger til Skattestyrelsen. Formålet for mange af dem 
der investerer i værdipapirer, er at opnå et afkast på det værdipapir man ejer. Dette kan opnås ved en 
aktieavance, altså at værdipapiret har en højere værdi på salgstidspunkt end da det blev købt. Afkast kan 
også forekomme som udbytte, en form for overskudsdisponering fra selskabet til ejerne, vil blive beskrevet 
nærmere i næste afsnit. Opnås der en gevinst på en aktie eller et andet værdipapir i forbindelse med salg, 
beskattes man som hovedregel efter aktieavancebeskatningsloven. Lider man et tab i forbindelse med 
salget, kan tabet modregnes i senere opnåede overskud8. 
 
 

2.1.2 UDBYTTE  
Langt de fleste typer af selskaber har mulighed for at udlodde udbytte til dets ejere 
(anpartshavere/aktionærer) i forbindelse med aflæggelse af dets årsregnskab. Udbyttet skal bestemmes og 
godkendes på virksomhedens ordinære generalforsamlingen, og fremgå af årsrapporten jf. SEL § 180. 
Udlodningen figurerer i regnskabet som en post på egenkapitalen og en post i resultatdisponeringen, og er 
således en udbetaling af virksomhedens opsparede overskud. 
 
Udbyttet vil som oftest være en fordeling af virksomhedens overskud mellem dets ejere. Som ejer af en 
aktie i en virksomhed, vil man være berettiget til en del af overskuddet, såfremt dette udloddes som 
udbytte. I børsnoterede virksomheder er virksomheden ejet af flere aktionærer, som alle ønsker at deres 
investering er så rentabel som muligt. Udloddende selskaber er som regel relativt stabile i deres kursværdi, 
men et eventuelt realiseret overskud kan som nævnt udbetales i form af udbytte til aktionærerne. Der skal 

                                                           
8 kortlink.dk/invested/xhvv 
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jf. KSL § 65 stk. 1, som udgangspunkt ved udlodning af udbytte fra dansk hjemmehørende selskaber 
indeholdes 27 % udbytteskat9. 
  
 

2.1.3 SKATTEPLIGT 
Personers og selskabers skattepligt til Danmark afhænger af en række forhold. Er man fuldt skattepligtig til 
Danmark, har man som udgangspunkt både bopæl og indkomst i Danmark jf. KSL § 1. Man er også fuldt 
skattepligtig hvis man har bopæl her i landet og opholder sig her mere end 6 måneder om året, selvom man 
hovedsageligt har udenlandsk indkomst. Fuld skattepligt betyder at al indkomst der er skattepligtig 
medtages ved indkomstopgørelsen, uanset indtjeningsland - dette kaldes globalindkomst. Bor man derimod 
i udlandet og har indkomst i Danmark, er man det der betegnes som begrænset skattepligtig til Danmark af 
denne indkomst jf. KSL § 2. Som begrænset skattepligtig betaler man statsskatter og en skat der svarer til 
den gennemsnitlige kommuneskat, hvilket samlet set giver 24 %. Man betaler som begrænset skattepligtig 
ikke kirkeskat. 
 
De udenlandske personer, som har anskaffet sig aktier i danske selskaber er begrænset skattepligtige til 
Danmark, og er således berettiget til refusion af den del af den af det udloddende selskab indeholdt 
udbytteskat, som overstiger en i en dobbeltbeskatningsoverenskomst fastsat sats10. Dette uddybes under 
punkt 2.1.6. 
 
 

2.1.4 KILDESKATTELOVEN 
Den 1. januar 1970 indførtes kildeskatten i Danmark ved bestemmelserne i kildeskatteloven.  
Kildeskatteloven fastsætter reglerne om opkrævning af indkomstskatter, i første omgang ved 
indbetalingssystemet for fysiske personer kaldt kildeskattesystemet og senere også acontoskattesystemet 
for selskaber. Formålet med kildeskatteloven var at få indført samtidighedsskat, så skatten opkræves ved 
kilden og betales ved erhvervelsen af indkomst, modsat det tidligere system hvor man opkrævedes i 4 rater 
i skatteåret efter indkomståret. Dette lod sig anvende for løn og overførselsindkomster, og kaldes også A-
skat. 
Herudover anvendes kildeskatten for aktieudbytte, royalties og visse renter. Kildeskatten er dog svært 
anvendeligt for erhvervsmæssige indkomster, da kildeskatten forudsætter at skatten betalt ved kilden er 
endelig. Derfor blev resultatet for virksomheder et blandingssystem, hvor der for nogle indtægter blev 
indeholdt skat ved udbetaling, mens der for andre indtægter betales en foreløbig skat, også benævnt B-
skat, baseret på en forskudsopgørelse, kombineret med slutskatteberegningen af årsopgørelsen.  
Kildeskattelovens afsnit VI indeholder reglerne for indeholdelse af skat i aktieudbytter mm.11 
 
  

                                                           
9 Karnov Group, Skattelovsamling med noter, side 182 
10 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244486  
11 Lærebog om indkomstskat, 17. udgave, 2017, s. 1299  
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2.1.5 AKTIEINDKOMST OG UDBYTTEBESKATNING 
Aktieindkomst er en særlig form for indkomst som omfatter de løbende aktieudbytter og tab/avancer som 
opstår ved salg af aktier. Aktieindkomst kan ikke sidestilles med almindelig skattepligtig indkomst fra andre 
kilder. Aktieindkomsten indgår ikke i den personlige indkomst eller kapitalindkomsten og er derfor en 
indkomstkategori for sig, jf. personskatteloven (PSL) § 4 a, stk. 4. 
Skattemæssigt skal aktieudbytte forstås som alt hvad et aktie- eller anpartsselskab udlodder, herunder 
kontantbeløb, til dets aktionærer eller anpartshavere jf. LL § 16 A, stk. 2. Udbytte udloddet af 
aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning anses også som aktieindkomst jf. LL § 16 C, 
stk. 1. Udbytte udloddes som oftest som et kontantbeløb. Skatteteknisk er det dog underordnet om 
udbyttet består i penge eller formuegoder med en finansiel værdi. Det er skatteteknisk også underordnet 
om udbyttet er besluttet på en generalforsamling eller udloddet som maskeret udbytte. 
 
Maskeret udbytte er når en anpartshaver eller aktionær, i kraft af sin position som netop dette, opnår en 
økonomisk fordel, som kommer fra selskabet. Maskeret udbytte kan eksempelvis være, at selskabet stiller 
bil eller sommerbolig til rådighed for selskabsdeltager, eller at selskabet afholder omkostninger for 
selskabsdeltager, som er selskabet uvedkommende. Det kan derudover også være køb eller salg til over- 
eller underpris af f.eks. aktier12. Hvis der sker udlodning af maskeret udbytte i form af at et selskab afholder 
selskabsdeltagers privatudgifter, kan det få retslige konsekvenser13. 
Som angivet ovenfor er udbytte en del af aktieindkomsten og beskattes derfor med 27 % op til en samlet 
aktieindkomst på 52.900 kr. (2018). Aktieindkomst herover beskattes med 42 %14. 
 
 

2.1.6 DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMST (DBO)  
I det tilfælde at en udlænding erhverver danske aktier, bliver denne begrænset skattepligtig til Danmark af 
eventuelle udbytter (omfattet af LL § 16 A stk. 1 og 2) og eventuelle afståelsessummer (omfattet af LL § 16 
B) - dog med undtagelse af moder-/datterselskabsaktier omfattet af SEL § 2 stk. 1, litra c samt udbytte fra 
investeringsinstitutter med minimumsbeskatning jf. LL § 16 C15. 
Samtidig med at personen har begrænset skattepligt i Danmark af udbytter efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6, har 
personen fuld skattepligt til sit bopælsland. I princippet betyder dette, at personen skal betale dansk 
udbytteskat (27 %) af udbyttet gennem den danske kildeskat og derudover betale udbytteskat til sit 
bopælsland. For at undgå denne dobbeltbeskatning har Danmark indgået 
dobbeltbeskatningsoverenskomster med en række lande16. 
En dobbeltbeskatningsoverenskomst er en aftale om en fordeling af beskatningsretten. Dette betyder, at 
beskatningen deles mellem landene. En sådan aftale indebærer som regel en aftalt skattesats. 

                                                           
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946434  
13 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Direkte_skatter/maskeret_udbytte  
14 Grundlæggende skatteret 2018, 11. udgave - side 195 
15 Den juridiske vejledning 2019-1 C.F.3.1.7 Udbytteindtægter - visse aktieafståelser 
16 Den juridiske vejledning 2019-1 C.F.9.1 - Generelt om dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler 
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Samspillet mellem en DBO og lovgivningen for hver af de to aftaleparter er, at skattesatsen som resulterer 
af DBO’en kan være højere, lavere eller lig med skattesatsen efter intern ret. Dog vil det være skattesatsen 
efter intern ret, som er gældende, i det tilfælde at DBO’en resulterer i en højere skattesats, da det er intern 
ret som skaber grundlaget for en DBO17. 
 
Personer og selskaber med begrænset skattepligt i Danmark, beskattes med maksimalt 27 % ved 
modtagelse af dansk udbytte i udlandet. Denne beskatning kan dog reduceres til 15 %, hvis hjemlandet for 
personen eller selskabet udveksler oplysninger med Danmark iht. en DBO18. 
Danmark har desuden indgået en håndfuld DBO’er hvor den aftalte sats er lavere end 15 %. I disse aftaler 
er det den aftalte sats, som er gældende. 
For personer og selskaber, som hører til bestemte skattely (eksempelvis Cayman Islands, Isle of Man, 
Monaco) har Danmark indgået aftaler om udveksling af skatteinformationer. Aftalerne vedrører 
udelukkende udveksling af informationer, men ikke aftale om beskatning - og efter intern dansk ret 
beskattes udbytter i Danmark til selskaber og personer i omtalte finansielle centre med 15 %19. 
Rent praktisk fungerer beskatningen for en person eller et selskab med begrænset skattepligt til Danmark 
ved at der betales kildeskat af udbyttet i Danmark på 27 %. Af disse 27 % søges der refusion for 12 %, i det 
tilfælde at den pågældende DBO foreskriver en udbytteskattesats på 15 %. Refusionsanmoders bopælsland 
modregner de allerede betalte 15 % udbytteskat i sin øvrige person- eller selskabsbeskatning af omtalte 
aktionær20. 
 
Der er med OECD’s21 modeloverenskomst, som er en international vedtaget standard, i forbindelse med 
indgåelsen af DBO præciseret hvem den skattemæssigt retmæssige ejer af et værdipapir er, hvad angår 
udbytter, renter og royalties. Begrebet har til formål at der undgås dobbeltbeskatning samt at forhindre 
skatteundgåelse og skatteunddragelse. Den skattemæssigt retmæssige ejer er en transaktionsbestemt 
fastsættelse. Den skattemæssigt retmæssig ejer bestemmes altså ud fra et transaktionsspor, og kan både 
være en fysisk eller en juridisk person. Det fremgår af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst22, at 
man som kildestat, ikke skal nedsætte eller fritage en fysisk eller juridisk person for udbytteskat, selv om 
denne kun fungerer som mellemmand, agent eller gennemstrømningsenhed, for en anden person, hvis 
denne er den skattemæssigt retmæssige ejer, selvom det er den anden person der har råderetten og 
modtager udbyttet. Vigtigheden af ikke at fravige denne bestemmelse, understreges af at det er en 
international standard. Fraviger en deltagende kildestat bestemmelsen, vil der opstå en uens praksis, som 
potentielt giver risiko for dobbeltbeskatning, skatteundgåelse og skatteunddragelse.  
 
 

                                                           
17 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015 – s. 28 
18 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015 – s. 28 
19 Den juridiske vejledning C.F 8.2.2.10.3.2 Beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er 
hjemmehørende 
20 Den juridiske vejledning C.F.8.1.1 – Dobbeltbeskatning 
21 Organisation for Economic Co-operation and Development 
22 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015 – s. 44 
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2.1.7 REFUSION AF BETALT UDBYTTESKAT 
Udbytteskat har i forskellige lande forskellige skattesatser, hvorfor der kan tilbagesøges for meget betalt 
udbytteskat af udenlandske aktionærer. Det betyder i praksis, at hvis et udenlandsk selskab eller person har 
modtaget udbytte fra et dansk selskab, indeholdes der i Danmark udbytteskat på 27 %. Dette som følge af 
KSL § 2 stk. 1, nr. 6. Er der imidlertid en lavere udbytteskattesats i det land hvortil udbyttemodtager er 
skattepligtig, kan udbyttemodtager tilbagesøge differencen hos Skat23. 
Muligheden for at søge refusion ved for meget indeholdt udbytteskat kræver dog, at der er indgået en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark (hvorfra aktierne stammer) og det land hvortil 
udbyttemodtager er skattepligtig. Hovedreglen for dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er, at der normalt 
kan søges refusion af udbytteskat ned til 15 %, hvilket beskrives nærmere ovenfor. 
 
 

2.1.8 INDBERETNINGSPLIGT 
Der skal for aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller(/og) er registreret i en 
værdipapircentral, indberettes skat af udbyttet. 
Er der tale om udbytte hvor aktierne hverken er optaget til handel på regulerede markeder eller registreret 
i en værdipapircentral, ligger indberetningspligten hos det udloddende selskab. 
Indberetningspligten ifm. udbyttebeskatning er defineret nedenfor: 

- “Identifikation af den, der foretager indberetningen 
- Identifikation af udbyttemodtageren24, i det omfang denne oplysning er kendt 
- Identifikation af den konto, udbetalingen sker til, hvis udbetalingen sker til en anden end ejeren, og 

indberetningen foretages af det udloddende selskab mv. 
- Identifikation og arten af depotet ved indberetning fra depotføreren 
- Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat samt angivelse af: 

- Den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat 
- Det indeholdte beløb 
- Baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse 

af udbytteskat med reduceret sats 
- Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet 
- Identiteten af aktien med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af 

det udloddende selskab mv. 
- Hvilket land den udbyttegivende aktie mv. er udstedt i 
- Om aktien mv. er optaget til handel på et reguleret marked, når indberetningen foretages af 

depotføreren.” 25 
 

                                                           
23 Advokatundersøgelse af Bech Bruun - s. 47 
24 Med udbyttemodtageren menes den, der er registreret som ejer. Dette er ikke nødvendigvis den skattemæssigt 
retmæssige ejer. 
25 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015,  s. 46 
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Det er udbyttemodtagers pligt at oplyse sin identitet til den indberetningspligtige. 
De krævede oplysninger er CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr. samt eventuelt hjemland (hvis udbyttemodtager 
har udenlandsk adresse). 
I tilfælde af, at personen ikke har nogen af ovenstående registreringsnumre, skal personen oplyse sin 
fødselsdato og herudover sit identifikationsnummer fra sit hjemland. Udbyttemodtager kan dog være en 
låntager (dette specificeres yderligere i nedenstående afsnit om aktielån), og er således ikke den 
skattemæssigt retmæssige ejer. 
 
Hvis det udloddende selskab forestår indberetningen, er udbyttemodtager ikke pligtig at oplyse om sin 
identitet, såfremt udbyttemodtager af selskabsretlige årsager ikke er krævet at stå registreret som ejer hos 
det udloddende selskab. Dette er tilfældet ved eksempelvis ihændehaveraktier (ihændehaveraktier kan pr. 
01. juli 2015 ikke længere udstedes26), hvor der ejes mindre end 5 % af aktiekapitalen i selskabet. Her kan 
der være tale om en repræsentant for aktieejeren, som f.eks. en advokat, der modtager 
udbytteudbetalingen på vegne af aktieejeren, og det er så advokatens identitet som skal oplyses27. 
 
Når en udlænding investerer i danske aktier optaget til handel på regulerede markeder, vil der ske det, at 
udlændingen gennem sit pengeinstitut handler aktierne. Dette (typisk udenlandske) pengeinstitut køber 
aktierne for personen, og placerer dem i et nominee- eller omnibusdepot i et dansk pengeinstitut. Den 
(eller de) udenlandske ejer(e), vil kun fremgå af det udenlandske pengeinstituts systemer, da det 
udenlandske pengeinstitut ikke er indberetningspligtigt - og det udenlandske pengeinstitut vil altså af det 
danske pengeinstitut blive indberettet som udbyttemodtager, uden at den reelle ejer af aktierne vil være 
den danske stat kendt28. 
 
Er aktierne derimod anskaffet gennem en dansk fondshandler vil oplysningerne om handlen tilgå SKAT, da 
fondshandleren indberetter dette. Dette giver dog kun begrænset sikkerhed ift. kontrollen af tilbagesøgt 
udbytteskat, idet aktierne senere kan være videresolgt gennem en udenlandsk bank/fondshandler. Dette vil 
sige, at der ingen sikkerhed er for, at den udenlandske aktionær også stadig er ejer af aktierne ved 
tilbagesøgning af udbytteskat29.  

                                                           
26 http://www.advokatfirmaet-kuhnel.dk/nyheder?id=2  
27 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 56 
28 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 46 
29 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 45-46 
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2.1.9 AKTIELÅN 
Et aktielån er defineret ved et udlån - ikke et egentligt salg - af en eller flere aktier, der handles på et 
reguleret marked.30 
Der skelnes grundlæggende mellem tre forskellige typer af aktielån: 
Den første type er en udlånstype som er autoriseret efter internationale normer. Dette betyder, at der er 
fastsat rammer for måden lånet foretages på gennem de internationale aktielånsaftaler GMSLA (tidl. OSLA) 
og ISLA31. De internationale aktielånsaftaler søger at definere, hvornår der er tale om et aktielån, og hvad 
der kan fastsættes som rammerne for et aktielåns aftalegrundlag. ISLA er en organisation, hvor der deles 
viden om aktiemarkedet og lovgivning på området og den henvender sig både til retmæssige ejere, 
låntagere og depotførende institutter.32 
Den anden type er aktielån hvor der indgås en individuel aftale. Det kunne eksempelvis være udlån med 
forhåndsaftalt tilbagekøbskurs og -tidspunkt. 
 
Den tredje og sidste type, er den mere lyssky slags, hvor aktier købes af personer i skattely med aftale om 
senere tilbagesalg. Her er formålet at flytte ejerskabet af aktien på udbyttedatoen, så ejeren på 
udbyttedatoen er en person som ikke er skattepligtig af udbyttet og således kan få dansk indeholdt 
udbytteskat refunderet. På denne måde kan den skattemæssigt retmæssige ejer undgå beskatning af 
udbyttet, men evt. skabe profit på udlånet omkring udbyttedatoen. 
Sidstnævnte aktielånstype kan potentielt også aftales uden egentlig dokumentation i form af 
aftaledokumenter. Fordelen herved kan være, at der lægges yderligere skjul på formålet med lånet - nemlig 
at undgå beskatning - idet lånet ikke vil optræde som et lån i registreringssystemerne, men blot som 
afståelse. 
 
Aktielån kan også anvendes til at spekulere i faldende kurser (også kaldet shorting eller baisse-
spekulationer33), hvilket skal forstås ved, at låntager modtager aktierne til én kurs, og sælger aktierne 
umiddelbart efter modtagelsen af dem, for senere at kunne tilbagekøbe dem til en forhåbentlig lavere kurs 
(eksempelvis efter udbytteudlodning), end den kurs han modtog dem til. 
Da der med aktier er tale om genusvarer, altså varer af en bestemt art, men ikke specifikke varer, er der 
ingen problemer i, at låntager sælger og tilbagekøber aktierne. 
En genusvare defineres som en artsbestemt vare jf. Købeloven § 3. 
En speciesvare defineres som én bestemt vare, og kan sidestilles lidt med et unikum, men er ikke nærmere 
defineret i lovgivningen34. 
 

                                                           
30 Den juridiske vejledning C.B.2.1.4.11 
31 Global Masters Securities Lending Agreement (tidl. Overseas Securities Lending Agreement) og International 
Securities Lending Association 
32 https://www.isla.co.uk/about  
33 Den juridiske vejledning C.B.2.1.4.11 
34 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Obligationsret/speciesk%C3%B8b  
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Er der eksempelvis tale om Novo Nordisk-aktier, er det væsentligt at det også er Novo Nordisk-aktier, som 
långiver får tilbageleveret. Uvæsentligt er det dog, om det er de samme Novo Nordisk-aktier, som først 
udlånt. 
Låntager har således profiteret på den faldende kurs, og långiver har stadig sine aktier - disse har dog nu en 
lavere kursværdi, end ved tidspunktet for udlån. 
Sådanne spekulationer kunne man forestille sig kunne gennemføres af udenlandske aktionærer i aftaler på 
aktielånslignende vilkår med danske banker, da de danske banker højst sandsynligt ikke ville blive opdaget i 
sådan et tilfælde. En dansk bank ville således låne aktier af en udenlandsk aktionær. Banken ville modtage 
eventuelt udbytte fra aktierne, og dernæst tilbagelevere aktierne til den udenlandske aktionær og 
eventuelt betale ham udbyttekompensation, hvis dette er aftalt. I mellemtiden har banken lidt et tab på 
aktierne, som de kan fradrage35, og den udenlandske aktionær har undgået udbyttebeskatning. 
 
En sidste mulighed for at undgå beskatning for personer i skattely, er ved udloddende selskabers 
aktietilbagekøb. Bl.a. Novo Nordisk gør dette, og fordelen er, at i stedet for at udlodde udbytte, 
tilbagekøber selskabet egne aktier, og kursen på aktierne stiger derved, da udbuddet vil være mindre36. 
Hvis en person opholder sig i skattely, undgås aktieavancebeskatning. Dette betyder, at aktionæren kan 
sælge sine aktier til det udstedende selskab til en højere kurs end han købte dem til, og således opnå en 
avance, som ikke beskattes i hans bopælsland. Derved undgår han at betale udbytteskat, da han ikke har 
modtaget noget udbytte. 
Tidspunktet for eventuelt aktietilbagekøb spiller naturligvis en rolle ift. undgåelse af udbyttebeskatning. 
Det er væsentligt at have for øje, at aktielån sker under fri handel - det vil sige, at der ved individuelle 
aftaler kan aftales bl.a. salgs- og tilbagekøbspriser(/-kurser) fuldstændig frit, jf. Finansrådets standardvilkår 
for aktielån pkt. 1,237. 
 
Skattemæssigt anses aftaler om lån af aktier med en løbetid på op til seks måneder som aktielån og ikke 
som aktieafståelse. Nyere praksis har fastslået, at aftaler, som kan opsiges af både långiver og låntager med 
få dages varsel og således ikke ved aftalens indgåelse har et fastlagt udløbstidspunkt, også anses for at 
være lånte aktier og ikke afståede aktier38. 
Ved aktielån er det fortsat långiver, som skattemæssigt er den retmæssige ejer, og derfor er det 
udelukkende långiver, som er berettiget til at få refunderet eventuelt for meget indeholdt udbytteskat. 
Når der i et selskab udloddes udbytte, er långiver fortsat den aktuelle aktionær, og er således aktionær på 
retserhvervelsestidspunktet39. 

                                                           
35 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244475 
36 https://www.shareholders.dk/investorviden/102672/udbytte-eller-aktietilbagekoeb-hvad-er-bedst  
37 Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier, TfS 1999, 408 LR 
38 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244486 under “dokumentation”. 
39 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244486 under “dokumentation”. 
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I det tilfælde, at låntager sælger de lånte aktier videre til tredjemand, bliver tredjemand den skattemæssigt 
retmæssige ejer af udbyttet, og således berettiget til at modtage eventuel refusion af udbytteskat, da han 
nu beskattes af udbyttet. I en sådan situation sker der ikke afståelsesbeskatning af långiver40. 
 
I praksis optræder aktielån som salg i VP-Securities41, hvilket spiller en stor rolle i forhold til beskatning. Der 
opstår en problematik ift. registrering af den skattemæssigt retmæssige udbyttemodtager. Låntager vil stå 
som ejer, og altså være den der bliver indberettet oplysninger om. Udfordringen i denne situation er, at 
den skattemæssigt retmæssige ejer, nemlig långiver, er den der i virkeligheden skal beskattes af udbytter - 
men denne indberettes der ikke om. VP-Securities oplyser desuden at det ikke er muligt at registrere 
aktielån i VP-systemet42, hvilket også bidrager til risikoen for at der begås bedrageri vedr. udbytteskat. 
Det kan risikeres, at både långiver og låntager søger refusion for udbytteskatten, selvom långiver er den 
eneste, som er berettiget til refusionen. Dette giver problemer ift. hvem SKAT har oplysninger om er 
skattemæssigt retmæssige ejer, og hvem der faktisk er det. 
 
Der er herudover også et problem i at aktielån kan danne baggrund for problematikken med 
udbytteskatterefusion til personer, som kun har ejet (eller lånt) aktien på et bestemt tidspunkt - men ikke 
nødvendigvis på tidspunktet for udbetaling af udbytte. Der er tale om avancerede transaktionsmønstre 
med køb, lån og salg af aktier, hvilket alt sammen foregår lige omkring udbyttetidspunktet, så der har 
kunnet søges refusion fra to parter, mens udbytteskatten kun var betalt én gang. 
Det er naturligvis ikke lovligt for låntager at opnå refusion af udbytteskat på aktier, denne ikke har ejet eller 
lånt på tidspunktet hvor udbyttet blev udbetalt - og efter den danske model ligger skattepligten på udbytter 
hos den skattemæssigt retmæssige ejer - altså aktieejeren (långiver). 
 
 

2.1.10 VP-SECURITIES 
Afviklingen af værdipapirer varetages af VP-Securities, der er værdipapircentral for alle de danske 
børsnoterede værdipapirer, men også visse andre værdipapirer. VP-Securities ejes af markedets største 
interessent- og deltagergrupper for værdipapirclearing- og afviklingsvirksomhed. De primære ejere er 
pengeinstitutterne, obligationsudstedende selskaber og Danmarks Nationalbank. Hertil ejes en mindre 
andel af aktieudstedere og institutionelle investorer. Ud over afviklingen af handler og periodiske 
betalinger står VP-Securities for udstedelse, opbevaring samt administration af værdipapirer. 
Afviklingen er et såkaldt mangesidigt nettoafviklingssystem, der på faste tidspunkter i døgnet opgør ejernes 
nettopositioner i henholdsvis værdipapirer og penge. Værdipapirsiden afvikles på konti i VP-Securities, 
mens udvekslingen af penge sker på konti i Nationalbanken.  
Et centralt element i værdipapirafviklingen er at udveksling af værdipapirer mod penge sker samtidigt - 
dette kaldes Delivery versus Payment (DvP). DvP-princippet sikrer, at en part i en værdipapirhandel ikke 

                                                           
40 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244486 under “dokumentation”. 
41 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 73 
42 http://www.skm.dk/media/1263589/Skatteministeriets-besvarelse-til-SKAT-om-early-warning.pdf  
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leverer sin del af handlen uden at modtage den anden del. Dette medvirker til at fjerne risikoen for at den 
ene part ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser ved afvikling af værdipapirhandler.  
Værdipapirhandler kan også gennemføres som strakshandler uden om de faste afviklingsblokke. 
Strakshandler kan benyttes, når den ene af parterne i en værdipapirhandel omgående har behov for 
likviditet eller værdipapirer43. 
 
 

2.1.11 OMNIBUSDEPOTER 
Et omnibusdepot er et “samledepot” som en eller flere aktionærer kan deltage i, mens depotet 
administreres af en tredjepart, som er bekendt med identiteterne på depotets deltagere. Denne tredjepart, 
som kan være en udenlandsk bank, er kendt over for SKAT - men deltagerne og hvilke værdipapirer der ejes 
af hvem i omnibusdepotet er ikke kendt af SKAT. I depotet kan placeres danske aktier, ejet af udenlandske 
aktionærer med begrænset skattepligt i Danmark. 
Denne type depot resulterer i at man som udenlandsk aktionær, overfor SKAT er anonym. 
Det er særligt denne type depoter, som er mistænkt for at være benyttet ved svindlen med refusion af 
udbytteskat, da identiteten af aktionærerne ikke er SKAT bekendt. 
Ligeledes kan det ikke kontrolleres hvem af depotets aktionærer der har ejet hvilket værdipapir hvornår, og 
dette kan resultere i, at alle aktionærerne søger refusion for udbytteskat af et papir, som kun én af 
aktionærerne har ejet på tidspunktet for udbytte44. 
 
 

2.1.12 NOMINEEDEPOTER 
Et nomineedepot er, lidt som omnibusdepoter, også et fællesdepot. 
Måden nomineedepoter beskrives som afvigende fra omnibusdepoter på, er at de er oprettet af nationale 
investeringsforeninger eller andre store investorer, som har valgt at flytte administrationen af deres aktier 
eller investeringsbeviser til et udenlandsk pengeinstitut. For denne type depoter er der kun registreret én 
investor som ejer af alle depotets værdipapirer, og denne persons eller virksomheds skattestatus er kendt. 
Det vil dog som hovedregel være det pengeinstitut som forestår administrationen af depotet, der vil fremgå 
som ejer af depotet og alle depotets værdipapirer. 
Skattemæssigt ligger problematikken i Danmark med denne type depot i, at depotet fremstår som ejet af 
en udenlandsk bank og derfor kan depotet ikke være en del af VP-ordningen. Der indeholdes derfor 27 % 
udbytteskat, som den udenlandske investor kan søge refusion for en del af. I det tilfælde kan der ikke hos 
SKAT føres kontrol med, om den refusion der søges, også tilkommer den, som søger den, da investoren er 
“skjult” for SKAT45. 
  

                                                           
43 kortlink.dk/nationalbanken/wsb8 
44 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 39 
45 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 39 
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2.1.13 UDVIKLING I AKTIEMARKEDET 
Værdien af det samlede danske aktiemarked har været meget svingende mellem 2000 og 2017. 
Aktiemarkedet havde et stort fald i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009, men har mere eller mindre 
haft en støt stigning siden. Markedsværdien for de danske børsnoterede aktier er steget fra ca. 1.200 mia. 
kr. i 2005 til en samlet værdi på 2.631 mia. kr. 
ved udgangen af november 2017, en stigning 
på ca. 250 mia. kr. siden udgangen af 2016, 
hvor den samlede værdi var ca. 2.400. mia. 
kr.46  
 
For samme periode ses også en stigning i 
andelen af de børsnoterede aktier som ejes af 
udenlandske investorer. Ejerandelen er siden 
2006 steget fra 26 % til 53 % i november 
2017. Aktier ejet fra udlandet blev ikke 
påvirket synderligt af at muligheden for 
refusion stoppede i 2015, jf. figur 1 47. 
 
Den samlede indtægt af udbytteskatter, både 
fra noterede og unoterede selskaber, var 
16.817 mio. kr. for jan. - nov. i 2017 og steg til 
18.541 mio. kr. for jan. - nov. i 2018. SKAT har 
altså en kæmpe indtægt på denne type 
skatter, som er en basal del af deres budget48.   
 
 
 

2.2 UDBYTTEADMINISTRATION 

2.2.1 ADMINISTRATION FØR AUGUST 2015 

2.2.1.1 ANGIVELSE OG INDBERETNING 
Angivelsen af udbytteudlodningen foretages af det udloddende selskab selv og udbytteskatten indbetales 
til SKAT i måneden efter udbyttets vedtagelse. Angivelsen modtager SKAT i samlede summer for de 
forskellige indeholdte udbytteskatteprocenter, samt egne aktier og moder-/datteraktier mv. Processen for 
angivelsen er en smule forskellig for noterede- og unoterede selskaber. De noterede selskaber indhenter 
oplysninger om deres aktionærer hos VP-Securities, som har oplysningerne fra pengeinstitutternes 
depotregistre. På baggrund af disse oplysninger, angives udbytte og udbytteskat ved indtastning i 
NyTastSelv Erhverv (NTSE). Den indtastede data overføres til Selskabs Skatte System (3S). For de unoterede 

                                                           
46 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 20.  
47 kortlink.dk/nationalbanken/xp3n 
48 Skatteministeriet, Indtægtslisten, november 2018 

Figur 1, Markedsværdien af danske børsnoterede aktier fordelt på 
ejere. 
Kilde: Nationalbanken, Værdien af det danske aktiemarked er på et 
højt niveau, november 2017 
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selskaber er oplysninger om aktionær ikke registreret i VP-Securities, hvorfor disse bare indtaster udbytte 
og udbytteskat for den enkelte aktionær i NTSE, hvorefter de indtastede data overføres som summer til 3S.  
Herudover skal både de noterede selskaber indberette udbytte, indeholdt udbytteskat og identifikation for 
modtagerne. De noteredes modtagende personer, selskaber og investeringsforeninger, som er indskrevet i 
VP-Securities, indberettes af VP-Securities som sender en indberetningsfil direkte til SKATs system, eKapital.  
 
Hvis selskabet har udenlandske aktionærer, skal der som udgangspunkt indberettes fulde navn og adresse 
samt CPR eller TIN49, hvis dette er muligt. Det forholder sig dog sådan, at der for udenlandske aktionærer 
oftest er en lang kæde af udenlandske banker mellem VP-Securities og den egentlige modtager, dette er de 
såkaldte omnibusdepoter, se afsnit herom ovenfor. For omnibusdepoterne vil registreringen af 
aktiebeholdning som VP-Securities modtager for det meste være sumtotaler, da depotet vil være 
registreret som udbyttemodtager i VP-Securities. Det er gældende for nomineedepoterne, se afsnit herom 
ovenfor.  
De unoterede selskaber har foretaget deres indberetning i forbindelse med deres angivelse i NTSE, og de 
nødvendige data sendes videre til eKapital50. 
 
 

2.2.1.2 ANMODNING OM REFUSION AF UDBYTTE 
Med den nuværende udbyttemodel vil udbytte udloddet af danske virksomheder, til den retmæssige ejer 
og udbyttemodtager, hjemmehørende i udlandet, som udgangspunkt blive beskattet med 27 %. Såfremt 
der ikke er grundlag for at fravige dette, vil det udloddende selskab skulle indeholde 27 % i udbytteskat af 
det samlede udbytte og indbetale dette til SKAT.  
 
Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en række lande, hvilket jf. tidligere afsnit om DBO 
muliggør en reduktion i skatten af udbyttet og refusion ned til 15 %, alt efter hvilket land 
udbyttemodtageren er fra. SKAT foretager selv administration og refusion af udbytteskat. Anmodningen 
om refusion sker bl.a. ved blanketordningen, som rent praktisk foregår ved indsendelse af en blanket med 
en række krævede oplysninger, som behandles manuelt af en af SKATs medarbejdere. Refusionen kan også 
anmodes via bankordningen, en aftale mellem SKAT og tre af de større banker i Danmark. Herudover er der 
to yderligere ordninger, for fysiske personer VP-ordningen og hovedaktionærordningen. VP-ordningen 
håndteres af VP-Securities som også står for nettoindeholdelsen af udbytteskat for jf. DBO. Ved 
hovedaktionærordningen er det det udloddende selskab der nettoindeholder.  
SKAT opsagde aftalen om bankordningen med de tre banker d. 22. september 2015 samt aftalen med VP-
Securities d. 12. november 2015, da SKAT ikke fandt at ordningerne var tilstrækkelige i henhold til hhv. 
dokumentation af udbyttemodtagere og fornøden hjemmel i lovgivningen. 
 

                                                           
49 Tax Identification Number 
50 Intern Revision, Rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, s. 36-40 
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En del af svindlen er foregået ved at der er sket tilbagesøgning af udbytteskat for aktiebeholdninger som 
det har lignet den anmodende part har ejet. “Ejerskabet” kan være fremkommet ved at parten har ejet 
aktien på dagen, men ikke haft ejet den på markedets lukningstidspunkt på udbyttedagen. SKAT har ikke 
kontrolleret hvem der har haft aktierne sidst på dagen, blot at aktien har været ejet på udbyttedagen, 
hvorfor det også lykkedes flere at tilbagesøge udbytteskat for samme aktie. Aktierne kan også være “ejet” 
eller i besiddelse som aktielån, hvorfor de jf. afsnit 2.1.9, efter dansk praksis ikke er berettiget til udbyttet, 
og derfor heller ikke burde kunne tilbagesøge udbytteskatten. Herudover erfarede svindlerne at der ikke 
var tilstrækkelig kontrol af anmodningerne, og der kom derfor både ét eller to ekstra nuller på 
anmodningerne eller man sendte den samme anmodning 2 gange på forskellige tidspunkter, da der 
tilsyneladende heller ikke skete krydsreferencer til tidligere anmodninger. Herudover sørgede flere af 
svindlerne gennem diverse mellemholdingselskaber at placere sig i lande som Malaysia (0 % beskatning) 
eller andre lande med f.eks. 10 % beskatning (Singapore, Taiwan, Thailand m.fl.)51. 
 
 
2.2.1.2.1 BLANKETORDNINGEN 

Refusion af for meget indeholdt udbytteskat, kan tilbagesøges ved udfyldelse af en blanket fra SKATs 
hjemmeside. Blanketten kan man enten selv udfylde eller få en agent til det. Udover blanketten skal der 
medsendes udbyttenota, attestation om bopæl og skattepligt fra lokale skattemyndigheder, kontonummer 
og agentfuldmagt såfremt en agent har ansøgt for den retmæssige ejer. SKAT efterregner refusionsbeløb til 
DBO og kontrollerer at den krævede dokumentation er medsendt, hvorefter det godkendte refusionsbeløb 
udbetales til det oplyste kontonummer. Der er fra SKATs side ikke sket efterprøvning af hvorvidt 
udbyttemodtageren har ejet aktierne på udlodningstidspunktet eller kontrolleret om samme tilbageholdte 
skat er indberettet til eKapital52.  
 
 
2.2.1.2.2 BANKORDNINGEN 

Der er indgået en aftale mellem SKAT og tre banker i Danmark - Danske Bank, Nordea og SEB. Disse banker 
kan på vegne af udenlandske banker sende refusionsanmodninger. De danske banker modtager 
refusionsanmodninger på regneark fra de udenlandske banker. Regnearkene indeholder specifikationer af 
de beløb som der tilbagesøges. Refusionsanmodninger indeholder navn på ansøger, aktie, 
beholdningsantal, vedtagelsesdato for udlodning, udloddet udbytte samt den ønskede refusion af 
udbytteskat. De regneark som SKAT modtager, indeholder ikke oplysninger om hvorvidt aktierne ligger i 
enkeltdepoter (depot for en enkelt person) eller samledepoter. Det er ved bankordningen ikke et krav lig 
blanketordningen at der medsendes attest fra de udenlandske skattemyndigheder.  
 
De tre banker i bankordningen kontrollerer for enkeltdepoter at der er overensstemmelse mellem 
refusionsanmodning og aktiebeholdning og for samledepoter foretages en sandsynliggørelse af 
aktiebeholdningen til refusionsanmodningen. Herudover kontrolleres at den anmodende bank har fået 
udbyttet afregnet, samt at der har været tilbageholdt skat.  

                                                           
51 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 29 
52 Intern Revision, Rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, s. 50  
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Det er ikke alle refusionsanmodninger via bankordningen, der er vedlagt dokumentation når SKAT 
modtager dem. Såfremt der er vedlagt dokumentation, gennemgås denne. Refusionsanmodninger bogføres 
direkte i SAP38 som sumtotaler, og ikke i 3S som refusionsblanketterne. Modtages der flere 
refusionsanmodninger fra samme bank kan disse i nogle tilfælde indtastes som samlede beløb, til grundlag 
for en samlet pengeoverførsel. Der foretages en overførsel fra SKAT til en bank i bankordningen, som 
viderefører til de udenlandske banker som til sidst afregner med udbyttemodtagerne53.  
 
 
2.2.1.2.3 VP-ORDNINGEN 

VP-ordningen er en aftale indgået mellem SKAT og VP-Securities. Ordningen har et par forudsætninger, 
heriblandt skal en aktionær være en fysisk person, den ejede aktie ligge i depot i en dansk bank samt at 
banken har aktionærens bopæl og skatteforhold oplyst. VP-ordningen går ud på at der indeholdes den 
korrekte nettoafregning, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Det smarte ved dette er, at der for den 
enkelte udbyttemodtager kan ske endelige afregning i forbindelse med udbetalingen af udbyttet54. 
 
 

2.2.1.3 SKATS KONTROLLER 
Intern Revision har med udgangspunkt i en tretrins kontrolmodel, også benævnt som de tre forsvarslinjer, 
opstillet procedurer og kontroller som SKAT forventes at have implementeret og burde efterleve. 
Kontrolmodellens formål er at opfange uregelmæssigheder ved efterlevelse af forretningsgange, interne 
kontroller, controlling og risikostyring, som primært foretages i SKATs indtægtsadministration SAP38.  
Første forsvarslinje består af en række retningslinjer opstillet af direktionen vedr. procedurer og instrukser 
til håndtering af opgaver. De interne kontroller er designet således at væsentlige risici som lovgrundlag der 
ikke overholdes samt uforsvarlig økonomisk forvaltning reduceres. Ledelseskontrollerne udføres som del af 
det interne kvalitetsstyringssystem, og er efterfølgende kontroller rettet mod enkeltaktiviteter i 
forretningsgangene. 
 
I anden forsvarslinje sker der overvågning og analyse af de udførte kontroller i første forsvarslinje, i form af 
controlling, compliance, informationssikkerhed og risikostyring. Ved kritiske hændelser er det i anden 
forsvarslinje, at de nødvendige justeringer for processer tilrettelægges på ny.   
 
Tredje forsvarslinje består af Skatteministeriets uafhængige interne revision, som har til formål at forhold 
sig kritisk til de udstedte retningslinjer og forretningsgange, og bidrage med objektive vurderinger og 
rådgivning om effektiviteten og pålideligheden i de interne kontroller55. 
  

                                                           
53 Intern Revision, Rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, s. 55 
54 Intern Revision, Rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, s. 57 
55 Intern Revision, Rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, s. 32-35 
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2.2.1.3.1 INTERN REVISIONS KOMMENTARER 

Til første forsvarslinje kommenteres der på at der ikke er implementeret proceskontroller for ledelsen til 
kontrol af at opgaver løses i overensstemmelse med de vedtagne forretningsgange. Dette skyldes at 
ansvaret er placeret hos en række delprocesansvarlige, og der er derfor ikke en samlet procesansvarlig. 
Endvidere rapporteres udførte ledelseskontroller i regnskabsprocessen ikke til direktionen. Hertil er den 
udarbejdede regnskabsinstruks dele vagt beskrevet, hvorfor der let kan opstå tvivl om hvilke opgaver der er 
en del af regnskabsprocessen og dette er blevet et appendiks til øvrige opgaver som danner grundlag for 
regnskabsaflæggelsen. Herudover mangler der for de interne kontroller dokumentation for udførte 
forretningsgange og kontroller, hvilket vanskeliggør identifikationen af risici og efterfølgende håndteringen 
heraf. Intern Revision finder generelt kontrollerne i første forsvarslinje for svage hos SKAT. 
 
Intern Revision bemærker, at der ikke er implementeret løbende overvågning af kontroller udført i første 
forsvarslinje, herunder de udførte ledelseskontroller. SKAT har formelt set etableret controllerfunktioner til 
overvågning af første forsvarslinje, men disse har kun kontrolleret kvalitetsstyringssystemet og ikke den 
procesorienterede del af forretningsgangene. Intern Revision finder generelt kontrollerne udført i anden 
forsvarslinje for svage. 
Det er Intern Revisions samlede vurdering, at de tre forsvarslinjer ikke udgør et effektivt værn mod 
utilsigtede og kriminelle finansielle hændelser mod SKAT. Dette fordi det ikke har været muligt for Intern 
Revision at udføre kontrolbaseret revision af SKATs kontrolaktiviteter56.  

                                                           
56 Intern Revision, Rapport om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, s. 32-35 
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3 LØSNINGSMODELLER 

3.1 MODELLERNES FORUDSÆTNINGER OG BETINGELSER 

Efter at SKAT i 2015 stoppede refusionsudbetalingerne af udbytteskat, blev der sammensat en 
tværministeriel arbejdsgruppe, hvis formål var at opstille en række principper for hvad en fremtidig 
udbyttemodel skal kunne, og efterfølgende udarbejde et eller flere forslag til mulige løsningsmodeller. 
Optimalt set skulle en løsningsmodel indeholde alle principperne arbejdsgruppen havde opstillet, hvilket i 
praksis ikke er muligt. En af arbejdsgruppens hovedpræmisser var at modellerne skulle forhindre svindel 
med udbytteskat bedst muligt. Dette skal forhindres ved at det ikke er muligt at der sker refusion af et 
større beløb end der har været indeholdt udbytteskat, og at der ikke kan ske refusion vedrørende selskaber 
som slet ikke har udloddet udbytte. Arbejdsgruppen har lagt vægt på at løsningsmodellerne skal være 
administrerbare for især SKAT, men også for pengeinstitutter og aktionærer. Arbejdsgruppen har også 
forsøgt at tage højde for at løsningsmodellerne får mindst mulig negativ påvirkning på udenlandske 
porteføljeinvesteringer i Danmark. 
 
Arbejdsgruppen udarbejdede tre løsningsmodeller. Alle tre udarbejdede modeller har forudsætningen at 
det er den skattemæssigt retmæssige ejer af en aktiebeholdning der er berettiget til udbyttet og dermed 
skal betale udbytteskatten. Herunder hører, at der ikke kan ske uretmæssig reduktion i udbytteskat i 
forhold til OECD’s principper i en DBO, at det kun er den skattemæssigt retmæssige ejer der modtager 
udbyttet og beskattes heraf og derved kan søge refusion efter gældende regler. Der tages i de tre modeller 
den forudsætning at der ved udlodning af udbytte vil ske nettoindeholdelse, og dermed en indeholdelse af 
kildeskat ved udbetalingen af udbyttet, og det derfor kun er den retmæssige ejer, der kan opnå 
nettoindeholdelsen. Dette skal forhindre at der i tilfælde hvor der er sket aktielån eller lignende finansielle 
arrangementer ikke kan opnås lavere beskatning for låntager. Dette kræver at der ved den optimale løsning 
kan sikres at der ved tidspunktet for nettoindeholdelsen eller refusionsanmodning foreligger behørig 
dokumentation for hvem aktionæren er, samt dennes skattemæssigt hjemmehørende. 
 
Det er en helt generel og ufravigelig betingelse at modellerne giver SKAT forbedrede kontrolmuligheder 
sammenlignet med tidligere.  
Udover den tværministerielle arbejdsgruppes tre løsningsmodeller, har Finans Danmark også udarbejdet en 
løsningsmodel, som i store træk er en blanding af arbejdsgruppens model II og model III57.  
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3.1.1 FORUDSÆTNINGER FOR NETTOINDEHOLDELSE 
For at der kan ske nettoindeholdelse af den korrekte skat, for den enkelte skattemæssigt retmæssige ejer, 
uagtet aktionærens bopæl i verden, skal der som beskrevet i afsnit 2.1.3, foreligge en række 
dokumentation og oplysninger om ejeren58.  

1. Der skal foreligge fuldmagt fra den enkelte aktionær til det kontoførende institut eller depotbank, 
som berettiger denne til at foretage registreringer. 

2. Den enkelte aktionær eller dennes institut/depotbank skal erklære sig på at: 
- Aktionæren opfylder SKATs betingelser for at blive anset for retmæssig ejer af aktien. 
- Aktierne ikke er lånt eller indgår i et finansielt arrangement, hvor realiteten er at udbyttet 

skal videregives.  
3. Erklæring på den enkelte aktionærs oplysninger fra institut/depotbank, indeholdende: 

- Navn 
- Adresse 
- CPR/CVR/TIN 
- Skattemæssigt hjemsted 
- Kontonummer 
- Navn og identifikationsnummer på depotbank 

 
 

3.2 FORESLÅEDE LØSNINGSMODELLER  

3.2.1 MODEL I 
Model I tager udgangspunkt i registrering af den enkelte aktionær. Registreringen skal være af en konkret 
person eller et konkret selskab, som skal anses for at være den skattemæssige ejer af aktien, herunder 
dennes skattemæssige hjemsted. Det er denne registrering, som skal danne grundlag for nettoindeholdelse 
af udbytteskat, med en sats der er i overensstemmelse med dansk intern ret eller en DBO’s forskrifter.  
 
Det vil være det kontoførende institut der foretager registrering af den enkelte aktionær i 
registreringsinstituttet (VP-Securities), og dermed har leveret oplysningerne der ligger til grund for 
nettoindeholdelsen. Dette medfører at SKAT ved kontrol af registrering, blot skal kontakte 
registreringsinstituttet fremfor at skulle igennem flere led af depotbanker. Det vil derfor være 
registreringsinstituttet der er forpligtet til at indestå med oplysningerne, når SKAT fordrer disse. Det 
forventes at registreringsinstituttet med det samme eller med kort varsel kan fremskaffe den fordrede 
dokumentation.  
 
Der er for det kontoførende institut ikke mulighed for at registrere et omnibus- eller nomineedepot, men 
kun den enkelte aktionær såfremt der forventes opnåelse af nettoindeholdelse af udbytteskatten på 
depotniveau. Dette betyder at udenlandske aktionærer som har deres danske aktiebesiddelser registreret i 
et omnibus- eller nomineedepot, for at kunne opnå nettoindeholdelse, skal have deres nuværende 
registrering ændret, så det danske registreringsinstitut kan få oplysninger om hvem der er den endelige 
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ejer. Dette medfører at der vil foregå udbyttebeskatning og udbytterefusion gennem samledepoterne, men 
kun direkte mellem SKAT og den retmæssige ejer. Nettoindeholdelsen er derfor betinget af at den enkelte 
aktionær er korrekt registreret i registreringsinstituttet i forhold til SKATs opstillede oplysnings- og 
dokumentationskrav.  
 
Denne model tager udgangspunkt i hvem der er den skattemæssigt retmæssige ejer på udbetalingsdagen 
(generalforsamlingsdagen), og dermed også er berettiget til nettoindeholdelsen af udbytteskat. Den 
skattemæssigt retmæssige ejer er den der har registreret ejerskab senest kl. 17.59.59 på 
generalforsamlingsdagen.  
 
Nettoindeholdelse indebærer at der betales udbytteskat efter den skattesats der er fastsat af intern dansk 
ret eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst hvori den aftalte skattesats er lavere end intern dansk rets 
sats. Er den skattemæssigt retmæssige ejer ikke registreret i registreringsinstituttet på udbetalingsdagen, 
indeholdes der 27 % udbytteskat. Denne model lægger ikke op til mulighed for refusion af udbytteskat, 
hvorfor en aktionær der ikke er registreret på udbetalingstidspunktet for udbytte, går glip af muligheden 
for nedsættelse af udbytteskatteprocenten. Det er formålet med denne bestemmelse, at aktionærer vil 
lade sig registrere hurtigst muligt59. 
 
Denne model tager endvidere udgangspunkt i forudsætningerne for nettoindeholdelse beskrevet i afsnittet 
ovenfor.  
 

Ejerbegreb Skattemæssigt retmæssige ejer 

Beskatningsprincip Nettoindeholdelse 

Registrering Registrering af enkelt aktionær 
Ej muligt at registrere samledepoter 

Refusion af udbytteskat Det er ikke muligt at søge refusion 
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3.2.2 MODEL II 
Denne model er baseret på nettoindeholdelse af udbytteskatten, ligesom model I. Denne model baserer sig 
dog ikke kun på registrering af den enkelte aktionær, men giver også mulighed for registrering af omnibus- 
og nomineedepoter. Registreringen af samledepoterne skal ske ved at aktionærerne i disse opdeles i 
aktionærgrupper. Forudsætningen for denne model er at hver af aktionærerne i et samledepot placeres i 
en aktionærgruppe som er anført en landekode der betegner hvor aktionærerne har hjemsted samt en 
relevant skattesats for denne gruppe, som skal være i overensstemmelse med dansk intern ret eller en 
DBO’s forskrift. Det er således denne registrering af den enkelte aktionær eller aktionærgruppe der skal 
danne grundlag for nettoindeholdelse af udbytteskat. 
 
Denne model kan ikke bruges med det eksisterende system for registrering i VP, da dette er opbygget til at 
håndtere enkelte aktionærer. Denne model vil kræve at der sker en ændring i registreringssystemet således 
at det kan suppleres med oplysninger om det skattemæssige ejerskab.  
 
Lig model I, vil det være det kontoførende institut der forestår registreringen af aktionæren eller 
aktionærgruppen til registreringsinstituttet i Danmark. Det er derfor også det kontoførende institut der står 
til ansvar for de leverede oplysninger. Desuden er det registreringsinstituttet der har pligt at fremfinde 
dokumentation fordret af SKAT, lig model I. Det er for denne model ikke nævnt som et krav at der sker 
registrering af den enkelte aktionær i en aktionærgruppe, blot at denne via det kontoførende institut er 
registreret i en gruppe, der som beskrevet ovenfor anviser bopælsland og skattesats. Tidligere nævnte 
aktionærgrupper kan f.eks. være pensionskasser i USA, der vil have mulighed for en skattesats på 0 %. 
 
Modellen forudsætter ligesom model I at, det er den aktionær som anses for skattemæssigt retmæssige 
ejer af udbyttet som er registreret, også når registreringen er via et samledepot. Modellen forudsætter 
derfor at depotbanken oplyser det kontoførende institut, hvis der foretages aktielån, da den civilretslige 
registrering derfor ikke passer med den skatteretslige.  
 
Modellen definerer den skattemæssigt retmæssige ejer som den person der har registreret ejerskab på 
udbetalingsdagen kl. 17.59.59. Ejes aktien ikke her eller er aktionærerne ikke korrekt registreret er der ikke 
belæg for nettoindeholdelse. Der er med denne model ikke lagt op til at det er muligt at søge refusion af 
udbytteskatten efterfølgende. Det vil derfor være essentielt at være korrekt registreret på tidspunktet for 
udlodning af udbytte, da man ellers som udenlandsk aktionær vil få indeholdt 27 % udbytteskat, hvoraf 
intet kan refunderes60.  
 
Modellen indeholder krav om at der foreligger erklæring fra depotbanken på aktionærens vegne, jf. pkt. 2 i 
afsnit om forudsætninger for nettoindeholdelse. 

 

  

                                                           
60 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 76-77 
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Ejerbegreb Skattemæssigt retmæssige ejer 

Beskatningsprincip Nettoindeholdelse 

Registering Registrering af enkelt aktionær 
Muligt at registrere samledepoter opdelt i  
aktionærgrupper 

Refusion af udbytteskat Det er ikke muligt at søge refusion 

 

 

3.2.3 MODEL III 
Denne model er baseret på nettoindeholdelse ved registrering af den enkelte skattemæssigt retmæssige 
fysiske eller juridiske person, tilsvarende model I.  
 
Registrering af den enkelte aktionær foretages af det kontoførende institut i registreringsinstituttet. Det er 
registreringsinstituttet som har pligt til at fremfinde oplysninger fordret af SKAT, og skal derfor ligge inde 
med oplysningerne eller kunne fremskaffe dem med kort varsel. Registreringsinstituttet har derfor til 
opgave at have styr på fra hvilket at de udenlandske kontoførende institutter dokumentationen i første 
omgang er registreret og at de har dokumentationen tilgængelig samt at de er lette at komme i kontakt 
med, i tilfælde af at fordrede oplysninger skal indhentes. 
 
Modellen giver ikke mulighed for registrering af omnibus- og nomineedepoter som model II, men giver 
modsat model I, aktionærer med aktiebeholdninger via samledepoter mulighed for refusion. Er aktionæren 
ikke direkte registreret i registreringsinstituttet, vil denne få indeholdt 27 % udbytteskat jf. 
kildeskatteloven, se afsnit 2.1.4. Modellen ligger til grund at der udarbejdes en voucherordning, 
hvorigennem anmodninger om refusion foretages. Når der er anmodet om refusion via voucherordningen 
vil der til anmoder blive udstedt en tax voucher som vedlægges refusionsanmodningen. Dette skal hindre at 
der refunderes mere udbytteskat end der har været indeholdt på den enkelte aktie.  
 
Denne model fungerer grundlæggende ligesom model I, bortset fra at det er muligt at anmode om refusion 
hvis ikke man som udenlandsk aktionær har ladet sig registrere på udbetalingstidspunktet af udbyttet. 
Modellen tilsigter stadig registrering af den enkelte aktionær, men giver mulighed for refusion. Modellen 
bruger samme begreb om den skattemæssigt retmæssige ejer som de øvrige modeller, hvorfor aktionæren 
skal være registreret med en aktiebeholdning på udbetalingsdagen kl. 17.59.59.  
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Refusion vil foregå via en digital løsning hos SKAT. For en ikke-registreret aktionær i et samledepot, vil det 
enten være det kontoførende institut eller depotbanken, der skal fremlægge de oplysninger og 
dokumentation om aktionæren, der er krævet af SKAT for at de kan vurdere om anmodningen er 
berettiget. Det bliver derfor ikke SKATs arbejde at kæmpe sig gennem flere led af depotbanker, det er 
ansøgers ansvar at der fremlægges behørig dokumentation og de krævede oplysninger61. 
 
Denne model tager udgangspunkt i forudsætningerne for nettoindeholdelse beskrevet i afsnit 3.1.1.  
 

Ejerbegreb Skattemæssigt retmæssige ejer 

Beskatningsprincip Nettoindeholdelse 

Registrering Registrering af enkelt aktionær 
Ej muligt at registrere samledepoter 

Refusion af udbytteskat Refusion via voucherordning 

 

 

3.2.4 FINANS DANMARKS MODEL 
Denne model baseres, som de tre ovenfor beskrevne modeller, på nettoindeholdelsesprincippet ud fra 
oplysninger der registreres i registreringsinstituttet. Hensigten med modellen er at hovedparten af alle 
udbyttetransaktioner håndteres ved nettoindeholdelse. Endvidere præciserer modellen den skattemæssigt 
retmæssige ejer, som den aktionær der har registreret ejerskab af aktien kl. 17.59.59, lig de øvrige 
modeller. Modellen foreskriver at nettoindeholdelse baseret på de data der er registreret på samme 
tidspunkt, hvorfor efterfølgende ændringer ikke vil have påvirkning herpå.  
 
Det foreslås som en del af modellen at der oprettes et autorisationssystem, hvor pengeinstitutter kan blive 
tildelt retten til at administrere skattereduktion på udbytter.  
 
Finans Danmarks Model giver lig model II, mulighed for nettoindeholdelse i omnibus- og nominedepoter, 
såfremt de inddeles i relevante skattesatser, f.eks. 0 %, 10 %, 15 % og 27 %, med afsæt i de satser der skal 
bruges ved indeholdelsen af udbytteskat. Modellen foreskriver ikke krav om at aktionærgrupperne inddeles 
af lande, men at aktionærer fra forskellige lande kan placeres i samme depot, hvis bare 
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne foreskriver den samme skattesats. Dette vil ligesom i model II kræve 
en ændring af det nuværende registreringssystem, så det kan suppleres med oplysninger om det 
skattemæssige ejerskab. 
 

                                                           
61 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 79-80 



Side 28 af 67 
 

Det er Finans Danmarks forslag at der ved indeholdelse af en lavere skattesats end 27 %, kræves at det 
kontoførende institut har oplysninger og den fornødne dokumentation, til begrundelse herfor. De oplyser 
samtidigt at banksektoren kun kan erklære sig på forhold hos egne kunder, og dermed udelukkende kan 
etablere og registrere depoter med den korrekte udbytteskattesats for disse kunder. Er kunden en 
mellemmand og skattesatsen derfor afhænger af denne kundes skatteforhold, må erklæringen til 
nettoindeholdelse komme fra denne kunde eller kundens kunde. Finans Danmark foreslår ydermere at der 
sker sondring mellem fuld kildeskat, reduktion ned til 15 % (OECD-standard) samt reduktion under 15 % 
ned til 0 %. For reduktion ned til 15 % skal pengeinstitutterne kunne levere dokumentation på SKATs 
forlangende, hvor dokumentation for retmæssigt ejerniveau skal leveres op gennem kæden af banker til 
den autoriserede værdipapiroperatør, før der kan ske reduktion til mindre end 15 %. 
 
Finans Danmarks model bygger endvidere på at der foretages objektive legitimations- og erklæringskrav, 
sådan at der udarbejdes differentierede oplysnings- og dokumentationskrav, afhængig af den enkelte 
aktionærs karakter. Det foreslås at kravene derfor vil være flere eller færre alt efter om aktionæren er en 
fysisk person, erhvervsvirksomhed, finansiel virksomhed eller pengeinstitut. 
 
I tilfælde hvor SKAT vil udføre kontrol, skal de kontakte det kontoførende institut som vil indhente 
dokumentationen hos de bagvedliggende pengeinstitutter. Det er ikke et krav at det kontoførende institut 
skal have dokumentationen liggende, men blot have registreret oplysninger samt hvor de kan fremskaffe 
dokumentation der begrunder nettoindeholdelse ned til 15 %. Det er Finans Danmarks forslag at de 
begrundende oplysninger og tilhørende dokumentation kan tage udgangspunkt i den type erklæring der 
normalt kræves fra et andet lands skattemyndigheder. 
 
Modellen lægger op til at aktionærer, der ikke umiddelbart opfylder de objektive legitimationskrav og 
erklæringskrav til en lavere nettoindeholdelsessats, eller slet ikke kan fremlægge dokumentation, beskattes 
med 27 %, svarende til den danske kildeskat. 
Opfylder man ikke dokumentationskravene på udbetalingsdagen, giver modellen mulighed for at der 
efterfølgende kan søges refusion via en manuel ordning. Refusionsanmodningen skal referere til 
depotnummeret i registreringsinstituttet, sådan at SKAT har mulighed for at holde anmodningen op imod 
dataene registreret i registreringsinstituttet og kontrollere at der ikke refunderes mere udbytteskat end der 
har været indeholdt. Da denne refusionsanmodning skal referere tilbage til depotnummeret, som udbyttet 
er udbetalt til, vil flere aktionærer deltagende i et omnibus- eller nomineedepot skulle referere til samme 
depotnummer. Anmodningerne skal dog foretages gennem det kontoførende institut eller depotbanken, 
for at sikre bedst muligt at der ikke sker forskydning af tilbagesøgningpotentialet i samme depot.  
 
Finans Danmark lægger ydermere op til en eventuel voucherordning. Som udgangspunkt er der lagt op til at 
refusionsanmodninger foretages gennem de kontoførende institutter, hvorfor disse vil stå for afstemning 
på værdipapirniveau. Voucherordningen er en alternativ løsning, der går uden om de kontoførende 
institutter og SKAT skal derfor selv forestå afstemningen. Voucherordningen skal derfor etableres for at 
sikre støtte til SKAT og sikre, at der sker korrekt allokering af tilbagesøgningspotentialet på depotniveau. 
Ansvaret for korrekt allokering skal dog stadig ligge hos den skattemæssigt retmæssige ejers pengeinstitut, 
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som skal bestille en tax voucher indeholdende det tilbagesøgningspotentiale, der tilfalder den retmæssige 
ejer. Voucheren modtager den retmæssige ejer, og SKAT modtager en kopi af denne, sådan at de kan sikre 
originaliteten af den modtagne voucher. Er der sket en fejl i allokeringen, er det det pengeinstitut som har 
foretaget bestillingen af den enkelte tax voucher, der har ansvaret for at udrede fejlallokeringen.    
 
Denne model lægger op til at der etableres en særskilt registrering af aktielån i værdipapirer, som skal 
danne grundlag for SKATs kontroller af, at der ikke indeholdes eller refunderes udbytteskat til en ikke-
skattemæssigt retmæssig ejer, såfremt der har været foretaget aktielån henover udbyttedagen. Den 
nuværende praksis med at långiver er den skattemæssigt retmæssige ejer fastholdes ved denne model, 
selvom Finans Danmark anser denne praksis for værende modstridende med international praksis, hvor 
låntager er skattemæssigt retmæssig ejer i låneperioden. Finans Danmark ser dog helst at den nuværende 
praksis fastholdes, da denne ikke er lige så administrativt tung og usikker. Låntager vil kunne modtage 
udbytte, men det vil være långiver der får foretaget nettoindeholdelsen. Er det en dansk långiver, ville 
dette ske som en del af den forudbetalte skat og ellers via refusion, såfremt långiver er udenlandsk. Finans 
Danmark har ikke i deres model konkretiseret implementeringen af aktielånsregistreringen62.  
 

Ejerbegreb Skattemæssigt retmæssige ejer 

Beskatningsprincip Nettoindeholdelse 

Registrering Registrering af enkelt aktionær 
Muligt at registrere samledepoter opdelt i 
aktionærgrupper 

Refusion af udbytteskat Refusion via voucherordning 

 
 
  

                                                           
62 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 81-85 
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3.2.5 OPSAMLING 
Som det fremgår af nedenstående skema, ligger de fire modellers grundlæggende elementer meget tæt op 
ad hinanden og modellerne er mere eller mindre variationer af hinanden. Det havde været interessant hvis 
Finans Danmark eksempelvis havde udarbejdet en model, før de læste arbejdsgruppens modeller, for at se 
om dette havde givet en ny og anden vinkel eller tilgang til at løse problemet, da deres model mest af alt er 
en detaljeret blanding af arbejdsgruppens modeller. Som det fremgår af skemaet nedenfor, bygger alle 
modeller på den skattemæssigt retmæssige ejer, hvilket virker naturligt og umiddelbart som det eneste 
rigtige. Alle fire modeller tager desuden udgangspunkt i nettoindeholdelse, hvilket virker fornuftigt, da man 
på denne måde gerne skulle have afklaret indeholdelse af den korrekte sats inden udbetalingen af 
udbyttet, hvorfor dette gerne skal løse en stor del af refusionsadministrationsbesværet. 
Nettoindeholdelsen vil man i alle modellerne for enkeltdepotaktionærer løse ved en registrering foretaget i 
registreringsinstituttet af den enkelte aktionærs pengeinstitut. Model II og Finans Danmark muliggør 
registrering af samledepoter opdelt i aktionærgrupper, hvori de deltagende aktionærer placeres i en 
gruppe med en korrekt skattesats for deres skattestatus. For model I og model III vil nettoindeholdelse for 
aktionærer i samledepot kræve registrering af den individuelle aktionær. Det er kun model III og Finans 
Danmarks model der giver mulighed for at en aktionær kan søge refusion af for meget indeholdt 
udbytteskat, hvis aktionæren ikke har ladet sig registrere eller ikke har nået det inden udbetalingsdagen for 
udbyttet. Begge modellerne lægger op til at refusionsanmodninger skal foregå via en voucherordning, som 
dog ikke er nærmere beskrevet hvordan vil fungere. Det er således ikke muligt i model I og model II, uanset 
grunden til at en aktionær har fået indeholdt forkert udbytteskat at søge om refusion.  
 

 Model I Model II Model III Finans Danmark 

Ejerbegreb Skattemæssigt 
retmæssige ejer 

Skattemæssigt 
retmæssige ejer 

Skattemæssigt 
retmæssige ejer 

Skattemæssigt 
retmæssige ejer 

Beskatningsprincip Nettoindeholdelse Nettoindeholdelse Nettoindeholdelse Nettoindeholdelse 

Registrering Registrering af 
enkelt aktionær 
Ej muligt at 
registrere 
samledepoter 

Registrering af 
enkelt aktionær 
Muligt at 
registrere 
samledepoter 
opdelt i 
aktionærgrupper 

Registrering af 
enkelt aktionær 
Ej muligt at 
registrere 
samledepoter 

Registrering af 
enkelt aktionær 
Muligt at 
registrere 
samledepoter 
opdelt i 
aktionærgrupper 

Refusion af 
udbytteskat 

Det er ikke muligt 
at søge refusion 

Det er ikke muligt 
at søge refusion 

Refusion via 
voucherordning 

Refusion via 
voucherordning 

 



Side 31 af 67 
 

4. ANALYSE 

4.1 BAGGRUND TIL ANALYSE 

4.1.1 ADMINISTRATION EFTER AUGUST 2015 
Efter at det blev opdaget at der blev svindlet med refusionen af udbytteskatter, stoppede SKAT midlertidigt 
alle udbetalinger af udbytterefusion i august 2015. SKAT åbnede d. 1. januar 2016 for muligheden for at 
søge refusion af indeholdt udbytteskat der overstiger den gældende danske ret eller en DBO, i en ny digital 
løsning af udbytteblanketten. Refusion kan søges af både begrænset skattepligtige og ikke-skattepligtige 
personer til Danmark, af både aktionærer eller repræsentanter for aktionærer. Udbytterefusionen kan kun 
søges for én aktionær pr. blanket, men hver blanket kan indeholde anmodning af op til 20 forskellige 
udbytteudlodninger.  
 
Den midlertidige digitale blanket indeholder fem betingelser, der skal dokumenteres for at få refusion af 
udbytteskat. 

- Betingelse 1: Aktionæren eller dennes repræsentant skal til ansøgningen anvende den digitale 
blanket. Skal en repræsentant ansøge for flere aktionærer, kan repræsentanten anvende SKATs 
masseafleveringsformat.  

- Foretages ansøgning af en repræsentant, skal denne kunne forelægge en underskrevet 
fuldmagt fra aktionæren. Er der flere repræsentanter mellem aktionæren og den 
anmodende repræsentant, skal der foreligge fuldmagt fra alle repræsentanter.  
 

- Betingelse 2: Aktionæren skal være begrænset skattepligtig eller ikke skattepligtig til Danmark.  
- Der skal vedhæftes en erklæring eller anden dokumentation underskrevet af en kompetent 

udenlandsk myndighed, der bekræfter aktionærens skattemæssige hjemsted på 
udbyttedagen. Dette kan fraviges hvis der er vedlagt gyldigt udbyttefrikort63, udstedt af 
Skattestyrelsen. Betingelsen er ikke tilstrækkeligt dokumenteret ved kopi af pas. 
 

- Betingelse 3: For at der kan søges refusion, skal der være indeholdt dansk udbytteskat af udbyttet. 
Dokumentationskrav oplistes under betingelse 4. 
 

- Betingelse 4: Aktionæren skal være den skattemæssigt retmæssige ejer af aktierne på tidspunktet 
for vedtagelsen at udbyttet. Følgende dokumentationskrav vedrører også betingelse 3. 

- Der skal vedlægges udbyttenota eller meddelelse fra depotbank om modtaget udbytte 
hvoraf det fremgår at der er indeholdt dansk udbytteskat. Heraf vil tidspunktet for 
vedtagelsen af udbytte som oftest også fremgå.  

- Der skal vedlægges dokumentation for at pengene er gået ind på aktionærens konto i form 
af kopi af kontoudtog, eventuelt suppleret af SWIFT-bekræftelse eller skærmprint fra 
bankens system.  
 

                                                           
63 Gives til en række foreninger og institutter som er registreret i VP gennem et depot i en dansk bank. - Kilde: 
kortlink.dk/skat/xp45 - Udbyttefrikort 
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- Der skal vedlægges depotoversigt til at give overblik over aktionærens aktiebeholdning på 
tidspunktet for udbyttevedtagelse, således at der er overensstemmelse mellem 
beholdningen på udbyttedagen og antallet af aktier der søges refusion for. Herudover skal 
der vedlægges beholdningsoversigt hvoraf transaktioner af aktien, fra udgangen af forrige 
kalenderår frem til 6 måneder efter udbyttedagen, eller dagen der søges refusion hvis 
denne ligger inden de 6 måneder, fremgår. 

- Der skal vedlægges dokumentation for køb og salg af aktier der er foregået indenfor 6 
måneder før og efter udbyttedagen, i form af handelsbevis, kvittering eller SWIFT-
bekræftelse. Søges der refusion inden 6 måneder efter udbyttedagen, vedlægges 
dokumentation frem til ansøgningstidspunktet.  

- Det skal ved ansøgning fremgå om aktier er lånt fra andre eller lånt til andre på 
udbyttedagen, jf. praksis om aktielån beskrevet i afsnit 2.1.9. 
 

- Betingelse 5: Den indeholdte danske udbytteskat skal overstige den jf. en DBO eller gældende 
dansk ret, endelige skat, for at der kan foretages refusion. 

- Der skal i den digitale blanket oplyses grundlaget for, at aktionæren at berettiget til 
udbytteskat. Retten til refusion kan fremgå af en DBO, moder- eller 
datterselskabsdirektivet eller dansk gældende ret.  

 
Alle fem betingelser skal kunne dokumenteres på tidspunktet for ansøgningen, for at der kan foretages 
refusion64.  
 
SKAT genoptog udbetalingerne af refusion d. 17. marts 2016, i det omfang at der forelå den fornødne 
dokumentation. SKAT oplyste at man som anmoder måtte forvente lange sagsbehandlingstider. SKATs nye 
styrelse for administration af udbytte, udsendte brev til alle refusionsanmodere der har anmodet inden d. 
1. maj 2018, om forventet forlænget sagsbehandlingstid, såfremt dennes sag ikke allerede er blevet 
behandlet og såfremt dokumentationen har været tilfredsstillende65. 
 
 

4.1.2 BLOCK CHAIN 
Blockchain er en teknologi der er udviklet til at lagre en række af informationer, sådan at disse 
informationer ikke kan kopieres eller gengives. Blockchain er en internetbaseret teknologi. Blockchain 
består som navnet angiver, af en kæde af blokke. Hver blok indeholder information af en eller anden art, og 
skal denne information videregives til f.eks. en anden person, vil der dannes en ny blok i kæden, som 
refererer tilbage til den forrige blok. Teknologien fungerer sådan at kæden hele tiden opdateres og 
sammenlignes med andre dele af samme blokkæde på tidligere personers computer, som har været en del 
af kæden. Der dannes altså både en “kopi” hos den person der videregiver en blok og den der modtager en 
blok, som refererer til hinanden.  

                                                           
64 kortlink.dk/skat/xp44 
65 kortlink.dk/skat/xp45 - Refusion af udbytteskat 
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Skal man ændre eller snyde med kæden, er det altså ikke nok kun at ændre i den sidste persons blok, for så 
vil referencen til den tidligere blok pludselig ikke passe og der vil opstå en fejl på kæden. Lykkes det også at 
ændre den forrige blok i kæden, vil der i stedet opstå en fejl i referencen her. Det kan derfor kun lade sig 
gøre at snyde med en kæde, hvis man på samme tid kan ændre alle led i kæden.  
Blockchain er den teknologi der ligger bag handlen med kryptovaluta som bl.a. Bitcoins, og som sørger for 
at der er et transaktionsspor.  
Blockchain er ikke kun nyttigt til avancerede globale internethandler med elektroniske penge bestående af 
uendeligt lange talkombinationer. Block chain-teknologien kan bruges til alt, hvor der er behov for at vide 
hvem der er den originale ejer, og hvor man vil være sikker på at informationen ikke kan stjæles, kopieres 
eller ændres. 
 
 

4.1.3 ANDRE LANDES ADMINISTRATION 
Den tværministerielle arbejdsgruppe oplister en række landes udbytteadministrationen, herunder deres 
dokumentationskrav og refusionsproces. Vi vil i dette afsnit kort gengive disse landes 
udbytteadministration. 
 
 

4.1.3.1 SVERIGE 
Den retmæssige ejer af en aktie kan via en blanket søge refusion af for meget indeholdt udbytteskat af 
udbytte fra et svensk selskab. Refusionen baseres på den interne skattesats eller en skattesats indgået 
mellem Sverige og den pågældende fremmedstat, hvis denne sats er lavere.  
 
For refusion anvendes en blanket som vedlægges påkrævet dokumentation for den indeholdte udbytteskat. 
Refusionen kan søges både af den retmæssige ejer selv eller dennes pengeinstitut. Det er dog ikke muligt at 
foretage ansøgninger som en samlet gruppe aktionærer. Dokumentationskrav herunder: 

- ”Identifikation af ansøger og angivelse af juridisk status 
- Det udloddende selskab 
- Antal aktier 
- Ejerandel (ikke børsnoterede selskaber) 
- Udbyttedato 
- Udbyttestørrelse 
- Den indeholdte skat 
- Refusionsbeløb 
- Bekræftelse på ejerskab på udbyttedatoen samt at ansøger ikke er hjemmehørende i Sverige 
- Attestation om bopæl/skattepligt fra lokal myndighed.” 66 

 
  

                                                           
66 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 60 
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Den svenske skattemyndighed møder især to problemer. Der er ofte mangel eller brug for dokumentation 
til identifikation af den endelige modtager og det er svært at afgøre ægtheden af attestationen om bopæl 
og skattepligt, og herunder om pengeinstituttet har undersøgt den retmæssige ejers hjemmehørende 
grundigt nok67. 
 
 

4.1.3.2 NORGES 
Den retmæssige ejer af en aktie kan søge refusion af for meget indeholdt udbytteskat af udbytte fra et 
norsk selskab. Refusionen baseres på den interne skattesats eller en skattesats indgået mellem Norge og 
den pågældende fremmedstat, hvis denne sats er lavere. 
 
Det er kun den retmæssige ejer der er berettiget til udbytterefusion, portfoliomanagers m.fl. kan altså ikke 
selvom de er registreret som modtager få refusion. Sendes udbyttet af den retmæssige ejer videre, kan der 
ikke ske refusion til modtageren. Det er i den norske model, som udgangspunkt ikke muligt som person at 
få den fulde indeholdte kildeskat refunderet. Ansøgninger foretages individuelt og er ikke en særlig blanket 
til refusionsanmodningen. Som udgangspunkt skal ansøgning ske senest et år efter udløbet af det 
kalenderår udbytte blev udloddet i, dog gives der dispensation op til tre år. Refusionen kan søges efter 3 
modeller - dobbeltbeskatningsoverenskomst-refusion, aktionærmodellen (for personer) eller 
skattefritagelsesmodellen(selskaber). Dokumentationskrav herunder: 
”Generelle krav: 

- Navn og adresse 
- Grundig beskrivelse af ansøgers juridiske status (ej personer) 
- Antal aktier 
- Udbyttedato 
- Udbyttestørrelse 
- Dokumentation for at udbytte er indsat på ansøgers konto 
- Konto i værdipapircentral, hvortil udloddende selskab har betalt udbytte. 
- Oversigt at kædeoverførsler mellem pengeinstitutter fra udloddende selskab til endelig modtager 
- Dokumentation fra pengeinstitut på den indeholdte skat 
- Refusionskravet samt oversigt over alle modtagne udbytter 
- Konto til refusionsbeløbet 
- Attestation om bopæl/skattepligt for det år kildeskatten er indeholdt 
- Fuldmagt, såfremt der anvendes agent til ansøgningen 

Yderligere krav aktionærmodellen 
- Købsdato og antal aktier pr. handel for den gældende aktie 
- Dokumentation for at ansøger var retmæssig ejer d. 31. december i udbytteåret 

Yderligere krav skattefritagelsesmodellen 
- Den norske enhed, den retmæssige ejer kan sammenlignes med 
- Dokumentation for at den retmæssige ejer driver reel aktivitet i EU.” 68 

 

                                                           
67 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 60 
68 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 61 
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Arbejdsgruppen oplyser ikke om de norske skattemyndigheder har problemer med verifikationen af den 
modtagne dokumentation eller mangel på vedlagt dokumentation69.  
 
 

4.1.2.3 FINLAND 
Den retmæssige ejer af en aktie kan via en blanket søge refusion af for meget indeholdt udbytteskat af 
udbytte fra et finsk selskab. Refusionen baseres på den interne skattesats eller en skattesats indgået 
mellem Finland og den pågældende fremmedstat, hvis denne sats er lavere.  
 
For refusion anvendes en blanket som vedlægges påkrævet dokumentation for den indeholdte udbytteskat. 
Dokumentationskrav herunder: 

- ”Attestation i original om bopæl/skattepligt for det år kildeskatten er indeholdt. 
- Fuldmagt, såfremt der anvendes agent til ansøgningen 
- Begrundet anmodning, hvor tilbagesøgningen sker med henvisning til EU-retten 

 
Yderligere oplysninger, hvis skattemyndighederne beder om det: 

- Udbytteattest (voucher) attesteret af depotbanken 
- En oversigt over den fulde kæde af transaktioner fra det udloddende selskab gennem 

pengeinstitutter til den endelige udbyttemodtager, såfremt det for skattemyndighederne ikke har 
været muligt at registrere en konstatere em korrekt anvendt kildeskattesats og/eller landekode for 
pengeinstitutkontoen, for det første modtagerinstitut i udlandet. 

 
Fremtidige hensigter 

- En grundig beskrivelse af ansøgers juridiske status 
- Købsdato for aktierne 
- Eventuelle forpligtelser til at videregive udbyttet til tredjemand.” 70 

 
De finske skattemyndigheder møder især udfordringer med fastlæggelse af retmæssige ejer og skifte af 
identifikation i forbindelse til udbytteattesterne. Det ses ofte at der indsendes mangelfulde og falske 
udbytteattester, som opdages i forbindelse med krydsreferering til det udloddende selskabsårsrapport. Det 
er ofte i forbindelse med aktier ejet i onmibus depoter at der er besværligheder fundet med 
identifikationen af den retmæssige ejer. Her ses det at aktieejerne enten har skiftet navn eller TIN, således 
at der ikke er overensstemmelse til det navn der er registreret på udbyttekvitteringen og/eller 
attestationen om bopæl/skattepligt71.  
  

                                                           
69 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 61 
70 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 62 
71 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 62 
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4.1.2.4 TYSKLAND 
Den retmæssige ejer af en aktie kan via en blanket søge refusion af for meget indeholdt udbytteskat af 
udbytte fra et tysk selskab. Refusionen baseres på den interne skattesats eller en skattesats indgået mellem 
Tyskland og den pågældende fremmedstat, hvis denne sats er lavere.  
 
Indeholdelse af udbytteskat foretages af depotbanken, og ikke af det udloddende selskab, hvis udbytte 
udbetales til et udenlandsk pengeinstitut. Det vil altså være det sidste led i kæden af tyske pengeinstitutter 
som udbetaler udbyttet til det udenlandske pengeinstitut, der indeholder udbytteskatten. Det vil oftest 
være Clearstream Frankfurt AG, den tyske pendant til VP-Securities der vil ende med at indeholde 
udbytteskatten. 
 
Der kan kun udstedes udbyttebeviser til modtagere, som har fået indeholdt udbytteskat. Beviset kan kun 
udstedes af det pengeinstitut som har indeholdt udbytteskatten, hvorfor dette er en sikring for at der er 
har været indeholdt. 
 
De tyske skattemyndigheder opdagede at der blev svindlet med refusionen af udbytteskatterne og 
gennemførte derfor i 2012 en omlægning af reglerne. Svindlen foregik ved short selling omkring 
udbyttedagen, hvilket muliggjorde tilbagesøgning af refusion for både køber og sælger. 
 
Der oplyses ikke hvad der skal foreligge af oplysninger og dokumentation ved indsendelse af en blanket til 
anmodning om refusion72.  
 
 

4.1.2.5 CANADA 
Den retmæssige ejer af en aktie kan via en blanket søge refusion af for meget indeholdt udbytteskat af 
udbytte fra et canadisk selskab. Refusionen baseres på den interne skattesats eller en skattesats indgået 
mellem Canada og den pågældende fremmedstat, hvis denne sats er lavere. 
 
Blanketten til ansøgning om refusion skal indsendes senest 2 år efter det kalenderår udbyttet er udloddet i, 
er udløbet. Dokumentationskrav herunder: 

- ”Den udbyttegivende aktie 
- Udbyttedato 
- Antal aktier på udbyttedatoen 
- Udbyttets størrelse 
- Den indeholdte udbytteskat og dato for indeholdelse 
- Den endelige korrekte skat 
- Refusionsbeløbet 

 
  

                                                           
72 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 63-64 



Side 37 af 67 
 

Yderligere obligatoriske oplysninger 
- Dokument attesteret af notar, hvorved ejerskab af aktierne er attesteret 
- Dokument attesteret af notar, som bekræfter at ansøger er retmæssig ejer 
- En beskrivelse af berettigelsen af refusionskravet 
- Pantsætningsaftale 
- Detaljeret redegørelse for sammenhæng mellem depotbank, advokat eller lignende og den 

retmæssige ejer. 
- Detaljeret redegørelse for den skat, der er indeholdt i Canada. 

 
Yderligere oplysninger, såfremt skattemyndighederne beder om det 

- Et bevis for, at udbyttet er modtaget, og at der er betalt skat eller at udbyttet er skattepligtigt i det 
land, hvor den retmæssige ejer er hjemmehørende. 

- En eventuel revision i det land, hvor den retmæssige ejer er hjemmehørende vedlagt eventuel 
yderligere dokumentation for kravets berettigelse.” 73 

 
Det oplyses ikke om der er nogle særlige problemer i forbindelse med refusionerne for de canadiske 
skattemyndigheder74.  
 
 

4.1.4 VOUCHERORDNING 
Der er i ovenstående model III og Finans Danmark-modellen lagt op til at refusion af for meget indeholdt 
udbytteskat, skal ske via en voucherordning. Ingen af modellerne beskriver dog nærmere hvordan det 
forestilles at en sådan ordning skal fungere. Afsnittet her vil derfor være opgavens umiddelbare forslag til 
hvordan en voucherordning kunne fungere. Dette vil endvidere danne grundlag for analyserne senere i 
rapporten.   
 
En voucher er en form for værdikupon og vedrører ofte et tilgodehavende til noget specifikt. I dette tilfælde 
en værdikupon på tilgodehavende udbytteskat. Voucheren skal udstedes til den skattemæssigt retmæssige 
ejer, i forbindelse med at dennes pengeinstitut anmoder om refusion. Der skal sendes en kopi af voucheren 
til SKAT. Det skal kun være muligt for det pengeinstitut som aktionæren har sine aktier igennem at søge 
refusion af udbytteskat, for relevante beholdninger ejet i samme pengeinstitut. Ejes eksempelvis den 
samme udbytteaktie igennem to forskellige pengeinstitutter, kan hvert af institutterne kun søge refusion 
for den beholdning der er i instituttets egen værdipapirordning. Der vil således kun være én person der har 
den modsvarende voucher, til den som SKAT behandler. Det skal være muligt at søge refusion frem til 
udgangen af den 3. måned efter udbyttedagen. Herefter vil SKAT skulle gennemgå de modtagne vouchere 
og opgøre om der er overensstemmelse mellem modtaget indeholdt udbytteskat, udenlandsk ejerandel 
iflg. udloddende selskab og summen af anmodede refusioner. Opstår der identificerbare 
uoverensstemmelser som eks. to ens vouchernumre med informationer fra to forskellige personer, sendes 
disse tilbage til pengeinstituttet som har foretaget anmodningen, som derefter må rede ud hvem der er 
den korrekte modtager.  

                                                           
73 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 62-63 
74 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 62-63 
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Der kunne eventuelt indføres en tidsfrist for svarmulighed eller voucheren vil blive annulleret - dette kunne 
være 1-2 måneder. Opstår der situationer hvor det ikke er identificerbart hvorfor der er anmodet om et 
samlet større refusionsbeløb end der totalt har været indeholdt i udbytteskat eller langt fra er i 
overensstemmelse til ejerprocenten fra udlandet, bør det sendes tilbage til pengeinstitutterne til egen 
gennemgang, med yderligere dokumentationskrav til det tilhørende depot. Forbedres voucherne ikke til en 
sandsynlig sum, må der ske stilstand af refusionen indtil forholdet er bragt i orden.  
 
 

4.2 ANALYSE AF LØSNINGSFORSLAG 

Analyserne af de fire medtagne løsningsforslag er foretaget på baggrund af opgavens beskrivelser af 
modellerne. Arbejdsgruppens analyse af de enkelte modeller er først gennemlæst efter at opgavens egne 
analyser er foretaget. Dette for ikke at blive begrænset og/eller påvirket, og få en mere fri og bred analyse. 
Hvert analyseafsnit vil indeholde opgavens analyse, en arbejdsgruppeanalyse samt en opsamling på 
analyserne. 
 
 

4.2.1 ANALYSE AF MODEL I 
Vi antager ud fra beskrivelserne af model I, i Rapport om administration af udbyttebeskatning, at det er 
muligt for de udenlandske pengeinstitutter selv at foretage registrering af aktionærerne direkte i 
registreringsinstituttet i Danmark.  
 
Det er en forbedring af sikkerhed mod snyd at, der skal ske registrering af den enkelte aktionær, og hermed 
bedre overblik over ejerskabet af værdipapirer.  
At forpligtelsen til at finde dokumentation frem ligger hos de danske pengeinstitutter, er selvfølgelig en 
øget byrde for disse, som kan ende i gebyrer for aktionærerne. Samtidig er det en lettet byrde for SKAT, 
sådan at de kan koncentrere sig om kontrollen, frem for lange korrespondancer med diverse udenlandske 
aktionærer og banker. 
 
En udfordring set med udenlandske aktionærers øjne vil være at skulle være på forkant med registrering, 
hvis man ønsker at investere i danske virksomheder og tidspunktet for investering ligger tæt på 
udbytteudlodning. 
Som individuel udenlandsk aktionær må det i denne model være op til den enkelte at få sig registreret i 
registreringsinstituttet i Danmark via sit kontoførende institut. Det står den enkelte aktionær frit for at blive 
registreret, men der kan ikke opnås begrænset nettoindeholdelse af udbytteskat såfremt registreringen 
ikke er foretaget. Processen virker relativt simpel og overskuelig for den enkelte aktionær, og det 
kontoførende institut som skal foretage registreringen i Danmark, ligger formodentlig inde med mange af 
de krævede oplysninger som følge af personens engagement i instituttet. Det vil muligvis forekomme at de 
udenlandske institutter vil tage et gebyr for at samle og foretage registreringen, som den enkelte aktionær 
vil skulle betale. 
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For udenlandske samledepoter ligger der en administrativ byrde i at skulle registrere den enkelte aktionær 
da modellen ikke muliggør nettoindeholdelse på depotniveau. Den enkelte aktionær skal dog kun 
registreres én gang, da registreringen skal ske i det danske registreringsinstitut - denne registrering kan 
godt foretages af et udenlandsk kontoførende institut. Modellen tydeliggør ikke hvordan det vides om en 
aktionær i forvejen er registreret. For at den administrative byrde bliver mindst mulig, bør det være let for 
de udenlandske institutter og depotbanker at finde ud af om en aktionær er registreret. Registreringen af 
den enkelte aktionær skal kunne slås op i systemet på CPR/CVR/TIN eller eventuelt kunne udstedes som et 
bevis, som aktionæren kan fremvise ved deltagelse i depoter i forskellige institutter.  
 
Registrering af nye aktionærer i samledepoterne, kan afhængig af processens tidsramme, give udfordringer 
for hvornår samledepoterne kan lade disse aktionærer købe sig ind i depotet. Er aktionæren ikke registreret 
og kan dette ikke nås inden udbetalingstidspunktet, kan denne ikke opnå nedsat udbytteskattesats, og skal 
derfor enten frasige sig udbytte og købe sig ind efter udbetalingsdagen eller betale fulde 27 % udbytteskat. 
Modellen giver ikke mulighed for refusion af nogen art, hvorfor en aktionær der registreres efter 
udbyttedagen, ikke vil kunne opnå udligning til en DBO-sats af udbytteskatten efterfølgende.   
 
Det fremgår ikke som en del af de opstillede forudsætninger for nettoindeholdelse, som denne model 
bygger på, at der som en del af registrering skal indhentes dokumentation fra de lokale skattemyndigheder, 
som ellers hidtil har været påkrævet for refusionsanmodninger via blanketordningen for private 
aktionærer. Dette virker umiddelbart som et svagt punkt i modellen, da dette må være en af de stærkeste 
bekræftelser på en aktionærs skatteforhold, da adresse eller CPR, ikke alene kan bekræfte i hvilket land der 
betales skat. Det vil forekomme for et fåtal at de har tilpas mange sammenhængende oplysninger til at 
kunne erklære sig på at være skattepligtig til et bestemt land, uden at dette er tilfældet. Det menes dog at 
det må kunne lade sig gøre at have CPR/TIN og adresse i et land man tidligere har boet i og eventuelt ejer 
en adresse, hvorfor dette vil kunne fremstå som skattemæssigt hjemsted, selvom man måske bor og har sin 
indkomst et andet sted i verden. 
 
Modellen beskriver ikke om der er indlagt regler for opdatering af oplysninger registreret i det danske 
registreringsinstitut, som må antages at være en vigtig del af modellen, da korrekte oplysninger 
forudsætter at den løbende nettoindeholdelse er korrekt. Hvis nettoindeholdelse fremadrettet baseres på 
de først registrerede oplysninger i registreringsinstituttet, er der behov for at disse opdateres løbende og 
en kontrol der sikrer at dette bliver gjort med et interval på eksempelvis 2, 3 eller 5 år. For at dette bliver 
en sikker proces, bør der indsendes ny dokumentation, foretages ny registrering eller lignende, der ikke 
bare er at bekræfte, at oplysningerne er uændret siden registrering.  Kontrol af oplysningerne kan for SKAT 
blive en tung byrde alt efter hvor ofte og hvordan opdateringen skal foretages.  
 
Nettoindeholdelse vil resultere i et potentielt enormt antal registreringer af aktionærer, og SKAT bør derfor 
have en kontrolproces til at sikre at de angivne oplysninger er korrekte. Det skal være muligt for SKAT f.eks. 
at bede om bekræftelse på kontroloplysninger fra forskellige lande. Hvis ikke ovennævnte dokumentation 
fra lokale skattemyndigheder vedlægges ved registreringen i registreringsinstituttet, må bekræftelse på 
kontroloplysninger være en absolut nødvendig standardhandling, som foretages helst for alle 
registreringer, men i det mindste stikprøvemæssigt. Dette vil også være en tung arbejdsmæssig byrde for 
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SKAT, hvorfor der for modellen bør udarbejdes strammere retningslinjer, til undgåelse af tunge 
arbejdsbyrder og opnåelse af større sikkerhed.  
 
Der ligger endvidere en problematik ved nettoindeholdelse i forhold til om den enkelte registrerede 
aktionær selvangiver sit udbytte og udbyttebeskatning. Ved refusionsanmodninger via den gamle 
blanketordning, dokumenterede aktionærer at der var indeholdt skat i bopælslandet. Det er kun 
dobbeltbeskatningsoverenskomsternes formål at der ikke betales fuld skat i to lande for samme indtægt. 
Selvangives det danske udbytte og udbytteskat ikke, og betaler aktionæren derfor ikke skat heraf i 
hjemlandet, er der ikke belæg for nettoindeholdelse. Er man som dansker registreret i et dansk 
pengeinstitut eller depotbank, er disse pligtige til at indberettet oplysninger om dig til SKAT - herunder 
aktiebeholdninger, køb/salg, udbytte, indeståender mm. Hvis dette ikke er tilfældet for alle udenlandske 
banker og depotbanker, for lande med en DBO, vil ovenstående problematik i forhold til nettoindeholdelse 
opstå. 
 
Det er svært at forestille sig en model baseret på nettoindeholdelse og uden mulighed for refusion ikke 
kommer til at påvirke det danske aktiemarked. Den største faktor ved denne model, er at byrden for 
udenlandske samledepoter bliver enorm de første par år, da alle skal registreres i det danske institut og 
dernæst kan der være mange af dem som deltager i samledepoterne der har valgt denne løsning fordi det 
skal være let. Man kunne godt forestille sig at nogle af de mindre udenlandske institutter som hidtil har haft 
samledepoter med danske udbytteaktier, enten opgiver disse depoter/aktier eller laver ordninger sådan at 
de større institutter som har mere kapacitet, har disse depoter eller står for registreringerne, hvilket jf. 
modellen kræver at de også har aktionæren som depotkunde.  
 
Modellen tager ikke umiddelbart højde for håndteringen af aktielån og hvordan disse skal registreres. Vi 
antager derfor at der med modellen ikke er påtænkt ændring af den danske skatteretlige betragtning af 
aktielån. Det er dog stadig vigtigt at håndteringen heraf klarlægges, da registrering af fysiske og juridiske 
udenlandske personer ikke forhindrer forkert registrering i forbindelse med aktielån. Som beskrevet i 
tidligere afsnit om aktielån, betragter dansk lovgivning långiver som skattemæssigt retmæssige ejer, 
hvorfor der ikke kan ske “almindelig” registrering af låntager, da denne ikke vil være berettiget til udbytte 
og udbytterefusion af en dansk aktie. Der er dog yderligere komplikationer i forbindelse med aktielån. Det 
er ikke nødvendigvis synligt at der sker aktielån, hvorfor det kan blive vanskeligt at registrere dette, såfremt 
parterne i lånet ikke ønsker at dette registreres. Som bekendt er der ikke umiddelbart noget ulovligt ved at 
indgå i et aktielån - disse muliggør desværre bare snyd med bl.a. skattesatser, udbytte og udbytterefusion, 
specielt set fra den danske betragtning, da man kan flytte udbyttet til lande med mere lempelige regler.  
 
 

4.2.1.1 ARBEJDSGRUPPENS ANALYSE 
Det forventes at modellen nedbringer risikoen for svindel, da den enkelte aktionær skal registreres for at få 
nettoindeholdelse af udbytteskat, hvilket er en væsentlig fordel. Endvidere giver de af SKAT definerede 
oplysninger for at kunne opnå nettoindeholdelse, SKATs mulighed for at kontrollere oplysningerne inden 
udbyttet udloddes.  
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Registreringen af den enkelte aktionær samt erklæringen om at der ikke foreligger et aktielån, må antages 
at medvirke til at imødegå, at der via aktielån sker spekulation i at flytte ejerskabet af aktien for at opnå 
lavere beskatningsprocent uretmæssigt. Da registreringen og egenerklæringen kan forfalskes, kan det dog 
ikke garanteres at der i modellen sker nettoindeholdelse med den korrekte skattesats. Modellen giver dog 
SKAT bedre mulighed for at udføre kontrol.  
 
Registreringen af den enkelte aktionær indebærer også at hvis aktionæren alene har sine aktiebesiddelser 
via et omnibus- eller nomineedepot, kan denne ikke umiddelbart opnå nettoindeholdelse. Dette vil kræve 
at den enkelte aktionær i depotet bliver registreret inden udbytteudlodningen. Er den retmæssige ejer ikke 
registreret på udbetalingsdagen, vil der blive indeholdt dansk kildeskat på 27 %, uden mulighed for 
refusion. 
 
Det formodes at hovedparten af udenlandske aktionær har deres danske aktiebesiddelser via omnibus- 
eller nomineedepoter. Modellen vil derfor kræve at den nuværende registrering af udenlandske 
aktionærers ejerforhold af danske aktier, ændres således at registreringsinstituttet får oplysningen om den 
endelige ejer. Det skal dog bemærkes at de oplysninger, der kræves for registreringen efter denne model, 
ikke adskiller sig fra de oplysninger der før skulle angives i forbindelse med ansøgning om refusion.  
 
Da modellen ikke giver mulighed for refusion, vil modellen således forhindre at der svindles hermed, hvilket 
i øvrigt vil indebære en administrativ lettelse for SKAT75.  
 
 

4.2.1.2 OPSAMLENDE ANALYSE 
Der er stor konvergens mellem opgavens og arbejdsgruppens analyse af modellen. Arbejdsgruppen går ikke 
så dybt i problematikkerne, og analysen fremstår mere overfladisk med mange ubekendte og uløste 
spørgsmål. Arbejdsgruppen nævner forfalskning af erklæringen og eventuelt ukorrekt registrering som led i 
modellen der skaber usikkerhed om korrekt nettoindeholdelse, hvilket ikke nævnes af opgavens analyse. 
Det afgørende for om dette bliver en større problematik eller ej, er hvorledes det udformes at 
registreringerne af de enkelte aktionærer kontrolleres, både ved første registrering og løbende. Hvor meget 
lid sætter SKAT til registreringsinstituttet samt de danske og udenlandske pengeinstitutters og 
depotbankers kontrol og korrekthed af registreringerne.  
 
Modellen lægger op til en generelt sikker løsning, med god mulighed for kontrol. Som tidligere nævnt ligger 
der ved denne model en del administration i registreringerne for institutterne, hvilket kan føre til en 
mindsket interesse for investeringer i danske aktier. Det vurderes dog ikke at det vil føre til et væsentligt 
fald, da der har været en stigning i populariteten af investeringer fra udlandet. Populariteten skal 
naturligvis skilles fra det øgede antal transaktioner foretaget med svindel for øje.   
 
 
  

                                                           
75 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 74-76 
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4.2.2 ANALYSE AF MODEL II 
Det antages at modellen gør det muligt for de udenlandske pengeinstitutter selv at kunne foretage 
registreringen af deres kunder i det danske registreringsinstitut, og at dette ikke skal ske gennem et 
samarbejdende dansk pengeinstitut. 
 
Det er en grundlæggende styrkelse af sikkerheden, at den enkelte aktionær som udgangspunkt skal 
registreres i det danske registreringssystem medmindre denne deltager i et samledepot, da dette vil skabe 
et bedre overblik over ejerskabet af værdipapirerne.  
Denne models mulighed for at den enkelte aktionær i et samledepot ikke registreres, men at aktionæren i 
depotet registreres i en aktionærgruppe, må anses for at være et svagt led i at sikre sig mod svindel. 
Aktionærgrupperne kan som udgangspunkt udformes som den enkelte depotbank ønsker - dog skal hver 
aktionærgruppe have anført en landekode tilsvarende aktionærernes skattemæssige hjemmehørende. 
Aktionærgrupperne er en administrativt let måde for depotbankerne at registrere sig og sine deltagende 
aktionærer på. Modelbeskrivelsen redegør ikke for hvordan aktionærgrupperne skal registreres i 
registreringsinstituttet - kun at der fra depotbanken skal foreligge erklæring på aktionærernes vegne. Alt 
efter hvilke, hvor mange og hvor detaljerede oplysninger der skal registreres, kan dette selvfølgelig gøre 
byrden tungere - dog vil byrden aldrig blive så tung som for andre løsninger med nettoindeholdelse. 
 
Man må gå ud fra at oplysningsmængden for aktionærgrupperne er relativt stor, da SKAT ellers ikke vil 
ende med at have meget større overblik over nedsættelsen til DBO-skattesatserne end de førhen havde 
over refusionerne til udenlandske samledepoter. Dette er altså en vigtig faktor, og en del af modellen som 
skal overvejes nøje, for at dette giver stor værdi for SKAT. Registreringen af samledepoter med landekoder, 
giver også en stor usikkerhed for SKAT i form af om aktionærerne i den enkelte gruppe er placeret korrekt, 
og dernæst om de betaler deres skat i det land de har oplyst. Registreringen af et samledepot vil ske en 
tilfældig dag ved enten oprettelse af depotet eller indførsel af denne model. Her formodes det, at 
registrering sker af et samlet depot med et antal “kasser” med landekode. Der kan ske meget efter første 
registrering og første udbytte. Der kan være flere, der deltager i depotet, ligesom der kan være nogle, der 
sælger sin andel. Der ligger altså en uvished og usikkerhed i hvor mange aktionærer, med hvor stor en 
beholdning der er på den gældende udbyttedag. Dette beskriver modellen ikke processen for, og selvom 
Danmark er et lille land med et begrænset antal aktier på børsen, vil der skulle ske hyppig genregistrering af 
aktionærgrupperne. Selvom banker jf. nedenfor, erklærer sig på rigtigheden af oplysningerne, ligger der en 
usikkerhed i hvorvidt fordelingen af det totale antal aktionærer i depotet er korrekt opdelt.  
Det må forventes at depotbanken selv vil skulle indeholde udbytteskatten og vil derfor selv kunne drage 
fordel af at placere et troværdigt men bevidst fejlagtigt højere antal værdipapirer i en “aktionærgruppe” 
ved angivelse så der opnås en lavere udbyttebeskatning. Derved indeholdes der for lidt udbytteskat som 
angives til Danmark, hvilket resulterer i en skattebesparelse for depotbanken, som giver et “overskud” de 
enten selv kan beholde eller fordele mellem aktionærerne, se nedenstående tabel 1, for illustration. Som 
det fremgår af tabellen, “flyttes” 5 aktier svarende til 10 % af aktionærgruppens beholdning, fra 
aktionærgruppen med skattesats 27 % til aktionærgruppen med 15 % skattesats. Dette fordi det antages at 
det vil være mere naturligt at der er et stort antal aktionærer i 15 %-gruppen, og der derfor ikke er lige så 
stor risiko for at der sættes spørgsmålstegn ved rigtigheden, selvom det ville være mere fordelagtigt at 
“flytte” aktierne til 10 %-gruppen. Som tabellen angiver ville en “flytning” at 5 aktier i det opstillede 
eksempel, give en besparelse på 60 kr., da der indeholdes mindre end der reelt skal. Dette giver en indtægt 
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til depotbanken på 0,4 %, hvilket ikke er meget. Skulle det vise sig at være en administrativ let proces at 
foretage en sådan ændring, taget depotbankernes summer af aktier i betragtning, vil det være muligt for 
dem at opnå en fin gevinst ved “flytninger” mellem aktionærgrupper. 
 

 
Tabel 1, Omgåelse af udbytteskat i samledepoter 

 
Pengeinstitutterne erklærer sig på at aktionærer opfylder en række krav og har derudover pligt til at 
indhente og aflevere dokumentation til SKAT, hvis der forespørges herom. SKAT kan dog ikke kontrollere 
alle og må derfor sætte deres lid til at en erklæring fra et pengeinstitut udelukkende indeholder korrekte 
oplysninger. Erfaring har dog vist, at mange både danske og udenlandske banker ad flere omgange ikke har 
haft rent mel i posen og er villige til at løbe store risici, hvorfor aktionærgrupper skaber et område med stor 
usikkerhed, hvor der vil skulle lægges stor vægt og indsats på kontroller. 
For aktionærer i udenlandske enkeltdepoter vil det være en udfordring at skulle være på forkant med 
registrering, hvis man ønsker at investere i danske virksomheder og tidspunktet for investering ligger tæt 
på udbytteudlodning. 
Som individuel udenlandsk aktionær må det i denne model være op til den enkelte at få indsamlet 
dokumentation og kontaktet sit kontoførende institut for at blive registreret i registreringsinstituttet i 
Danmark. Det står den enkelte aktionær frit for at blive registreret, men der kan ikke opnås 
nettoindeholdelse af udbytteskat såfremt registreringen ikke er foretaget. Registreringen vil naturligvis 
medføre en byrde for aktionæren og det kontoførende institut, hvorfor det må være nærliggende at der vil 
forekomme et gebyr herfor, som vil tilfalde den enkelte aktionær. 
 
Registreringen af den enkelte aktionær bygger på de af arbejdsgruppen opstillede forudsætninger for 
nettoindeholdelse, se afsnit 2.3.2. Det er derfor ikke påkrævet at der indhentes dokumentation fra 
skattemyndighederne i det påståede skattemæssigt hjemmehørende land, hvilket ellers førhen har været 
påkrævet for refusion via blanketordningen.  
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Dette må være et stærkere bevis for korrekt angivne oplysninger end kombinationen af CPR/CVR/TIN og 
adresse, da det må formodes, at der nok er nogle der kan regne ud at få dette til at hænge sammen, hvis de 
kan spare skattekroner.  
 
Opretter en aktionær et depot i den nye depotbank, skal det for denne være let at slå op i systemet om 
denne allerede er registreret eller ej, selvom det er op til aktionærerne at lade sig registrere. Dette skal 
eksempelvis kunne gøres på CPR, CVR eller TIN. Derudover kan der eventuelt udstedes et 
registreringsbevis, som aktionæren kan fremvise ved skift af bank.  
 
Modellen giver ikke mulighed for at der kan søges refusion, såfremt der ikke har været sket registrering på 
udbyttedagen, hverken for aktionærer i enkeltdepoter eller for samledepoterne.  
 
Der er potentielt mange aktionærer deltagende i et samledepot, som ikke behøver at blive registreret i det 
danske VP-Securities. Det antages dog, at en del af disse aktionærer også har et individuelt depot og derfor 
stadig skal registreres. Denne model kunne resultere i at mange udenlandske aktionærer lader sig deltage i 
samledepoter for ikke at skulle lade sig registrere. Dette må der også kunne være en fordel i for mange af 
institutterne da deres byrde med registrering eventuelt kunne mindskes. 
 
Der er ikke lagt op til at oplysningerne skal opdateres med et givent interval og det står derfor uklart hen, 
hvor mange år frem, efter at man har ladet sig registrere man kan opnå nettoindeholdelse for 
udbytteskatterne. Der bør oprettes en række af kontroller der blandt andet kontrollerer hvornår 
registreringer sidst er opdateret og indhentelse af bekræftelse på fortsat skattemæssig hjemmehørende. 
Nogle kontroller bør være automatiske, så de kan hjælpe med at udvælge eventuelle yderligere, grundigere 
kontroller. Uanset hvor ansvaret for opdatering af registreringer kommer til at ligge, vil der være en stor 
byrde i form af kontroller til at sikre at opdateringerne foregår og at der sker nettoindeholdelse på korrekt 
grundlag. Opdateringsproblematikken vil naturligvis ikke have samme omfang for samledepoterne som for 
individuelle aktionærer, da disse ikke formodes at ændre forhold med samme sandsynlige frekvens. 
 
Såfremt at der er indgået DBO’er med lande hvor pengeinstitutterne ikke har samme indberetningspligt til 
deres skattemyndigheder, som institutterne i Danmark har, ligger der en problematik i at kontrollere at 
udbyttemodtageren er blevet beskattet af udbyttet i sit skattemæssigt hjemmehørende land. Indberetter 
instituttet ikke eks. udbytte, forudsættes beskatning heraf at udbyttemodtageren selvangiver udbyttet. Ved 
nettoindeholdelse, forventes det at udbyttemodtageren bliver beskattet i sit skattemæssigt 
hjemmehørende land, og hvis ikke aktionæren bliver dette, er der ikke basis for nettoindeholdelse, da 
DBO’erne er indgået for at sikre at der ikke sker fuld beskatning af samme indtægt i to lande.  
 
Selvom modellen ikke giver mulighed for efterfølgende refusion for hverken enkeltdepot-aktionærer eller 
samledepoter, formodes det at den ikke vil have voldsomt mærkbare følger på det danske aktiemarked. 
Dette fordi modellen som den er beskrevet lægger op til en ret åben model, med nogle muligheder for de 
udenlandske aktionærer og pengeinstitutter til at undgå registrering. Registreringen bør i princippet ikke 
have betydning for den almene aktionær, da denne nok ikke spekulerer i skatteoptimering. Men for større 
spillere på markedet, som er dem man vil kunne mærke falder fra, virker denne model mere attraktiv og let 
at gå til og generelt mindre ressourcetung. 
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Denne model mangler nogle klart grundlæggende retningslinjer og beskrivelse for at den kan overvejes 
endeligt, da den som den er nu, umiddelbart giver mulighed for at gemme sig i samledepot og opnå lavere 
indeholdelse end berettiget. Det er her ikke tale om den almindelige borger med en mindre beholdning, 
der refereres til aktionærer med mange penge, som eventuelt også har en aftale med den pågældende 
bank. 
 
Det nævnes i beskrivelsen af modellen at det forudsættes, at der gives besked fra depotbankerne til det 
kontoførende institut, når der foretages aktielån. Det beskrives dog ikke hvor det udenlandske 
kontoførende institut skal registrere denne information, eller hvordan man påtænker at administrere 
aktielån. Modellen antyder at man ønsker at fastholde den danske skatteretslige betragtning af aktiernes 
retmæssige ejer ved indgåede aktielån. Der er en stor usikkerhed forbundet med aktielån i denne model, 
da det formodes at det må være muligt for depotbankerne at indgå et aktielån der fordeles mellem deres 
depoter. Man vil derfor have registreret et “køb” af en aktie i flere depoter, men hvis disse ikke “købes” og 
“sælges” samtidig i depoterne, vil det være svært at modbevise at der er tale om forskellige 
investeringsstrategier eller forskellige depotpassere der har vurderet købs-/salgstidspunktet forskelligt. 
Uanset hvordan et aktielån der ikke gives besked om foretages, ses der en problematik i at bevise at der er 
tale om aktielån, selvom der højst sandsynligt er meget kraftige indikationer på at det er netop det der er 
foregået. 
 
 

4.2.2.1 ARBEJDSGRUPPENS ANALYSE 
Det anses at være en administrativ fordel for pengeinstitutterne ved denne model, at en del af den 
eksisterende infrastruktur med registrering af depoter som benyttes af pengeinstitutterne, fortsat kan 
benyttes, selvom disse dog skal opdeles efter skattemæssigt retmæssige ejers status. Det er derfor muligt 
med modellen at foretage nettoindeholdelse over for samledepoter, formodentligt til gavn for hovedparten 
af udenlandske aktionærer som besidder danske aktier, som derfor ikke behøver at lade sig registrere for at 
opnå nettoindeholdelse. 
 
Modellen kræver altså ikke at den skattemæssigt retmæssige ejer lader sig identificere over for 
registreringsinstituttet eller SKAT, og dermed heller ikke at aktionæren erklærer sig vedrørende aktielån. 
Der stilles således heller ikke krav om at de fornødne oplysninger om hvor den enkelte aktionær er 
hjemmehørende foreligger på tidspunktet for nettoindeholdelsen. SKAT kan derfor først føre kontrol med 
korrekt nettoindeholdelse, efter at udbyttet er udbetalt. Der ligger heri en risiko i at kontrollen bliver 
virkningsløs, hvis for lidt indeholdt udbytteskat er vanskeligt eller umuligt at inddrive i udlandet. Dette vil 
svække modellens robusthed mod svindel, da det må anses at være sandsynligt der svindles mere, såfremt 
man kan undlade at identificere sig, og at de fornødne oplysninger ikke skal foreligge før nettoindeholdelse. 
SKAT vil dog kunne suspendere nettoindeholdelsen, hvis der findes behov for at gennemføre yderligere 
kontrol, så der ikke indeholdes en lavere skat end 27 %. 
 
Modellen giver ikke mulighed for at en udenlandsk aktionær kan søge refusion hvis der har været indeholdt 
for meget udbytteskat76.  

                                                           
76 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 77-79 
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4.2.2.2 OPSAMLENDE ANALYSE 
Arbejdsgruppens analyse berører kun nettoindeholdelsen for omnibus- og nomineedepoter, hvorfor der for 
analysen af registreringen af den enkelte aktionær der ikke deltager i et sådant depot, må anses henvist til 
analysen i model I. Analysen graver ikke så dybt i de enkelte problemstillinger, og analyserer ikke på 
problematikkerne ved bl.a. måden samledepoterne skal registreres på, hvorfor analysen mest kun kradser i 
overfladen. 
 
Opgavens og arbejdsgruppens analyse er enige i at det er attraktivt for denne model at der ikke er behov 
for registrering af den endelige ejer i et samledepot, men samtidig også at det skaber behov for et stort 
kontrolmiljø af korrekt nettoindeholdelse fordi oplysningerne om den enkelte ejer ikke foreligger inden 
nettoindeholdelsen. 
 
Arbejdsgruppen antager at hovedparten af udenlandske aktionærer med danske aktier er deltagende i et 
samledepot og umiddelbart ikke har egne depoter, som opgavens analyse modsat kommer frem til. 
Beløbsmæssigt vil hovedparten af aktionærernes danske aktier formentlig ligge i samledepoter - det 
antages dog fortsat at der vil være mange enkeltaktionærer ude i verden, som vil have danske 
aktiebeholdninger, hvorfor det ikke menes at der vil være lighed mellem aktionærer deltagende i 
samledepot og antal personer der ikke behøver at lade sig registrere.  
 
 

4.2.3 ANALYSE AF MODEL III 
Det antages at denne model lægger op til at registreringen af aktionærer i det danske registreringsinstitut 
foretages af disses kontoførende institutter i udlandet. 
 
I model III gives der, i modsætning til model I, mulighed for refusion. Hvis man som aktionær deltager i et 
omnibus- eller nomineedepot, og ikke er registreret i registreringsinstituttet, vil der blive indeholdt 27 % 
udbytteskat som kildeskat. Dele af denne udbytteskat vil de fleste aktionærer med begrænset skattepligt til 
Danmark forventeligt ønske at kunne tilbagesøge, hvilket kan lade sig gøre ved refusion, hvilket ikke 
nødvendigvis kræver registrering i registreringsinstituttet. Søges der refusion via voucherordningen, er 
dette ikke ensbetydende med at aktionæren fremadrettet er registreret i registreringsinstituttet, hvorfor 
aktionæren ved fremtidig refusion fortsat vil skulle søge refusion via voucherordningen indtil denne lader 
sig registrere i registreringsinstituttet for at få foretaget nettoindeholdelse. 
Refusionsansøgning og -behandling er betragteligt anderledes fra de andre løsningsforslag, idet modellen, 
på refusionsområdet, er baseret på en voucherordning. Når én voucher følger ét værdipapirdepot, vil den 
form for svindel med udbytteskatterefusion, hvor der tilbagesøges refusion for det samme værdipapir ad 
flere omgange, i bedste tilfælde kunne minimeres drastisk. 
 
En begrænsning i dette løsningsforslag er, at der ikke kan ske nettoindeholdelse af udbytteskat for 
omnibus- og nomineedepoter. Det antages, at hvis der skal kunne ske nettoindeholdelse for denne type 
depoter, vil det kræve at hver enkelt deltagende aktionær er registreret i registreringsinstituttet. Når en 
aktionær, som deltager i et omnibus- eller nomineedepot er registreret, vil denne kunne få foretaget 
nettoindeholdelse, mens de ikke-registrerede blot vil kunne anmode om refusion, efter at udbyttet, 
fratrukket 27 % dansk udbytteskat er modtaget. Omvendt kan kravet om registrering potentielt få visse 



Side 47 af 67 
 

investorer til at miste interessen i at investere i danske selskaber, da det ganske enkelt kan blive for 
omstændigt. Det bemærkes dog, at det ikke nødvendigvis er mindre omstændigt i andre lande, jf. pkt. 4.1.3 
- og registrering bør ikke spille nogen rolle for den almene aktionær, men nærmere for de større investorer. 
 
Modellen lægger op til at samtlige udenlandske aktionærer i danske virksomheder lader sig registrere, og 
det er således en fordel for SKAT at man på denne måde har identificeret den enkelte skattemæssigt 
retmæssige ejer. Når modellen samtidig bevarer muligheden for at søge refusion for for meget indeholdt 
udbytteskat, bliver aktionærerne ikke berørt negativt af løsningen. 
 
Hvordan voucherordningen løses administrativt, og om den kan danne et stærkt nok sikkerhedsnet til at 
forhindre svindel, lægges der dog ikke op til i løsningsforslaget. Det antages, at implementeringen af en 
sådan ordning vil kræve struktureret tilrettelæggelse, idet det vurderes at metoden må være, at den 
enkelte værdipapirbeholdning skal følges af en voucher. Denne voucher vil søge at sikre, at der ikke 
udbetales mere refusion, end der er indeholdt i udbytteskat ved kilden, og desuden vil den kun være 
relevant for værdipapirer der ejes af udenlandske investorer - når en aktie er ejet af en person med fuld 
skattepligt til Danmark, skal det sikres, at der ikke kan søges refusion af udbytteskat for udbyttet 
vedrørende den aktie. Det, som kan være administrativt tungt ved at håndtere voucherordningen, er 
særligt at der ved eksempelvis aktielån potentielt kan komme flere refusionsanmodninger - én fra låntager 
og én fra långiver - som begge ser berettigede ud, fordi både låntager og långiver har været i besiddelse af 
aktien omkring udbyttetidspunktet - og fordi de måske samarbejder for at undgå eller minimere 
udbyttebeskatning. Dette kræver gentagne kontroller fra SKATs side, og kan ikke nødvendigvis forventes at 
gøre den administrative byrde ved udbytteskatterefusionsanmodninger mindre, end den er i dag. Særligt 
fordi de metoder som anvendes for at modtage refusion flere gange, kan være komplekse. 
 
Da det med denne model kræves, at alle aktionærer lader sig registrere for at kunne få nettoindeholdelse, 
kan det give udfordringer i praksis, da det antages at den eksisterende infrastruktur ikke er tilstrækkelig til 
denne anvendelse. Det antages at den nuværende infrastruktur heller ikke er tilstrækkelig til at registrere 
hvem den skattemæssigt retmæssige ejer er, især ifm. aktielån, hvorfor implementeringen af model III 
sandsynligvis vil være omfattende og kræve nye systemer og administrationsprocesser. 
Muligheden for at søge refusion af udbytteskat er dog ikke begrænset til de udenlandske aktionærer, der 
allerede er registreret på udbetalingsdagen. Er man som aktionær ikke registreret på udbetalingsdagen, kan 
man, mod indsendelse af behørig dokumentation, søge refusion af indeholdt udbytteskat. Det vil dog 
kræve forenelighed med CSD-forordningen77, før modellen eventuelt kan implementeres, men idet 
modellen begrænser brugen af omnibusdepoter, kan det stå i vejen for en gennemførsel af modellen, da 
CSD-forordningen kræver, at værdipapircentraler skal kunne tilbyde omnibusdepoter78. 
 
Det er særligt værd at have for øje, at man, med implementeringen af denne model kan risikere, at 
udenlandske investorer vil finde investering i danske børsnoterede selskaber for administrativt tungt, og i 
særlige tilfælde vælge at foretage investeringer i andre lande end Danmark. Denne eventuelt nedsatte 
aktivitet fra udlandet, må antages at være en acceptabel følgevirkning for at få nedbragt risikoen for 
svindel. 
                                                           
77 Central Securities Depositories - en forordning for de europæiske værdipapircentraler 
78 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 11  
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Det er SKATs erfaring79, at det er en yderst tidskrævende og omstændig proces at få udenlandske 
pengeinstitutter til at dele oplysninger om de aktionærer, som deltager i omnibus- og nomineedepoter med 
SKAT. Med kravet om registrering, reduceres SKATs behandlingstid potentielt, da SKAT med model III blot 
skal have bekræftet oplysninger, frem for at indhente dem fuldstændigt. 
 
Der er således også i denne model stor usikkerhed på området for aktielån, da depotbankerne formentlig 
vil have mulighed for at indgå aktielån der fordeles internt mellem deres depoter. Der kan derfor blive 
registreret et køb af en aktie i flere depoter, men hvis køb og salg ikke foregår samtidig i de pågældende 
depoter, kan det blive en udfordring at modbevise at der f.eks. er tale om forskellige investeringsstrategier 
eller at forskellige depotførere, der har vurderet købs-/salgstidspunktet forskelligt. 
 
Når det at være registreret som aktionær er en forudsætning for at kunne få nettoindeholdelse af 
udbytteskat, vil muligheden for at flytte ejerskab vha. aktielån omkring udbyttedagen for at undgå dansk 
udbytteskat potentielt kunne begrænses. Flytning af ejerskab omkring udbyttedagen for at undgå 
udbytteskat menes at have spillet en central rolle ifm. udbytteskattesvindlen80. 
 
Dokumentationspligten ligger hos aktionæren, og SKAT vurderer, hvilken dokumentation der kræves, for at 
kontrollere om refusionsanmodningen er berettiget. Det vil i høj grad lette administrationen for SKAT, da 
de herved ikke skal indhente oplysninger hos flere pengeinstitutter, men blot skal kontrollere ansøgers 
fremlagte dokumentation. 
 
En regulær fordel ved model III er muligheden for refusion. Med korrekt registrering af den skattemæssigt 
retmæssige ejer, vil der være mulighed for at foretage nettoindeholdelse af udbytter svarende til en lavere 
skattesats end den danske, aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette vil højst sandsynligt lette 
administrationsbyrden på sigt, idet nettoindeholdelse vil nedsætte behovet for tilbagesøgning af 
udbytteskat. For aktionærer med aktier i omnibus- og nomineedepoter vil registrering af ejer skulle ske blot 
én gang, for at der fremadrettet vil kunne foretages nettoindeholdelse. Der kan dog også, som nævnt, 
søges refusion for allerede indeholdt udbytteskat ved at ansøger fremskaffer den af SKAT krævede 
dokumentation.81 
 
Der kan opstå komplikationer for samledepoter ved nettoindeholdelse, da der i et samledepot ikke 
nødvendigvis er én aktie pr. deltagende aktionær, hvorfor det potentielt er nødvendigt med enkeltdepoter, 
for at holde rede på den skattemæssigt retmæssige ejer i alt hvad der vedrører værdipapirhandler og 
udbytter, hvilket som nævnt kan være i strid med CSD-forordningens forskrift om at, der skal tilbydes 
samledepoter, og derfor kan modellen blive problematisk at indføre. 
Der er med model III risiko for, at udbytteskatten uretmæssigt kan blive reduceret, hvis aktielåntager 
registrerer sig som den skattemæssigt retmæssige ejer, og erklærer, at der ikke er tale om aktielån, selvom 
dette er tilfældet. Uanset om aktielångiver er opmærksom på en sådan situation, vil begge kunne søge 
refusion, uden at det nødvendigvis ser uberettiget ud. 

                                                           
79 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 11  
80 Advokatundersøgelse, Bech-Bruun, december 2017, s. 461 
81 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 80 
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4.2.3.1 ARBEJDSGRUPPENS ANALYSE 
Det anses som positivt, at der, ligesom ved de andre modeller, tages udgangspunkt i nettoindeholdelse 
med registrering af aktionærer. 
Model III lægger sig tæt op ad principperne fra model I, men med den forskel, at der i model III gives 
mulighed for refusion. 
Det vil være fordelagtigt for udenlandske investorer, at der som udgangspunkt kan søges refusion, så 
investorerne ikke vil være tvunget til at betale 27 % i dansk udbytteskat, såfremt de ikke er blevet 
registreret i tide. 
 
Refusionsprincippet i modellen er baseret på en voucherordning, hvilket der lægges stor vægt på. Det anses 
som en fordel, at voucherordningen skal danne grundlag for én sum penge for hver værdipapirbeholdning, 
så der ikke kan udbetales mere i refusion, end der er indeholdt i udbytteskat. 
Den manglende mulighed for registrering af omnibus- og nomineedepoter som en enhed, kan forhindre 
disse depottyper i at få foretaget nettoindeholdelse. Registreres en enkelt ejer i et samledepot, kan der 
opstå behov for oprettelse af enkeltdepoter. 
 
Den, som står for registreringen af oplysninger vedrørende aktionærer, er enten det kontoførende institut 
eller depotbanken. Oplysningerne herfra skal SKAT bruge, for at vurdere berettigelsen af den søgte 
refusion. Dette vil for SKAT være en fordel, da de kan undgå at skulle gå gennem flere forskellige institutter 
for at indhente den nødvendige information, men i stedet kan bero sin eventuelle autorisation af en 
udbytteskatterefusionsudbetaling på allerede indsendte oplysninger fra relevante institutter. For SKAT 
mindskes den administrative byrde således betydeligt, men den administrative byrde for aktionæren bliver 
større, når der skal registreres oplysninger om denne, før udbytteskat eventuelt kan refunderes. 
Hvordan udfordringer ved voucherordningen løses, er der ikke konkrete bud på82. 
  

                                                           
82 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 80-81 



Side 50 af 67 
 

4.2.3.2 OPSAMLENDE ANALYSE 
Det bemærkes i arbejdsgruppens analyse, at refusion er den særlige forskel på model III og de øvrige 
modeller. Muligheden for refusion giver naturligvis den fordel, at alle aktionærer fortsat vil have interesse i 
at investere i danske aktier, men der følger også risiko for svindel med, når der åbnes for muligheden for at 
søge refusion. Det er bemærkelsesværdigt, at der lægges stor vægt på en voucherordning, som ikke er 
beskrevet særlig præcist. Idéen med en voucherordning er ikke dårlig, men den kræver sandsynligvis 
uforholdsmæssigt meget administration at få implementeret, hvilket formentlig kan begrænse svindlen 
betydeligt. Særligt ved udbytteskatterefusion ved komplekse aktielån og -handler, skal voucherordningen 
have et uigennemtrængeligt niveau af sikkerhed. 
Nettoindeholdelse spiller, ligesom i de øvrige modeller, en central rolle i modellens opbygning, og 
kombineret med refusion giver modellen stor fleksibilitet over for aktionærer med begrænset skattepligt til 
Danmark. Muligheden for refusion indebærer naturligvis nogle risici, og modellen er endnu ikke skudsikker. 
 
I og med at registrering er et krav for at få nettoindeholdelse eller refusion, styrkes SKATs kendskab til de 
personer, som søger refusion for udbytteskat, og dermed kan eventuel svindel potentielt lettere spores, så 
det kan bremses. 
En udfordring for modellen er, at der ikke kan tilbydes omnibus- og nomineedepoter på samme måde som 
hidtil, da modellen kræver registrering af aktionærer. I det tilfælde at én eller flere aktionærer i et 
samledepot lader sig registrere - men ikke alle - kan der opstå behov for oprettelse af enkeltdepoter, og i så 
fald kan der være uoverensstemmelser med CSD-forordningen. 
 
 

4.2.4 ANALYSE AF FINANS DANMARKS MODEL 
Finans Danmarks model fremstår som et forsøg på at finde den gyldne mellemvej blandt de opstillede 
modeller. Idet modellen giver mulighed for refusion ligesom model III gør og derudover også giver 
mulighed for nettoindeholdelse baseret på aktionærgrupper efter skatteprocent, på samme måde som 
model II gør. 
Finans Danmarks model tager, ligesom de øvrige modeller, udgangspunkt i at der sker beskatning af den 
skattemæssigt retmæssige ejer, og at der bliver mulighed for nettoindeholdelse.  
 
En klar fordel ved denne model er, at omnibus- og nomineedepoter fortsat kan tilbydes, da de enkelte 
aktionærer i et sådant depot vil blive inddelt efter skattesatser. På dét punkt adskiller modellen sig fra 
model I og III, og således vil der kunne ske nettoindeholdelse for alle, trods forskellige skattesatser. Der vil 
ikke være tale om en landespecifik opdeling, men udelukkende en opdeling efter skattesats. Det antages, at 
det, alt andet lige, er mere effektivt kun at skulle inddele efter skattesats, og ikke efter bopælsland, da 
forskellige lande godt kan have samme skattesats. Det må være med automatisering for øje, at forslaget 
om inddeling i aktionærgrupper efter skattesatser er stillet. I det tilfælde, at ikke alle aktionærer i et 
samledepot har oplyst om korrekt skattesats, vil de aktionærer, der ikke har oplyst herom blot få indeholdt 
27 % dansk udbytteskat. Kan en af disse aktionærer dokumentere at have ret til en nedsættelse af denne 
skat iht. en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan der efterfølgende søges refusion. Inddelingen efter 
skattesats kan dog måske kræve yderligere kontrol af den enkelte, for at sikre at dokumentationen for 
skattesatsen er korrekt. Ved eventuelle fejl begået af det kontoførende institut ift. skattesats ved 
nettoindeholdelse, kan der opstå situationer, hvor aktionærer kan have ret til refusion. 



Side 51 af 67 
 

 
Det besværlige ved at søge refusion, vil kunne undgås ved blot at dele nødvendige oplysninger med 
registreringsinstituttet inden udbyttebetalingen har fundet sted. 
Skærpede kontroller i SKAT må assistere bedre håndtering og sikring angående netop korrekt registrering 
ifm. nettoindeholdelse. 
 
Metoden til at undgå, at der fosser penge ud af statskassen i samme omfang, som der gjorde i en årrække 
for nogle år tilbage, på området der vedrører refusion af udbytteskat, er ligesom i model III, en 
voucherordning. En voucher skal følge en værdipapirbeholdning, så der ikke sker udbetaling af mere 
udbytteskat, end der er indeholdt - og at der kun udbetales ned til den skattesats, som refusionsanmoders 
bopælsland benytter iht. en DBO med Danmark. 
Refusion vil kun være aktuelt i de tilfælde, hvor en aktionær med begrænset skattepligt til Danmark 
besidder danske aktier, og har fået indeholdt udbytteskat til en højere sats, end den som personens 
bopælsland beskatter udbytte til, eller til hvad der i en DBO er aftalt. Dette som følge af KSL § 67 stk. 3. 
 
Det antages, at implementeringen af en sådan løsning vil påføre SKAT et massivt pres og 
registreringsinstitutterne vil få travlt med inddeling af aktionærer i grupper. Herudover vil det stille høje 
krav til samarbejdet mellem lande og systemer. Når først en sådan ordning er implementeret og fungerer, 
vil det administrative arbejde blot bestå i at registrere nye aktionærer samt ajourføre oplysninger om 
allerede registrerede aktionærer, og dernæst foretage nettoindeholdelse efter de forskellige 
aktionærgrupper. 
 
Modellen tager som nævnt, i lighed med de øvrige modeller, udgangspunkt i den skattemæssigt 
retmæssige ejer. Dette beror naturligvis på nogle oplysninger, og selvom modellen ikke kræver egentlig 
registrering af de enkelte aktionærer, skal det kontoførende institut dog kunne fremvise oplysninger eller 
dokumentation om hvem den skattemæssigt retmæssige ejer er. Derudover skal der for samledepoter altid 
foreligge oplysninger om skattesats for den enkelte aktionær, for at der kan foretages nettoindeholdelse - 
dokumentation herfor skal kunne fremvises ved forespørgsel. 
 
En betydelig fordel er her, at modellen beskriver at det nuværende registreringssystem i VP-Securities vil 
kunne anvendes med enkelte tilføjelser for at kunne håndtere aktionærgrupper og aktielån, da egentlig 
registrering som nævnt ikke er nødvendig, men kun oplysning om hvem den skattemæssigt retmæssige ejer 
er. Hermed må visse administrationsprocesser forventeligt kunne gøres mindre komplicerede. Der er dog 
en udfordring i modellen på dette område, da Finans Danmark oplyser, at banksektoren kun kan erklære sig 
om egne kunders forhold. Nettoindeholdelse med en skattesats på mindre end 27 % kræver, at det 
kontoførende institut ligger inde med den fornødne information, og banksektoren kan således kun oprette 
og registrere depoter i VP-Securities for egne kunder. Hvis kunden er et mellemled, og skattesatsen hos den 
skattemæssigt retmæssige ejer hermed ikke nødvendigvis er den samme som mellemleddets, kræves 
anden dokumentation og erklæring fra kundens kunde, hvilket øger sikkerheden i sådanne tilfælde. Der kan 
dog være tvivl om, hvilke oplysninger Finans Danmark påtænker at det kontoførende institut skal indhente. 
Man kunne forestille sig, at dette kunne være fuldmagter fra den endelige kunde til alle mellemled. 
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Der foreslås at der bliver skelnet mellem: 
1. Fuld kildeskat (27 %) 
2. Nedsættelse til og med 15 % (OECD-standarden) og 
3. Nedsættelse til under 15 % ned til 0 %. 

Fordelen ved at inddele efter disse tre kategorier er, at der kan stilles forskellige krav alt efter 
skatteprocenten. Det foreslås af Finans Danmark, at der ved pkt. 2 skal kunne fremvises nødvendig 
dokumentation på forlangende, samt at der ved pkt. 3 altid skal leveres ajourført dokumentation over 
hvem den skattemæssigt retmæssige ejer er, inden nedsættelsen af udbytteskatten kan ske. I det tilfælde 
at SKAT ønsker at udføre kontrol, er det det kontoførende institut, som står for at levere den krævede 
dokumentation. Dette letter processen for SKAT, da SKAT således kun vil skulle rette henvendelse ét sted 
pr. anmodning. Det foreslås, at de oplysninger, som skal danne grundlag for nettoindeholdelse, skal være 
de samme som et land sædvanligvis kræver ved behandling af refusionsanmodninger. Dette vil lette 
processen, da det må antages, at disse krav i forvejen er kendt af aktionærer med aktier i forskellige lande. 
 
Mulighed for refusion baseres på samme forudsætninger som i model III, hvor der skal etableres en 
voucherordning. En fordel ved dette er, at SKAT kan kontrollere refusionsanmodningen til data fra 
registreringsinstituttet, og når der, som det foreslås i modellen, refereres til depotnummeret i 
registreringsinstituttet i selve refusionsanmodningen, er kontrollen relativt enkel at gennemføre. Som i 
model III, opstår der dog en risiko for at der udbetales for meget i refusion, hvis en uberettiget ansøger 
refererer til et depotnummer, og således modtager refusion uberettiget. I tilfælde af, at der på et senere 
tidspunkt i SKAT modtages en berettiget ansøgning til samme depotnummer, kan SKAT ikke undlade at 
udbetale denne berettigede refusionssum, og der er således udbetalt for meget refusion. Samme 
udfordring kunne man forestille sig ville kunne opstå, i tilfælde med samledepoter, hvor flere aktionærer 
søger refusion med henvisning til samme depotnummer - her vil refusionsanmodningen ske gennem det 
kontoførende institut, som således er en sikkerhedsforanstaltning. 
 
Desværre var det netop de kontoførende institutter, som tidligere gennem bankordningen sendte 
refusionsanmodninger til SKAT, og dette var der omfattende svindel med. Spørgsmålet er derfor, om 
ordningen med nettoindeholdelse og udbytteskatterefusion i samledepoter har potentiale til at fungere i 
den virkelige verden. Det nye i denne måde at tilbagesøge udbytteskat på er, at det kontoførende institut 
skal referere til et konkret depotnummer, ved indgivelse af anmodningen om refusion. Hermed kan der 
afstemmes til depotnummeret ved behandling af anmodninger. 
 
Finans Danmark foreslår med deres løsningsmodel at det for de danske pengeinstitutter skal være muligt at 
blive tildelt en tilladelse til at foretage registreringer og indberetninger på vegne af udenlandske institutter 
og banker. Det må ud fra tidligere erfaring med administration via bankerne, være vigtigt at man ikke blindt 
lægger ansvaret fra sig og forventer at disse kan udføre arbejdet efter de retningslinjer man har lagt ud, 
uden at der sker kontrol, da retningslinjer løbende kunne komme til at blive tolket anderledes, både 
ufrivilligt og forsætligt. 
 
Voucherordningen er et alternativ til manuel tilbagesøgning gennem det kontoførende institut. Ved 
voucherordningen udsteder det kontoførende institut en tax voucher, og det er således SKAT der skal 
foretage kontrollen.  
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At denne tax voucher udstedes til den skattemæssigt retmæssige ejer, og at en kopi kan sendes til SKAT, 
gør at SKAT kan føre en ret præcis kontrol af, om en modtaget voucher ifm. refusionssøgning er korrekt ift. 
den kopi, som SKAT har modtaget. Det er en forbedring af sikkerheden omkring udbytteskatterefusion, at 
ansvaret for korrekt refusionsanmodning ligger hos den skattemæssigt retmæssige ejers pengeinstitut, idet 
pengeinstitutterne således får incitament til at kontrollere en ekstra gang, og SKAT formentlig oftere 
modtager korrekte oplysninger første gang, og ikke skal lægge enorme mængder arbejde i at krydsreferere 
hver gang. 
 
Vedrørende aktielån, fastholdes den nuværende praksis med at anse långiver for skattemæssigt 
retmæssige ejer, i strid med international praksis. Det vil dog, administrationsmæssigt være nemmere at 
bevare nuværende praksis, idet der på tværs af forskellige lande kan opstå misforståelser i forhold til hvem 
der er retmæssige ejer hvornår. 
Forslaget fra Finans Danmark bygger på, at der etableres en særskilt ordning, som skal registrere aktielån i 
VP-Securities. Ved at aktielån fremgår som aktielån, og ikke som salg, vil det være lettere at identificere et 
aktielån end det hidtil har været. Det vil højst sandsynligt kunne bremse flytningen af værdipapirer omkring 
udbyttedatoerne, så svindel for at undgå udbyttebeskatning hermed minimeres. 
Det er efter dansk praksis forkert, at der bliver indeholdt kildeskat af udbytteudbetalinger til låntager, frem 
for til långiver, da den indeholdte skat kun kan godskrives långiver via refusion. 
Hvordan der rent praktisk skal ske indførsel af registrering af aktielån i det nuværende registreringssystem 
savnes der forklaring på. 
 
 

4.2.4.1 ARBEJDSGRUPPENS ANALYSE 
Arbejdsgruppen kommer frem til, at det er en fordel for modellen, at ejerregistrering kan gøres vha. 
nuværende infrastruktur. Desuden har modellen den fordel, at samledepoter stadig kan benyttes, og der 
kan foretages nettoindeholdelse, ved at deltagerne opdeles i aktionærgrupper efter skattesats. 
Der er stadig risiko for svindel med det nye system der indføres til at tage sig af udbytterefusion. Dette 
problem søger voucherordningen at standse, men der reflekteres også over, om ordningen er tilstrækkelig 
til at løse netop disse problemer. 
En fordel ved at der tilbydes refusion er, at der kan ske korrektion af forkerte nettoindeholdelser. Der kan 
dog også ske uretmæssig udbetaling af refusion ved forfalskede dokumenter tilknyttet et eksisterende 
værdipapirdepot. 
Der skelnes mellem forskellige skattesatser i modellen - mellem 27 % og 15 % og mellem 15 % og 0 %. 
Fordelen for SKAT er, at der sker en stramning ift. hvilke dokumentationskrav SKAT kan fastsætte, og 
hvornår SKAT kan kræve præsentation af denne dokumentation. 
Det er dog ikke krævet, at den skattemæssige retmæssige ejer identificerer sig over for 
registreringsinstituttet, og således er denne ej heller identificeret af SKAT. 
Nettoindeholdelse vil kunne stoppes ved begrundet mistanke. 
Modellen kan ikke forhindre aktielån hvor formålet er uretmæssigt at få reduceret eller refunderet 
udbytteskat83. 
 

                                                           
83 Skatteministeriet, Rapport om administration af udbyttebeskatning, 2015, s. 85-86 
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4.2.4.2 OPSAMLENDE ANALYSE 
Modellen inddrager elementer fra model II og model III. 
Det bemærkes af arbejdsgruppens analyse, at det er en klar fordel, at der kan benyttes nuværende 
infrastruktur i registreringssystemet, som skal udvides med funktioner, som kan håndtere aktielån, hvilket 
uanset hvad vil kræve noget administrativt. 
En af de større ulemper ved modellen er, at den skattemæssigt retmæssige ejer ikke nødvendigvis skal 
registrere sig. Fordelen opstår dog, ved at der indføres nye kontroller og inddelinger af aktionærer i grupper 
efter skattesats, så der kan foretages nettoindeholdelse med den pågældende aktionærs skattesats. 
Muligheden for refusion er en fordel, idet det kan fastholde udenlandske investorer. Men med mulighed 
for refusion følger også risikoen for svindel, da det af begge analyser bemærkes, at end ikke en 
voucherordning kan anses som en skudsikker sikkerhedsforanstaltning i denne sammenhæng, da den også 
indeholder potentielle sikkerhedshuller i forbindelse med uberettigede refusionsanmodninger. 
Opgavens analyser belyser at der ved voucherordningen skal være delproces hvori der indgår 
krydsreferencer, hvilket fortsat anses for værende absolut nødvendigt at der sker mellem de forskellige 
systemer, samt mellem enkelt aktionær anmodning og depotanmodning til eksempelvis depotnummer 
niveau. 
 
Dokumentation skal foreligge inden der kan ske nettoindeholdelse, og der kan stilles yderligere krav, når 
der er tale om nedsættelse af beskatning til 0 %. Dette løser sandsynligvis et af mange problemer med den 
tidligere administration af refusion af udbytteskat. 
 
 

4.3 MODEL AF 2017 

På baggrund af den tværministerielle arbejdsgruppes rapport med foreslåede løsningsmodeller til 
håndtering af udbytteskatter, er Skatteministeriet i juni 2017 kommet med en ny model, som ud fra 
Skatteministeriets formulering i notat af modellen, må antages at være en afløsende model for de tidligere 
foreslåede modeller.  
 
Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til en ny model der har grundlæggende elementer fra 
arbejdsgruppens model I og model II. Modellen tager udgangspunkt i den internationalt fastsatte standard 
om den skattemæssigt retmæssige ejer samt nettoindeholdelse af udbytteskatten for børsnoterede aktier, 
som vil ske ved udbetaling af udbyttet. Modellen giver ikke mulighed for efterfølgende refusion ved for 
meget indeholdt udbytteskat. De to grundlæggende elementer taget fra model I og model II er at der skal 
foreligge oplysninger om den enkelte aktionær tilgængeligt for de danske skattemyndigheder inden der kan 
ske nettoindeholdelse samt at det er muligt at registrere omnibus- og nomineedepoter så der også kan ske 
nettoindeholdelse for disse. Oplysningerne der skal foreligge for de danske myndigheder omhandler 
tilkendegivelse af den enkelte aktionær, om det er en fysisk eller juridisk person der ejer aktierne samt 
dennes skattemæssigt hjemmehørende. Oplysningerne skal indgives til VP-Securities og skal yderligere 
opbevares af det pengeinstitut der har aktionæren som kunde.  
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Registreringen af samledepoter vil ske ved at depotbankerne opretter ratepools84 som aktionærerne 
placeres i, hvortil der er knyttet en bestemt skatteprocent svarende til aktionærernes skattemæssige 
hjemmehørende. Inddelingen i depoterne vil blive foretaget af de danske pengeinstitutter og baseres på 
den enkelte aktionærs identitet og skatteprocent.  
 
 

4.3.1 ANALYSE AF MODEL 2017 
Skatteministeriet gør opmærksom på at modellen kræver yderligere konkretisering såfremt modellen ender 
med at skulle implementeres, hvorfor modellen ikke kan ses som en gennemarbejdet løsning.  
Skatteministeriet ønsker at der fremover skal ske nettoindeholdelse, da dette anses for værende et solidt 
grundlag til kontrol og imødegåelse af svindel med udbytteskat. Herudover vil nettoindeholdelse tilgodese 
både investorernes og branchens behov for en smidig og let administrativ løsning. Man har valgt at det ikke 
skal være muligt efterfølgende at søge refusion ved for meget indeholdt udbytteskat, som følge af 
udbyttesvindelsagen, da dette medfølger en vurderet for stor risiko for at svindlen vil fortsætte eller 
gentage sig. At fjerne refusion medfører endvidere en administrativ lettelse for aktionærer og 
skattemyndigheder. Grundlaget i den skattemæssigt retmæssige ejer skal forhindre at der ved aktielån kan 
ske spekulation i at flytte ejerskabet kortvarigt til et andet land for at undgå dansk beskatning eller opnå en 
lavere skattesats. Oplysningerne der skal angives i forbindelse med registrering, vil være mere eller mindre 
de samme som man førhen har skullet oplyse ved refusionsanmodninger. Fordelen ligger i at de er 
tilgængelige inden der sker nettoindeholdelse, og det derfor er muligt at tilbageholde den udbytteskat 
aktionæren skal betale.  Modellen søger at være et kompromis mellem lavest mulig risiko for svindel og en 
ikke for tung administrativ byrde for bl.a. udenlandske investorer således at det fortsat er attraktivt at 
foretage investeringer i Danmark.  
 
Som det også pointeres i analysen af de øvrige modeller, kan der forekomme problematikker ved 
aktiehandler der ligger tæt op ad udbyttedagen, da nettoindeholdelse kræver at der foreligger fuldt 
opdaterede oplysninger inden udbyttekørslen. Skatteministeriet nævner i deres model at det vil være 
uproblematisk for store institutionelle investorer at have oplysningerne til at foreligge inden 
udbyttekørslen. Der ses dog stadig en problematik i forbindelse hermed, selvom det naturligvis vil være 
ligetil at vente med at lade aktionærer købe sig ind i depotet, er det vigtigt for depotbankerne at holde styr 
på udbyttedatoen for aktiebesiddelser i forhold til løbende registrering. Det nævnes at der ved en 
yderligere konkretisering af modellen eventuelt kunne indføres en korrektionsmulighed i forbindelse med 
handler foretaget tæt på udbyttedagen. Skatteministeriet ønsker i øvrigt at inddrage den finansielle sektor 
ved den endelige fastlæggelse af modellen, da denne kommer til at kræve en ændret lovgivning samt nye 
processer.  
Indtil den endelige model er fuldt udviklet og implementeret, vil der i den periode være et særligt 
ressourceforbrug for skattemyndigheder i forbindelse med håndteringen af udbytter og beskatning heraf85. 
  

                                                           
84 Gruppeinddeling ligesom tidligere omtalte aktionærgrupper. 
85 kortlink.dk/skm/xntv   
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Der er ikke kommet yderligere forslag til modeller eller lovgivning der vedrører håndtering af 
udbytteskatter, siden Skatteministeriets model af 2017 ovenfor. Selvom modellen er en egentlig afløser af 
de tidligere modeller, kan det ikke afvises at Skatteministeriet går tilbage og søger inspiration i de tidligere 
modeller. Der er i skrivende stund endnu ikke kommet yderligere konkretisering af 2017-modellen, hvorfor 
der kan være opstået komplikationer der gør at modellen skal tænkes igennem på ny.  
 
 

4.4 AFSLUTTENDE ANALYSE 

En løsningsmodel må naturligvis opbygges og udformes med det udgangspunkt at aktionærerne overholder 
reglerne, og ikke har til hensigt at ville snyde. Modellerne kan derfor ikke kun udformes med det formål at 
forhindre svindel, da de samtidig som hovedformål skal gøre behandlingen af udbytte og udbytteskat så let 
for den enkelte som muligt. 
 
En stor del af analysen har taget udgangspunkt i arbejdsgruppens første “udkast” til nye løsningsmodeller, 
hvorfor disse også efterlader håndteringen af mange større problemstillinger åbent. Finans Danmarks 
modelforslag er noget mere specifikt og gennemarbejdet, hvorfor dette ved første øjekast virker mere 
attraktivt. Arbejdsgruppens tre modeller er svært sammenlignelige med Finans Danmarks, da der er så stor 
forskel på detaljegraden, og det derfor er svært at danne sig det fulde overblik over fordele og ulemper 
modellerne imellem. Det kan ikke antages at arbejdsgruppen og Skatteministeriet har samme tilgang til 
løsning af eks. håndteringen af indberetning om aktielån, hvilket er en af de største problematikker, og 
håndteringen heraf kan have stor betydning for den endelige model. 
 
Der vil ved implementering af en af de foreslåede modeller, som ikke lægger op til mulighed for refusion, 
skulle ændres i Kildeskattelovens §§ 67 stk. 3 og 69 B, hvilket må anses for en nødvendighed uanset 
hvordan udfordringerne med administrationen af udbetalinger af udbytte og indeholdelse af udbytteskat 
skal løses. 
 
Arbejdsgruppen må have set en større risiko i forbindelse med aktielån ved model II end de andre modeller, 
da det kun er i denne de nævner problemstillingen. For os at se, vil det i de fleste tilfælde være lige så svært 
at opdage aktielån ved enkeltaktionærregistrering som ved aktionærgrupperegistrering. Et elektronisk 
overvågningssystem vil muligvis kunne opfange hvis en lige stor aktiebeholdning købes og sælges mellem to 
parter lidt før og lidt efter udbyttedagen. Men gøres dette i skalaer hvor der kan drages skattemæssige 
fordele af det, vil det højst sandsynlig foregå mellem parter der har flere selskaber, hvorfor et mellemsalg 
muligvis kan være omkostningerne herved det værd. 
 
Det kunne tænkes at hvis der i Danmark implementeres en model, som ikke gør nettoindeholdelse muligt 
for samledepoter, enten ved aktionærgrupper eller anden endnu ikke udtænkt fremgangsmåde, at der 
kunne være interesse i at oprette særydelser som eksempelvis private samledepoter, for eks. 2-10 
personer, som eventuelt kan bevirke at der sker omgåelse af registrering i det danske registreringsinstitut. 
Der må også være interesse for aktionærer, primært med store pengebeholdninger til investering, i at 
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deltage i særdepot eller anden løsning, hvis disse kan opnå skattebesparelser eller bare ikke ønsker at deres 
identitet og/eller beholdning skal være direkte linket til dem i udlandet. Ydelser kunne også indeholde 
mulighed for at en samlet gruppe selv kan styre en aktiebeholdning i fællesskab, uden at den enkelte skal 
registreres. Sådanne ydelser vil, hvis der ellers er gensidig interesse, samt at de er mulige at gennemføre, 
være en potentielt mulig indtægtskilde for lyssky institutter. Det er samtidig ikke utænkeligt at spekulative 
aktionærer vil betale ekstra gebyrer for at kunne deltage i et særdepot eller anden særydelse. 
 
Alle beskrevne løsningsmodeller tager udgangspunkt i og anvender mere eller mindre samme 
registreringssystem, blot med nogle udvidelser, som man hidtil har anvendt. Der kan være mange grunde til 
at arbejdsgruppen, Finans Danmark og Skatteministeriet ikke har medtaget løsningsmodeller der har taget 
udgangspunkt i en hel ny måde at bygge reguleret værdipapirhandel op på. Helt grundlæggende vil det 
være et kæmpe arbejde at registrere alle værdipapirer på en ny måde hos den enkelte aktionær. Der vil 
være en forøget risiko for fejl i forbindelse med implementering og omregistrering, hvor aktier fejlagtigt 
kunne skifte ejerskab. 
 
Blockchain er som tidligere beskrevet et system udviklet til at der ikke kan ske registreringer af nogen art, 
uden at det vil være registreret minimum 2 steder. Der ville være et virkelig stærk transaktionsspor, hvis 
der blev anvendt Blockchain til registrering, da det altid vil være muligt at se hvem der tidligere har ejet den 
enkelte aktie og hvem den er solgt til. Blockchainsystemet kører i princippet udenom pengeinstitutter og 
andre mellemvirksomheder og er baseret på gensidig tillid, hvorfor SKATs mulighed for at skabe et 
kontrolmiljø gennem samarbejde med disse, umiddelbart vil blive formindsket. Blockchain giver dog 
mulighed for at der kan “tilknyttes” en lang række muligheder, herunder en løsning der samler data i 
kæderne i en blok lige udenfor det udloddende selskab, som der kan trækkes data fra løbende. Ud fra den 
indsamlede viden er det svært at afgøre hvorvidt overskudsfordeling i form af udbytte kan fungere ved 
blockchain som registreringssystem. Der er ikke klart svar på hvordan udbytte skal nå den endelige 
modtager og hvordan man forhindrer tidligere led i kæden i at forsøge at stoppe udbyttets vej, eller 
hvorvidt det er muligt at der kan laves en direkte transaktion der øger værdien på en persons block. Det er i 
forlængelse heraf svært at få klargjort om udbyttet kan udbetales til den retmæssige ejer, hvis denne har 
solgt aktien mellem udbyttedagen og dagen for modtagelse af udbyttet, eller om dette bare kan udbetales 
til en tilknyttet konto. Det er endvidere svært at få afklaret om det er muligt at foretage aktielån, da der vil 
være et helt klart transaktionsspor hvoraf købs- og salgspriser vil fremgå, hvorfor et aktielån vil være helt 
tydeligt. På grund af samme klare transaktionsspor, vil den sidste i kæden komme til at fremstå som 
skattemæssigt retmæssig ejer. 
 
Der er ikke oplæg i arbejdsgruppens modeller eller Finans Danmarks model til hvordan man ønsker at der 
skal ske sammenspil mellem de forskellige systemer der bruges af SKAT. Det gøres ikke klart om der tages 
udgangspunkt i hvorvidt alle SKATs eksisterende systemer og indberetningsmetoder for forskellige 
aktionærer fortsat skal bruges, eller om der skal laves et eller flere nye systemer til dette, hvis f.eks. det 
ikke er muligt at implementere krydsreferencemoduler til systemerne.  
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Heller ikke arbejdsgruppens analyser af fordele og ulemper af de fire modeller, tager overvejende stilling til 
behovet for krydsreferencer og/eller sammenspillet med allerede eksisterende og eventuelt nye systemer. 
For bedst sikring mod svindel både vedrørende refusion, men også som en generel styrkelse af SKAT, må 
sammenspil være essentielt at få implementeret også på kryds af de syv nye styrelser hvor der kan opstå 
sammenhænge der kan skabe et bedre og bredere kontrolmiljø.     
Modellerne nævner kun tillægsmodul til registreringen i VP-Securities, som skal indføres i tilfælde af at der 
vælges en model der tilgodeser nettoindeholdelse for omnibus- og nomineedepoter. Der analyseres ikke på 
kompleksiteten af sådanne moduler eller den byrde som tillægsmoduler medfører. Arbejdsbyrden for SKAT 
er kun omtalt i forbindelse med refusionsanmodninger og enkeltaktionærregistreringer. Tillægsmoduler må 
antages at tilføre en arbejdsbyrde, som man lægger op til at man vil forsøge at minimere ved at lægge så 
meget arbejde som muligt ud på institutterne. Der mangler samtidig også klarlægning af fordelene ved at et 
sådant system kan krydsreferere og eventuelt automatisk gennemgå registrerede anmodninger om 
refusion som sammenfaldende oplysninger, dette gældende selvfølgelig også for systemet de ordinære 
registreringer foretages i. 
 
Der er endvidere ikke i modellerne lagt op til eller i analyserne omtalt hvordan man forventer at styrke 
sammenspillet mellem SKAT, VP-Securities og de finansielle institutter. Man erfarede i forbindelse med 
refusionsskandalen at betydelige mængder af svindlen foregik gennem de danske banker i bankordningen, 
som ellers havde påtaget sig ansvaret for at kontrollere at de modtagne regnearksanmodninger var 
korrekte. SKAT skal eventuelt også tænke i hvordan de gør det attraktivt for de danske institutter at tage 
professionel del i de uddelegerede processer. 
 
Det må derfor være vigtigt at der oprettes kontroller der sikrer at procedurer der udføres for SKAT af 
banker og andre institutter, foregår som forventeligt. Det er vigtigt at SKAT kontrollerer at eks. bankerne 
foretager kontrol af modtagne oplysninger inden disse eksempelvis registreres i registreringsinstituttet eller 
at der tages stilling til om modtaget dokumentation fremstår i original tilstand hvis dette er krævet. 
 
SKAT bør udvikle et analyseværktøj, der kan hjælpe med udvælgelsen af stikprøver der vil være relevant få 
SKATs medarbejdere at se nærmere på. Værktøjet bør eventuelt kunne sammenholde information fra 
tidligere år, genkende mønstre der antyder aktielån eller andre funktioner der kan hjælpe SKAT til effektiv 
kontrol, samtidig med at ressourceforbruget holdes til et minimum. 
 
Der er stor lighed mellem andre skandinaviske landes udbytterefusionsadministration og den tidligere 
danske model. Alle de gennemgåede landes udbytteadministration har grundlag i den skattemæssigt 
retmæssige ejer, ligesom det er tilfældet for Danmark. Det fremgår af beskrivelsen af de fem andre landes 
administration, at refusion af for meget indeholdt udbytteskat kun kan tilbagesøges for én person ad 
gangen, så der altså ikke kan foretages gruppeanmodninger. Dette sammenholdt med Danmarks tidligere 
mulighed for grupperefusioner af udbytteskat, hænger godt i tråd med den omfattende svindel Danmark 
har været udsat for, da meget af svindlen netop er foregået ved gruppeanmodninger. Det ønskes dog at der 
fremadrettet kan ske nettoindeholdelse i samledepoter for at tilgodese de udenlandske aktionærer.  



Side 59 af 67 
 

Det vides ikke om de andre lande tilbyder nettoindeholdelse for samledepoter - det må dog formodes at 
arbejdsgruppen og Skatteministeriet har søgt inspiration i andre landes konstruktioner. Det nævnes dog 
positivt i beskrivelsen af Sveriges og Finlands administration at der for disse skattemyndigheder 
forekommer udfordringer i forbindelse med bl.a. identifikation af den endelige modtager samt ægtheden af 
den modtagne dokumentation. Desuden oplever de to skattemyndigheder hyppigt at der indsendes 
mangelfulde anmodninger. De finlandske myndigheder har flere gange i forbindelse med krydsreferencer til 
selskabsrapporter, oplevet at have modtaget forfalskede udbytteattester. Ser man overordnet på hvad 
andre lande kræver af dokumentation i forbindelse med refusionsanmodninger, er denne mængde 
dokumentation for flere af landene mere krævende, eller der indgår flere dokumenter til gennemførsel af 
en refusionsanmodning. Meget af den dokumentation der vil kræves til nettoindeholdelse, vil for Danmark 
være lig de andre landes dokumentationslister til refusionsanmodninger. Det er i øvrigt 
bemærkelsesværdigt at der i de af arbejdsgruppen udarbejdede forudsætninger ikke indgår original 
skatteattest fra de lokale skattemyndigheder, da dette er et af de krævede dokumenter ved de andre 
landes nuværende refusionsanmodninger. Skatteattesten er dog allerede blevet et kriterie ved 
anmodninger i den digitale blanket i Danmark. 
 
For personer der opholder sig i skattely, skal det overvejes hvordan man kan forhindre disse eller eventuelt 
kan beskatte deres aktieavance, således at de ikke hvert år efter der er udbetalt udbytte kan købe en aktie, 
for året efter at sælge aktien med gevinst uden at blive beskattet af avancen i deres hjemland, for igen at 
købe aktien når kursen er faldet grundet udbytteudlodningen. Dette giver en skævvridning, da de på denne 
måde, såfremt aktien stiger som forventet, kan forøge deres formue skattefrit. 
 
Som det fremgår af model 2017, er der ikke lagt op til at det skal være muligt at søge refusion hvis man som 
udenlandsk aktionær har fået indeholdt for meget udbytteskat. Dette vil gøre at Danmark har en markant 
anderledes løsningsmodel end mange andre, da alle de fem beskrevne lande giver mulighed for 
efterfølgende refusion. Skatteministeriet nævner selv at der i forbindelse med konkretisering af 2017-
modellen, skal overvejes en mulighed for korrektion af forkert indeholdt udbytteskat. Dette er ikke en 
nødvendighed, men helt klart en formildende omstændighed, som kan udrede tænkelige konflikter herom. 
Det vil dog ikke være hverken problemfrit eller administrativt let at indføre en sådan mulighed, da denne vil 
være en åbning for potentielt snyd, og man vil derfor forventeligt møde mange ansøgninger med forsøg om 
overbevisning af forkert nettoindeholdelse. Det må derfor overvejes nøje hvem og i hvilke situationer en 
sådan korrektion kan godtages. Kan det eksempelvis kun ske for allerede registrerede, hvor der er sket en 
menneskelig- eller systemfejl, eller er der mulighed for at personer der lader sig registrere indenfor en uge 
efter udbyttedagen kan få refusion. Alt efter hvor striks konstruktionen laves, vil der også være en øget 
nødvendighed for mandskab til kontrol af korrektionsansøgninger.  
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5. KONKLUSION 

5.1 DELKONKLUSIONER 

Hvordan er samspillet mellem finansielle institutter, VP-Securities og SKAT, og kan et bedre samspil 
forbedre sikkerheden? 
Både den tidligere model, den midlertidige løsning samt de fem foreslåede modeller bygger på et 
omfattende og solidt sammenspil mellem SKAT, de finansielle institutter og VP-Securities. De finansielle 
institutter og VP-Securities indsamler, angiver og ligger inde med mange vigtige oplysninger i forbindelse 
med beregning og indberetning af udbytter og udbytteskat samt anmodning om refusion af udbytteskatter.   
Det er essentielt at institutterne og VP-Securities udviser samarbejdsvillighed og udfører processerne efter 
anvisningerne, så der fra SKATs side kan være fuld tillid. Det viste sig i forbindelse med udbytteskandalen at 
denne tillid ikke kunne opnås til bl.a. de danske banker som foretog mange af refusionsanmodningerne 
gennem bankordningen, da der ikke skete den forventede kontrol af oplysningerne der skulle angives. Der 
var yderligere manglende kontrol af de angivne oplysninger på området fra SKAT.  
Med baggrund i analysen kan det konkluderes at der med de foreslåede modeller er et stort behov for at 
SKAT ser indad og finder ud af hvordan de sikrer at samspillet med institutter og andre mellemled, ikke 
bliver en byrde, men en opgave mellemleddene har lyst til at tage del i. For optimal sikkerhed er det derfor 
vigtigt at samspillet fungerer gnidningsløst og at indbyggede kontroller forekommer uden komplikation 
mellem parterne.  
 
Hvordan har udbytterefusionsreglerne i Danmark udviklet sig siden udbytteskandalen blev opdaget, og 
hvordan er de sammenlignet med andre lande?   
Der lægges med de forskellige modeller op til skærpede kontroller flere steder i ansøgnings- og 
udbetalingsprocessen. Udviklingen af reglerne bevæger sig hen mod at være mere tydeligt defineret, 
hvilket skal mindske risikoen for svindel. 
Det blev gjort muligt at søge refusion igen i januar 2016, efter en revurdering af systemet og justeringer af 
kontroller. Disse regler benyttes stadig ved refusion, men er en midlertidig løsning, der ikke står mål med 
de løsningsmodeller som er baseret på nettoindeholdelse, som man ønsker at implementere. Ved 
implementering af en af de foreslåede modeller vil man gå fra indeholdelse af kildeskat på 27 % med 
mulighed for refusion, til nettoindeholdelse med korrekt skattesats. Der er ikke i forbindelse med 
udbytteskandalen blevet ændret i lovgivningen, hvorfor der reelt ikke er sket udvikling i reglerne på 
området for udbytterefusion. 
Der er vedtaget en international standard om at tage udgangspunkt i den skattemæssigt retmæssige ejer, 
hvilken der tages udgangspunkt i, i både Danmark og de sammenlignede lande. 
De danske løsningsforslag, som er baseret på nettoindeholdelse, ligger ikke op ad andre landes modeller. 
Den dokumentation der kræves i andre lande ved refusionsanmodninger, vil tilsvarende være den 
dokumentation der skal bruges for at der kan ske nettoindeholdelse af udbytteskat i danske udbytter. 
Sammenlignet med eks. Norge, vil dokumentationsmængden i Danmark være mindre. Den store forskel 
sammenlignet med de andre lande bliver at dokumentationen skal foreligge førend der udloddes udbytte.  
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Hvilke konsekvenser har de nye modeller for udenlandske investorer og bliver det mindre lukrativt at 
investere i danske selskaber? 
Der vil for de udenlandske investorer og deres depotførende banker komme en periode med stort arbejde i 
at registrere aktionærer og aktionærgrupper. Efter førstegangsregistreringen vil det administrative arbejde 
for depotførerne være begrænset på det område. Der vil endvidere skulle oprettes nye arbejdsgange og 
strukturer for hvornår nye deltagere kan få del i et samledepot eller allerede deltagende aktionærer kan 
indfri deres investering. Dette vil ligesom registreringerne kun være en konsekvens på kort sigt, da 
arbejdsprocesserne hurtigt vil blive normale.  
Det vil ikke blive mindre lukrativt at investere i danske selskaber, for personer der ikke har intention om at 
snyde. Modellerne gør i det store billede ejerskabet og korrekt skatteindeholdelse mindre tidskrævende.  
Er der refusionsmulighed i den endelige model, skal voucherordningen sikre at falske anmodninger opdages 
inden der udbetales refusion af udbytteskat. Voucherordningen kan blive en konsekvens for “den gode” 
aktionær, hvis en refusionsudbetaling sættes i bero grundet omløb af falske vouchers.  
 
 

5.2 HOVEDKONKLUSION 

Der var nogle helt grundlæggende elementer i den forhenværende udbyttemodel, der var udslagsgivende 
for at Danmark blev mål for udbyttesvindel. Heriblandt at de udenlandske banker havde mulighed for at 
søge refusion af udbytteskat via bankordningen, som en gruppeansøgning for hele bankens engagement af 
en beholdning via et selvudarbejdet regneark. Regnearket skulle indberettes af en dansk bank. Der fremgik 
ikke af regnearket oplysninger om hverken antal aktier, antal ejere eller antal depoter ansøgningen 
dækkede over. Herudover skete der ikke grundig kontrol af de oplyste tal, af hverken den danske bank eller 
efterfølgende af SKAT. Bankordningen gav endvidere en meget begrænset mulighed for SKAT til at foretage 
krydstjek til andre indberetningssystemer. 
 
Blanketordningen i sig selv var ikke en dårlig ordning, og ligner meget det der til stadighed bruges i andre 
lande. Den store svindel med blanketordningen skyldes at der i SKAT ikke var afsat ressourcer til at 
gennemgå det store antal ansøgninger der blev foretaget gennem blanketordningen. Der sad i den sidste 
tid inden der blev lukket for refusionsudbetalingerne, kun en enkelt medarbejder hos SKAT til at gennemgå 
anmodninger og tilhørende dokumentation. 
 
De udarbejdede modeller tager alle udgangspunkt i den skattemæssigt retmæssige ejer, som er en 
standard der er internationalt vedtaget. Den danske betragtning heraf i forbindelse med aktielån er dog 
modsat af det øvrige EU angående udbytter, og heraf udbytteskatter. Dette er ikke en svaghed i 
modellerne, men en komplikation i den danske betragtning i forhold til udenlandske aktionærers forståelse.  
  
Nettoindeholdelse fordrer at der sker beskatning af det modtagne udbytte i hjemlandet, hvorfor der skal 
ske selvangivelse af udbyttet. Dette kan ikke dokumenteres, da dokumentationen for registrering foreligger 
førend udbytte udbetales. Det er en udfordring i forbindelse med Model I og Model III, at den enkelte 
aktionær skal registreres i registreringsinstituttet i Danmark, og dette fjerner tilmed ideen og praktikken i et 
samledepot. Den øgede men dog midlertidige byrde for aktionærernes banker med at foretage 
registreringer, kunne ende i øgede gebyrer for aktionærer der ønsker at deltage i depoter med danske 
aktier. For model II og Finans Danmarks model samt model 2017, er der mulighed for at registrere 
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samledepoter opdelt i aktionærgrupper med tilhørende skattesatser, hvilket kan lette den samlede 
arbejdsmængde med registreringer, og nogle aktionærer kan måske undgå et muligt gebyr. Der er 
konstateret en metode hvorpå der kan snydes i forbindelse med fordelingen af aktierne mellem 
aktionærgrupper. Udformningen af refusionsanmodning og dokumentation for aktionærfordeling for disse 
grupper er derfor vigtig for optimal sikkerhed. Model I og Model II giver endvidere ikke mulighed for 
refusion, hvorfor der inden udbyttedagen skal være foretaget korrekt registrering, ellers vil muligheden for 
en lavere berettiget skattesats frafalde. Model III og Finans Danmarks model giver mulighed for refusion via 
en voucherordning, og udformningen af ordningen er derfor altafgørende for hvorvidt dette bliver effektivt 
i kampen mod svindel. 
Det skal sluttelig nævnes at nettoindeholdelse af udbytteskat øger sikkerheden og mindsker risikoen for at 
der foretages svindel. 
 
Det er vigtigt at SKAT øger deres fokus på aktielån, da der ved refusionsanmodninger eller 
nettoindeholdelse kan opstå tvivl om ejeren. For at imødegå svindel i Danmark, må VP-Securities tilpasse 
sine systemer, så aktielån ikke fremgår som salg, da udbyttet skal tilfalde den skattemæssigt retmæssige 
ejer. 
Det er essentielt, at man er mere opmærksom på danske bankers rolle i situationer, hvor der handles eller 
lånes aktier med henblik på at ejeren kan undgå beskatning. 
 
Det kan ikke klart konkluderes hvorvidt en ny model vil få konsekvenser for mængden af investeringer 
foretaget fra udlandet. Den hidtidige udvikling i investeringer fra udlandet har ikke ændret sig hverken 
positivt eller negativt selvom der i en periode har været lukket for muligheden for refusion. Der er stor 
sandsynlighed for at en ny model kommer til at være baseret på nettoindeholdelse, hvorfor dette vil være 
meget anderledes. En nettoindeholdelsesmodel forventes ikke at have indflydelse på den udenlandske 
ejerandel. 
 
For at opnå bedst mulig sikring mod svindel, med et minimalt ressourcebehov, skal der implementeres 
integration mellem SKATs forskellige systemer samt automatiske kørsler og kontroller der krydstjekker 
informationer mellem systemerne.  
 
Den manglende konkretisering af modellernes delelementer, gør det svært at vurdere delelementernes 
fulde potentiale og hvorvidt de kan sikre mod svindel uden at det får konsekvenser for de udloddende 
selskaber, for dets aktionærer og de kontoførende institutter.  
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6. PERSPEKTIVERING 

Opgaven har haft meget fokus på nye modeller og lovgivning til regulering af den danske administration af 
aktieregistreringer, udbytter og udbytteskatter. Danmark er ikke de eneste der har problemer med bl.a. at 
identificere skattemæssigt retmæssige ejere eller vurdere hvorvidt dokumenter rent faktisk stammer fra en 
udenlandsk lokal myndighed. En anden indgangsvinkel til at løse problemet, kunne være et af 
nedenstående forslag. 
 
Fælles registreringssystem 
Mange lande bruger meget tid og mange ressourcer på indhentelse og gennemgang af dokumentation i 
forbindelse med nettoindeholdelse og refusion af udbytteskatter. Det kunne skabe gennemsigtighed på 
tværs af landene, hvis man på EU-plan kunne oprette et fælles register, som alle bankkunder, uanset bank 
og EU-land, blev registreret i. 
 
Alle landenes myndigheder skal have adgang til at indhente informationer i dette register, i forbindelse 
med identifikation af personer vedrørende eksempelvis refusion af udbytteskatter. 
Det vil i øvrigt kunne bruges i mange andre henseender, heriblandt registrering i andre banker, således vil 
samme person altid være registreret med samme data alle steder. Der vil være mange komplikationer ved 
indførsel af et fælles register, da der vil være forskellige ønsker og krav fra de deltagende lande. 
 
Hvor mange informationer skal der ligge tilgængelig for at det er brugbart, og hvor mange informationer vil 
befolkningen acceptere er tilgængelige? Skal landene anmode om informationerne og skal der føres log på 
hvilke lande der henter informationer på hvilke personer? Skal det overhovedet være muligt for bankerne 
at indhente information, eller skal de kun videregive information? Skal informationerne kun kunne hentes 
ved en persons Nem ID-accept eller lignende underskrift? 
 
Der vil naturligvis også være lande, stater, banker og kunder der ikke ønsker at der skal ske registrering på 
denne vis, og der skal findes en løsning på hvordan dette skal håndteres, eller disse skal straffes ved eks. at 
blive afskåret fra visse fordele. 
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Ens skatteprocent for udbytter i hele EU 
I stil med ovenstående, men uden at der skal oprettes et fælles register, kunne der være mange fordele i at 
alle EU-lande beskatter udbytter ens. Der skal mellem alle medlemslande aftales en fælles skattesats og 
DBO, hvilket vil bevirke at det altid vil være den samme procentdel af skatten der skal refunderes. Den 
fælles skattesats kunne være 20% uanset aktiens oprindelsesland og aktionærens hjemmehørende land.  
Muligheden for refusion opstår kun, i tilfælde hvor en DBO er indgået, og procentdelen der skal refunderes 
vil derfor altid være den samme. 
Fordelingen af skattebetalingen, kunne blive skæv, idet der eventuelt lovgivningsmæssigt kunne opstå 
ønsker om at lette børsnoteringen af selskaber, for at øge indtægten af udbytteskatter. 
 
Kan man blive enig om en skattesats som alle lande synes er fordelagtigt samt om at fjerne DBO’erne, vil en 
stor administrativ byrde være fjernet fra mange af landene. Skatteprocenten kunne f.eks. være 20% uanset 
om du er dansker eller tysker og ejer danske eller tyske aktier. 
 
Der vil naturligvis være den problematik, at der er nogle der ikke synes at en sådan ordning vil være 
passende for dem. Uden at være gået yderligere ned i detaljerne, vil det umiddelbart være lettere at 
“straffe” ikke-deltagende lande og personer.  
Dette kunne gøres ved at der vil blive indeholdt en langt højere skat og at det ikke vil være muligt at få 
refunderet noget af skatten. Man kan håbe at det kunne tvinge ikke-deltagende parter til at indgå i den 
fælles skattesats.  
 
En kombinationsløsning af de to ovenstående forslag, kunne være et fælles nettoindeholdelsessystem, hvor 
alle lande foretager nettoindeholdelse til den samme skattesats af både udbytteskatter og avancer. 
Udbytteskatter kunne tilfalde det land, som det udloddende selskab er hjemmehørende i. For avancer 
kunne der laves en ordning om overførsel mellem statskasserne, så skatterne tilfalder det land som 
aktionæren er skattemæssigt hjemmehørende i, på baggrund af et yderligere fælles registreringsinstitut. 
Mulighederne er mange, og jo mere modellerne udvides, jo mere kompliceret bliver det også at få vedtaget 
og ikke mindst få implementeret. 
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