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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Selskaber m.v.s registrering af fremførselsberettigede
underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v.,
selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2af 22. april 2014.Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Torsten Schack Pedersen (V).

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Når ministeren gentagne gange har talt varmt for skatteydernes retssikkerhed, hvordan
kan ministeren så argumentere for et lovforslag, der på en række områder svækker borgernes retssikkerhed, jf. høringssvarerne til lovforslaget?
Svar

Borgernes og virksomhedernes retssikkerhed ligger mig meget på sinde, og det ændrer
dette lovforslag ikke på.
En del af dette lovforslag vedrører indberetning af underskud til et underskudsregister,
som på sigt vil give administrative lettelser til erhvervslivet. For at selskaberne kan opnå
disse lettelser, er det imidlertid nødvendigt, at fremførselsberettigede underskud indberettes til underskudsregisteret. Eller sagt på en anden måde, selskaberne bliver her og nu
pålagt en mindre byrde, for på sigt at opleve en større administrativ lettelse.
Det er væsentligt at fastslå, at de oplysninger om underskud, som selskaberne skal indberette, er oplysninger, som selskaberne skal være i besiddelse af i dag for at udfylde selvangivelsen korrekt. Endvidere indeholder lovforslaget mulighed for, at SKAT kan se bort
fra indberetningsfristen i særlige tilfælde. Denne dispensationsmulighed blev indført på
baggrund af de modtagne høringssvar.
Herudover vil jeg nævne, at SKAT igangsætter flere kommunikationstiltag, der skal oplyse
og vejlede om indberetningen af underskud. Blandt andet vil alle selskaber få besked om
det vedtagne lovforslag, herunder om konsekvenserne hvis underskud ikke indberettes
rettidigt.
Jeg mener derfor ikke, at retssikkerheden svækkes med lovforslaget. Derimod glæder det
mig, at erhvervslivet vil opleve en administrativ lettelse, når underskudsregistret sættes i
drift.
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