
Kære Microsoft: Vis os skattekronerne 
De fleste danskere vil gerne betale mere i skat, hvis pengene går til bedre skoler, hospitaler og vuggestuer. 
Skattekronerne finansierer vores velfærd og udligner forskellen mellem rig og fattig. Af samme årsager 
betaler jeg også min egen skat med glæde. 

Samme skatte-glæde er der ikke nødvendigvis i alle virksomheder. I flere multinationale virksomheder har vi 
eksempler på, at nogle af dem betaler meget få skattekroner i Danmark. Der er sågar eksempler på 
multinationale virksomheder som gennem aggressiv skatteplanlægning i flere år har betalt nul kroner i skat. 
Virksomhedsskat er ikke kun en udfordring i Danmark. Det er en global udfordring, der også rammer 
udviklingslandene hårdt. Udviklingslandene går glip af vigtige skattekroner, når de multinationale selskaber 
flytter skattebyrden til det billigste ”skatteland”.  

De historier, der havner i medierne, kan få både mig, danskerne og politikerne på Christiansborg til at tro, at 
selskaberne er skattespekulanter. Derfor er det afgørende, at selskaberne er parate til at give offentligheden 
større indsigt i deres skattebetalinger. Ikke kun i danske skatteoplysninger, men oplysninger på tværs af alle 
lande, som de opererer i – også kaldet land-for-land skatterapportering. Uden disse oplysninger har vi ingen 
jordisk chance for at vide, hvad der ret og rimeligt, og hvorvidt de reelt er skattespekulanter.  

Microsofts tur 
AkademikerPension har tidligere haft fat i både amerikanske Amazon og Apple, og nu er turen kommet til 
Microsoft. Selskabet har alt for længe vendt det døve øre til og har endda taget kampen op mod de 
amerikanske skattemyndigheder. 

Med AkademikerPension i spidsen stiller vi sammen med en række andre investorer nu et aktionærforslag, 
der skal få ledelsen i Microsoft til årligt at lave land-for-land skatterapportering om selskabets indtægter og 
skattebetalinger i alle lande, hvor det har forretning. Dermed får vi transparens i selskabets skattebetalinger 
eller mangel på samme. 

I vores pensionskasse har vi ingen forestilling om, at vi alene kan forandre verden eller lægge tilstrækkeligt 
pres på Microsoft. Derfor stiller vi aktionærforslaget sammen med Nordea Asset Management, PenSam, 
engelske Greater Manchester Pension Fund og amerikanske OIP Investment Trust.  

Orden i eget hus 
Som investor er vi optaget af at investere i sunde virksomheder, som giver vores medlemmer et godt afkast. 
Derfor har vi også fokus på, at virksomhederne har orden i eget hus. For hvis det roder, risikerer vi at blive 
ramt af en uheldig sneboldeffekt. Det kan føre til usikkerhed, myndighedsindgriben, dyre retssager, et 
dårligere brand og færre investorer - og i sidste ende et lavere afkast til vores medlemmer.  

Den sneboldeffekt kan ramme Microsoft, hvis ikke ledelsen ændrer skattekurs. For så risikerer selskabet at 
blive gransket af skattemyndigheder rundt om i verden. De granskninger vil ikke falde i god jord hos 
investorerne, politikerne og offentligheden.  

Derfor skal Microsoft få styr på skatten og vise vejen for andre multinationale virksomheder.   

Den rigtige skat 
Som en ansvarlig investor mener vi generelt, at alle virksomheder skal betale den skat, som de skal – 
hverken mere eller mindre. Det skal ikke være mere, fordi det vil gå ud over virksomhedens 
konkurrenceevne og det afkast, som vores medlemmer skal leve af. Men skatten må heller ikke være 
mindre, da det går ud over lande og mennesker. 

Og her er transparens simpelthen så vigtig en faktor og en unik mulighed for danske selskaber for at gå 
forrest globalt. Danske virksomheder har generelt orden i sagerne og har intet at skjule, og alligevel tøver de. 
Vi hører en frygt for, at det kan afsløre hemmeligheder over for deres konkurrenter. Men jeres konkurrenter 
kender jer bedre, end I tror. Og frygt ikke så meget for, at jeres skatterapporter bliver misforstået og fordrejet 
i pressen. I skal kunne tåle denne åbenhed. 



Penge er magt 
Da jeg begyndte min karriere i den finansielle sektor, oplevede jeg ikke, at investorerne følte et stort ansvar 
for, hvordan pengene blev investeret. Sådan er det heldigvis ikke længere og slet ikke i AkademikerPension. 
Vi er bevidste om, at penge er magt. Og med magt følger ansvar. Hos os skal afkast og ansvarlighed gå 
hånd i hånd. Det er det ansvar, vi tager, når vi beder om flere skatteoplysninger.  

Når vi støder ind i selskaber, hvor der er udfordringer, går vi i dialog for at skabe forandringer. Når vi støder 
hovedet mod muren, kan vi vælge at frasælge vores investeringer. Det har vi eksempelvis gjort med olie og 
tobak.  

Vores største ønske er derfor, at Microsoft støtter vores aktionærforslag og offentliggør selskabets 
skatteoplysninger hurtigere end jeg kan sige ”Windows”. 

 

 


