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Spørgsmål

Er der tale om såkaldt maskeret udbytte, hvis en hovedaktionær i et selskab gennem sit
selskab giver et økonomisk bidrag til et politisk parti?
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”En virksomhed kan drives enten i selskabsform eller som en personligt ejet virksomhed
(fx som enkeltmandsvirksomhed eller som interessentskab). Beskatningsmåden er forskellig for de to virksomhedstyper.
Hvis en virksomhed drives i selskabsform, vil selskabets indkomst normalt først skulle
opgøres for sig selv og være undergivet en separat selskabsbeskatning. Selskabets aktionærer beskattes herefter ved udlodning af udbytte. Hvis en virksomhed drives i personligt
regi, beskattes indkomsten direkte hos virksomhedsejeren. Der foretages derfor ikke en
udbyttebeskatning.
For begge typer virksomheder – dvs. både dem, der drives i selskabsform, og dem, der
drives i personligt regi – gælder det i relation til fradragsretten, at der efter fast praksis
ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter til støtte af
politiske partier. Dette gælder uanset aktionærens eller virksomhedsejerens ejerandel.
For selskaber gælder endvidere, at hvis selskabet yder økonomisk støtte til et politisk
parti, og støtten må anses for ydet i aktionærens private interesse, beskattes beløbet som
maskeret udbytte hos aktionæren. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt selskabets
afholdelse af udgifter til et politisk parti må anses for foretaget i aktionærens private interesse. Jo flere aktionærer, der er i et selskab, des mindre sandsynligt er det, at støtten er
ydet i den enkelte aktionærs private interesse. Der kan dog ikke angives en bestemt ejerandel som grænse.”
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