Opsummering på afstemninger ved TaxTalk den 23. april 2014
Til årets Tax Talk blev de fremmødte stillet en række spørgsmål, som de anonymt svarede på. De stillede
spørgsmål var af politisk orienterende karakter og svarmulighederne var definerede på forhånd. Der blev
blandt andet stillet spørgsmål om, hvilken metode (skattebase) danske multinationale selskaber bør
betale skat efter. Til dette var svarfordelingen som følger:







41 % ‐ kundernes placering (salg)
22 % ‐ andet
19 % ‐ medarbejdernes placering/lønsum
11 % ‐ hovedkontorets placering
7 % ‐ placering af IP‐rettigheder
0 % ‐ hvor skatten giver mest gavn (”bistand”)

Indledningsvis og afsluttende blev de fremmødte stillet de samme to spørgsmål med henblik på at se, om
debatindlæggene var meningsændrende. Til dette formål blev de fremmødte demografisk inddelt,
hvorefter det fremgik, at 33 % af de fremmødte var ansat ved SKAT (eller skatteministeriet el.lign.), 27 %
var ansat ved en rådgivningsvirksomhed, 27 % var ansat ved en privat virksomhed og 12 % var ansat andet
sted (dvs. studerende eller ansat ved hjælpeorganisation, universitet eller lign.).
Det første spørgsmål var; synes du, at det er forkert, hvis et dansk selskab ikke betaler skat i Danmark? Til
dette svarede 56 % ”ja” og 44 % ”nej”. Ca. 75 % af de ansatte ved SKAT og 75 % af de ansatte andet sted
svarede ”ja”, hvorimod det alene var ca. 30 % af de ansatte ved private virksomheder som svarede ”ja”. De
ansatte i rådgivningsbranchen svarede 50/50. Da det samme spørgsmål blev stillet efter afholdelse af alle
debat indlæggene havde den samlede svarfordeling ændret sig med 2 procentpoint, således at 58 % denne
gang svarede ”ja” til at de synes, at det er forkert, hvis et selskab ikke betaler skat i Danmark. I anden
omgang svarede 90 % af de ansatte ved SKAT ”ja”, hvor en færre del af de ansatte ved
rådgivningsvirksomhederne i denne omgang svarede ”ja”.
Det andet spørgsmål der blev stillet var; i hvor høj grad bør danske selskaber skatteoptimere? Til dette
spørgsmål svarede over 50 % af alle medarbejdergrupper: ”så vidt reglerne tillader bør skatten reduceres til
et minimum”. De øvrige svar var fordelt således, at en overvægt at de resterende medarbejdere ved SKAT
og andet sted svarede ”alle danske selskaber har et ansvar for at betale en fair skat til Danmark” og en
overvægt af de resterende medarbejdere ansat i rådgivningsvirksomhed eller privat virksomhed svarede
”skat er en omkostning, som skal reduceres så meget som muligt – dog ikke så meget, at det giver dårlig
PR”.
Da spørgsmålet blev stillet for anden gang, var der færre i alle medarbejder grupper, som svarede ”så vidt
reglerne tillader bør skatten reduceres til et minimum”, dog således, at der fortsat var mere end 50 % af de

ansatte i rådgivningsvirksomhed og privat virksomhed, som angav dette svar og ca. 40 % af de ansatte ved
SKAT eller andet sted. Denne gang svarede ca. 40 % af de ansatte ved SKAT eller andet sted ”alle danske
selskaber har et ansvar for at betale en fair skat til Danmark”, hvorimod ca. 40 % af de ansatte i
rådgivningsvirksomhed og privat virksomhed i stedet svarede ”skat er en omkostning, som skal reduceres
så meget som muligt – dog ikke så meget, at det giver dårlig PR”.
Afslutningsvis blev alle spurgt; bruger du – som privat person – alle de fradragsmuligheder du har? Til
dette svarede ca. 80 % af alle medarbejdergrupper ”ja”.

