Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af
underskud mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af
aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten vedrørende
selskabsbeskatning. Lovforslaget indeholder en række ændringer, hvoraf den mest
”frygtede” måske har været begrænsningen i modregningen af underskud for selskaber. På
dette punkt blev lovforslaget dog ikke så slemt som først antaget, da selskaber altid kan
fremføre underskud på op til 7,5 mio. kr. Denne ændring samt nogle af de andre
”væsentlige” ændringer, som lovforslaget indeholder, er omtalt i det følgende.

Underskudsmodregning for selskaber
Det foreslås, at der indføres begrænsning i selskabers mulighed for fuldt ud at modregne
fremførselsberettigede underskud i positiv indkomst. 7,5 mio. kr. kan altid modregnes i
positiv skattepligtig indkomst. Et resterende fremførselsberettiget underskud kan højst
nedbringe restindkomsten med 60 %.

Eksempel
Underskud til fremførsel

Skattepligtig indkomst i 2013
Underskud til modregning
Indkomst herefter

10.000.000 kr.

10.00.000 kr.
- 7.500.000 kr.
2.500.000 kr.

Yderligere underskud til modregning (60 % af 2,5 mio. kr.) - 1.500.000 kr.
Skattepligtig indkomst

1.000.000 kr.

Resterende underskud til fremførsel

1.000.000 kr.
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Selskabet skal således i 2013 betale skat af en indkomst på 1,0 mio. kr. Der mistes ikke
noget skattemæssigt underskud, da det kan fremføres til et senere år med positiv indkomst.

For sambeskattede selskaber skal begrænsningen i retten til underskudsmodregning ske på
sambeskatningsniveau.
Ikrafttræden
Ændringen skal efter forslaget have virkning for underskud, der fremføres til modregning ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012
eller senere.
Revisorerklæringer ved kontrollerede transaktioner og i underskudsselskaber
Efter skattekontrollovens § 3 B skal virksomheder udfærdige og opbevare TP-dokumentation
for kontrollerede transaktioner.

Det foreslås, at SKAT i visse tilfælde kan pålægge disse virksomheder at indsende en
revisorerklæring om TP-dokumentationen. Erklæringspålægget forudsætter, at SKAT først
har fået forelagt den skriftlige TP-dokumentation.

Erklæringen skal afgives af en ”uafhængig” revisor, det vil sige en anden revisor end den,
der har revideret virksomhedens regnskab og medvirket til at tilvejebringe TPdokumentationen.

SKAT kan kun kræve en revisorerklæring, når enten
•

virksomheden har haft kontrollerede transaktioner med fysiske eller juridiske
personer i lande uden for EU og EØS, som Danmark ikke har indgået en
dobbeltbeskatningsoverenskomst med, eller

•

virksomheden har haft gennemsnitligt driftsmæssigt underskud i fire på hinanden
følgende

indkomstår,

målt

som

resultat

af

primær

drift

før

finansiering,

ekstraordinære poster og skat.
Ikrafttræden
SKAT skal efter lovforslaget have mulighed for at indhente en sådan revisorerklæring fra og
med den 1. januar 2013.
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Bøder for mangelfuld transfer pricing dokumentation
De generelle bøderegler foreslås ændret, således at det fremgår, at bødeberegningen kan
tage udgangspunkt i forskellige objektive kriterier og den mulige skattefordel. Der indføres
en fast bødestørrelse på 250.000 kr. (grundbeløb) med tillæg på 10 % af den forhøjede
indkomst for manglende eller mangelfuld transfer pricing dokumentation.
Ikrafttræden
Det foreslås, at denne bestemmelse træder i kraft den 1. juli 2012.
Hæftelse for selskabsskat og udbytteskat mv. i sambeskatningsforhold
Der foreslås indført solidarisk hæftelse for selskabsskat samt kildeskat på renter, royalties
og udbytter i sambeskattede selskaber. Endvidere foreslås solidarisk hæftelse for skat af
konkursindkomst.

Selskabsskat
Det foreslås, at hæftelsen for nationalt sambeskattede selskaber udvides, således at alle
selskaber omfattet af sambeskatningen som udgangspunkt hæfter for indkomstskat,
acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret.

Hvis et selskab udtræder af sambeskatningen, hæfter selskabet ikke for skattekrav
vedrørende de øvrige selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, fra tidspunktet for
udtrædelsen af sambeskatningen. Fra tidspunktet for udtrædelsen hæfter det udtrædende
selskab således kun for den del af skatten, der vedrører den del af indkomsten, som er
fordelt til selskabet, svarende til den hæftelse selskabet er undergivet efter de gældende
regler.

Frasælges et selskab ud af koncernen, hæfter det frasolgte selskab ikke for selskabsskat
mv., der relaterer sig til den tilbageværende del af koncernen fra tidspunktet for
overdragelsen af selskabet. Ophøret af hæftelsen for et udtrædende selskab skal ikke
gælde, hvis den samme aktionærkreds fortsat direkte eller indirekte råder over mere end
halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden.

Opstår der derimod et skattekrav mod det frasolgte selskab, hæfter samtlige de selskaber
fortsat, der indgik i sambeskatningen det pågældende år.
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Hæftelsen for koncerner, der har valgt international sambeskatning, foreslås ”justeret”, så de
tilpasses ovenstående regler for nationalt sambeskattede selskaber.

Kildeskat af udbytte, renter og royalty
De beskrevne foreslåede hæftelsesregler skal efter forslaget også gælde for kildeskat, som
selskaberne er forpligtet til at indeholde af udbytte, renter og royalty.

Konkursindkomst
Endelig forslås det, at hæftelsesreglerne også gælder for konkursindkomst, når selskaberne
har været sambeskattet forud for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges.
Ikrafttræden
Den solidariske hæftelse for selskabsskat skal efter forslaget have virkning for indkomstår,
der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. Det foreslås endvidere, at selskaber, der
indgår i en sambeskatning, ikke kan udskyde virkningen af de foreslåede ændringer med ét
år ved efter den 30. juni 2012 at anmode om omlægning af indkomståret, således at
indkomståret 2012 påbegyndes før og ikke efter den 1. juli 2012.

Den solidariske hæftelse for kildeskat på udbytte, renter og royalty skal efter forslaget have
virkning for kildeskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.

Forslaget om hæftelse for konkursindkomst skal have virkning for konkursindkomst, hvor
konkursdekretet afsiges den 1. juli 2012 eller senere.
Offentliggørelse af selskabers skattebetalinger mv.
De gamle tider vender tilbage. Engang blev det offentliggjort på ”skattelister”, hvor meget
folk tjente, og hvad de betalte i skat. En sådan ordning foreslås genindført for selskaber mv.,
herunder faste driftssteder af udenlandske selskaber, der er skattepligtige til Danmark, og
som er undergivet selvangivelsespligt.

De oplysninger, der efter forslaget skal offentliggøres på SKATs hjemmeside, er:
•

Den skattepligtige indkomst

•

Anvendte gamle underskud

•

Den beregnede skat for indkomståret
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•

Hvilken skattepligtsbestemmelse i selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven
selskabet er omfattet af, og om selskabet beskattes efter tonnageskatteloven.

For sambeskattede selskaber vil offentliggørelsen ske på sambeskatningsniveau med
oplysning om hvilke selskaber, der indgår i sambeskatningen.

Søgning på SKATS hjemmeside kan ske på navn eller Cvr.nr.
Ikrafttræden
Forslaget skal have virkning fra og med den 1. juli 2012. SKAT får dermed adgang til at
offentliggøre oplysninger også fra gamle indkomstår, men det er imidlertid hensigten kun at
offentliggøre oplysninger for indkomståret 2011 og senere indkomstår.
Bødestraf for manglende indeholdelse af renteskat
Det foreslås, at det betalende selskab straffes med bøde, hvis det forsætligt eller groft
uagtsomt undlader at opfylde pligten til indeholdelse af renteskat.
Ikrafttræden
Ændringen skal have virkning fra og med den 1. juli 2012.
27. april 2012.
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