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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. 20af 29. april 2014.

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29. april 2014 fra FSR - danske revisorer,
jf. L 144 - bilag 6.
Svar

FSR angiver, at SKAT bør give selskaberne adgang til de underskudsdata, som SKAT er i
besiddelse af. Som jeg har angivet i mit svar på spørgsmål 12, vil SKAT være behjælpelig
med at fremskaffe oplysninger, i det omfang selskaberne mangler oplysninger, som
SKAT er i besiddelse af.
Jeg kan konstatere, at FSR ser det som en klar forbedring, at det fremsendte ændringsforslag forlænger indberetningsperioden til i alt 6 måneder. FSR påpeger samtidig, at det vil
være en væsentlig administrativ lettelse, hvis selskaber m.v. med kalenderårsregnskab, der
skal selvangive senest den 30. juni 2015 for indkomståret 2014, kan foretage indberetningen af underskud, når de samtidig indberetter selvangivelsen.
For at give selskaberne m.v. mulighed for at kunne foretage indberetningen af underskud
samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 2014, vil jeg fremsætte etnyt
ændringsforslag til 2. behandlingen, hvor selvangivelsesfristen for indkomståret 2014
udskydes for alle selskaber m.v. til den 1. august 2015. Jeg agter herudover i bekendtgørelsen,jf. den foreslåede § 35, stk. 4, i selskabsskatteloven, at fastsætte indberetningsperiodens udløb til den 1. august 2015.
Det vil give selskaberne m.v. mulighed for at indberette underskudsoplysninger m.v. til
underskudsregisteret i perioden fra 1. oktober 2014 til 1. august 2015. For de selskaber
m.v. som ønsker at afgive oplysningerne om underskud m.v. samtidig med selvangivelsen
for indkomståret 2014, vil dette være muligt i perioden fra marts 2015 til og med juli
2015.
FSR finder herudover, at der er et væsentligt behov for at sikre mulighed for, at et selskab
m.v. kan opnå genoptagelse, hvis et selskab m.v. ikke får indberettet i tide. FSR foreslår,
at forældelse af manglende eller fejlagtigt indberettede underskud m.v. først indtræder
efter de almindelige fristregler i skatteforvaltningslovens § 26. Det betyder efter FSRs
opfattelse, ”at selskaber, der inden for de almindelige forældelsesregler opdager, at der ved en fejl ikke er
sket korrekt indberetning af underskud har mulighed for at få genoptaget året, således at indberetningen
kan komme på plads.”
Hertil bemærkes, at den digitale engangsregistrering alene er en specifikation af de underskud, der på indberetningstidspunktet er fremførselsberettigede. Engangsregistreringen er
således ikke en ny skatteansættelse. Engangsregistreringen er derfor heller ikke omfattet af
reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.
Engangsregistreringen ændrer i øvrigt ikke ved selskabernes m.v. eller skattemyndighedernes adgang til at genoptage og ændre de oprindeligt foretagne skatteansættelser efter
reglerne i skatteforvaltningsloven. Hvis selskabets ansættelse efterfølgende ændres med
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den konsekvens, at størrelsen af det indberettede fremførelsesberettigede underskud ikke
er rigtig, vil SKAT justere de indberettede tal i overensstemmelse med den nye ansættelse.
Jeg kan desuden henvise til mine svar på spørgsmål 10 og 14 om selskabernes mulighed
for at rette i indberettede underskud.
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