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Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005663/16
til Kommissionen

Jeppe Kofod (S&D)
(12. juli 2016)

Om: Systematisk udlån af aktier for at undgå udbytteskat

Avisen Børsen har dokumenteret (1), at en række storbanker systematisk hjælper kunder med at udlåne aktier i korte perioder for at 
undgå  at  betale  udbytteskat.  Konstruktionen  indebærer,  at  bank  A  hjælper  kunde  B  med  at  korttidsudlåne  aktier  til  kunde C, 
umiddelbart før der udbetales udbytte. Mens kunde B er normalt skattepligtig, er kunde C enten skattefritaget eller kun forpligtet til at  
betale væsentligt mindre i skat. Dermed opstår der et større overskud ved udbyttebetalingen, som så deles mellem A, B og C, mens  
skatteindbetalingen falder tilsvarende. Avisen anslår, at denne praksis kostede alene den danske statskasse op mod 600 mio. DKK 
sidste år.

På denne baggrund bedes Kommissæren besvare følgende:

1. Er Kommissionen bekendt med denne praksis?

2. Finder Kommissionen, at det jf. gældende EU-regler er tilladt at udlåne aktier med henblik på at undgå udbytteskat?

3. Vil  Kommissionen,  såfremt  dette  er  tilfældet,  være  rede  til  at  fremsætte  lovgivning,  der  vil  sætte  ind  mod  denne  
samfundsskadelige praksis?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af næstformand Pierre Moscovici 
(20. september 2016)

De transaktioner, der beskrives, udføres som regel for at undgå udbyttekildeskat hos det selskab, der fordeler udbyttet, eller for at  
undgå indkomstskat eller selskabsskat hos modtageren. Uanset den skattemæssige behandling er det som udgangspunkt  lovligt at 
udlåne aktier til en anden part. De involverede parter (kunde B og kunde C i eksemplet) er enten enkeltpersoner eller selskaber. I  
begge tilfælde er der ingen EU-regler inden for bekæmpelse af skatteundgåelse vedrørende den skattemæssige behandling af disse  
transaktioner. 

Inden for selskabsbeskatning er det  såkaldte direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse (2) blevet  vedtaget af Rådet,  og det  skal 
gennemføres i  medlemsstaterne inden den 1. januar  2019.  Dette direktiv fastsætter mindstekrav for  at  tackle  de mest udbredte  
former for selskabsskatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktion. Mulige foranstaltninger for at bekæmpe den 
praksis, der er beskrevet, falder uden for dette direktivs anvendelsesområde. 

Det er Kommissionens opfattelse, at medlemsstaterne er bedst i stand til at håndtere disse metoder.

⋅1∙ http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/146000/artikel.html
⋅2∙ Rådets direktiv  2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde, EUT af  

19. juli 2016, L 193/1.
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