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Henvendelse vedrørende L 28 (Skatteundgåelsesdirektivet)
Forsikring & Pension skal hermed kvittere for, at der med det fremsatte lovforslag
indføres mulighed for, at koncerner med finansielle selskaber kan vælge at lade
disse blive omfattet af EBITDA-reglen.

29.10.2018

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Dermed undgår disse koncerner den skærpelse, der, som nærmere beskrevet i
vores høringssvar, kan følge af en obligatorisk fritagelse fra EBITDA – reglerne for
de finansielle selskaber.

Tlf.:

41 91 91 91

Fax:

41 91 91 92

fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk

Det foreslås således nærmere, jf. den foreslåede affattelse af SEL § 11 C, stk. 8,
4. – 6. pkt., at koncerner kan vælge at lade koncernens finansielle selskaber omfatte af EBITDA – reglerne, og at dette valg er bindende for moderselskabet og
gældende for samtlige finansielle selskaber i koncernen for en periode på 10 år
regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor koncernens finansielle selskaber
første gang medregnes. Tilsvarende gælder, hvis de finansielle selskaber vælges
omfattet af fritagelsen, jf. 7. pkt.
Vi har ingen indvendinger mod forslaget om, at valget træffes for en 10-årig periode.

Torsten Schiøler
Chefkonsulent, cand. polit.
Dir.
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Men da valget træffes for lang periode ad gangen, og der i begyndelsen ikke er
nogen praksis på området, er der behov for at få belyst, om tilvalget af EBITDAreglerne er robust over for almindeligt forekommende ændringer i kredsen af de
selskaber, der indgår i koncernen – set i forhold til det tidspunkt, hvor tilvalget
træffes.
Vi har neden for anført eksempler på ændringer i koncernen, som efter vores
opfattelse ikke udgør bristede forudsætninger for koncernens tilvalg af reglerne –
og derfor ikke medfører, at der skal træffes valg for en ny ti-årig periode fra det
tidspunkt, hvor en ændring finder sted:
1. Frasalg af finansielt datterselskab, hvad enten datterselskabet eller alle
datterselskaber sælges til nyt moderselskab eller til en aktionærkreds, der
ikke udgør et moderselskab, og hvor der i sagens natur ikke kan træffes
noget nyt valg af moderselskabet. Dvs. ved salg af datterselskab ud af
koncernen består der ikke nogen pligt til at medtage datterselskabet i

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

EBITDA-opgørelsen efter salget, og der foreligger ikke et brud på det eksisterende valg.
2. Ved tilkøb af finansielt datterselskab antages det, at der er mulighed for,
men ikke nogen pligt til at medtage datterselskabet i EBITDA-opgørelsen
efter købet, og der foreligger ikke et brud på det eksisterende valg eller
starter en ny 10-årig periode.
3. Ved salg af moderselskabet til nyt dansk moderselskab antages det umiddelbart, at det finansielle datterselskab fortsat indgår i EBITDA-opgørelsen, som så skal tilvælges af det nye (øverste) moderselskab, og at dette
tilvalg anses for en videreførelse af det oprindelige tilvalg. således at der
hverken foreligger et brud på det oprindelige valg eller starter en ny 10årig periode.
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I tilfælde af flere danske moderselskaber antager vi i øvrigt, at det er det øverste
moderselskab som administrationsselskab, der kan til- og fravælge og som har
forpligtelsen (jf. fx nr. 3 oven for).
Vi hører meget gerne, om Skatteministeren er enig i ovenstående, ligesom vi ønsker ministerens evt. mere generelle kommentarer til problemstillingen.

Med venlig hilsen

Torsten Schiøler

Side 2

