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»Bogen giver et højaktuelt indblik i, hvordan den rigeste procent [af 
verdens befolkning] gemmer sine formuer af vejen [...] og bogen burde 
holde formueforvalterne søvnløse [...]. For professionelle formuefor-
valtere burde Harringtons bog blive den øjenåbner, der får dem til at 
forstå, at de opererer i en etisk gråzone – og burde inddrage dem i 
den offentlige samtale om ulighed, der har fået stadig større relevans 
og udbredelse siden Thomas Pikettys udgivelse af Kapitalen i det 21. 
århundrede.«

                  – Aifric Campbell, The Wall Street Journal

»Brooke Harringtons undersøgelse af formueforvaltningsbranchen 
er en af de sjældne bøger, hvor man må træde tilbage i ærefrygt og 
beundring for forfatterens præstation. I sin stærkt læseværdige  
undersøgelse fremlægger hun den første videnskabelige redegørelse 
om en profession, der indtil for lidt over to årtier siden var noget 
nær ukendt [...]. Harrington formidler grundige indsigter i en branche, 
hvor professionelle forvaltere dedikerer deres liv til at tjene verdens  
ultra-rige og imødekomme deres behov. Som hun tydeligt demon-
strerer, er det mest presserende af disse behov at undgå retsstaten [...]. 
Ingen kan være i tvivl om bogens budskaber: Dette er et usædvanligt 
værdifuldt casestudie fra den politiske økonomis vigtigste frontlinje.«

                            – Richard J. Murphy, Times Higher Education

Hvordan kan verdens ultrarige opretholde 
deres enorme formuer trods finanskriser 
og en ofte omfattende beskatning af 
indkomst, kapitalgevinster og arv? Kapital 
uden grænser giver et svar fra en ny og 
original vinkel. 

Kapital uden grænser viser, hvordan 
formueforvaltere benytter sig af offshore- 
banker, skuffeselskaber og trustordninger 
til at beskytte privat rigdom for milliarder 
imod at blive beskattet og underlagt regu-
lering. Bogen dokumenterer også, hvordan 
formueforvalterne selv forsøger at legiti-
mere deres metoder trods overvældende 
beviser på, at de undergraver staters auto-
ritet og forstærker den globale ulighed.
 
Med Harringtons forskning får offentligheden 
det første unikke indblik i taktikkerne og 
mentaliteten i en hemmelighedsfuld pro-
fession, der kontrollerer kapitalstrømme 
af enorme dimensioner verden over. Bogen 
bygger på 65 interviews med professionelle 
formueforvaltere, både fra de traditionelle 
finanscentre i Europa og Amerika og fra de 
nyeste skattely, der vokser frem i Afrika, 
Asien og det sydlige Stillehav. Kapital uden 
grænser giver for første gang stemme til en 
elite, der ved takt og diskretion har dedike-
ret sig selv til at gøre verdens en procent 
rigeste endnu rigere. 
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»Med denne bog lærer Brooke Harrington os at tyde nye spor, men også 
at tænke både som formueforvaltere såvel som deres klienter. Det 
giver os, der søger at bekæmpe international skatteunddragelse, en 
fordel. Hvis vi vel at mærke forstår at handle på det. Derfor mener jeg 
også, at denne bog burde være obligatorisk læsning for enhver politiker 
og borger, der kaster sig ind i debatten om international skatteund-
dragelse.«

– Jeppe Kofod, fra bogens forord
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Oversætterens anmærkning 

Oversætterens anmærkning 
Oversætterens anmærkning 
Brooke Harringtons undersøgelse af formueforvaltningens teknik-
ker, dens selvforståelse, dimensioner og konsekvenser rummer en-
kelte terminologiske udfordringer. På dansk taler man om både 
’formueforvaltning’, ’kapitalforvaltning’ og ’formuepleje’. ’For-
mueforvaltning’ er her valgt som gennemgående oversættelse af 
det engelske »wealth management«, fordi der netop er tale om 
’formuer’ forstået som en klients samlede nettoværdi, der kan om-
fatte andre aktiver end kapital. Termen ’formueforvaltere ’ er fore-
trukket frem for det mere sjældne ’formueplejere’. ’Formuepleje’ på 
dansk synes endvidere at være tjenester, der er i højere grad tilby-
des for at få formuer til at vokse fremfor at bevare og beskytte dem, 
hvilket i sidste ende netop er formueforvaltningens primære sigte.  
 Termen ’trust’ er ikke så almindelig på dansk, idet der er tale 
om en juridisk konstruktion, der kun findes i såkaldte common 
law-lande, som bygger på engelsk retstradition og ikke i såkaldte 
civil law-systemer, der ligesom det danske retssystem bygger på 
kontinental-europæisk retstradition. Læsere, der ikke er inde i ter-
minologien, vil måske studse over, at oversættelsen både taler om 
’trusts’ og ’trustees’, men det skyldes, at der ikke på dansk findes et 
ord, der er fuldstændig dækkende for begrebets betydning. Gæng-
se oversættelser er ’fond’ og ’forvaltnings-formue’, men den første 
oversættelse er ikke heldig, da Harrington i sin gennemgang af 
formueforvalteres juridiske redskab netop skelner trusts fra funds. 
Ordet ’forvaltnings-formue’ er fravalgt for at undgå ikke-mund-
rette ordkonstruktioner såsom ’forvaltnings-formue-forvaltere’.  
 Harrington kalder den kategori af klienter, som formueforvalte-
re servicerer for ultra-high-net-worth-individuals, hvilket er en tek-
nisk term uden noget dansk modstykke, der stammer fra formue-
valtningsbranchen selv. Termen i den danske udgave de fleste ste-
der blot oversat som ’ultrarige’ eller ’ultravelhavende’ og er andre 
steder bibeholdt som ikke-oversat. 
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OVERSÆTTERENS ANMÆRKNING 10 

En yderligere term, der volder problemer på dansk, er beneficiary 
– den begunstigede eller tilgodesete part, som får udbetalt ydelser
fra de formuer, som forvaltes. Den mest gængse oversættelse i fag-
litteraturen – ’støttemodtager’ – er også valgt her.

Niels Ivar Larsen 
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Forord til den danske udgave 

Forord til den danske udgave 
Forord til den danske udgave 
I bekæmpelsen af international skatteunddragelse er whistleblo-
wers og skandaler som Football Leaks, Luxleaks og Panama Papers 
vigtige, fordi de viser os hvordan. Denne bog er vigtig, fordi den vi-
ser os hvorfor. 
 Grænseløs kapital demonstrerer, at vi først kan handle politisk, 
når vi forstår formueforvalternes rolle. Man siger, at den, der lever 
stille, lever godt. Det gælder i særdeleshed både formueforvalterne 
og deres klienter.  
 På ganske få årtier har de formået at skabe et reguleringsmæs-
sigt vakuum, og med basis i dette lovgivningsmæssige frirum har 
de efterhånden opbygget så stor magt, at de i flere tilfælde selv kan 
skrive de love, de accepterer at lade sig underlægge. Som Brooke 
Harrington viser, er det en branche og en profession, der kun regu-
leres direkte af sig selv via dens egne magtfulde og lukkede orga-
ner. 
 I en af bogens mange interessante interviews sammenligner en 
formueforvalter sine klienter med et egern, der gemmer nødder. I 
min optik er det dog snarere formueforvalterne selv, der spiller rol-
len som egern og lynhurtigt gemmer de nødder og agern, som de-
res ultrarige klienter – de store træer – frembringer. 
 Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer, som det 
gamle ordsprog siger. Noget tilsvarende gør sig gældende, når 
man beskæftiger sig med international skatteplanlægning og skat-
teunddragelse. For den udenforstående er det alt sammen træer. 
En tætgroet og dunkel skov af fonde, holdingselskaber, dattersel-
skaber og trusts.  
 Jeg oplever i det perspektiv, at mange – både borgere og politi-
kere – fristes til at falde i én af to grøfter.  
 I den ene grøft advokerer man for, at hele skoven må ryddes. 
Om muligt gerne brændes ned til jorden så hurtigt som muligt. 
Problemet med den tilgang er, at man uden viden om, hvad man 
gør, tager et utal af legitime virksomheder med og risikerer at gøre 
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FORORD TIL DEN DANSKE UDGAVE 12 

uoprettelig skade på både lande, virksomheder og privatpersoner. 
Det gør man, fordi globaliseringen for længst er gået fra at være et 
begreb til et livsvilkår. Det gælder såvel for lande som for virk-
somheder og for privatpersoner. Vores økonomi er afhængig af, at 
internationale handler og at penge kan passere hen over lande-
grænser. Det gælder i særlig grad for små, åbne eksportøkonomier 
som i Danmark. En ukontrolleret skovbrand risikerer at gøre mere 
skade end gavn. 
 I den anden grøft finder vi de apatiske. Dem, der siger, at sådan 
har det alle dage været, at sådanne skandaler bobler op fra tid til 
anden, uden at der sker yderligere ved det, og at man alligevel ikke 
kan standse det. En gruppe, der desværre ser ud til at blive stadig 
større. Vanskeligheden med denne tilgang er selvklart, at proble-
met kun vil vokse sig større, hvis man på forhånd opgiver. Et andet 
og mere grundlæggende problem er, at analysen er faktuelt forkert. 
Der bliver handlet på de skandaler, der bobler op, men set udefra 
er det naturligvis svært at vurdere, om der er blevet fanget et Mos-
sack Fonseca-egern eller to med favnen fuld af nødder i den tætte 
skov. Selvom advokatfirmaet Mossack Fonseca må siges at være et 
temmelig stort egern, der i den såkaldte Panama Papers-skandale 
hjalp mange velhavere verden over med at gemme deres værdier. 
 Klienterne, skovens store træer, er som regel til at få øje på. Men 
omfanget og placeringen af deres formue er nærmest umulig at 
vurdere. Dermed bliver det næsten uladsiggørligt at fastslå, om og 
i hvilket omfang de har betalt deres fair skat. Det skyldes, at de flit-
tige formueforvaltere er lynhurtige til at flytte formuerne i skjul. 
Som oftest opdager vi kun, hvad der reelt er sket, når noget går 
galt. Når skandalerne ruller. 
 For hver ny skandale, der afdækkes, opdager vi nye spor i sko-
ven. Vi lærer at tyde nye aftryk – og med møje og besvær kan vi 
følge sporet af både egern og agern. Men alt for ofte, når vi endelig 
når frem til sporets slutning, er træet for længst blevet tømt for 
nødder af formueforvalterne. Og jagten kan begynde på ny. 
 Med denne bog lærer Brooke Harrington os at tyde nye spor, 
men også at tænke både som formueforvaltere såvel som deres kli-
enter. Det giver os, der forsøger at bekæmpe international skatte-
unddragelse, en fordel. Hvis vi vel at mærke forstår at handle på 
det. Derfor mener jeg også, at denne bog burde være obligatorisk 
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FORORD TIL DEN DANSKE UDGAVE 13

læsning for enhver politiker og borger, der kaster sig ind i debatten 
om international skatteunddragelse. 
 Som Harrington afdækker på de følgende sider, er der behov for 
en mentalitetsændring blandt politikere, hvis vi for alvor skal gøre 
os forhåbninger om at stoppe international skatteundgåelse og -und-
dragelse. 
 Vi politikere bilder gerne os selv ind, at vi laver gennemtænkt 
og sammenhængende lovgivning. Vi kan særligt godt lide pakker. 
Lovgivningspakker, der via sindrige krydspres kan forme samfun-
dets og økonomiens udvikling i en ønsket retning. Vækst er nær-
mest per definition altid godt. Men for meget vækst giver overop-
hedning i et samfund. Derfor går de vækstfremmende initiativer 
oftest hånd i hånd med begrænsninger på andre felter.  
 For 99 % af befolkningen vil disse pakker blive oplevet som en 
forudbestemt treretters menu. Der er, hvad der er, og du skal spise 
dine grøntsager før, du får serveret desserten. Det er styrken ved 
den demokratiske nationalstat. At magten er centreret og lagt i 
hænderne på de folkevalgte repræsentanter. Lov er lov. Og med 
lov skal land bygges. Men som man langsomt må erfare i læsnin-
gen af denne bog, så er det verdensbillede ikke længere gældende. 
I hvert fald ikke for de rigeste iblandt os. 
 De ultrarige, den ene procent, kan derimod bestille à la carte. 
Formuende privatpersoner, deres virksomheder og fonde er altså 
hverken bundet eller begrænset til ét lands love og regler. Med 
formueforvaltere, skatterådgivere, revisorer og advokater som de-
res personlige tjenere arrangeres alle landes treretters menuer i et 
stort à la carte, og så kan de tilpas rigeste privatpersoner og multi-
nationale virksomheder ellers vælge frit inden for menuen.  
 Kortet tilbyder alle landes og skattejurisdiktioners retter. Der 
kan vælges frit, man er ikke begrænset til tre retter, og ønsker man 
noget, som ikke står på kortet, kan køkkenet også frembringe dette. 
Mod behørig kompensation selvfølgelig. Desserten bliver ribbet, 
mens grøntsagerne får lov at ligge. 
 I min optik ligger der heri fire helt grundlæggende udfordringer 
for national- og velfærdsstaternes suverænitet.  
 For det første tærer det på tilliden i samfundet. Oplever vi, at 
loven ikke er lige for alle, kan det inspirere til både egne kreative 
forsøg og større tolerance over for andres snyd. Som også Panama 
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Papers dokumenterede, kan en korrupt global elite og kriminelle 
organisationer arrangere sig til anonymitet og sætte sig ud over na-
tionalstaternes love via advokatkontorer som Mossack-Fonseca i 
Panama. Det er ekstremt farligt for en lille nation som Danmark, 
hvis demokrati, velstand og velfærd er bygget på en stærk social 
kontrakt og på tillid til både vores medborgere og vores myndig-
heder.  
 For det andet udhuler det skattegrundlaget. Det siger sig selv, at 
denne udfordring er særlig stor for veludviklede velfærdsstater 
som den danske. Velfærd koster, og uden stabile skatteindtægter er 
den nære velfærd ofte den første udgiftspost, der må holde for. 
Nedskæringer i velfærden vender desuden oftest den tunge ende 
nedad. Mindre velfærd skaber større ulighed, som igen skaber 
større sociale spændinger. Kittet i samfundet kradses langsomt 
men sikkert bort. 
 For det tredje sker der en pervertering af markedskonkurrencen. 
Hvor det burde være de multinationale selskaber, der konkurrerer 
om kundernes gunst, bliver det nationalstaterne, der konkurrerer 
om de multinationales og de ultrariges krummer. Og landene stil-
ler sig tilsyneladende tilfredse med stadig mindre krummer, efter-
som de konkurrerer mod hinanden på skattesatser og -ordninger.  
Lønmodtagere på tværs af lande tvinges til at konkurrere på løn og 
arbejdsvilkår, mens deres velfærdsydelser skæres ned eller helt 
væk. Og de små- og mellemstore virksomheder, som ikke har ad-
gang til formueforvalternes ydelser, betaler ifølge Europa-Kommis-
sionen op til 30 % mere i skat end deres multinationale konkurren-
ter. Med kyndig vejledning fra formueforvalterne rykker de ultra-
rige hele tiden barren længere og længere ned. Det er i sandhed et 
ræs mod bunden. 
 For det fjerde fratager det effektivt landene, deres myndigheder 
og de folkevalgte politikere mulighed for at lovgive og regulere. 
Med formueforvalternes hjælp og uden fast binding til noget enkelt 
land eller nogen enkelt jurisdiktion kan de rige selv vælge, hvilke 
love de vil underlægges. Senere i bogen kortlægges det endda, 
hvordan de ultrarige kan gå skridtet videre og i visse tilfælde end-
da selv skrive lovene.  
 Harrington afdækker, hvordan formueforvaltere reelt får lov-
givningsmæssig indflydelse. Dog må vi også erkende, at denne ad-
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gang til direkte påvirkning af nationale og internationale love også 
nydes af en række transnationale virksomheder. F.eks. er verdens 
fire største revisionsfirmaer alle engagerede i både at rådgive lande 
og myndigheder om skattelove m.v. samtidig med, at de hjælper 
virksomheder med at minimere deres skattebetaling. Det blev do-
kumenteret og gjort tydeligt i bl.a. Luxleaks-skandalen.  
 Heri ligger læren, at formueforvaltere og de ultrarige ikke 
skræmmes af nationale regler. Tværtimod er de nationale regler en 
forudsætning for deres skatteunddragende virksomhed. Jo flere 
forskellige og komplicerede nationale regler, jo bedre kan de løse 
deres opgave. Det er en hård, men nødvendig lektie at lære for bå-
de politikere og myndigheder. Denne bog er også skelsættende i 
den politiske debat, fordi den via feltarbejde, interviews og prakti-
ske eksempler viser, at når det gælder skatteunddragelse, så er det 
ikke de overnationale institutioner, der udhuler nationalstaten. Det 
er paradoksalt nok det mellemstatslige niveau og de nationale re-
guleringer, der gør det muligt for de ultrarige og formueforvalter-
ne at spille landene ud mod hinanden. Det er et sørgeligt underbe-
lyst aspekt i debatten om bekæmpelse af skattely og international 
skatteunddragelse. 
 Som medlem af Europa-Parlamentet mødes jeg ofte med argu-
mentet om, at EU forhindrer, at der bliver vedtaget en effektiv og 
ny lovgivning mod international skatteunddragelse. Intet kunne 
være længere væk fra sandheden. 
 Jeg vil vove den påstand, at der alene i de sidste tre år, efter at 
Luxleaks, Panama Papers og øvrige nylige skandaler har rullet, er 
fremsat og vedtaget flere afgørende tiltag mod skatteunddragelse, 
end der er gjort de sidste 20 år. Og gang på gang har det været Eu-
ropa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, der er gået forrest. 
Ikke altid lige så langt foran, som jeg personligt kunne ønske. Men 
ikke desto mindre har det været disse to EU-institutioner, der har 
været mest ambitiøse. 
 Og gang på gang er processen blevet forhalet. Mange forslag er 
blevet udvandet og hele lovgivningspakker er blevet syltet af med-
lemslandenes regeringer. I denne bog nævnes Luxembourg som et 
eksempel på et EU-land, der lukrerer på at hjælpe virksomheder og 
privatpersoner med at undslå sig andre landes skattemyndigheder. 
Jeg kunne hurtigt nævne de første fem til otte andre EU-lande med 
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lignende forretningsmodeller eller lovgivningsmæssige smuthul-
ler. 
 Hvert land har specialiseret sig i et givent aspekt af enten for-
mueforvaltning eller skatteplanlægning for multinationale virk-
somheder. I Irland har man i årtier haft kæmpe huller i sin lovgiv-
ning om transfer pricing. I Nederlandene har man haft yderst favo-
rable skattevilkår for multinationale selskaber, og i Cypern har 
man tilbudt særlige skattevilkår for virksomheders intellektuelle 
rettigheder, for blot at nævne få eksempler. 
 Dette, koblet med kapitalens frie bevægelighed og et utal af mel-
lemstatslige skatteaftaler ind og ud af EU, har tjent til at gøre det 
lovgivningsmæssige kompleks nærmest umuligt at overskue – og 
dermed åbnet et utal af både tiltænkte og ikke-tiltænkte smuthuller. 
 Ved at spille dette morads af overnationale, mellemstatslige og 
nationale regler, love og aftaler ud mod hinanden kan de dygtigste 
formueforvaltere og de mest magtfulde og ultrarige reelt sætte sig 
helt uden for lovgivningens krav og myndighedernes kontrol. De 
kan, så at sige, eksistere i et reguleringsmæssigt vakuum, hvor 
hverken de eller deres formuer er underlagt andre bestemmelser 
end dem, de selv måtte finde ønskelige. 
 Takket være spidsfindige selskabs- og fondskonstruktioner kan 
selv de rigeste personer lovformeligt og juridisk fremstå, som om 
de ikke ejer en krone. Og altså dermed gøre sig selv immune over 
for ethvert økonomisk krav, hvad enten det så gælder manglende 
skattebetaling, gæld, bodeling efter skilsmisse eller konkursrytteri. 
Selv pas og nationalitet er, for de ultrarige, noget man kan både 
købe sig til og frasige sig efter økonomisk forgodtbefindende. Dét 
er i sandhed en ophævelse af nationalstaten. Og det mest utrolige 
er næsten, at det er landene selv, der tilbyder disse ordninger. 
F.eks. kan man, hvis blot man er rig nok, købe sig til både maltesi-
ske og cypriotiske pas. Der gælder ét sæt regler for almindelige
mennesker og et helt andet for de ultrarige. Og som regel er det,
når landene går enegang i jagten efter de rigeste privatpersoners
formuer, at disse smuthuller opstår.
 De landvindinger, vi kan opnå på EU-niveau, kan så nemt un-
dermineres af mellemstatslige aftaler eller nye smuthuller i natio-
nal lov. Her opstår risikoen for, at de politiske tiltag mod skatte-
unddragelse bliver en slags sisyfosarbejde. Hvis ikke man bredt 
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når til denne erkendelse, så vil udhulingen af nationalstaten ikke 
blot fortsætte, men accelerere. Det har vi et kollektivt ansvar for at 
forhindre.  
 Samtidig må jeg også erkende, at Brooke Harringtons feltarbej-
de dokumenterer, at de spadestik, man har taget i kampen mod 
skatteunddragelse, har været både for få, for langsomme og for 
overfladiske. 
 Selvom politikere og det politiske system ikke er et hovedemne i 
denne bog, er Harringtons studier og analyser alligevel grundige 
nok til at belyse to grundlæggende svagheder ved den politiske 
kamp mod organiseret skatteunddragelse. 
 For det første er det politiske styringslag alt for sjældent indstil-
let på at løfte opgaven. En effektiv indsats mod denne branche og 
denne særlige type af virksomheder og privatpersoner kræver en 
dedikeret og vedholdende indsats. Det kræver et detailkendskab, 
som sjældent er til stede. 
 Som rapporteur for Europa-Parlamentets Særlige Skattesnyds-
udvalg, er en af mine hovedopgaver at skrive og fremsætte udka-
stet til udvalgets konklusioner og lovgivningsmæssige tiltag. Der-
efter er det mit ansvar at styre disse forslag og tekster igennem 
først udvalget og sidenhen hele Parlamentet, til de endeligt kan 
vedtages. 
 Igennem snart tre år har jeg derfor rejst på kryds og tværs af 
EU’s medlemslande, læst tusindvis af sider af hemmeligholdte do-
kumenter, sat mig ind i et utal af nationale lovgivninger og afhørt 
både virksomheder, storbanker, myndigheder, advokatfirmaer og 
revisionsfirmaer.  
 Størst indtryk gjorde dog møderne med myndigheder og politi-
kere fra kendte skattely. I høringer og ved lukkede møder i Euro-
pa-Parlamentet har jeg fra en række førende skattelyregeringer fået 
fortalt, at selvom de havde en effektiv skattesats tæt på – og i visse 
tilfælde ligefrem 0 %, så bidrog de multinationale firmaer stadig 
indirekte til landenes skattesystem f.eks. i form af stempelafgifter 
og andre administrative gebyrer. Endelig var der jo også tilknyttet 
arbejdspladser i form af bl.a. formueforvaltere, som boede i disse 
skattely, måtte jeg forstå.  
 I min bedste analyse er det ikke blot usolidarisk, det er også 
kortsigtet og dumt. Hvad der kommer let, går let, siger man. Det 
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gælder i særlig grad disse multinationale kæmpeformuer. Proble-
met for skattelyene på den lange bane er, at der altid er nogen, der 
er parat til at underbyde. Og selvom der nok flyder nærmest ube-
gribeligt store summer igennem disse skattely, så bliver der tilsyne-
ladende stadig mindre at gøre godt med. Som Harrington da også 
på bemærkelsesværdig vis beretter om her i bogen. 
 Det korte af det lange er dog, for mig at se, at man lukrerer på at 
snyde andre lande for deres fair skat. Det skatteprovenu som skul-
le finansiere vores velfærd. Hvorfor offerlandene som Danmark re-
elt accepterer, at disse skattelylande både i og uden for Europa 
stjæler vores skatteprovenu, ødelægger vores skattebase og un-
derminerer vores demokratiske selvbestemmelse i skatteforhold, 
forstår jeg grundlæggende ikke. Det må og skal kalde på politisk 
handling. 
 Jeg indledte forordet med at konkludere, at Brooke Harrington 
med denne bog viser os, hvorfor formueforvaltere og deres klienter 
agerer, som de gør. Derfor må det nu være op til os politikere at ta-
ge ansvaret på os og formulere klare svar på, hvad vi, helt konkret, 
kan bruge denne nye viden til. 
 Først og fremmest må vi konkludere, at vores eksisterende poli-
tiske institutioner simpelthen ikke er indrettede til at handle effek-
tivt og hurtigt i disse sager.  
 Fra Europa-Parlamentets side har vi krævet offentlig land-for-
land-regnskabsaflæggelse for multinationale virksomheder, en fæl-
les EU-sortliste over skattely, som skulle medføre strenge sanktio-
ner, fratagelse af erhvervslicensen for virksomheder, banker og 
rådgivere, der bevidst, systematisk og gentagent medvirker til 
skatteunddragelse – og et hav af andre konkrete forslag.  
 De er alle blevet vedtaget i Europa-Parlamentet, men desværre 
ikke gennemført i deres fulde omfang. Og det skyldes først og 
fremmest den måde medlemslandenes regeringer agerer på i EU. 
Et af de vigtigste EU-organer, når det gælder skattelovgivning og 
bekæmpelse af skattefusk er Ministerrådets skattearbejdsgruppe, 
den såkaldte Code of Conduct Group for business taxation. Den blev 
oprettet i forbindelsen med etableringen af EU’s indre marked med 
fri bevægelighed af bl.a. kapital netop for at undgå skadelig skatte-
konkurrence mellem landene.  
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 Her drøfter EU-landenes regeringer, på embedsmandsniveau, 
både europæisk og national skattelovgivning og -praksis. Deres 
indstillinger er reelt at regne for de enkelte EU-medlemslandes re-
geringers holdning. Men gruppens arbejde, diskussioner og do-
kumenter er imidlertid ikke tilgængelige for offentligheden. 
 Dermed bliver det muligt for en række EU-lande at forhale, ud-
vande og afvise nødvendige tiltag, som kan sikre en mere fair og 
gennemskuelig skattebetaling af multinationale virksomheder rige 
privatpersoner, men som ville gå ud over et enkelt lands skattefin-
ter. Og dette kan de tilmed gøre uden at skulle stå til ansvar for det 
i fuld offentlighed.  
 Som rapporteur for Europa-Parlamentets Særlige Skattesnyds-
udvalg har jeg dog, under strenge fortrolighedskrav, fået adgang 
til at læse dokumenterne. Selvom jeg af samme årsag ikke kan re-
degøre for dokumenternes indhold, så kan jeg dog sige, at jeg ikke 
er overrasket over, hvilke lande som til stadighed blokerer for nye 
tiltag mod skattely og skatteunddragelse. Men jeg kan dog være 
foruroliget over, hvor længe det har lykkedes dem at holde deres 
handlinger skjult i dette lukkede forum. 
 Så længe de nationale regeringer kan holde det skjult, hvad de 
egentlig foretager sig, lige så længe vil der være mulighed for at 
bruge EU-lande som skattely eller gennemførselsland for ubeskat-
tede formuer. Det hverken kan eller bør vi acceptere. Derfor skal vi 
have åbnet ministerrådets skattearbejdsgruppe op, offentliggjort 
deres dokumenter og gjort det muligt at holde de enkelte lande og 
deres regeringer ansvarlige for deres holdninger og handlinger.  
Øget åbenhed og ansvarlighed vil i sig selv tvinge landene til at 
agere mere solidarisk. Ikke mindst fordi de fleste regeringer og po-
litikere godt ved, at deres nationale særregler er både politisk og 
etisk uforsvarlige. Det handler dybest set om at komme hykleriet til 
livs i kampen mod international skatteunddragelse og aggressiv 
skatteplanlægning. Men det handler også om noget så grundlæg-
gende som godt lovgivningsarbejde. 
 Så sent som sidste år var jeg med til at foreslå et europæisk skat-
tekoordineringscenter under Europa-Kommissionen, som ville 
kunne sammenholde EU-medlemslandenes nationale skattelov-
givninger, identificere eksisterende smuthuller og foreslå måder at 
lukke dem på.  
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 Fremadrettet kunne nye nationale skattetiltag analyseres af skat-
tekoordineringscenteret for at undgå, at der opstod nye smuthul-
ler. På den måde kunne man fastholde national selvbestemmelse 
på skattelovgivningen, men samtidig sikre, at der i samspillet mel-
lem de mange nationale regelsæt ikke åbnede sig utiltænkte kana-
ler for skatteundgåelse og -unddragelse. 
 Herudover er det dog klart, at der først og fremmest kræves po-
litisk solidaritet både i Europa og globalt for at stoppe skatteræset 
mod bunden. Kun med en politisk defineret, fast og fælles bund 
under erhvervsskatten kan vi sikre, at nationalstaten genvinder sin 
beslutningskraft.  
 Vejen til stærke og beslutningsdygtige velfærdsstater går ikke 
gennem national enegang eller forsøg på at konkurrere i ræset mod 
bunden. Den går via forpligtende internationalt samarbejde og fæl-
les, effektive og håndhævelige regler i EU, OECD og i fremtidens 
handelsaftaler. 
 Vi bør ikke tillade, at en så indflydelsesrig profession udeluk-
kende reguleres af sig selv. Mens der både i Europa-Parlamentet og 
på Christiansborg er stigende opmærksomhed på behovet for at 
holde mellemmænd, rådgivere og formueforvaltere ansvarlige via 
forslag om både personlig hæftelsesansvar og fratagelse af er-
hvervslicensen, så mangler der fortsat gennemarbejdede tiltag til 
internationalt at få reguleret formueforvalterne som profession. 
 Og skulle man være i tvivl om behovet herfor nu, så er man det 
ikke længere, når man har læst denne bog. 
 
Jeppe Kofod, gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet 
og ordfører for Europa-Parlamentets Særlige Skattesnydsudvalg, april 
2017. 
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Introduktion 

Introduktion 
Introduktion 
»Han er omgivet af en gådefuld glorie af familiehemmeligheder,
hvis tavse opbevarer han vides at være.«1 Sådan præsenterer Char-
les Dickens en af sine mest mindeværdige figurer: Mr. Tul-
kinghorn, skurken i romanen Bleak House. Advokaten Tulkinghorn
har specialiseret sig i formueforvaltning og arveret og har derved
skaffet sig omfattende indsigt i privatlivsforhold hos Storbritanni-
ens adel. Tulkinghorn forstår at beherske juraens sindrigheder bag
en lidenskabsløs og uudgrundelig facade og har på den måde
skabt sig et ry, som værdsættes højt af de klienter, hvis hemmelig-
heder han beskytter, og hvis formuer han administrerer.
 Selv om han ikke er mere end en ansat som deres undergivne 
medarbejder, har Tulkinghorn så store beføjelser, at han i al diskre-
tion har magt til at kontrollere sin klienters liv. Det giver ham en 
ganske anden status end romanens hærskare af andre tjenende ån-
der, for i modsætning til familielægerne, butlerne og guvernanter-
ne, der har til opgave at opvarte adelen, gør Tulkinghorns kend-
skab til familiernes mest fortrolige affærer ham til deres egentlige 
herre. »Insider-outsidere« af Tulkingtons slags er værd at kigge 
grundigere efter i kortene, end det hidtil er sket – især når vi gør os 
klart, hvor omfattende en råderet de har fået som forvaltere af de 
kapitalstrømme, som bevæger sig i grænselandet mellem familier-
nes private liv og lovgivningens samt markedets offentlige verde-
ner.2 Her findes et videnshul, som jeg har bestræbt mig på at ud-
fylde.  
 I en vis forstand kan Bleak House læses som fortællingen om pro-
fessionelle vidensarbejderes triumf over aristokratiet og om kom-
petencens sejr over rigdommen. Dickens’ beskrivelse af Tul-
kinghorn som »beherskeren af de store huses mysterier« giver 
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mindelser om den karakteristik, Max Weber gav af den persiske 
shahs hofrevisorer, om hvem vi erfarer, at »de ophøjede deres 
budgetkunst til hemmelig doktrin og endda gjorde brug af hemme-
lige manuskripter« for at konsolidere deres magt, og at de greb til 
fordunklingsmanøvrer for at fastholde shahens afhængighed af de-
res tjenester.3 Det er også en karakteristik af professionelle elitetje-
nester og navnlig inden for det domæne, vi i dag kender som 
»formueforvaltning« – en tjenesteydelse, som går ud på at mobili-
sere den optimale juridiske og økonomiske ekspertise til forsvaret
for enkeltpersoners og familiers store nettoformuer. De fagkompe-
tente personer, som i vor tid tilbyder sådanne tjenesteydelser, er
Mr. Tulkinghorns moderne arvtagere.

Formueforvaltere står i fokus for denne bog, fordi deres arbejde 
– med et udtryk af den franske antropolog Marcel Mauss – udgør
un fait social total (en total social handling), som inddrager et sam-
funds vigtigste institutioner i en samspilsrelation.4 Formueforval-
ternes opdrag er både teknisk og socialt. Det vedrører den finan-
sielle verden og familien, og både stater og organisationer har vig-
tige roller at spille.5 Formueforvaltning indgår også i mange af de
store problematikker, vi kender fra de debatter, som aktuelt føres
om spørgsmål som ulighed, beskatning og globalisering. En iagtta-
ger har beskrevet formueforvaltningen, dens funktion og dens
målsætninger som »den mest komplekse rolle i nogen af det finan-
sielle eller politiske livs felter«.6

Professionen og dens oprindelse 
Professionen og dens oprindelse 
Formueforvaltning er en relation, hvor »et professionelt miljø ind-
går i samspil i en proces, der er på vej mod organisering«.7 En an-
erkendelse af professionens status vandt først frem i den æra, da 
Dickens skrev Bleak House, dvs. midt i 1800-tallet. Professionens 
vigtigste og mest repræsentative brancheorganisation – Society of 
Trust and Estate Practitioners (STEP) – blev dog først grundlagt i 
1990. Indtil for nylig var det ikke muligt at tage en universitetsgrad 
i formueforvaltning eller opnå anden officiel anerkendelse af sin 
viden på dette felt.8 Det betyder, at professionens udøvere som re-
gel kommer fra andre baggrunde. Som Tulkinghorn er mange for-
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