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Forslag
til

Lov om ændring af selskabsskatteloven
(Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land)
§1
I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af
14. november 2012, som ændret senest ved § 6 i lov nr.
1637 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:
1. Efter § 25 indsættes:
»§ 26. Selskaber og foreninger m.v., der er skattemæssigt
hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan
vælge henstand med betaling af den skat, der beregnes ved
overførsel af aktiver og passiver, jf. § 5, stk. 7 og 8, og § 8,
stk. 4, 3. pkt., når skatteberegningen skyldes, at aktiverne og
passiverne er overført til hovedkontoret eller et af selskabets
m.v. faste driftssteder beliggende i et land, der er medlem af
EU/EØS.
Stk. 2. Henstand efter stk. 1 er betinget af, at selskabet eller foreningen m.v. rettidigt indgiver selvangivelse til toldog skatteforvaltningen for det indkomstår, hvori overførslen
er sket. Valg af henstand skal meddeles sammen med selvangivelsen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelsen efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse og meddelelse om valg af henstand være indgivet inden
denne frist.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og meddelelse, jf. stk. 2.
§ 27. Ved henstand efter § 26 etableres der en henstandssaldo. Henstandsbeløbet udgøres af den beregnede skat for
de aktiver og passiver, der er overført i indkomståret.
Stk. 2. Henstandsbeløbet skal afdrages, i takt med at der
af de aktiver, som henstandssaldoen vedrører, oppebæres
indtægt, herunder realiserede gevinster ved en afståelse
m.v., som skulle have været medregnet ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst, hvis aktivet fortsat havde været
omfattet af dansk beskatning. Overførsler, der ville være

omfattet af § 26, stk. 1, hvis der var tale om en overførsel fra
Danmark, medfører ikke, at aktiverne anses for afstået. Afdrag efter 1. pkt. opgøres som skatteværdien af den opgjorte
indtægt beregnet med den procent, der er nævnt i § 17, stk.
1. Der skal dog pr. indkomstår mindst betales et afdrag opgjort som 1/7 af det henstandsbeløb, der udgjorde saldoen
ved henstandssaldoens etablering. Henstandssaldoen nedskrives med afdragsbeløbet, når det er betalt, idet saldoen
dog ikke kan afdrages til et mindre beløb end 0 kr.
Stk. 3. Bliver et aktiv eller passiv, der er omfattet af en
henstand efter § 26, på ny omfattet af dansk beskatning, og
er der på dette tidspunkt fortsat en henstandssaldo, eller er
alle de aktiver og passiver, som en henstandssaldo vedrører,
afstået, og henstår der herefter fortsat en saldo, skal det resterende henstandsbeløb afdrages efter reglerne i stk. 2, idet
stk. 4-7 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Bliver et selskab m.v., der har fået henstand efter §
26, skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er
medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, sidestilles dette med en afståelse til
handelsværdien af de aktiver og passiver, der er omfattet af
henstanden efter § 26, forudsat at aktiverne og passiverne
ikke er eller bliver tilknyttet et fast driftssted i et land, der er
medlem af EU/EØS. Bliver aktiver og passiver, der er omfattet af en henstand efter § 26, internt overført til et fast
driftssted beliggende uden for EU/EØS, sidestilles dette med
en afståelse til handelsværdien på overførselstidspunktet.
Stk. 5. Selskabet eller foreningen m.v. skal indgive selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Samtidig med indsendelse af denne selvangivelse skal der gives oplysning om, i hvilket land de aktiver,
der er omfattet af en henstand efter § 26, er placeret ultimo
indkomståret. Selvangivelsesfristen er den i skattekontrollovens § 4, stk. 2, jf. stk. 4, angivne frist, idet skattekontrollovens § 4, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Indgives
selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det
beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling.
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Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af
fristen for indgivelse af selvangivelse.
Stk. 6. Fristen for betaling af beløb omfattet af stk. 2 og 5
er den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller
ved forskudt indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i
stedet for. Betaling senest den 20. i den måned, hvori beløbet efter 1. pkt. forfalder til betaling, anses for rettidig. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med
renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4
procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
Stk. 7. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1
procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst
med 3 pct. p.a. Fristen for betaling af renten er den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved forskudt
indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Betaling senest den 20. i den måned, hvori beløbet efter 1. pkt.
forfalder til betaling, anses for rettidig. Betales beløbet ikke
rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint
pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.«
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2014 og har virkning fra indkomståret 2013.
Stk. 2. Selskaber og foreninger m.v., der på overførselstidspunktet var skattemæssigt hjemmehørende i et land, der
er medlem af EU/EØS, og som har fået beregnet skat af gevinst på aktiver og passiver efter reglerne i selskabsskattelovens § 5, stk. 7 eller 8, eller § 8, stk. 4, 3. pkt., ved en over-

førsel i indkomståret 2008, 2009, 2010, 2011 eller 2012 af
de pågældende aktiver eller passiver til hovedkontoret eller
et af selskabets faste driftssteder beliggende i et land, der er
medlem af EU/EØS, kan vælge henstand efter reglerne i selskabsskattelovens §§ 26 og 27 som affattet ved denne lovs §
1, nr. 1. Henstand kan dog kun opnås i det omfang, selskabet m.v. fortsat ejer de aktiver eller passiver, som udløste
den skattebetaling, der ønskes henstand med, og i det omfang, de pågældende aktiver eller passiver ikke senere må
anses for afstået, hvis reglerne i selskabsskattelovens § 27,
stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, havde været
gældende. Henstand efter 1. pkt. omfatter den beregnede
skat ved overførslen nedsat med de afdrag, der skulle have
været betalt efter reglerne i selskabsskattelovens § 27 som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, hvis selskabet m.v. havde
været omfattet af reglerne i selskabsskattelovens §§ 26 og
27 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, allerede på overførselstidspunktet. Henstanden er betinget af, at selskabet
m.v. udarbejder en opgørelse over de afdrag, der skulle have
været betalt efter selskabsskattelovens § 27 som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 1, hvis selskabet m.v. havde været omfattet heraf allerede fra overførselstidspunktet. Opgørelsen og
meddelelse om valg af henstand skal indgives til told- og
skatteforvaltningen senest den 30. juni 2014. Ved valg af
henstand tilbagebetales den del af den eventuelt betalte skat,
der udgør forskellen mellem den eventuelt betalte skat og
henstandssaldoen som opgjort efter 3. pkt., idet tilbagebetalingen skal ske senest den 1. november 2014. Der tilkommer
selskabet m.v. en rente svarende til renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr.
påbegyndt måned fra den 1. november 2014 at regne, hvis
tilbagebetalingen sker efter denne dato.
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