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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Selskaber m.v.s registrering af fremførselsberettigede
underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v.,
selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 4af 22. april 2014.Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Torsten Schack Pedersen (V).

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse om virksomhederne administrative omkostninger ved lovforslaget, set i lyset af bl.a. Dansk Erhvervs høringssvar.
Svar

De administrative omkostninger for selskaberne må anses at udgøre den tid, det vil tage
at fremfinde de ønskede oplysninger, samt den tid, det vil tage at foretage indberetningen.
Der er tale om oplysninger, som selskaberne allerede er i besiddelse af. Det gælder således
allerede i dag, at har selskaberne skattemæssige underskud til fremførsel, og ønsker selskaberne at fratrække disse i den skattepligtige indkomst, anvendesoplysningerne i forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen. I modsat fald opgøres den skattepligtige indkomst ikke korrekt, og det underskud, der ville kunne være anvendt, bortfalder.
Selskaberne vil således senest anvende oplysningerne i forbindelse med opgørelsen af den
skattepligtige indkomst for indkomståret 2013, såfremt der er underskud at fratrække.
Hovedparten af selskaberne m.v. vil indlevere selvangivelse for indkomståret 2013den 30.
juni 2014.
Det forventes,at selskaberne m.v. kan begynde at indberette underskud til underskudsregisteret i september 2014. Engangsindberetningen finder således sted i rimelig forlængelse
af selvangivelsestidspunktet.
SKAT har allerede afholdt møder m.m. med interesseorganisationer, vedrørende hvilke
informationer, der er nødvendige i forbindelse medengangsindberetningen. SKAT vil
desuden informere alle selskaber om den kommende indberetning – informationen vil
henvise til SKAT.dk for uddybende vejledning.
Efter engangsindberetningen vil selskaberne opleve en administrativ lettelse, da SKAT
fremover vil foretage beregning af den skattepligtige indkomst efter underskudsfremførsel, herunder fordeling og fremførsel af underskud samt bortseelse af underskud. Herudover vil SKAT automatisk henføre underskud til den korrekte sambeskatningskreds i
forbindelse med køb og salg af datterselskaber m.v. og ved skattefri omstruktureringer.
Overførslen af underskud vil ske efter gældende skatteregler med en minimal indsats fra
selskabernes side. Der er således på lidt længere sigt tale om en administrativ lettelse, som
selskaberne får glæde af allerede fra indkomståret 2014.
Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, har Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) udtalt, at der vil være tale om en mindre omstillingsbyrde for det
enkelte selskab m.v., men at der efterfølgende vil være administrative lettelser forbundet
med underskudsregisterets automatiske håndtering af fremførsel og fordeling af underskud.
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