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Tak for ordet. Og tak for invitationen til denne tekniske gennemgang i
udvalget af L 28 om fast driftssted, endelige underskud og TP-dokumentation.
Der er her tale om et lovforslag, der indgår som et element i kampen
mod skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning. Et effektivt modsvar på skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning kræver en international tilgang. Det er bl.a. baggrunden for lovforslagets ændring
vedrørende fast driftssted.
Samtidig er det også vigtigt, at de danske regler er robuste, og at de lever op til de internationale forpligtelser herunder i forhold til EU.
Som ønsket vil den tekniske gennemgang være fokuseret på to af lovforslagets hovedemner – nemlig fradrag for endelige underskud og dokumentation ved TP-forhøjelser.

Endelige underskud
Forslaget om at indføre adgang til fradrag for endelige underskud i
udenlandske datterselskaber og faste driftssteder har sin baggrund i en
dom fra EU-Domstolen.
Formålet med denne del af lovforslaget er at sikre, at de danske regler
har en udformning, der er i overensstemmelse med EU-retten.
EU-Domstolens dom kræver således, at der skal gives fradrag for endelige underskud i de situationer, hvor danske selskaber driver virksomhed på tværs af landegrænserne. Lovforslaget sikrer, at der gives
fradrag, i det omfang det er nødvendigt som følge af EU-Domstolens
afgørelse.
TP-forhøjelser
Forslaget vedrørende TP-dokumentation er bl.a. foranlediget af en
dom fra Højesteret.
Formålet med den foreslåede ændring er bl.a. at tydeliggøre, hvornår
en TP-dokumentation skal udarbejdes. Herudover så fastsættes der
regler om, at den TP-dokumentation, som skal udarbejdes, skal indsendes til skattemyndighederne senest 60 dage efter udløbet af oplysningsfristen.
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Afrunding
Jeg er glad for, at Skatteudvalget har taget initiativ til denne tekniske
gennemgang, hvor der er mulighed for at få en mere detaljeret gennemgang af lovforslaget.
Jeg vil derfor nu give ordet videre til mine embedsmænd, som vil stå
for den tekniske gennemgang.
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