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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 kommentar til henvendelse af 9. maj 2012 fra Novozymes
A/S (L 173 – bilag 5).

Thor Möger Pedersen
/ Lise Bo Nielsen

Novozymes A/S anfører i henvendelsen, at forslaget om hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatning vil få væsentlige negative konsekvenser for Novozymes A/S.
Der henvises til, at det fremsatte forslag indebærer, at Novozymes A/S skal hæfte subsidiært for selskabs- og kildeskatter i blandt andet Novo A/S og Novo Nordisk A/S.
Det er opfattelsen, at sådanne hæftelsesregler er helt uacceptable set fra et corporate governance-synspunkt, da det har indflydelse på de ledelsesmæssige forhold og – for at kunne
opfylde de regnskabsmæssige regler – vil kræve indsigt i forhold, som man lovgivningsmæssigt ikke har adgang til.
Forslaget indebærer ifølge Novozymes A/S fare for, at der opstår en uhensigtsmæssig afhængighed, som strider mod det selskabsretlige ledelsesansvar. Der peges på, at det må forekomme helt uforståeligt for aktionærer og långivere, at selskaberne kan komme til at hæfte for andre selskabers gæld, når der er tale om selskaber, hvorover de absolut ingen indflydelse har. Det kan have en fordyrende effekt på eventuelle låneomkostninger og negativ effekt på prissætning af aktierne.
Endvidere anføres det, at et medhæftende selskab kan blive bragt i en umulighedssituation i
forhold til at opfylde regnskabslovgivningens krav, særligt hvis det sambeskattede selskab
er et børsnoteret selskab og selskabets årsrapport ikke er offentliggjort på tidspunktet for
selskabets egen offentliggørelse heraf.
Der anmodes på denne baggrund om, at der ikke indføres den foreslåede solidariske og
subsidiære hæftelse. Alternativt at bestemmelsen præciseres således, at hæftelsen ikke gælder på tværs mellem sambeskattede selvstændigt børsnoterede selskaber.
Kommentar:
Der henvises til kommentaren til henvendelsen af 7. maj 2012 fra Novo A/S (L173 – bilag
3).
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