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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Selskaber m.v.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. 15af 29. april 2014.Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Torsten Schack Pedersen (V).

Morten Østergaard
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Ministeren skriver, at indgivelsen af oplysninger ligger i forlængelse af den almindelige
selvangivelsesfrist, men hvad med de virksomheder, der har forskudt indkomstår?
Svar

Det fremgår af svaret på spørgsmål 4, at hovedparten af selskaberne m.v. vil indlevere
selvangivelse for indkomståret 2013 den 30. juni 2014. Det forventes, at selskaberne m.v.
kan begynde at indberette underskud til underskudsregisteret i september2014. Det oplyses således, at engangsindberetningen vil finde sted i rimelig forlængelse af selvangivelsestidspunktet.
Som det fremgår af mit svar på spørgsmål 20, agter jeg at fremsætte et nyt ændringsforslag til 2. behandlingen, hvor det foreslås at udskyde selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 til den 1. august 2015. Dermed vil alle selskaber m.v., for indkomståret 2014,
skulle selvangive senest den 1. august 2015.
Ændringsforslaget giver mulighed for, at alle selskaber m.v. kan indberette til underskudsregisteret samtidig med indgivelse af selvangivelse. Det vil også gælde de selskaber, der på
grund af forskudt indkomstår, indgiver selvangivelsen sent. Det vil isoleret set være en
administrativ lettelse for selskaberne.
De underskud m.v., der skal indberettes, vedrører indkomstårene 2002 - 2013. Hvis indberetningen af disse underskud m.v. sker samtidig med indgivelsen af selvangivelsen i
august 2015, vil der være gået længere tid i forhold til indgivelsen af selvangivelsen for
indkomståret 2013. Selskaberne m.v. kan dog vælge at indberette underskud m.v. tidligere, idet der efter planen åbnes for mulighed for at kunne indberette underskud i september/oktober 2014.

Side 2af 2

