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Leverandør: Sådan undgik vi at
betale selskabsskat i 35 år
Dansk lovgivning har gjort det
muligt for Q8 at undgå at betale
selskabsskat i flere årtier.
leverandører
i skattely

Jens Holm
jens@kommunen.dk

Kommunerne betalte i 2015
4,4 milliarder skattekroner til
mindst 32 leverandører, der
har ejerskab – eller dele af
ejerskabet – placeret i ”verdens værste skattelylande”.
En af virksomhederne var
brændstofleverandøren Q8
Danmark A/S, der kunne stikke 108 millioner kommunekroner i lommen i 2015.
I
regnskabsperioden
2015/16 løb selskabets samlede omsætning op i cirka 4,3
milliarder kroner.
I 2015 var kommunerne så
tilfredse med virksomhedens
ydelser og prisniveau, at Q8
samlet set var nummer 111 ud
af de 1.000 største kommunale leverandører, når man
ser på de mest omkostningstunge virksomheder det år.
Men til trods for det betalte
virksomheden 0 kroner i selskabsskat samme år. Dermed
fortsatte Q8 deres 35 år lange
tradition for ikke at betale selskabsskat i Danmark.
Når Q8 ikke betaler selskabs-

skat i Danmark, skyldes det
blandt andet, at VK-regeringen i 2001 gjorde det lovligt
for selskaber at overføre overskud fra år til år – uendeligt.
På den måde kan virksomheden skubbe et ”udskudt
skatteaktiv” foran sig på cirka
173 millioner kroner, fremgår
det af den seneste årsrapport.
“Q8 har i en årrække haft
nogle meget store udgifter,
men vi har ikke kunnet
udnytte fradraget for dem i
vores selvangivelse før nu,
hvor forretningen går bedre,”
forklarer Marie Sheye Lund,
der er kommunikationsmedarbejder hos Q8 i et skriftligt
svar til Kommunen.
Ifølge Q8 er nogle af demeget store udgifter fra tidligere
tider blandt andet gået til lukningen af omtrent to ud af tre
tankstationer i 2003 og 2004.
Derudover var lukningen af
raffinaderiet Stigsnæs ved
Skælskør, som fik slukket sin
flamme af ejerne i Kuwait
den 12. april 1997, også meget
omkostningstung.
“Vi betaler selskabsskat i
Sverige, og det vil den danske
del af virksomheden også
komme til, når vi indenfor en
overskuelig årrække har
brugt vores fradrag fra tidligere investeringer og tab,”
skriver Marie Sheye Lund.
Det er ikke første gang, virksomheden meddeler, at der

“Hvis vi tjener mere, vil vi også bruge en større
del af det optjente fradrag. Vi har positive
forventninger i forhold til vores kommende
resultater, og derfor regner vi med, at vi
hurtigt vil opbruge fradraget og komme til at
betale skat i Danmark.”
Marie Sheye Lund, kommunikationsmedarbejder Q8

Q8 har en 35 år lang tradition for ikke at betale selskabsskat i Danmark. Det kan selskabet blandt andet gøre, fordi
VK-regeringen i 2001 gjorde det lovligt for selskaber at overføre overskud fra år til år – uendeligt.
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vil blive betalt selskabsskat i
nærmeste fremtid.
I 2013 fortalte virksomheden til Ugebrevet A4, at det
ville ske ”indenfor en årrække”. Til det skriver Marie
Sheye Lund:
“Dette citat var et resultat af
vores optimisme. Det hænger
sammen med vores indtjening. Hvis vi tjener mere, vil
vi også bruge en større del af
det optjente fradrag. Vi har
positive forventninger i forhold til vores kommende

resultater, og derfor regner vi
med, at vi hurtigt vil opbruge
fradraget og komme til at
betale skat i Danmark.”

Skattekroner til Caribien

Udover fremførslen af underskud kan en del af årsagen til,
at virksomhedens selskabsskattebetaling går i nul år
efter år, også findes i den
måde, selskabets ejer udnytter sin ejerskabskæde på.
En gennemgang af virksomhedens internationale regn-

skaber, der blev foretaget af
Politiken i 2011, dokumenterede, at det danske selskab
også havde problemer med at
levere et overskud – der skulle betales selskabsskat af – på
grund af store renteudgifter
på interne lån.
Lån, der blandt andet blev
udstedt fra et internt Q8-selskab med hjemsted på den
lille caribiske skattely-ø Aruba - der er i hollandsk besiddelse, men har eget parlament og hollandsk guvernør.

Forholder det sig stadig
sådan, at Q8 sender milliarder
af kroner fra Holland til Aruba?
- Q8 Danmark er en del af
OKQ8 Scandinavia, som opererer i Danmark og Sverige. Vi
er ejet 50 procent af OK ekonomisk förening og 50 procent af Kuwait Petroleum
Northern Europe B.V. Her
henviser jeg til dem for svar,
skriver Marie Sheye Lund. :

Skatteekspert: Ny vejledning åbner kattelem for
frasortering af leverandører i skattely
Ny vejledning fra
Konkurrencestyrelsen
giver offentlige indkøbere
ét konkret håndtag, der
kan dæmme op for
brugen af leverandører i
skattely, vurderer
skatteekspert.

: indkøb

Han hæfter sig ved en
bestemt formulering:
”Det er lovligt, at det offentlige udnytter muligheden for
at efterspørge varer og ydelser, der leveres af virksomheder, som tager et samfundsmæssigt ansvar. […] Krav om,
at virksomheder har en fair
skattepraksis, kan betegnes
som et samfundsmæssigt

Jens Holm
jens@kommunen.dk

Der er håb forude for de kommuner, der ønsker at stille
krav til skattepraksis hos
deres leverandører – i hvert
fald ved større udbud.
Det vurderer skatteekspert
Bent Greve efter at have fået
forelagt Kommunens aktindsigt i den nye vejledning
"Skatteforhold i udbud" fra
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som efter planen
skal offentliggøres, inden Folketinget går på sommerferie.

”Og så er det rigtigt,
at der er nogle
virksomheder, der
formentlig vil sige, at
de ikke vil stille op til
det, men så er
indkøberen samtidig
også ude over
problemet.”
Bent Greve,
medlem af Skatterådet

ansvar indenfor rammerne af
økonomisk forsvarlig forvaltning.”
Bent Greve, der er medlem
af Skatterådet og professor i
samfundsvidenskab ved
Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, vurderer, at der hermed åbnes en kattelem for de
kommuner og borgmestre,
der har efterspurgt lovhjemmel til at undgå, at skattekronerne bliver givet til virksomheder, der har ejerskabet placeret i skattelylande.

Land for land

Ifølge vejledningen kan
offentlige indkøbere rent
praktisk stille krav om land
for land-rapportering i kontrakterne – hvis det vel at
mærke drejer sig om store
kontrakter, der overskrider
de såkaldte tærskelværdier.
- Der er en kattelem her,

men det er kun for de meget
store kontrakter, fordi der
skal tages stilling til proportionaliteten. I virkeligheden
betyder formuleringen, at det
kun er ved de meget store
udbud i Danmark, eksempelvis store anlægsarbejder,
man vil kunne stille sådan et
krav, siger Bent Greve.
Ifølge udbudsloven er tærskelværdien for eksempelvis
bygge- og anlægsarbejde –
den absolut højeste – på cirka
39 millioner kroner og for
“sociale og andre specifikke
tjenesteydelser” på 5,5 millioner kroner.
– Det vil ikke være proportionalt at stille krav til kontrakter under tærskelværdien,
fordi det kan være uforholdsmæssigt dyrt at stille sådan et
krav til en virksomhed. Du kan
for eksempel næppe stille det
til en lokal plejevirksomhed.
Kommunerne skal ikke for-

vente, at virksomhederne vil
juble over udsigterne til krav
om at skulle aflægge deres
regnskaber specifikt land for
land. Dansk Industri og
Dansk Erhverv mener tværtimod, at det vil være ulovligt
at følge styrelsens vejledning
omkring krav til fair skattepraksis.
– Der vil formentlig være
nogle virksomheder, der siger,
at det her ikke er proportionalt, og så er det kun en
domstol, der med en konkret
afgørelse vil kunne tage
stilling til kravet, siger Bent
Greve.

Undgår ulovligt fravalg

Styrelsens vejledning fremhæver dog også, at det er
ulovligt, hvis indkøberne fravælger en leverandør på baggrund af, at virksomheden
har sit ejerskab placeret i
notoriske skattelylande.

Men ved at skrive et kontraktkrav om land for landrapportering vil virksomhedens – og de bagvedliggende
ejeres – skattebetaling også
blive fremlagt, hvilket potentielt vil afholde leverandører i
skattely fra at byde på opgaven, vurderer professoren.
- Men kommunerne skal
overveje, hvornår det er relevant at stille kravet. Her kan
man sige, at når man har større kontrakter, kan man overveje, om der ved siden af
sociale klausuler også kan
være krav om land til landrapportering – så indkøberen
kan se, hvad der sker med
pengene. Og så er det rigtigt,
at der er nogle virksomheder,
der formentlig vil sige, at de
ikke vil stille op til det, men
så er indkøberen samtidig
også ude over problemet,
:
siger Bent Greve.
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Enigt Folketing giver skatte-ål et
”ordentligt gok i nødden”
Skattemyndighedernes
indsats omkring bekæmpelse af international
skatteunddragelse skal
nu samles i et nyt center.

modellerne strikkes sammen i
kulissen.

Gok til skatte-ål

: skat
Jens Holm
jens@kommunen.dk

Et samlet Folketing er enigt
om at optrappe kampen mod
international skatteunddragelse og kreative skattely-fiflerier.
- Det skader helt almindelige
danske skatteborgeres retsfølelse, når man ser bedragere
snige penge på tværs af landegrænser for at flygte fra skattemyndighedernes søgelys.
Det skal vi selvfølgelig gøre alt
for at stoppe, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).
Regeringen og oppositionen
offentliggjorde onsdag en
aftale, der medfører, at SKAT
skal samle indsatsen mod
skattely i et nyt center, mens
den årlige økonomiske bevilling øges fra 10 til 25 millioner
kroner de næste fire år.
Foran de rullende kameraer
meddelte Karsten Lauritzen,

SKAT samler indsatsen mod skattely i et nyt center og øger den
årlige økonomiske bevilling fra 10 til 25 millioner kroner de næste
fire år. Folketingets partier er også enige om at sætte fokus på
skatterådgiveres ansvar, når de rådgiver om forretningsmodeller
ved brug af skattely i udlandet.
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at det nye center skal placeres
i Aalborg. Men den melding
blev dog trukket tilbage,
umiddelbart efter at pressen
var dampet af. ”Skatteministeren har fortalt sig, for det
ligger ikke fast endnu,” lød
beskeden.

Udover den forøgede bevilling til SKAT er partierne også
enige om, at blikket snarest
skal rettes mod skatterådgivernes arbejde, hvor oplysningspligt muligvis kan blive
et værktøj, der kan belyse,
hvordan skattely-forretnings-

Det nye center til bekæmpelse af international skatteunddragelse samler indsatsen, så
det eksempelvis bliver lettere
at samkøre oplysninger og
data og dermed identificere
nye svindelmønstre.
Centret vil samtidig fungere
som samlet indgang og
udgang for udveksling af
oplysninger fra udlandet.
- Det her er et ordentligt gok
i nødden på de nassere, som
nasser på vores velfærdssamfund og gemmer deres penge
ulovligt i skattely, siger Rune
Lund (EL).
På trods af enigheden
blandt partierne fortalte
Socialdemokratiet dog, at de
gik til forhandlingsbordet
med et ønske om at bruge 30
millioner årlig på kontrolindsatsen mod de ti millioner i
dag. I aftalen er beløbet endt
på 25 millioner årlig de næste
fire år.
- Det var mere end det, regeringen kom til bordet med, og
det var så langt, vi kunne

”Det har hele tiden været regeringens
opfattelse, at dansk særlovgivning ikke er
vejen frem, når man vil bekæmpe international
skatteunddragelse. De mest effektive løsninger
er dem, vi finder i fællesskab med andre – og
langt større – spillere på den globale scene.”
Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
komme i den her omgang,
siger skatteordfører Jesper
Petersen (S).
En væsentlig del af pengene
skal ifølge ministeren gå til
kontrolmedarbejdere.
- SKAT vil gå mere aktivt
efter dem, der gemmer penge
i udlandet og laver international, ulovlig skatteunddragelse, fortæller Karsten Lauritzen.

Oplysningspligt på bordet

Partierne er også enige om at
sætte fokus på skatterådgiveres ansvar, når de rådgiver om
forretningsmodeller ved brug
af skattely i udlandet.
- Derfor skal Skattelovrådet
blandt andet se på muligheden for at indføre en oplysningspligt, så opdagelsesrisi-

koen øges gennem en højere
grad af åbenhed, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.
På internationalt niveau er
der de seneste år indgået flere
omfattende aftaler om for
eksempel informationsudveksling på tværs af lande, og
indenfor det næste år er flere
på vej i regi af EU og OECD.
- Det har hele tiden været
regeringens opfattelse, at
dansk særlovgivning ikke er
vejen frem, når man vil
bekæmpe international skatteunddragelse. De mest
effektive løsninger er dem, vi
finder i fællesskab med andre
– og langt større – spillere på
den globale scene, siger skatteminister Karsten Lauritzen
:
(V).

CHEF, DER GÅR PÅ TVÆRS PÅ DEN FEDE MÅDE
CHEF I TEKNIK OG MILJØ I HERNING KOMMUNE
Når Herning Kommune i disse år går målrettet ind i jagten på synergier på tværs
af den store kommunale organisation, sker det under overskriften ”På tværs på
den fede måde”. Af samme årsag gennemføres der i denne tid et antal brugerrejser, hvor udvalgte borgere og virksomheders “rejse” ind i det kommunale
system – fysisk som elektronisk – følges og dokumenteres.
For borgere og virksomheder skal det opleves som sømløst at arbejde ind i den
kommunale organisation. Resultatet vi går efter er bedst mulig service til kommunens borgere og virksomheder.
Det kræver, at man som forvaltning åbner op over for omverdenen – men også
at man evner internt at åbne op, så sektoriseringen ikke begynder allerede her.
Også derfor kommer du til at bære titlen ”Chef i Teknik og Miljø”. For sammen med
din kollegachef og direktøren skal I opfatte jer som det chefteam, der i fællesskab dribler med Teknik- og Miljøforvaltningen.

■

■

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Kravene til dig er, at du har det tværgående i dig – og gerne på den fede måde,
hvor det er helt integreret i dig. Vi søger ikke en imperiebygger!
Du skal også forstå og ville den Herning-ånd (handlekraft, sammenhold og mod),
der bare er noget særligt for vores område. Evnen til at finde løsninger, men også
evnen til at lade sig inspirere og samarbejde på kryds og tværs af Danmark og
gerne ud over det.
Vi forventer, at du er en dygtig leder, der skaber gode rammer for de ledere du
har ansvaret for, så de trives og udvikles. Endelig er det helt naturligt at gøre dig
til tovholder for forvaltningens innovationsdagsorden, fordi du er kreativ og
udviklingsorienteret.
Ansættelse sker på OK-vilkår i henhold til Aftale om aflønning af chefer. Lønnen
udgør ca. 685.000 kr. + pension. Samlet lønindplacering – herunder evt. kvalifikationstillæg – forhandles, jvf. bestemmelse om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger
kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Eva Kanstrup på tlf. 9628 8003. Læs i øvrigt mere i den
uddybende job- og personprofil på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.herning.dk.
Ansøgning
Sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 1. juni 2017 kl. 8.30.

