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Spørgsmål

Ministeren bedes vurdere provenutabet ved at annullere de ændringer i selskabers mulighed for underskudsmodregning, der blev vedtaget med (2011-12) L173, fra og med 2015.
Ministeren bedes angive provenutabet i tabelform umiddelbart, efter tilbageløb samt efter
tilbageløb og ændret adfærd i mio. 2015-kr. for hvert år i perioden 2015-2020.
Svar

Med vedtagelse af L173 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.) i juni
2012 blev reglerne om begrænsning af underskudsmodregning for selskaber indført.
Underskudsbegrænsningsreglen blev indført som led i Finanslovsaftalen for 2012 mellem
regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF) og Enhedslisten. Ændringen
blev indført for at begrænse specielt multinationale selskabers muligheder for, ved hjælp
af skatteplanlægning, at nedbringe eller helt undgå dansk selskabsskat i længere perioder.
Begrænsningen medfører, at fremførselsberettigede underskud op til 7,5 mio. kr. (2010niveau) kan fradrages fuldt ud i positiv selskabsskattepligtig indkomst, mens underskud
ud over 7,5 mio. kr. højst kan nedbringe den resterende selskabsskattepligtige indkomst
med 60 pct. i de enkelte år. Uudnyttet underskud kan dog fortsat fremføres uden tidsbegrænsning til fradrag i senere års overskud.
En afskaffelse af begrænsningen på underskudsmodregningen skønnes med betydelig
usikkerhed at medføre et umiddelbart mindreprovenu i størrelsesordenen 1280 mio. kr. i
2015. Det varige mindreprovenu skønnes at udgøre ca. 90 mio. kr. efter tilbageløb og
adfærd. Mindreprovenuet er større i de første år, da udnyttelse af fremførte underskud
fremrykkes jf. tabel 1
Tabel 1. Provenutab ved ophævelse reglerne om underskudsbegrænsning
Mio. kr. 2015-niveau

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Varig virkning

Umiddelbart mindreprovenu

1280

850

650

330

280

230

180

Provenuvirkning efter tilbageløb

900

600

450

230

200

160

120

Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd

870

570

420

200

170

130

90

Kilde: Egne beregninger
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