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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. 9 af 27. april 2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Dennis Flydtkjær (DF).

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Bør fristen for at oplyse disse underskud ikke i det mindste følge selvangivelsesfristen for
virksomhederne for at mindske den administrative byrde ved forslaget?
Svar

Oplysningerne om underskud m.v. skal indgives for perioden 2002 - 2013.Oplysningerne
skal indsendes senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 2014,
for at selskaberne automatisk kan få fremført og fordelt underskud, når årsopgørelsen for
indkomståret 2014 skal dannes.
For selskaber, der har selvangivelsesfrist i indberetningsperioden, vil der være sammenfald mellem indberetningsperioden og selvangivelsesfristen for indkomståret 2014. Med
en forlængelse af indberetningsperioden til i alt 6 måneder, som nævnt i mit svar på
spørgsmål 7, vil ca. 57.000 selskaber opleve sammenfald mellem udløbet af indberetningsperioden og selvangivelsesfristen for indkomståret 2014.
For at sikre, at underskudsregisteret kan sættes i drift, og der kan foretages korrekt fremførsel af underskud for selskaberne, når selvangivelsen for 2014 indberettes, er det imidlertid vigtigt, at underskudsdata er indberettet inden den forlængede selvangivelsesfrist
den 31. marts 2015.
En model med løbende indberetning af de historiske underskud i forbindelse med indberetningen af selvangivelsen vil kunne give komplikationer,f.eks. i en situation hvor et
selskab skifter ejer, og som følge heraf skifter sambeskatningskreds. Det er derfor vurderingen, at indberetning samtidig med selvangivelsen vil kunne øge risikoen for, at der ikke
kan opretholdes en sikker og problemfri drift.
Selskaberne m.v. skal kunne have tillid til, at underskudsregisteret kommer til at fungere,
som det skal. Med en forlængelse af indberetningsperioden til 6 måneder mener jeg, at
der er fundet den rette balancegang mellem hensynet til selskabernes indberetning af
underskud, samtidig med at det sikres, at underskudsregisteret kan idriftsættes for indkomståret 2014.
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