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Til
Folketinget - Skatteudvalget

L 173 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af
indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 6 af 9. maj 2012. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Thor Möger Pedersen
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål 6:
I forhold til åbenhed omkring virksomheders skatteoplysninger, kan ministeren så bekræfte,
at det giver virksomhedens konkurrenter mulighed for at se, hvilken strategi en stor dansk
virksomhed fører i hvert enkelt land på globalt plan, og kan ministeren bekræfte, at det vil
være særdeles skadeligt for Danmarks konkurrencemæssige situation?

Svar:
Der er i dag allerede åbenhed om selskabers regnskabsforhold. Selskabernes regnskabsoplysninger er således offentligt tilgængelige i Erhvervsstyrelsen. Forslaget om åbenhed om
selskabers skatteforhold har til formål også at skabe åbenhed og gennemsigtighed om selskabers skattebetaling.
Det er min opfattelse, at de oplysninger, der vil blive offentliggjort, er så overordnede, at
man ikke vil kunne udlede noget om selskabets strategi m.v. på baggrund heraf.
Der bliver tale om offentliggørelse af fire oplysninger, nemlig 1) selskabets skattepligtige
indkomst til Danmark efter, at underskud fra tidligere år er fratrukket, 2) størrelsen af årets
anvendte underskud fra tidligere indkomstår, 3) den beregnede skat for indkomståret og 4)
hvilken skattepligtsbestemmelse selskabet er omfattet af.
Hvor der foreligger en sambeskatning, vil der ske en samlet offentliggørelse for de sambeskattede selskaber. Der vil således ske en offentliggørelse af 1) sambeskatningsindkomsten,
2) de samlede anvendte underskud fra tidligere år, 3) den beregnede skat af indkomstårets
sambeskatningsindkomst og 4) hvilke selskaber, der indgår i sambeskatningen.
Som det fremgår, vil der ikke blive tale om nogen stor detaljeringsgrad i de offentliggjorte
skatteoplysninger. Tværtimod vil der formentligt kunne udledes mere om et selskabs strategi m.v. via det offentligt tilgængelige regnskab.
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