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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. 6 af 27. april 2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Dennis Flydtkjær (DF).

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Finder ministeren det rimeligt, at skattemæssige fremførbare underskud, der er opgjort og
selvangivet korrekt, bortfalder, alene fordi virksomhederne ikke for anden gang får indberettet til SKAT inden for en meget kort frist?
Svar

De oplysninger, som selskaberne m.v. skal indberette til underskudsregistreret, er ikke
identiske med de oplysninger, som selskaberne m.v. kan have indberettet til SKAT tidligere.
Som jeg også har nævnt i mit svar på spørgsmål 5, hvortil jeg skal henvise, har det været
frivilligt at indberette fremførselsberettigede underskud på selvangivelsen. Såfremt der er
indberettet underskud til SKAT, er der endvidere tale om en akkumuleret saldo for alle
indkomstårene fra og med 2002.I tilfælde af,at selskaberne har været sambeskattede, er
den akkumulerede saldo angivet samlet for de sambeskattede selskaber og dermed ikke på
selskabsniveau.
Jeg mener derfor ikke, at der er tale om, at selskaberne skal indberette de samme oplysninger, som allerede er indberettet til SKAT.
Som også nævnt i mit svar på spørgsmål 7 er jeg meget optaget af, at indberetningen af
underskud m.v. forløber så smidigt som muligt for selskaberne m.v. og lytter derfor gerne
til begrundet kritik. På baggrund af de afgivne høringssvar er der derfor blevet indført en
mulighed for, at SKAT i særlige tilfælde kan dispensere fra indberetningsfristen, ligesom
jeg vil stille et ændringsforslag til 2. behandlingen af lovforslaget, hvor indberetningsperioden forlænges til 6 måneder, og hvor selvangivelsesfristen tillige udskydes for de selskaber, der har selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 i indberetningsperioden.
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