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Den 9. december 2020 

 

Defensive foranstaltninger mod lande på EU’s sortliste 

Dansk Erhverv har den 11. november 2020 modtaget et lovforslag om ændring af ligningsloven, 

kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på 

EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner) i høring. 

Baggrund 

Formålet med lovforslaget er at indføre skattesanktioner, der skal virke som værn mod skatteund-

dragelse og skatteundgåelse ved benyttelse af skattelykonstruktioner. Baggrunden for lovforslaget 

er blandt andet det arbejde, der har været gennemført og løbende finder sted i EU for at modar-

bejde brugen af skattely og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse. Arbejdet i EU har 

desuden resulteret i, at EU-Rådet i december 2019 besluttede, at alle medlemsstater med virkning 

fra og med 2021 skal indføre nationale regler om defensive foranstaltninger mod lande på sortli-

sten.  

 

Målet hermed er, at de pågældende lande får et yderligere incitament til at ændre deres nationale 

lovgivning og praksis i et sådant omfang, at de fremadrettet kan fjernes fra sortlisten. Lovforslaget 

er en udmøntning heraf. Det foreslås på baggrund af ovenstående, at der indføres to sæt af defen-

sive foranstaltninger mod landene på EU’s sortliste.  

 

For det første foreslås en nægtelse af fradrag for visse betalinger, så personer og selskaber mv. 

som udgangspunkt ikke skal kunne fradrage betalinger til interesseforbundne modtagere i lande 

på sortlisten, ligesom sådanne betalinger heller ikke på anden måde skal kunne indgå ved opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst.  

 

For det andet foreslås en skærpelse af udbyttebeskatningen, så personer og selskaber, der er 

hjemmehørende i lande på sortlisten, og som modtager udbytte af hovedaktionæraktier, datter-

selskabsaktier eller koncernselskabsaktier, som udgangspunkt skal betale en endelig bruttoskat 

på 44 pct. af sådanne udbytter, der betales ved indeholdelse. 
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Almindelige bemærkninger 

Overordnet set kan Dansk Erhverv naturligvis bakke op om tiltag, der virker som værn mod skat-

teunddragelse og skatteundgåelse. Dansk Erhverv kan derfor godt følge principperne om, at der 

skal indføres defensive foranstaltninger mod landene på EU’s sortliste.  

 

Dansk Erhverv er imidlertid altid bekymret for om balancen mellem hensynet til at sikre effektive 

værn mod skatteunddragelse m.v. og hensynet til dansk erhvervsliv er rigtig.  

Med nærværende lovforslag er Dansk Erhverv bekymret for om balancen er tippet, således at man 

i jagten på skattesnydere rammer lovlydige virksomheder.  

 

Landene på EU’s sortliste er en broget flok, men landene er andet og mere end bare postkassesel-

skaber på tropeøer. I landene i almindelighed og i Panama i særdeleshed er der reel økonomisk 

aktivitet.  

 

Dansk Erhverv er derfor bekymret for, om man med nærværende lovforslag unødigt kommer til at 

overbeskatte danske virksomheder, med den konsekvens, at man i stedet for at fange skatteund-

dragere, rammer danske virksomheder og arbejdspladser.  

 

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at man ønsker at presse sortlistelandene til at samar-

bejde. I tilfældet Panama er det dog yderst tvivlsomt om, det vil have den store effekt. I det sø-

transportbranchen med tilknyttede erhverv er nødsaget til at benytte kanalen og den omliggende 

infrastruktur. Dette medfører også, at der skal erhverves brændstof m.m. Som lovforslaget står 

nu, så vil søtransporterhvervet blive straffet med højere skatter uden, at det kan forventes at få 

nogen betydning for Panamas ageren i forhold til skattesamarbejde.  

 

På den baggrund vil Dansk Erhverv opfordre til, at man indfører andre defensive foranstaltnin-

ger, som ikke har negative konsekvenser for dansk erhvervsliv. 

 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen, 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 


