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Forslag
til

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven
(Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.)
§1
I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.
(pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1246
af 15. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1561
af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 1365 af 28. december
2011 og senest ved § 3 i lov nr. 398 af 9. maj 2012,
foretages følgende ændring:
1. I § 41, stk. 1, nr. 8, ændres »eller som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomhed §§ 233-235«
til: », som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomheds §§ 204-206 eller som led i en fusion som
nævnt i selskabsskattelovens § 13 H«.
§2
I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7.
december 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 591 af
18. juni 2012, foretages følgende ændring:
1. Efter § 13 G indsættes:
»§ 13 H. Modtager et livsforsikringsselskab omfattet af
§ 1, stk. 1, nr. 1, ved en fusion med en pensionskasse omfattet af § 3, stk. 1, nr. 9, eller med et arbejdsmarkedsrelateret
livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 18,
egenkapitalen i pensionskassen eller det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab, medregnes egenkapitalen ikke ved opgørelsen af livsforsikringsselskabets skattepligtige indkomst. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved
fusion med et i udlandet hjemmehørende livsforsikringsselskab, hvis de indskudte aktiver og passiver m.v. knyttes til
selskabets faste driftssted eller faste ejendom her i landet.
Stk. 2. Fusionen har skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den åbningsbalance for det modtagende selskab,

der er udarbejdet i forbindelse med fusionen. Skæringsdatoen for det modtagende selskabs åbningsbalance skal være
sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende
selskabs regnskabsår. § 8 A, stk. 2 og 3, anvendes tilsvarende ved fusion efter stk. 1.
Stk. 3. Egenkapital, der ifølge stk. 1 ikke er medregnet
ved opgørelsen af livsforsikringsselskabets skattepligtige
indkomst, genbeskattes efter reglerne i 2.-4. pkt., i det omfang beløbet ikke beskattes efter § 13 C. Er livsforsikringsselskabets egenkapital ved udgangen af et indkomstår nedbragt i forhold til egenkapitalen opgjort i åbningsbalancen
for det modtagende selskab, jf. stk. 1, medregnes et beløb
svarende til nedgangen ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, indtil hele den modtagne egenkapital er
genbeskattet. Indkomstårets beløb til genbeskatning opgøres
som den beløbsmæssigt positive forskel mellem egenkapitalen i den i 2. pkt. anførte åbningsbalance med fradrag af
genbeskattede beløb og selskabets egenkapital ved indkomstårets udgang. Modtaget egenkapital, der ikke er medregnet ved indkomstopgørelsen efter 2. og 3. pkt., medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det
indkomstår, hvori selskabet ophører med at drive livsforsikringsvirksomhed. Ophører selskabets livsforsikringsvirksomhed helt eller delvis som led i en fusion, spaltning eller
tilførsel af aktiver efter reglerne i fusionsskatteloven, indtræder det eller de modtagende selskaber i genbeskatningsforpligtelsen i forhold til den modtagne andel af det indskydende selskabs egenkapital. 5. pkt. finder kun anvendelse,
hvis de indskudte aktiver og passiver m.v. knyttes til et
modtagende selskab hjemmehørende her i landet eller et i
udlandet hjemmehørende selskabs faste driftssted eller faste
ejendom her i landet.«
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
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Stk. 2. Loven har virkning for fusioner med fusionsdato
den 1. januar 2012 eller senere.
Folketinget, den 13. september 2012
BERTEL HAARDER
/ Karen J. Klint

