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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 144 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven ogskattekontrolloven(Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede
underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier oginvesteringsbeviser m.v.,
selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)
Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen
af ovennævnte lovforslag.
Samtidig ønsker jeg at trække ændringsforslag nr. 1 til lovforslaget tilbage.

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.) (L 144)

Til § 4

1)Stk. 5 affattes således:
”Stk. 5. Juridiske personer, som efter skattekontrollovens § 4, stk. 2, skal indgive
selvangivelse i perioden den 1. oktober til den 31. juli efter indkomstårets udløb,
kan, hvis selvangivelsesfristen for indkomståret udløber i den periode, hvor indberetningen af fremførselsberettigede underskud finder sted, vente med at indgive
selvangivelse for indkomståret til den 1. august i året efter indkomstårets udløb.”
[Udskydelse af selvangivelsesfristen for at understøtte en længere periode for indberetning af underskud m.v.]

Bemærkninger
Til nr. 1
Det fremgår af den foreslåede § 35, stk. 4, i selskabsskatteloven, jf. lovforslagets §
2, nr. 2, at skatteministeren fastsætter regler om blandt andet indberetningstidspunktet og -perioden for, hvornår selskaber m.v. skal indberette underskud og
skattefri omstruktureringer til underskudsregisteret.
Indberetningstidspunktet og -perioden er således ikke fastlagt, men det fremgår af
bemærkningerne til lovforslaget, at indberetningsperioden vil udgøre 3 måneder formentlig i anden halvdel af 2014.
De underskud m.v., der skal indberettes, dækker perioden fra og med indkomståret
2002 til og med indkomståret 2013. For at selskaberne m.v. kan få gavn af underskudsregisterets automatiske fremførsel og fordeling af underskud for indkomståret 2014, er det nødvendigt, at disse underskud m.v. er indberettet inden, eller
senest samtidig med, at der indgives selvangivelse for indkomståret 2014.

Side 2af 2

For at give selskaberne m.v. bedre tid til at foretage indberetningen forventer skatteministeren i de administrativt fastsatte regler i medfør af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 35, stk. 4, at fastsætte indberetningsperioden til 10
måneder i stedet for de oprindeligt påtænkte 3 måneder.
Det er forventningen, at indberetningsperioden vil begynde i september eller oktober 2014. Tidspunktet afhænger af idriftsættelsen af underskudsregisteret, som er
under udvikling. Det forventes således, at perioden for indberetning af underskud
m.v. vil løbe fra den 1. oktober 2014 til den 1. august 2015.
For at understøtte en indberetningsperiode på 10 måneder er det nødvendigt at
udskyde selvangivelsesfristen for selskaber m.v., hvis selvangivelsesfrist udløber i
indberetningsperioden.
Selskaber m.v. skal som udgangspunkt selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 2. For selskaber m.v., der har et
fremadforskudt indkomstår 2014, der udløber i perioden den 1. februar 2015 til
den 31. marts 2015, er selvangivelsesfristen dog den 1. august 2015.
Det er forventningen, at selve selvangivelsesløsningen for indkomståret 2014 vil
være klar i marts 2015. Derved vil SKAT kunne modtage selvangivelsesoplysninger for indkomståret 2014 fra og med marts 2015. Den foreslåede udskydelse af
selvangivelsesfristen giver selskaberne m.v. mulighed for, i en periode på 4-5 måneder, at afgive oplysninger til underskudsregisteret for indkomstårene 2002 2013 samtidig med, at selskaberne m.v. afgiver selvangivelsesoplysninger for indkomståret 2014. Forslaget understøtter således selskabernes m.v. mulighed for at
afgive oplysningerne i samme arbejdsgang.
Den foreslåede udskydelse af selvangivelsesfristen vil medføre, at selskaber m.v.
skal indgive selvangivelse for indkomståret 2014 senest den 1. august 2015, uanset
hvilken regnskabsperiode selskabet m.v. har valgt for indkomståret 2014. Dermed
vil alle selskaber m.v., uanset regnskabsperioden for indkomståret 2014 få 10 måneder til at indberette underskud m.v. for perioden 2002 - 2013 til underskudsregisteret.
Udskydelsen af selvangivelsesfristen gælder alle juridiske personer, uanset om de
har fremførselsberettigede underskud at indberette til SKAT.
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Bilag 1
Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og lovforslaget
Gældende formulering

Lovforslaget

Ændringsforslaget

§4

§4

Stk. 5. Juridiske personer,
som efter skattekontrollovens§ 4, stk. 2, skal indgive
selvangivelse i perioden 1.
oktober -30. december efter
indkomstårets udløb, kan
for det år, hvoriindberetningen af fremførselsberettigede underskud findersted, vente med at indgive
selvangivelse for indkomståret til31. december i indberetningsåret.

Stk. 5. Juridiske personer, som efter skattekontrollovens § 4, stk. 2,
skal indgive selvangivelse i perioden den 1. oktober til den 31. juli efter
indkomstårets
udløb,
kan, hvis selvangivelsesfristen for indkomståret
udløber i den periode,
hvor indberetningen af
fremførselsberettigede
underskud finder sted,
vente med at indgive
selvangivelse for indkomståret til den 1. august i året efter indkomstårets udløb.

Stk. 1. ---

Side 4af 4

