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Jyske Bank medvirker ikke til skatteunddragelse
Banken har gennem årtier drevet fuldt lovlige internationale private banking-aktiviteter i
København, Schweiz, Tyskland, Gibraltar, Holland og Frankrig.
Vi har altid fulgt skiftende lovgivning og myndighedskrav, og vi har gennem årene truffet
yderligere foranstaltninger for at gøre kunderne opmærksom på deres indberetningspligt
over for skattemyndighederne. Kundens eget ansvar for korrekt skatteindberetning blev
således i 2006-2007 indskærpet i vores forretningsbetingelser.
I starten af 2012 indledte vi en proces med henblik på at få dokumentation for, at bankens
15.000 internationale private banking kunder indberetter deres bankengagement til skattemyndighederne. Hvis kunderne ikke kan eller vil fremlægge den nødvendige dokumentation, anmoder vi om at bringe kundeforholdet til ophør. Processen afsluttes i 2014.
Jyske Bank fortsætter dermed mange års klare politik med løbende opstramninger på området, og Jyske Bank tilstræber altid at overholde gældende lovgivning og medvirker ikke til
skatteunddragelse.
DR udsendelse
DR1 bringer torsdag aften en ny såkaldt dokumentarudsendelse, hvor én tidligere kunde i
Jyske Bank, Schweiz og tre tidligere medarbejdere i Jyske Bank deltager anonymt og beskylder banken for at medvirke til skatteunddragelse i bankens afdelinger i Schweiz og Gibraltar.
Der bliver på intet tidspunkt fremlagt dokumentation for påstandene om, at banken skulle
have været medvirkende til skatteunddragelse.
Jyske Bank er uforstående over for de udtalelser og beskyldninger, der fremsættes anonymt i
DR udsendelsen. Vi opfordrer kunden og de tidligere medarbejdere til at stå frem, så de
fremsatte beskyldninger kan blive efterprøvet, herunder om Danmarks Radio har udøvet en
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nødvendig og tilstrækkelig kildekritik. Hvis det viser sig, at banken har begået fejl, vil vi naturligvis rette op på det.
Der er tale om et kundeforhold, der blev etableret i 1990. Siden midten af 1990’erne har det
været bankens politik i de internationale enheder ikke at etablere kundeforhold med personer bosat i Danmark, selvom det for herboende danskere er fuldt lovligt at have et kontoforhold i udlandet.
Jyske Bank har givet et interview til DR, hvoraf dele er medtaget i udsendelsen, der bliver
bragt af DR1 kl. 20:30 d. 30.01.2014. Interviewet vil i sin helhed kunne ses på DR’s hjemmeside, www.dr.dk og fra kl. 21:00 på www.jyskebank.tv.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til direktør Jens Lauritzen, tlf. 89 89
62 00.
Venlig hilsen
Jyske Bank

FAKTA:
 Det er kundens, og ikke bankens, ansvar at foretage de korrekte skatteindberetninger og betale skat
efter reglerne, hvor kunden er hjemhørende og dermed skattepligtig, uanset om det er Danmark eller et
af de 100 andre lande, bankens kunder kommer fra.
 Vi gør kunderne udtrykkeligt opmærksom på, at de er ansvarlige for at indberette til deres hjemlands
skattevæsen. Det fremgår bl.a. af vores forretningsbetingelser og af hjemmesiden.
 Vi startede i 2012 en proces med at kontakte samtlige 15.000 internationale kunder for at få sikkerhed
for, at deres engagement med banken indberettes til de respektive skattemyndigheder – ellers anmoder
vi om at bringe kundeforholdet til ophør. Processen afsluttes i 2014. Banken kontrollerer ikke kundernes
selvangivelser, hvilket ingen banker – os bekendt – gør noget steds, heller ikke i Danmark.
 Når lovgivningen stiller krav om, at banken indberetter, gør vi det naturligvis (fx EU rentebeskatningsdirektiv).
 Jyske Banks udenlandske enheder har aldrig henvendt sig til danskere bosiddende i Danmark, med henblik på, at de skulle etablere kontoforhold i udlandet.
 Der er ca. 280 kunder i bankens udenlandske enheder, som er bosiddende i Danmark, og de fleste har
typisk tidligere haft en eller anden tilknytning til udlandet. Det anser banken uforandret for at være et
beskedent antal.
 Det understreges, at det er lovligt for herboende danskere at have en konto eller formue i en schweizisk
eller en hvilken som helst anden udenlandsk bank, men kunden skal naturligvis foretage skatteindberetning.

