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Executive summary

The objective of this thesis is to analyze the motives and consequences regarding Bill L 173. The Bill consist

a limitation in the use of deferrable tax losses and reintroduction of joint and several liabilities in jointly

taxed companies. As a result of the limitation, tax losses can only be deducted by 60% of the profit in the

year apart from a lower limit of DKK 7.5m. The remaining profit is to be taxed.

The thesis describes the former and new rules regarding deferred tax losses and jointly and several liabilities.

Furthermore the motives and consequences the Bill will have for Danish companies are analyzed in relation

to cash flow, investments, administrations and specific industries and assets. The thesis will describe differ-

ent possibilities to optimize the tax statements. Finally, the thesis consists a reflection on the motives and the

content in the Bill, as if to assess whether the parts of the Bill will achieve the primary goal. Taxes in multi-

national companies has been discussed in the government and medias for years, and in 2010 the former gov-

ernment published an action plan, which presented the actual payments of taxes from Danish and foreign

companies in Denmark. The initiatives in the action plan were never implemented, due to the conclusion,

that incomes of corporate taxed from multinational enterprises were as expected. The present government

implemented parts of the action plan, as part of financing the Danish and Appropriation Finance Act 2012.

The Bill was submitted to different enterprises and organizations in consultation. The majority of the consul-

tation partners pointed out several inefficient features in the Bill. This, however, did not resulted in any

amendments to the Bill.

The loss limitation will affect the liquidity of companies, as it will take longer before the loss can be used.

The limitation especially affects enterprises working with research and development, often characterized by

losses in the first years of operations, and then results in a single, large profit. In most cases, the enterprise is

dissolved after successful sale of the developed product. This applies especially to the pharmaceutical indus-

try, but also contractors. The issue has been presented to the Minister of Taxation, but the Bill does not

oblige the industries. Finally, the limitation in use of deferrable tax losses could have significant effect on

enterprises, which holds stock taxed assets. Worst case, they will not be able to pay taxes related to unreal-

ized profit, and therefore have to sell assets in order to fulfill the new rules.

Joint and several limitations in jointly taxed companies was removed in 2005 due to uncertain conditions

regarding the new rules of mandatory jointly taxation. In the meantime, a few companies have been able to

evade taxation, because of the possibility to transfer subsidies between jointly taxed companies. Jointly and

several liabilities will be a protective rule to ensure that all companies pay their taxes, as they must. Howev-

er, minority shareholders can be adversely affected by this, since they hold a subsidiary liability. The owner-

ship of a minor proportion of shares could lead to taxation of income related to other companies.
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1. Indledning

1.1 Introduktion til problemfeltet

Folketinget vedtog den 12. juni 2012 lovforslag L 173, som er en styrkelse mod nulskatteselskaber1. Det

primære formål med lovforslaget er, at sikre et robust skattegrundlag i forhold til selskaber og yderligere et

ønske om at erhvervslivet, særligt de multinationale selskaber, i højere grad skal bidrage til finansiering af

det danske samfund2.

Lovforslaget er det endelige resultat af gentagne initiativer på området. Multinationale selskaber har ifølge

skatteministeriets handlingsplan af 9. juli 2010 været fokusområde siden 2001, hvorefter problematikken

omkring disse løbende er blevet analyseret3. Multinationale selskaber har også ofte stået for skud i medierne,

hvor de i flere tilfælde er blevet beskyldt for ikke at betale skat til Danmark4. Med vedtagelsen af lovforsla-

get forventer skatteministeriet, at skaffe skatteindtægter på mange millioner fra de multinationale selskaber5.

Skatteministeriet forventer dog kun, at lovforslaget vil medføre et mindre fald i det forventede afkast af inve-

steringer i Danmark6.

Som også intentionerne med lovforslaget har været, må det forventes at få konsekvenser for multinationale

selskaber, men også større, danske selskaber, og selskaber hvor den hidtil gældende lov har været fundament

for selskabets fremtidige udvikling, herunder virksomheder inden for forskning og udvikling. Lovforslaget er

blevet vedtaget, til trods for massiv kritik fra erhvervsvirksomheder, brancheorganisationer og andre organi-

sationer7.

Tilsammen giver det ovenstående anledning til refleksion over, hvilke konsekvenser det vedtagne lovforslag

vil få for danske selskaber og multinationale koncerner, som opererer i Danmark, og om lovforslaget vil af-

dække de problemstillinger der er blevet belyst af både skatteministeriet og medierne gennem tiden.

1 L 173 2011-2012 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012

2 Jf. bemærkninger til lovforslaget pkt. 2
3 Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber, Skatteministeriet den 9. jul 2010

4 http://politiken.dk/politik/ECE1385096/benzinselskabet-q8-har-ikke-betalt-skat-i-danmark-i-29-aar/-kilde pr. 6.8.2012

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3200572/artikel.html - kilde pr. 8.8.2012

http://politiken.dk/erhverv/ECE679281/multinationale-selskaber-betaler-milliarder-for-lidt-i-skat/ - kilde 8.8.2012

5 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/25354/artikel.html?hl=bXVsdGluYXRpb25hbGU – kilde 8.8.2012

6 L 173 – endeligt svar på spørgsmål 1
7 L 173 – bilag 1
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1.2 Problemformulering

I lovforslag L 173 indgår særligt to forhold, som kunne forventes at få betydning for mange selskaber, nem-

lig nye regler for begrænsning i modregning af underskud samt solidarisk hæftelse i sambeskattede koncer-

ner8. Lovforslaget betyder, at selskaber med positiv skattepligtig indkomst kan få betalbar skat, uagtet at

selskabet har fremførbare underskud. Derudover er der ikke længere administrationsselskabet der hæfter for

den samlede selskabsskat i en koncern, men alle selskaber, der indgår i sambeskatningen.

Der har, som nævnt i indledningen, været meget kritik af lovforslaget fra erhvervsvirksomheder og - organi-

sationer, som mener at lovforslaget vil få en negativ effekt på erhvervslivet og Danmarks evne til at tiltrække

investorer og risikovillig kapital9. Det ønskes derfor belyst og undersøgt, med hvilken baggrund lovforslaget

er vedtaget samt hvilken effekt lovforslaget kan få for de virksomheder, som rammes af de nye regler vedrø-

rende underskudsfremførsel og solidarisk hæftelse.

Problemstillingen er konkretiseret ved følgende:

En beskrivelse og analyse af de vedtagne forhold i L 173 omkring begrænsning i anvendelse af underskud

samt obligatorisk solidarisk hæftelse i sambeskatningsforhold, samt en vurdering af forventede konsekvenser

for danske og multinationale selskaber

For at kunne svare på ovenstående problemstilling, vil afhandlingen indeholde en beskrivelse af, hvordan

reglerne for underskudsfremførsel og solidarisk hæftelse har udviklet sig historisk set. Derudover behandles

national sambeskatning på de områder, der anses for at være relevant inden for emnet. Endelig beskrives

indholdet af lovforslag L 173 på områderne underskudsbegrænsning og solidarisk hæftelse.

Afhandlingens analysedel søges at afdække, hvilke motiver der ligger til grund for vedtagelsen af lovforslag

L 173, hvilke ændringer lovforslaget i relation til underskudsbegrænsning og solidarisk hæftelse vil få, i for-

hold til de hidtil gældende regler.

Derudover analyseret det, hvordan de nye regler i L 173 omkring underskudsbegrænsning og solidarisk hæf-

telse kan påvirke danske og multinationale selskaber underlagt sambeskatning.

Endeligt analyseres det, hvilke muligheder selskaber vil have for at optimere deres skattepligtige indkomst,

således at der opnås mindst mulig skattebetaling.

8 Jf. bemærkninger til lovforslaget pkt. 1
9 L 173 – Bilag 1
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Ud fra beskrivelse og analyse af problemstillingen, ønskes det fastlagt hvilke konsekvenser L 173 kan for-

ventes at få for danske og multinationale selskaber og særligt brancher, som kan forventes at blive uhen-

sigtsmæssigt påvirket.

1.3 Afgrænsning

Afhandlingen vil omhandle reglerne for kapitalselskaber omfattet af SEL § 1 stk. 1 nr. 1.

Afhandlingen omfatter derfor ikke de tilfælde, hvor fonde og visse foreninger kunne være omfattet.

Lovforslag L 173 omfatter følgende elementer10:

- begrænsning i modregning af underskud

- krav om særlige revisorerklæringer for underskudsselskaber

- bøder for mangelfuld transfer pricing dokumentation

- solidarisk hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskattede koncerner

- åbenhed om selskabers skattebetalinger

Afhandlingen vil alene omfatte begrænsning i modregning af underskud og solidarisk hæftelse, idet alle ele-

menter vil blive for omfattende. Der henvises til de øvrige elementer, hvor dette er relevant, men der foreta-

ges ikke en beskrivelse og analyse af indholdet.

Afhandlingen omhandler ikke beskrivelse og analyse af selskaber omfattet af international sambeskatning.

Der vil dog blive henvist til international sambeskatning, hvor dette er fundet relevant.

Dataindsamling til afhandlingen er påbegyndt 23. juli 2012 og afsluttet den 1. marts 2013. Offentliggjort data

efter denne dato er derfor ikke inddraget i afhandlingen.

10 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 s. 9
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1.4 Disposition

Afhandlingen bygges op i underkategorier; indledning, beskrivelse, analyse, perspektivering og konklusion.

Første afsnit indeholder en indledning til emnet, problemstillingen samt relevante metodiske afsnit.

Beskrivelse

Næste afsnit indeholder en teoretisk beskrivelse af begreberne underskudsfremførsel og solidarisk hæftelse,

udviklingen inden for disse områder samt relevante oplysninger, der lægger op til afhandlingens analysedel.

Derudover beskrives elementer af sambeskatning, som er relevant i relation til afhandlingens problemstilling.

Endvidere beskrives indholdet af lovforslag L 173 på områderne underskudsfremførsel og solidarisk hæftel-

se.

Analyse

I afhandlingens største afsnit analyseres det vedtagne lovforslag L 173 for hhv. begrænsning i underskuds-

fremførsel og solidarisk hæftelse.

Der indledes med en analyse af, hvad formålet med lovforslaget har været, og hvilken baggrund de to valgte

emner hver især har været igennem.

Derefter analyseres konsekvenserne ved lovforslaget, bl.a. med fokus på omverdenens reaktion på lov-

forslag. Der foretages en analyse af hvilke virkninger, det vedtagne lovforslag vil få, både generelt og for

udvalgte brancher.

Endelig foretages der en analyse af, hvad selskaber som kan forvente at blive ramt af begrænsning i under-

skudsfremførsel kan gøre, at minimere eller fjerne den negative effekt, ved at foretage skatteoptimering.

Vurdering / perspektivering

I sidste afsnit perspektiveres der over lovforslaget og de konsekvenser det vil få for bl.a. multinationale virk-

somheder, større danske koncerner samt de brancher, som vurderes at blive særligt påvirket af de nye regler.

Derudover foretages der en vurdering af, hvordan lovforslaget alternativt kunne være sammensat og hvilke

påvirkninger dette ville have.

Slutteligt opsummeres afhandlingen i en samlet konklusion på alle ovenstående afsnit.

Der udarbejdes en kort delkonklusion efter hvert hovedafsnit, som opsummerer de væsentlige punkter i af-

snittet. Delkonklusionerne danner ligeledes grundlag for den endelige konklusion.
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1.5 Metode

Afhandlingen er udarbejdet efter den juridiske metode.

Den juridiske metode går ud på at identificere nødvendige retskilder til løsning af problemstillingens og hen-

vise hertil, men også at anvende og hermed tolke på disse i den konkrete sag. Ved udarbejdelse af afhandlin-

gens teoretiske afsnit, anvendes retskilder til beskrivelse af gældende ret samt lovforslag L 173. I analyseaf-

snittet anvendes retskilderne til fortolkning og vurdering af problemstillinger, som anses for relevante i rela-

tion til L 173.

Opgaven vil tage udgangspunkt i de danske skattelove som grundlag. Der vil blive brugt den eksisterende

lovgivning og praksis på området og sammenholdelse af denne med lovforslag L 173. Der vil være henvis-

ninger til retskilder i alle tilfælde, hvor dette er relevant. Retskilder og øvrig litteratur vil være oplistet ba-

gerst i opgaven.

Da der fokuseres på den skattemæssige behandling af lovforslag L 173, vil regnskabsmæssige aspekter kun

blive medtaget, såfremt det har væsentlig betydning for forståelsen af afhandlingen, samt i relevante aspekter

af perspektiveringen.

Der vil gennemgående blive foretaget analyser af lovforslagets indhold og betydning, og hertil lavet bereg-

ninger og figurer for at tilvejebringe et passende grundlag for vurdering og konklusion.

Opgaven bygger hovedsagligt på sekundære data i form af lovgivning, artikler, bøger mv., og dermed kvali-

tative data. Ved anvendelse af webadresser, indsættes datoen for indhentelse af data.

1.6 Målgruppe

Den primære målgruppe for afhandlingen er vejleder og censor.

Opgavens sekundære målgruppe er cand.merc.aud.-studerende og andre der studerer skatteret, samt rådgive-

re på skatteområdet og virksomheder, der berøres af lovforslag L 173.

Læseren skal ikke nødvendigvis have indgående kendskab til skatteret, lovforslag L 173 eller de parametre,

som lovforslaget er berørt af. For optimal forståelse, forventes det dog at læseren har et grundlæggende

kendskab til skatteret på selskabsområdet. Afhandlingen giver et overblik over de teoretiske forhold og pro-

blemstillinger, der er relevante for lovforslaget.
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1.7 Kildekritik

Til udarbejdelsen af afhandlingen er anvendt en række forskellige kilder i forbindelse med dataindsamling.

Lovforslag 173 er vedtaget i juni 2012 og der foreligger ved udarbejdelsen af afhandlingen ikke særlig om-

fattende materiale, der behandler netop dette lovforslag. Det anvendte data og kilder er derfor primært ind-

hentet fra Folketingets officielle hjemmeside, hvor alt materiale relateret til lovforslaget er offentliggjort. Det

anvendte materiale fra Folketinget anses for validt, objektivt og troværdigt og vurderes at være passende til

analyse og fortolkning af lovforslaget. Der er i indledningen anvendt en række artikler til inspiration. Disse

kan være i et farvet sprog, ligesom troværdigheden af informationen kan være af mindre grad. Disse artikler

er derfor udelukkende brugt til eksemplificering af mediernes fokus på de multinationale selskabers skatte-

forhold. Øvrigt data, i form af artikler, regnskaber mv., som er indhentet til brug for analyse er behandlet

under hensyntagen til kildens oprindelse. Der er i et vist omfang indhentet udtalelser fra eksperter på området

samt fra virksomheder, der forventes at blive ramt af lovforslaget. Disse primære kilder kan være præget af

subjektive holdninger, hvorfor der tages forbehold for disse ved brugen af oplysninger herfra. Empiriske

beskrivelser er foretaget med udgangspunkt i bøger, som anvendes på cand.merc.aud.-studiet.
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2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af underskudsfremførsel

2.1.1 Generelle regler for indkomstårene 2002 – 1. juli 2012

Selskaber skal jf. SEL § 8 opgøre den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler.

Opstår der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst et skattemæssigt underskud, kan dette fremføres til

modregning i positiv skattepligtig indkomst i de kommende indkomstår11. Fra indkomståret 2002 eller senere

kan der ske tidsubegrænset fremførsel af skattemæssige underskud. Underskud opstået i indkomstår før 2002

kunne fremføres i 5 år, hvorefter uudnyttede underskud var tabt. Opgørelsen af skattepligtig indkomst, i et

givent indkomstår før vedtagelsen af L 173, kan derfor illustreres således:

Figur 1: Eksempel på opgørelse af skattepligtig indkomst efter hidtil gældende regler

11 LL § 15 stk. 1

Eksempel på opgørelse af skattepligtig indkomst

Indkomstår 2011

kr.

Skattepligtig indkomst 10.000.000

Anvendt fremførbare underskud (10.000.000)

Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud 0

Skattebetaling 0

Fremførbare underskud primo 25.000.000

Anvendt i året (10.000.000)

Fremførbare underskud ultimo 15.000.000

kilde: egen tilvirkning
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2.1.2 Underskudsfremførsel i sambeskattede koncerner

For danske, koncernforbundne selskaber har der siden 2005 været obligatorisk sambeskatning på nationalt

plan12.

Som beskrevet i afsnit 2.2.3 skal der for hvert indkomstår opgøres en sambeskatningsindkomst, der omfatte-

de de sambeskattede selskaber. Såfremt et eller flere selskaber har underskud, kan dette modregnes i den

øvrige positive skattepligtige indkomst, hvilket kan være en fordel. De ældste underskud skal anvendes først.

På sambeskatningsniveau kan man dermed sige, at selskaberne tilsammen bliver anset, som var de ét selskab,

dog under hensyn til ind- og udtræden.

Såfremt et selskab har fremførbare underskud, som er opstået i en periode før selskabets indtræden i den

konkrete sambeskatning, kan dette underskud ikke anvendes af de øvrige selskaber i koncernen, men alene af

det selskab som har tilført underskuddet13. Denne form for underskud kaldes også særunderskud. Særunder-

skud skal modregnes det enkelte selskabs egen positive indkomst, før underskud fra andre selskaber i kon-

cernen kan anvendes. Se nedenfor, hvor et eksempel illustrerer sambeskatningsindkomst med særunderskud.

Figur 2: Eksempel på opgørelse af sambeskatningsindkomst

Eksempel på sambeskatningsindkomst

Skattepligtig
indkomst

Sær
underskud

Anvendelse af
egne under-

skud

Anvendelse af
underskud i sam-

beskatning

Skattepligtig
indkomst heref-

ter
Underskudssal-

do ultimo

Selskab A 10.000.000 (6.000.000) 6.000.000 0 4.000.000 0

Selskab B (2.000.000) 0 0 0 (2.000.000) 0

Sum 8.000.000 (6.000.000) 6.000.000 0 2.000.000 0

kilde: egen tilvirkning

Som det ses i figur 2, har selskab A særunderskud fra perioden før indtræden i sambeskatningen. Selskab A

skal derfor anvende egne særunderskud, før underskud for indeværende år fra øvrige selskaber kan anvendes.

Fremførbare underskud skal anvendes efter følgende rækkefølge14:

- Særunderskud, jf. ovenstående beskrivelse

- Egne underskud fra tidligere år i sambeskatningen

12 SEL § 31 stk. 1

13 SEL § 31 stk. 2
14 Sambeskatning 2011/2012 s. 42
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- Fordeling af årets underskud i sambeskatningen. Er den samlede sambeskatningsindkomst negativ, fordeles

underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres til modregning i sel-

skabernes efterfølgende indkomstår jf. SEL § 31 stk. 2.

- Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatningen

Når et overskudsgivende selskab anvender underskud fra et andet selskab i sambeskatningen, skal det over-

skudsgivende selskab betale et sambeskatningsbidrag til det selskab, hvis underskud anvendes. Sambeskat-

ningsbidraget opgøres som skatteværdien af det underskud, som bliver anvendt15.

Indtræder et selskab i sambeskatningen midt i et indkomstår, medregnes den del af indkomsten, hvor selska-

bet har været i koncernen, til sambeskatningsindkomsten16. Såfremt et selskab udtræder af sambeskatningen

og senere indtræder i den samme sambeskatning, vil selskabets fremførbare underskud nu være særunder-

skud, uagtet at disse kan være opstået inden for samme sambeskatningskreds, under den tidligere sambeskat-

ning17.

Såfremt et selskab ophører ved likvidation eller opløsning ved betalingserklæring bortfalder uudnyttede un-

derskud18. De kan således ikke anvendes af de øvrige selskaber i sambeskatningen.

2.1.3 Underskudsfremførsel og -anvendelse for faste driftssteder

Har et dansk selskab underskud vedrørende et fast driftssted eller en fast ejendom i udlandet, kan dette som

hovedregel ikke modregnes i den skattepligtige indkomstopgørelse19. Hvis der er valgt international sambe-

skatning efter SEL § 31 A, kan underskuddet imidlertid godt modregnes.

Såfremt en udenlandsk koncern har flere faste driftssteder i Danmark, er disse underlagt national sambeskat-

ning, jf. afsnit 2.2.2. Såfremt driftsstedet er underlagt beskatning i det ultimative moderselskabs hjemmehø-

rende stat, vil der ikke være beskatning i Danmark20. Opstår der underskud i disse driftssteder i Danmark,

kan underskuddet modregnes i anden sambeskatningsindkomst, med mindre underskuddet er anvendt i en

15 SEL § 31 stk. 8

16 SEL § 31 stk. 3
17 SEL § 31 stk. 2

18 Sambeskatning 2011/2012 s. 44n

19 SEL § 8 stk. 2
20 SEL § 1 stk. 6
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international sambeskatning og modregnet anden indkomst i staten, hvor det udenlandske selskab er hjem-

mehørende21. Dermed sikres det, at der ikke opstår dobbelt fradrag for den samme driftsudgift.

2.1.4 Underskudsfremførsel ved skift i ejerkredsen

Hvis der i løbet af et indkomstår foretages ændringer i et selskabs ejerkreds, der betyder at mere end 50 pro-

cent af aktierne eller stemmerettighederne ejes af andre aktionærer end det var tilfældet ved indkomstårets

begyndelse, kan der ske begrænsning i selskabets underskudsfremførsel. Reglerne vedrørende dette står i LL

§ 15 stk. 7-12, men er for indkomstår der begynder 1. juli 2012 eller senere, blevet flyttet til SEL § 12. Reg-

lerne er først og fremmest indført, for at hindre handel med underskudsselskaber, hvorved et selskab uden

aktivitet eller økonomisk risiko, men med fremførbare underskud, ved indskud af nye aktiver og kapital, kan

udnytte de fremførbare underskud til at undgå skattebetaling i fremtidigt afkast.

Ved ejerskifte af et tomt selskab, finder reglerne om underskudsbegrænsning ligeledes anvendelse ved kapi-

talforhøjelse – eller nedsættelse. Dette gælder dog ikke, hvis selskabet fra stiftelsen til ejerskiftet har været

uden erhvervsmæssig aktivitet22.

Ved tomt selskab forstås et selskab uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet og er dermed ikke

det samme som et skuffeselskab, hvor der fra stiftelsen og til dato ikke har været erhvervsmæssig aktivitet.

Ovenstående regler finder ikke anvendelse for selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret mar-

ked (børsnoterede aktier)23 samt ved anvendelse af transparensreglen24.

Førstnævnte regel skyldes, at det kan være meget vanskeligt at opgøre, hvorvidt ejerkredsen er væsentligt

ændret, idet aktierne er tilgængelige på et frit marked. For at et børsnoteret selskab skal kunne undgå regler-

ne om underskudsbegrænsning, er det et krav at selskabets aktier har været børsnoteret fra indkomstårets

start til slut.

2.2 Beskrivelse af sambeskatning

Der blev ved lov nr. 426 af 6/6 2005 indført tvungen sambeskatning for alle danske, koncernforbundne sel-

skaber samt for faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark tilhørende en udenlandsk koncern25. Kon-

cerner uden for denne beskrivelse, kan frivilligt vælge international sambeskatning.

21 SEL § 31 stk. 2, 2. pkt.
22 LL § 15 stk. 7, 4. pkt.

23 LL § 15 stk. 9

24 LL § 15 stk. 10.
25 Sambeskatning 2011/2012 s. 17
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Sambeskatning betyder, at alle koncernforbundne selskaber for hvert indkomstår skal opgøre en sambeskat-

ningsindkomst.

2.2.1 Koncernbegrebet

En koncern består af ét moderselskab og et eller flere datterselskaber26.

Ved ændringen af sambeskatningsreglerne i 2005 blev definitionen på en koncern i skattemæssig forstand

ændret27. Før vedtagelsen af de nye sambeskatningsregler28 var definitionen på en koncern et moderselskab

og dettes 100 pct. ejede datterselskaber. Efter de nye regler ændredes denne definition, således at en koncern

var det samme i regnskabsmæssig og skattemæssig forstand. Koncernbegrebet, kendt fra årsregnskabsloven,

blev overført til skattelovgivningen. En koncern er herefter defineret som et moderselskab og de dattersel-

skaber, hvor moderselskabet har bestemmende indflydelse over økonomiske og driftsmæssige beslutninger i

selskabet29. Dette omfatter også danske selskaber eller filialer, hvor det samme moderselskab har bestem-

mende indflydelse. Reglerne gælder ikke de tilfælde, hvor en fysisk person eller transparente selskaber har

bestemmende indflydelse i flere selskaber og binder disse sammen, idet fysiske personer ikke er omfattet af

selskabsskatteloven.

De nye regler sikrer at sambeskatning ikke kan undgås ved at afstå aktier. Derudover medfører det en admi-

nistrativ fordel ved udarbejdelsen af sambeskatningsindkomsten, idet koncernregnskabet danner grundlag for

opgørelse af sambeskatningsindkomsten.

2.2.2 National sambeskatning

Sambeskatningen omfatter kapitalselskaber30 samt selskaber med fast driftssted eller fast ejendom i Dan-

mark31. Udenlandske selskaber med ledelsens hovedsæde i Danmark er ligeledes omfattet af obligatorisk

sambeskatning.

Er moderselskabet i en koncern en erhvervsdrivende fond, kan denne ikke indgå i sambeskatningen, da den

er omfattet af fondsbeskatningsloven. Der vil dog være obligatorisk sambeskatning for fondens datterselska-

ber32. Administrationsselskabet fastlægges i denne forbindelse efter reglerne i SEL § 31 C stk. 2 – 6.

26 SEL § 31 C stk. 1

27 Sambeskatning 2011/2012 s. 19

28 Vedtagelse af lovforslag L 121 2004-2005
29 SEL § 31 C stk. 1

30 De øvrige rets subjekter, som kan være omfattet af sambeskatningen er ikke omfattet af denne afhandling.

31 Sambeskatning 2011/2012 s. 33
32 Sambeskatning 2011/2012 s. 37
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Er moderselskabet et udenlandsk selskab, er dette ikke omfattet af obligatorisk sambeskatning. Der forelig-

ger dog tvungen sambeskatning for moderselskabets danske datterselskaber33. Administrationsselskabet fast-

lægges ligeledes efter reglerne i SEL 31 C stk. 2 – 6.

2.2.3 Opgørelse af sambeskatningsindkomst

Der skal for hvert indkomstår opgøres en sambeskatningsindkomst for de omfattede selskaber. Sambeskat-

ningsindkomsten består af summen af den skattepligtig indkomst for alle omfattede selskaber, opgjort efter

dansk skattelovgivnings regler, med de undtagelser der gælder for sambeskattede selskaber34. Underskud kan

benyttes inden for sambeskatningen efter de regler, der er beskrevet i afsnit 2.1.2.

I sambeskatningsindkomsten indgår de omfattede selskabers fulde skattepligtige indkomst, uanset hvad mo-

derselskabets ejerandel i selskabet er35.

2.2.4 Administrationsselskab

Det ultimative moderselskab i koncernen er administrationsselskab og forpligtet til at foretage indbetaling af

den samlede indkomstskat for koncernen36. Såfremt moderselskabet er udenlandsk, og den nationale sambe-

skatning består af flere sideordnede selskaber, udpeges et af disse som administrationsselskab37. Administra-

tionsselskabet og det ultimative moderselskab hæfter i dette tilfælde solidarisk for indkomstskatter mv.38.

Efter tidligere gældende ret, skulle datterselskaberne betale deres respektive indkomstskatter til administrati-

onsselskabet, som foretager en samlet betaling til skattevæsnet. Indtil betaling er sket fra datterselskaberne til

administrationsselskabet, hæfter det enkelte selskab for sin egen del af indkomstskatten. Når betalingen af

indkomstskatter mv. er foretaget til administrationsselskabet, overgår hæftelsen overfor skattevæsnet til ad-

ministrationsselskabet39.

Såfremt administrationsselskabet udtræder af koncernen, eller såfremt et andet selskab bliver øverste moder-

selskab, skal der udpeges et nyt administrationsselskab. Rettigheder og forpligtelser overføres fra det gamle

administrationsselskab til det nye administrationsselskab40.

33 Sambeskatning 2011/2012 s. 37
34 SEL § 31 stk. 2

35 Sambeskatning 2011/2012 s. 39

36 SEL § 31 stk. 4
37 SEL § 31 stk. 4

38 SEL § 31 A stk. 4

39 SEL § 31 stk. 4
40 SEL § 31 stk. 4
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Alle selskaber i koncernen skal følge samme indkomstperiode som administrationsselskabet41. Dette må an-

ses for at være en administrativ fordel ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. For selskaber, som

indtræder i sambeskatningen, er der således tvungen omlægning af regnskabsåret, således at dette følger ad-

ministrationsselskabet42.

Behandling af underskud i en sambeskatning beskrives i afsnit 2.1.2.

2.2.5 Tilskud mellem sambeskattede selskaber

Såfremt der ydes tilskud fra et selskab til et andet inden for en sambeskatning43, kan dette gøres skattefrit44.

Et tilskud kan defineres, som værdier der overføres fra et selskab uden at der modtages en modydelse45. En

gældseftergivelse anses ligeledes for at være et tilskud46. Et tilskud omfatter ikke udbytteudlodninger47.

Figur 3: Eksempel på udbytte og tilskud i en koncern

Kilde: egen tilvirkning

Selskabet, der yder tilskuddet har ikke fradrag herfor og selskabet, der modtager tilskuddet er ikke skatteplig-

tigt af dette48. Hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab giver et tilskud til et dansk selskab, og har fra-

41 SEL § 31 stk. 5

42 SEL § 10 st. 3
43 Omfattet af reglerne er tilskud fra et moderselskab til et direkte eller indirekte ejet datterselskab eller tilskud mellem

søsterselskaber, der har fælles direkte eller indirekte moderselskab jf. SEL § 31 D stk. 1.

44 SEL § 31 D
45 Sambeskatning 2011/2012 s. 47

46 Sambeskatning 2011/2012 s 47

47 SEL § 31 D stk. 2
48 SEL § 31 D stk. 3

A A/S

X A/S

UDBYTTE TILSKUD
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drag for tilskuddet efter udenlandske skatteregler, er tilskuddet dog også skattepligtigt i Danmark49. Således

er der skabt skattemæssig neutralitet ved, at der er symmetri i beskatning eller ikke-beskatning af tilskuddet.

2.3 Beskrivelse af solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse i en sambeskatning betyder, at de sambeskattede selskaber alle hæfter for den samlede

indkomstskat. Såfremt skattevæsnet forgæves har forsøgt at indkræve selskabsskatterne i et selskab, kan

skattevæsnet gøre kravet gældende hos de øvrige selskaber i sambeskatningen. Der gælder således et ’en-for-

alle-og-alle-for-en’-princip.

2.3.1 Udvikling i solidarisk hæftelse siden 2004

Frem til 2005 var der solidarisk hæftelse for selskabsskatter i sambeskattede koncerner. Sambeskatning var

på daværende tidspunkt frivillig, og der kunne alene valgtes sambeskatning med 100 % ejede datterselska-

ber50. I december 2004 fremsatte skatteministeriet lovforslag L 153, som skulle lukke for udenlandske sel-

skabers mulighed for at undgå beskatning af danske aktiviteter51. Løsningen var indførsel af globalpulje-

princippet, som medførte at såfremt der vælges en (international) sambeskatning, skulle denne omfatte alle

koncernforbundne selskaber og alle filialer52. Hæftelsen var fortsat obligatorisk ved sambeskatning.

Lovforslaget blev dog forkastet og i marts måned blev et nyt lovforslag53 fremsat på samme område, dog

med flere ændringer til det tidligere fremsatte.

Lovforslaget indeholdt en regel om tvungen national sambeskatning, hvor alle danske koncerner skulle sam-

beskattes54. Definitionen af koncernforbundne selskaber blev ligeledes ændret, således at denne nu var i

overensstemmelse med regnskabsreglerne55. Solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner ændredes, såle-

des at kun administrationsselskabet skulle hæfte for den samlede koncerns selskabsskat, mens hvert enkelt

49 SEL § 31 D stk. 5
50 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 2011-2012 afsnit 3.4.1.2.

51 Jf. bemærkninger til lovforslag L 153 2004-2005 afsnit 1

52 Efter de gamle regler, kunne et dansk moderselskab med udenlandske datterselskaber vælge kun at inddrage datter-

selskaber med underskud i en sambeskatning. Underskud fra datterselskabet kunne således fratrækkes i det danske mo-

derselskabs indkomst og skattebetaling til Danmark var dermed undgået.

53 L 121 2004-2005
54 Jf. bemærkninger til lovforslag L 121 2004-2005 afsnit 1

55 Den hidtil anvendte definition på koncerner var moderselskab med 100 % ejede datterselskaber. Den nye definition

følger regnskabsreglerne, hvorved en koncern består af et moderselskab og selskaber, hvor moderselskabet har bestem-

mende økonomisk og driftsmæssig indflydelse.
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sambeskattet selskab skulle hæfte for sin del af indkomstskatten, indtil denne var overført til administrations-

selskabet. Tvungen solidarisk hæftelse blev dermed fjernet for den samlede koncern, og påhvilede fremover

administrationsselskabet, når sambeskatningsbidragene fra datterselskaber var overført hertil. Dette skyldes

på daværende tidspunkt, at der kunne opstå usikkerhed omkring den økonomiske påvirkning af de sambe-

skattede selskaber, set i sammenhæng de nye regler om tvungen national sambeskatning og den nye definiti-

on på koncerner5.

Frem til indkomstår, der slutter 1.7.2012 har hæftelsen for selskabsskatter i nationale sambeskatninger derfor

hvilet på det enkelte selskab, indtil beløbet var overført til administrationsselskabet. Herefter har administra-

tionsselskabet hæftet alene for betaling af det samlede beløb til skattevæsnet56. I koncerner, som frivilligt har

valgt international sambeskatning, hæfter administrationsselskabet og det ultimative moderselskab solidarisk

for selskabsskatter, såfremt dette ikke er samme selskab57.

2.4 Lov nr. 591 af 18.6.2012

Lov nr. 173 af 13. juni 2012 vedrører bl.a. ændringer om selskabers underskudsfremførsel, og solidarisk

hæftelse for indkomstskat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter i sambeskattede koncerner. Ændringerne

for begge områder beskrives nedenfor.

2.4.1 Underskudsfremførsel – SEL § 12

Lovforslaget indeholder ændringer til selskabers anvendelse af fremførbare underskud. Ændringerne vil

fremgå af selskabsskattelovens § 12. For selskaber, med indkomstår der begynder 1. juli 2012 eller senere,

kan selskaber med positiv skattepligtig indkomst anvende op til 7,5 mio.kr af tidligere år fremførbare under-

skud til modregning i året. Er den skattepligtige indkomst højere end 7,5 mio.kr., kan fremførbare underskud

fradrages i 60 procent af den resterende indkomst58. Der gives dermed et ’bundfradrag’ på 7,5 mio.kr. Belø-

bet reguleres årligt efter reglerne i PSL § 20. Ændringerne i lovforslaget kan sammenholdes med de tidligere

regler ved følgende eksempel:

56 Sambeskatning 2011/2012 s. 351 afsnit V.

57 Sambeskatning 2011/2012 s. 351 afsnit V.
58 L 173 pkt. 11 – ny SEL § 12 stk. 2
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Figur 4: Eksempel på ændring i underskudsfremførsel

Eksempel på ændring af underskudsfremførsel

Indkomstår 2011
1. juli 2012
eller senere

kr. kr.

Skattepligtig indkomst 10.000.000 10.000.000

Anvendt fremførbare underskud (10.000.000) (7.500.000)

60 % grænse 0 (1.500.000)

Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud 0 1.000.000

Skattebetaling 0 250.000

Fremførbare underskud primo 25.000.000 25.000.000

Anvendt i året (10.000.000) (9.000.000)

Fremførbare underskud ultimo 15.000.000 16.000.000

kilde: egen tilvirkning

Ikke anvendte underskud kan i lighed med tidligere år fremføres uden tidsbegrænsning. Underskuddet kan

dog kun fremføres til senere fradrag, såfremt det ikke kan anvendes i tidligere års skattepligtige indkomst59.

Der anvendes derfor i lighed med tidligere år et princip om, at de ældste underskud skal anvendes først.

Hvis selskabet indgår i en sambeskatning, skal reglerne anvendes på sambeskatningsniveau. Der sker således

underskudsbegrænsning, hvis den samlede sambeskatningsindkomst overstiger 7,5 mio.kr60.

Denne vedtagelse sikrer, at reglerne ikke omgås ved at tilrettelægge en koncernstruktur med mange selska-

ber, der alle har en bundgrænse på 7,5 mio.kr.

Såfremt der er tale om et fast driftssted eller en ejendom, som anvender reglerne i LL § 33 H om mulighed

for at se bort fra underskud, med henblik på at opnå lempelse i Danmark for udenlandsk skat, gælder de nye

regler ikke for det pågældende indkomstår61.

59 L 173 pkt. 11 – ny SEL § 12 stk. 3

60 L 173 pkt. 11 - ny SEL § 12 stk. 4
61 L 173 pkt. 11 – ny SEL § 12 stk. 4
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De nye regler i SEL § 12 A – C gennemgåes ikke, da dette omhandler underskudsbegrænsning ved tvangs-

akkord under rekonstruktion og frivillig akkord og er derfor afgrænset fra denne afhandling.

2.4.2 Solidarisk hæftelse – SEL § 31 stk. 4

I lovforslaget fremgår de nye regler for solidarisk hæftelse af punkt 17. Reglerne erstatter den tidligere SEL

§ 31 stk. 6, 10. og 11. punkt. Ifølge en nye SEL § 31 stk. 4 vil selskaber, der indgår i en national sambeskat-

ning, fremadrettet hæfte solidarisk for den del af indkomstskatten, acontoskatten, og restskatten samt tillæg

og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Reglen omfatter administrationssel-

skabet og sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele er ejet direkte eller indirekte af det ultimative

moderselskab62. Ejerandele, der besiddes af den i kursgevinstlovens § 4, stk. 2, nævnte aktionærkreds, med-

regnes ligeledes ved opgørelsen af kapitalandele.

Andre selskaber i sambeskatningen, hvor moderselskabet kun ejer en andel af kapitalandelene (”minoritets-

selskaber”) hæfter alene subsidiært for skatterne i koncernen. Dette medfører, at der først skal være forsøgt

forgæves udlæg hos de solidarisk hæftende, helejede selskaber før minoritetsselskabet kan opkræves. Mino-

ritetsselskabet kan højst komme til at betale den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæf-

tende selskab, der ejes af direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Indtræder et selskab i sambeskatningen i løbet af et indkomstår, hæfter selskabet solidarisk for den samlede

koncerns skattebetaling i indkomståret. Udtræder et selskab af sambeskatningen i løbet et indkomstår, hæfter

selskabet alene for den del af skatterne, der vedrører indkomstperioden før selskabets udtræden af sambe-

skatningen63.

For udbytter, royalties, renter og visse kursgevinster, der er omfattet af begrænset skattepligt64, skal der inde-

holdes kildeskat. Pligten til at indeholde og betale denne kildeskat, påhvilede før vedtagelsen af L 173, alene

det selskab der udbetalte udbyttet, royalties mv. Selskaber, der er sambeskattede med det indeholdelsesplig-

tige selskab, hæftede ikke for betalingen af denne kildeskat, selvom de kunne drage nytte af underskud op-

stået som følge af fradrag for disse.

Udbyttebetaling kunne ligeledes stamme fra overskud i de øvrige sambeskattede selskaber65.

Der er derfor indført solidarisk hæftelse for kildeskatter relateret til udbytter, royalties, renter og visse kurs-

gevinster, som sikrer, at selskaber som var sambeskattet med det hæftende selskab på udbetalingstidspunkt,

ligeledes hæfter for disse kildeskatter.

62 SEL § 31 C

63 Læreborg om indkomstskat side 858

64 Efter SEL § 2 stk. 1 litra c, d, g eller h samt KSL § 2 stk. 1 nr. 6 og 8
65 Jf. bemærkninger til lovforslaget afsnit 3.4.1.3 side 22
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2.5 Delkonklusion

Opstår der ved et selskabs opgørelse af den skattepligtige indkomst et skattemæssigt underskud, kan dette

fremføres til modregning i positiv indkomst i de kommende indkomstår. Fra indkomståret 2002 eller senere

kan der ske tidsubegrænset fremførsel af skattemæssige underskud.

For danske, koncernforbundne selskaber har der siden 2005 været obligatorisk sambeskatning på nationalt

plan. Der skal for hvert indkomstår opgøres en sambeskatningsindkomst, der omfatter de sambeskattede

selskaber. Såfremt et eller flere selskaber har underskud, kan dette modregnes i den øvrige positive skatte-

pligtige indkomst. De ældste underskud skal anvendes først.

For selskaber eller koncerner, med indkomstår der begynder 1. juli 2012 eller senere, kan selskaber med

positiv skattepligtig indkomst anvende op til 7,5 mio.kr af tidligere år fremførbare underskud til modregning

i året. Er den skattepligtige indkomst højere end 7,5 mio.kr., kan fremførbare underskud fradrages i 60 pro-

cent af den resterende indkomst. Ikke anvendte underskud kan i lighed med tidligere år fremføres uden tids-

begrænsning. Hvis selskabet indgår i en sambeskatning, skal reglerne anvendes på sambeskatningsniveau.

Frem til 2005 var der solidarisk hæftelse for selskabsskatter i sambeskattede koncerner. Ved indførsel af

obligatorisk, national sambeskatning, blev solidarisk hæftelse i sambeskatningskredsen fjernet. Det har siden

2005 været administrationsselskabet, som var forpligtet til at foretage indbetaling af den samlede indkomst-

skat for koncernen, og hæftede efter modtagelsen af sambeskatningsbidrag fra datterselskaberne, alene for

denne gæld.

Efter vedtagelsen af L 173 vil selskaber, der indgår i en national sambeskatning, fremadrettet hæfte solida-

risk for indkomstskat, acontoskat, og restskat samt tillæg og renter. Såfremt der i sambeskatningen indgår

selskaber, hvor moderselskabet kun ejer en andel af kapitalandelene (”minoritetsselskaber”) hæfter disse

alene subsidiært for skatterne i koncernen.

Såfremt en udenlandsk koncern har flere faste driftssteder i Danmark, er disse underlagt national sambeskat-

ning, med mindre det faste driftssted er underlagt beskatning i moderselskabets hjemmehørende stat. Hvis

der i løbet af et indkomstår foretages ændringer i et selskabs ejerkreds, der betyder at mere end 50 procent af

aktierne eller stemmerettighederne ejes af andre aktionærer end det var tilfældet ved indkomstårets begyn-

delse, kan der ske begrænsning i selskabets underskudsfremførsel.

Såfremt der ydes tilskud fra et selskab til et andet inden for en sambeskatning, kan dette gøres skattefrit. Et

tilskud kan defineres, som værdier der overføres fra et selskab uden at der modtages en modydelse. En

gældseftergivelse anses ligeledes for at være et tilskud.
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3. ANALYSE

I det kommende afsnit søges det undersøgt og analyseret, hvilke formål der har været med fremlæggelsen af

lovforslag L 173, hvilke overvejelser der har været gjort undervejs, samt hvilke konsekvenser lovforslaget

kan få for de selskaber, som vil være omfattet af forslaget.

3.1 Formål med lovforslag L 173

I nedenstående undersøges det, hvilke motiver der ligger til grund for vedtagelse af nye regler om under-

skudsfremførsel og solidarisk hæftelse, og hvilke incitamenter, der taler for vedtagelsen.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår skatteministeriets primære formål med L 173. Lovforslaget er en

del af aftalen om finansloven 2012, som er indgået mellem regeringspartierne Socialdemokraterne, Radikale

Venstre og Socialistisk Folkeparti66. Derudover er lovforslaget en stramning af reglerne inden for selskabs-

beskatningen og er foreslået for at sikre et sikre robust skattegrundlag for selskaber, som i højere grad skal

bidrage til finansieringen af samfundet67. Skatteminister Thor Möger Pedersen skriver i sit svar på henven-

delse fra Dansk Byggeri mere konkret, at formålet med forslaget er, at erhvervslivet skal bidrage til finansie-

ringen af de rammevilkår, som understøtter deres indtjening68. Videre skriver han, at der er en fælles opgave

med at genoprette de offentlige finanser ovenpå finanskrisen. Lovforslaget er primært rettet mod større sel-

skaber, og skatteministeren vurderer, at ca. 200 store danske og udenlandske virksomheder vil blive berørt af

forslaget69.

De konkrete tiltag, som er foreslået inden for begrænsning i anvendelse af underskudsfremførsel samt solida-

risk hæftelse, er særskilt gennemgået i det nedenstående.

3.1.1 Underskudsfremførsel

Som beskrevet i afsnit 2.1.1 har det fra 2002 været muligt for selskaber at opnå fuldt fradrag for driftsom-

kostninger, uanset hvilket indkomstår de tilfalder. Dette er en klar forbedring i forhold til tidligere, hvor der

var en tidsbegrænsning på 5 år. Virksomheder har derfor mulighed for at få hjælp i opstarts- eller udvik-

lingsperioden, ved at blive fritaget for at betale skat, så længe omkostningerne på længere sigt overstiger

indtægterne. Dette kom især virksomheder med mange omkostninger til udvikling og investering til gode.

Reglerne er dog opsat således, at også virksomheder, som ikke er i opstartsfasen kan benytte sig af reglerne.

66 Bemærkninger til lovforslag L 173 afsnit 1. Indledning

67 Bemærkninger til lovforslag L 173 afsnit 2. Lovforslagets formål og omfang

68 Udvalgte rammevilkår er nævnt i afsnit 3.2.1.2
69 Skatteudvalget 2011-2012, L 173 endeligt svar på spm. 1
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Dette åbner op for at bl.a. multinationale koncerner, som ikke ønsker at betale skat i Danmark, kan benytte

sig af reglerne så længe der er underskud i det danske selskab. I 2010 blev underskudsfremførsel igen bragt

på bane af den daværende regering, som ønskede at se på, om reglerne var for gunstige for netop multinatio-

nale virksomheder med virke i Danmark. Problemstillingen var, at mange multinationale selskaber igennem

en længere årrække havde oparbejdet store skattemæssige underskud, der sikrede at de ikke skulle betale skat

i Danmark inden for en overskuelig fremtid. Skatteministeriets arbejde kom til udtryk i en handlingsplan,

som særligt havde selskabers vedvarende underskud og manglende skattebetaling i fokus.

3.1.1.1 Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber af 9. juli 2010

Den 9. juli 2010 fremsatte Troels Lund Poulsen, som var skatteminister på daværende tidspunkt en hand-

lingsplan, som skulle styrke indsatsen mod de multinationale selskaber, som vedvarende havde underskud og

som følge heraf, ikke betalte skat i Danmark. Der har ifølge handlingsplanen været fokus på multinationale

selskaber siden 2001, og forholdet er løbende blevet analyseret. Der er dog ingen henvisninger til disse lø-

bende analyser, hvorfor det ikke har været muligt at gennemgå disse nærmere. Der fremhæves i handlings-

planen flere årsager til, at selskaberne ikke betaler skat. Handlingsplanen fokuserer dog på, hvad der antages

at være de reelle årsager til de vedvarende underskud. På side 4 fremhæves bl.a. transfer-pricing problema-

tikken, som en mulig årsag til den manglende skattebetaling i Danmark:

”..Men det kan også skyldes, at selskabets afregningspriser til andre selskaber i koncernen er sådan

fastsat, at man sikrer, at der ikke optjenes overskud i Danmark. Det kan også skyldes, at selskabet be-

lastes med omkostninger f.eks. finansieringsomkostninger, som rettelig burde være betalt et andet sted

i koncernen. Igen så det sikres, at der ikke optjenes overskud i Danmark.”

I handlingsplanen fremhæves videre selskabers mulighed for at flytte indkomst ud af landet ved høje rente-

omkostninger70:

”Selskabers finansiering er et væsentligt område i forhold til at flytte indkomstgrundlag ud af landet.

Med store renteudgifter til udenlandske koncernselskaber kan der på en enkel måde trækkes midler ud

af det danske selskab … Det undersøges, om bl.a. reglerne om tynd kapitalisering om rentefradrags-

begrænsning efterleves og virker efter hensigten”

I det første af ovenstående citater omtales danske selskabers afregningspriser til andre selskaber i koncernen,

og her antages det, at de andre selskaber er beliggende i udlandet.

70 Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber fra 9. juli 2010 s. 5
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Såfremt en koncern ønsker at optimere den indtjeningen ved at nedbringe koncernens samlede skattebetaling,

kan det søges at placere koncernens overskud i selskaber beliggende i lavskattelande71. Indkomstgrundlag

kan flyttes fra Danmark til et land med lavere skatteprocent, ved at fastsætte favorable priser eller vilkår for

handlen mellem selskaber i Danmark og selskaber beliggende i lavskattelande.

For at undgå problemer med forvrængede priser og vilkår, er der indført en værnsregel i ligningslovens § 2.

Ligningslovens § 2 beskriver armslængde princippet, som fastlægger at skattepligtige juridiske eller fysiske

personer, som er nærtstående efter reglerne i LL § 2 nr. 1 – 6 skal anvende priser og vilkår for handelsmæs-

sige eller økonomiske transaktioner med interesseforbundne parter i overensstemmelse med, hvad der kunne

være opnået, hvis transaktionerne var foretaget mellem uafhængige parter72. Er et selskab omfattet af regler-

ne i LL § 2, skal selskabet ligeledes afgive oplysninger i selvangivelsen om art og omfang af handelsmæssi-

ge eller økonomiske transaktioner med interesseforbundne parter73. Ovenstående regler benævnes ofte trans-

fer pricing.

I det sidste af ovenstående citater omtales finansieringsomkostninger, som rettelig burde være betalt et andet

sted i koncernen. Det formodes, at der med dette menes renteomkostninger af gæld til tilknyttede virksomhe-

der i koncernen, som er beliggende i udlandet, eller at selskabet ikke er den rette omkostningsbærer og at der

derfor kan være tale om et maskeret udbytte. Dette kan eksemplificeres ved følgende: Et selskab i udlandet

låner penge til et koncernforbundet dansk selskab. Det danske selskab skal betale renter af dette lån. Jo større

lånet er, jo større bliver renteomkostningerne. Der er i Danmark fradrag for renteomkostninger, og de store

renteomkostninger kan dermed nedbringe den skattepligtige indkomst, som der skal betales skat af. Den

tilsvarende renteindtægt er skattepligtig i det selskab, der yder lånet. Dette selskab kan, for at nedbringe skat-

tebetalingen, placeres i et lavskatteland.

En sådan udhuling af danske selskabers indkomstgrundlag er bl.a. set i 2005 da 87,9% af aktierne i TDC blev

solgt til selskabet Nordic Telephone Company ApS (NTC)74. TDC tiltrådte efterfølgende som låntager og

garant i en seniorlåneaftale som oprindeligt var indgået af NTC75. Låneaftalen lød på 9,6 mia. EUR i rente-

bærende gæld. Lånet blev ifølge TDC bl.a. anvendt til at nedbringe visse rentebærende lån og udbetale eks-

traordinært udbytte. I 2005 havde TDC lån på 30.315 mio.kr. og i 2006 var disse steget til 58.749 mio.kr76.

71 En liste over skattelylande kan bl.a. ses på http://www.metropolinternational.com/skattely-lande/ - 30.04.2013

72 LL § 2 stk. 1
73 SKL § 3B

74 TDC årsrapport 2006 side 3

75 TDC årsrapport 2006 side 4
76 TDC årsrapport 2006 side 85
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Ejerskiftet til NTC medvirkede derfor til, at TDC blev gældsat i en sådan grad, at de tilhørende renteudgifter

kunne nedbringe indkomstgrundlaget i Danmark væsentligt77.

Til imødegåelse af problemstillingen om udhuling af dansk indkomstgrundlag ved gældsætning, er der ind-

ført regler om rentefradragsbegrænsning ved tynd kapitalisering i SEL § 11 stk. 1. Såfremt et selskab har

kontrolleret gæld, der overstiger egenkapitalen i forholdet 4:1, anses selskabet for at være tyndt kapitaliseret.

Overstiger selskabets renteudgifter 21,3 mio. kr., er der ikke fradrag for den del af renterne der overstiger

dette beløb78. I SEL § 11 B findes der lignende regler om rentefradragsbegrænsning for ekstern gæld.

Overordnet skal reglerne om transfer pricing og tynd kapitalisering sikre, at det danske indkomstgrundlag

ikke udhules ved at flytte indkomstgrundlag til lavskattelande.

Til trods for et detaljeret regelsæt vedrørende transfer pricing og tynd kapitalisering, anser daværende skat-

teministeriet stadig overførsel af overskud til udlandet for at være en væsentlig problemstilling. Der er derfor

i handlingsplanen fra 2010 opstillet en række initiativer til, hvordan man kan komme problemerne omkring

multinationale nulskatteselskaber til livs.

De fremsatte initiativer omfattede følgende:79

1) en model for, hvordan man kan skabe mere åbenhed omkring multinationale selskabers skatteforhold

2) krav om særlige revisorerklæringer for selskaber med vedvarende underskud transaktioner med lavskatte-

lande

3) opstramning af reglerne for fremførsel af underskud

4) vurdere, hvorvidt reglerne om afskrivninger er gode nok

Initiativerne i punkt 1 – 3 er vedtaget i lovforslag L 173. Heraf behandles kun underskudsfremførsel i denne

afhandling.

3.1.1.1.1 Faktiske skattebetalinger fra selskaber i Danmark

I handlingsplanen for beskatning af multinationale selskaber har regeringen undersøgt de faktiske skattebeta-

linger fra selskaber i Danmark, fordelt på multinationale selskaber og ikke-multinationale selskaber80.

77 Selskabsskatteret 2009/10 s. 254

78 SEL § 11 B stk. 1. 2. pkt.
79 Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber fra 9. juli 2010 – s. 4
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Figur 5: Fordeling af sambeskattede enheder i 2008

Fordelingen af sambeskattede enheder i 2008

Andel af Andel af

Antal Sambeskattede sambeskattede selskabs-

Selskaber enheder enheder, pct. skatten, pct.

Multinationale selskaber 11.797 2.744 1,6 52,6

Udenlandske selskaber 2.723 1.059 0,6 9,5

Danske selskaber 9.074 1.685 1,0 43,1

Ikke-multinationale selskaber 223.109 168.427 98,4 47,4

Foreninger 10.957 1.950 6,4 0,1

Øvrige aktive selskaber 142.301 92.065 53,8 43,6

Øvrige inaktive selskaber 69.851 65.412 38,2 3,7

Total 234.906 171.171 100 100

kilde: handlingsplan af 9. juli 2010 tabel 1

Af figur 5 fremgår det, at multinationale selskaber udgør 1,6 % af alle selskaber i Danmark, men betaler

mere end 52 % af det samlede selskabsskatteprovenu i Danmark. I handlingsplanen fremhæves det ligeledes,

at multinationale virksomheder udgør med kun 1,6 pct. af de samlede sambeskattede enheder antalsmæssigt

en relativt lille andel af de samlede sambeskattede enheder, men bidrager med over halvdelen af provenuet81.

Multinationale koncerner vil typisk bestå af få, store selskaber med høje resultater, som resulterer i høj skat-

tebetaling pr. selskab. De ikke-multinationale koncerner vil i højere grad bestå af flere, små selskaber der

ikke generer så høje resultater pr. selskab. Dette ændrer dog ikke ved, at de multinationale selskaber betaler

en meget høj andel af skatteprovenuet82.

Særligt de multinationale selskaber med dansk, ultimativt moderselskab, bidrager til skatteprovenuet. Det er

særligt de finansielle virksomheder samt kulbrintebeskattede selskaber, der bidrager til skattebetalingen83.

80 Multinationale selskaber er i handlingsplanen defineret som selskaber der har haft koncerninterne transaktioner på

mere end 10 mio.kr. Yderligere er multinationale selskaber opdelt efter, i hvilket land det ultimative moderselskab er

beliggende. For multinationale koncerner med et dansk ultimativt moderselskab, kategoriseres dette som danske multi-

nationalt selskaber. For multinationale koncerner med et udenlandsk ultimativt moderselslab, kategoriseres dette som

udenlandske multinationale selskaber. De ikke-multinationale selskaber er ligeledes opdelt i kategorier; foreninger,

inaktive selskaber og øvrige aktive selskaber.

81 Handlingsplan af 9. juli 2010 s. 10

82 Se afsnit 3.1.1.1.1 hvor analyse af de faktiske skattebetalinger fremgår
83 Handlingsplan af 9. juli 2010 s. 10 og tabel 2 side 11
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Figur 5 viser derfor, at multinationale selskaber, også dem med udenlandsk moderselskab, betaler et væsent-

ligt skatteprovenu til Danmark. Konkret blev der i 2008 betalt 45 mia. kr. i selskabsskat, hvoraf 23,7 mia. kr.

kom fra multinationale selskaber84.

Handlingsplanen indeholder også analyser af, hvor mange af selskaberne i Danmark, der ikke betaler skat.

Figur 6: Andel af nulskatteselskaber fordelt på grupper

Andel af nulskatteselskaber, fordelt på grupper
i pct.

2006 2007 2008
Multinationale selskaber
Udenlandske selskaber 38,3 40,4 44,1
Danske selskaber 38,9 41,0 51,4
Gennemsnitligt 38,6 40,7 48,0

Ikke-multinationale selskaber
Foreninger 73,5 74,4 75,3
Øvrige aktive selskaber 44,8 45,5 51,2
Øvrige inaktive selskaber 71,2 71,1 73,2
Gennemsnitligt 63,2 63,7 66,6

kilde: handlingsplan af 9. juli 2010 tabel 5 med egen tilretning

I 2008 betalte 60 pct. af de sambeskattede enheder ikke skat85. Andelen af nulskatteselskaber er dog størst i

blandt de ikke-multinationale selskaber, hvor gennemsnittet for ikke- skattebetalende selskaber er 66,6 pct.

imod 48 pct. for multinationale selskaber.

Helt centralt er det dog, at den gruppe som i alle indkomstår har færrest nulskatteselskaber, er multinationale

selskaber med udenlandsk moderselskab. For multinationale selskaber er andelen af nulskatteselskaber gen-

nemsnitligt lavere i alle årene 2006 - 2008.

I 2008 er især de danske multinationale selskaber ramt af negative markedskonjunkturer som følge af fi-

nanskrise, der for alvor satte ind i dette år. Det samme gør sig gældende for øvrige aktive selskaber. Forenin-

ger og inaktive selskaber synes kun at være påvirket af markedssituationen i meget lille grad.

For ikke–multinationale selskaber kan der være flere årsager til at disse ikke betaler skat. Ud over at der kan

være flere udgifter end indtægter, kan der være incitament for selskabets hovedaktionær og muligvis øvrige

aktionærer ansat i selskabet, til at hæve selskabets overskud som løn, samt udnytte muligheder for personale-

goder som eksempelvis fri bil, sundhedsforsikringer mv.

84 Handlingsplan af 9. juli 2010 s. 11 tabel 2
85 Handlingsplan af 9. juli 2010 s. 12
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Foreninger er alene skattepligtige af indtægter fra erhvervsmæssig indkomst og ikke af indtægter fra kontin-

genter og øvrig indkomst. Da mange foreninger ikke er stiftet med erhvervsmæssig aktivitet for øje, vil der

være en overvægt af foreninger uden skattepligtig indkomst. Deraf følger en høj andel af nulskatteselskaber,

idet kun hver 4. forening betaler skat.

Øvrige inaktive selskaber er defineret som selskaber, der hverken har momspligtig omsætning, betaler løn-

sumsafgift eller har heltidsansatte. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at selskabet er omfattet af denne

kategori, og da undersøgelsen foretages på sambeskatningsniveau skal kriterierne om inaktivitet være opfyldt

i samtlige sambeskattede selskaber86. Idet selskaberne i denne kategori er uden aktivitet, vil der meget sjæl-

dent være indkomst til beskatning, hvilket er i overensstemmelse med ovenstående tabel87, hvor inaktive

selskaber ligger højst i gruppen over nulskatteselskaber. Koncerner med betalbar skat, der kan tænkes at

falde ind under denne kategori er ejendomsselskaber, samt selskaber der investerer i andre kapitalandele og

værdipapirer uden for næring (finansielle indtægter).

De øvrige aktive selskaber omfatter danske koncerner, hvor de koncerninterne transaktioner er mindre end

10 mio.kr. og heri indgår bl.a. mindre hovedaktionærselskaber. For mindre hovedaktionærselskaber vil der

ofte være incitament til at hæve overskuddet i selskabet som løn og dermed vil selskabets skattepligtige ind-

komst blive minimeret. Dette kan være en af forklaringerne på, hvorfor denne kategoris har en høj andel af

nulskatteselskaber i figur 6. Denne kategori må anses for at repræsentere hovedparten af de reelle skattebeta-

lende enheder og der er i 2008 51 pct. af de danske selskaber, som ikke betaler skat.

Ikke-multinationale selskaber har som vist i ovenstående tabel en højere andel af nulskatteselskaber, idet

gennemsnittet for denne gruppe i årrækken 2006-2008 er på 64,5 imod 42,5 for multinationale selskaber.

I det ovenstående er det derfor dokumenteret, at multinationale selskaber betaler en større del af det samlede

selskabsskatteprovenu. Uagtet disse forhold søger skatteministeriet at øge kontrollen med multinationale

nulskatteselskaber. De øgede muligheder for at danne koncernstrukturer på tværs af landegrænser og dermed

optimere indtjeningen ved at flytte indkomstgrundlag fra et land til et andet må derfor være en væsentlig

årsag til indsatsen mod de multinationale selskaber. De danske skattemyndigheder søger selvsagt at beskytte

egne interesser, for ikke at miste hvad der kan tænkes at være landets retmæssige skatteprovenu, til andre

lande.

Der kan være flere årsager til, at et selskab ikke betaler skat. Et selskab kan have flere omkostninger end

indtægter og dermed skattemæssigt underskud. Der kan være store opsparende underskud til fremførsel, som

86 Handlingsplan af 9. juli 2010 side 9
87 Figur 6
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fører til, at der ikke skal betales skat i Danmark i en årrække. Andelen af nulskatteselskaber, hvor under-

skudsfremførsel fører til nulskat fremgår af nedenstående tabel:

Figur 7: Nulskatteselskaber, hvor underskudsfremførsel fører til nulskat

Procentandel af nulskatteselskaber,
hvor underskudsfremførsel fører til nulskat Nulskat i alle år

2006 2007 2008
grundet underskuds-

fremførsel

Multinationale selskaber
Udenlandske multinationale selskaber 29 31 25 7
Danske multinationale selskaber 21 20 17 3
Gennemsnitligt 25 25,5 21 5

kilde: handlingsplan af 9. juli 2010 tabel 15 med egen tilretning

Andelen af udenlandske multinationale selskaber, der ikke betaler skat i Danmark, er højere end andelen af

danske multinationale selskaber i alle indkomstårene. Denne tabel taler dermed for, at der er behov for

stramninger for de multinationale selskaber med udenlandsk moderselskab. Dog må 7 pct. anses for at være

et acceptabelt niveau.

I tilknytning til handlingsplanen, bør nævnes at der i maj 2012 blev stillet en række spørgsmål til skattemini-

steren vedrørende multinationale selskabers virke i Danmark. Der fremkom bl.a. nedenstående tabeller, som

belyser antallet af ansatte og personskatteindtægter fra multinationale selskaber i Danmark. Som det fremgår

af begge tabeller, er de dansk ejede multinationale selskaber størst med hensyn til ansatte og dermed også

indtægter fra personskatter. Dette er i ligeledes i tråd med, at de dansk ejede multinationale selskaber bidra-

ger med langt størstedelen af selskabsskatteprovenuet jf. figur 5. Dog bidrager de udenlandsk multinationale

virksomheder også med en pæn andel af ansatte og gennemsnitligt 29 mia. kr. i personskatteindtægter.

Figur 8: Ansatte i multinationale selskaber i Danmark, 2007 – 2010 (angivet i tusinder)

Ansatte i dansk ejede multinationale
selskaber

Ansatte i udenlandsk ejede
multinationale selskaber I alt

2007 386 188 574
2008 419 195 613
2009 362 176 539
2010 332 163 495
2011 323 156 479
Gns. 364 176 540

kilde: Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 576
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Figur 9: Indeholdte personskatter hos multinationale selskaber 2007 – 2011 (mia.kr.)

Dansk ejede multinationale
selskaber

Udenlandsk ejede multinationale
selskaber I alt

AM-bidrag A-skat AM-bidrag A-skat AM-bidrag A-skat

2007 11,9 50,3 6,0 24,8 18,0 75,0

2008 13,4 54,9 6,5 26,3 19,9 81,2

2009 11,9 48,0 6,0 23,4 17,9 71,5

2010 11,7 45,3 5,8 21,6 17,6 66,9

2011 11,6 45,6 5,7 21,2 17,3 66,8

Gns. 12,1 48,8 6,0 23,5 18,1 72,3

kilde: Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 579

3.1.1.1.2 Opsamling på handlingsplanen

Handlingsplanen har ved analyser påvist, at multinationale selskaber står for størstedelen af skatteprovenuet

indbetalt til Danmark. Heraf er det dog multinationale selskaber, som er dansk ejet, der står for hovedparten

heraf, hvorfor konklusionen antages primært at omhandle multinationale koncerner, som er udenlandsk ejet.

Der er dog ikke noget der indikerer, at de udenlandsk ejede koncerner betaler væsentligt mindre i skat end de

øvrige danske selskaber. Indsatsen antages derfor at være foretaget på det grundlag, at indkomstgrundlag

søges fastholdt i Danmark og ikke flyttet til andre lande. For danske koncerner uden tilknytning til udlandet,

fastholdes indkomstgrundlaget i Danmark og det er helt andre initiativer der tages på dette område, fx be-

skatning af hovedaktionærlån, indberetning og korrekt beskatning af fri bil mv.

I konklusionen fremgår det videre, at den andel af selskaber som ikke betaler skat, varierer meget lidt fra år

til år, og i årene 2006 – 2008 var andelen af selskaber, der ikke betalte skat ca. 30 pct. Endvidere er skatte-

provenuet fra selskabsskat ikke mindre end forventet88.

Kort efter at handlingsplanen var udfærdiget, trådte Peter Christensen til som ny skatteminister og han udtal-

te, at der i forvejen var lavet et hav af lovændringer, der var sat flere skattefolk på området, og der ville blive

igangsat en undersøgelse af de selskaber som har høj omsætning, men ikke betaler skat89. Han ville derfor

gerne se effekten af disse initiativer, før han satte nye i gang.

Den daværende regering og skatteminister har derfor været tilbageholdende med at gå videre med handlings-

planen, da der ikke synes at have været tilstrækkeligt grundlag til at gå videre med initiativerne.

3.1.1.2 Enhedslistens kamp mod multinationale selskaber

Den 12. april 2011 fremsatte 4 medlemmer af Enhedslisten et forslag til folketingsbeslutning vedrørende

multinationale selskabers skattebetaling. Beslutningsforslaget pålagde regeringen at igangsætte forhandlin-

88 Handlingsplan af 9. juli 2010 s. 3
89 TfS nr. 27 af 5. juli 2012 – artikel 439 side 3251
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ger, som skulle sikre at multinationale selskaber i højere grad ville komme til at betale skat i Danmark og

henviste til, at regeringen skulle tage udgangspunkt i den, af den forrige skatteminister, udarbejdede hand-

lingsplan90. Enhedslisten ønskede dermed at initiativerne, som fremgik af handlingsplanen, igen blev taget op

og at disse blev sat i værk.

Enhedslistens Frank Aaen har foretaget en undersøgelse af multinationale selskabers skattebetaling91. I den-

ne undersøgelse har Frank Aaen analyseret en række multinationale selskabers regnskaber fra 2009 og påvist

at disse selskaber ikke betaler skat i Danmark. Frank Aaen omtaler handlingsplanen fra 2010, som blev

igangsat af daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, og henviser til at de i handlingsplanen oplistede

initiativer er gået i stå, til trods for Enhedslistens opbakning på området. Frank Aaen begrunder den mang-

lende skattebetaling med udnyttelse af tranfer-pricing reglerne, hvorved selskaberne flytter overskud skabt af

omsætning i Danmark, til andre lande med lavere skat. Et udsnit af de multinationale koncerner, som ikke

betaler skat i Danmark er ifølge Frank Aaen følgende:

 Nestlé, Kraft Food, Fujitsu, Kuwait Petroleum, Unilever, Elgiganten, L.E.A.F. Danmark, Kinnarps

og Kellogg´s

Alle de ovenstående koncerner skulle ifølge Frank Aaens undersøgelse have en skattebetaling på 0 kr. i ind-

komståret 2009. Frank Aaens opsummerer de tiltag, som regeringen bør tage i brug for at få de multinationa-

le selskaber til at betale skat. Disse tiltag omfatter bl.a. flere ressourcer til SKAT, obligatorisk gennemgang

af transfer pricing under revision samt større åbenhed omkring selskabers skattebetaling. Tiltagene er alle at

finde i handlingsplanen fra 2010, som aldrig blev gennemført.

3.1.2 Solidarisk hæftelse

I bemærkningerne til 1. udkast af lovforslaget fremhæves udnyttelse af skattefrie tilskud som et af de vigtig-

ste argumenter for vedtagelse af de nye regler om tvungen solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner92.

Som beskrevet i afsnit 2.2.5 kan selskaber inden for en koncern yde tilskud skattefrit. Betingelsen for dette

er, tilskuddet opfylder definitionen herfor, at tilskuddet er mellem koncernforbundne selskaber og at tilskud-

det alene er skattefrit, når der ikke tages fradrag for dette i det tilskudsgivende selskab (skatteneutralitet).

Ved skattefrit at overføre tilskud fra administrationsselskabet i en sambeskatning til ét eller flere selskaber i

koncernen, kan administrationsselskabet tømmes for aktiver og dermed undgå betaling af koncernens samle-

de indkomstskatter93.

90 Beslutningsforslag B 131 fra Folketinget år 2011-2012

91 Undersøgelsen kan hentes som PDF fil på hjemmesiden multinasserne.dk

92 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 s. 9
93 Se afsnit 2.2.4 for en beskrivelse af administrationsselskabet og dettes forpligtelser
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Muligheden for skattefrit at overføre midler mellem selskaber i en sambeskatning, har i enkelte konkrete

sager givet anledning til, at skattevæsnet ikke har kunnet inddrive en koncerns samlede indkomstskatter. På

baggrund heraf, er der indført solidarisk hæftelse for koncernens indkomstskatter, som minimerer risikoen

for, at SKAT ikke har et udækket krav på en koncerns samlede indkomstskat. Der er i lovforslaget indarbej-

des regler, der sikrer at hæftelsen er subsidiær og forholdsmæssigt afhænger af ejerandelen, således at der i

en vis grad tages hensyn til eventuelle minoritetsaktionærer.

3.1.3 Opsamling på incitamenter til indførsel af L 173

Den nye regel om solidarisk hæftelse er derfor resultatet af få konkrete sager og der er markant forskel på,

hvilke incitamenter der danner grundlag for vedtagelsen af de nye regler om underskudsfremførsel hhv. soli-

darisk hæftelse, samt hvilken tidsramme og baggrundsarbejde, der ligger bag vedtagelsen.

Af ovenstående fremgår det, at der er forud for vedtagelsen af de nye regler vedrørende underskudsfremfør-

sel ligger flere års overvejelser og analyse, en udførlig handlingsplan, hvor forholdet analyseres, samt flere

argumenter. Modsat gælder det for den nye regel om solidarisk hæftelse, hvor det alene er enkelte, konkrete

sager de danner grundlag for vedtagelsen. Hvilke konkrete sager der har ført til vedtagelsen, har det ikke

været muligt at finde oplysninger om.

Ved vedtagelsen af en ny lov sker det, at der opstår uhensigtsmæssige huller i skattelovgivningen, som ikke

har været til at forudse eller været ’opdaget’ under udarbejdelsen af loven. Det kan derfor være nødvendigt at

lukke dette hul med ny lovgivning. Det må antages at være tilfældet med skattefri tilskud mellem koncern-

forbundne tilskud, hvor solidarisk hæftelse er indført for at dække det hul, der er opstået i skattelovgivnin-

gen.

3.2 Konsekvenser som følge af vedtagelsen af L 173

Lovforslag L 173 havde til hensigt at styrke indsatsen mod nulskatteselskaber. Lovforslaget forventes dog

også at konsekvenser for både staten, danske og udenlandske selskaber og i tilknytning hertil det danske

erhvervsliv generelt.

Lovforslaget har, som loven foreskriver det, været sendt i høring hos en række virksomheder og organisatio-

ner, som har fået lov at give deres input til lovforslaget. En lang række virksomheder og organisationer har

givet respons på lovforslaget, og kommer i den forbindelse med deres vurdering af, hvilke konsekvenser

samt fordele og ulemper, de ser ved lovforslag L 173. Dette er gennemgået for underskudsfremførsel hhv.

solidarisk hæftelse.
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3.2.1 Underskudsfremførsel

Nedenfor gennemgås i hovedgrupper de konsekvenser, som begrænsning i underskudsfremførsel kan forven-

tes at få for staten, selskaber og faste driftssteder.

3.2.1.1 Likviditet

Udfaldet af lovforslag L 173 har en likviditetsmæssig fordel for staten. Da der sker en begrænsning i selska-

bers anvendelse af fremførbare underskud, betyder det at selskaber med positiv skattepligtig indkomst over

7,5 mio. kr. skal betale selskabsskat. Derved opnår staten en rentefordel, idet selskabsskat falder til betaling

tidligere end det var tilfældet ved den hidtil gældende ret. Det er i bemærkningerne til lovforslaget anslået, at

forslaget vil medføre en begrænsning i fradrag fra underskudsfremførsel på ca. 2,7 mia. kr. årligt.

Reglerne i L 173 er gældende fra indkomstår, der starter efter 1. juli 2012, hvorefter staten forventer at få et

umiddelbart merprovenu på 685 mio. kr. Den varige virkning af forslaget skønnes at være 70 mio. kr. Der-

udover er det skønnet at 10 pct. af alle fremførbare underskud vil bortfalde, som følge af underskuddene skal

anvendes over en længere årrække end forventet, og en række selskaber vil i denne periode være opløst94.

Derudover skal der opføres et underskudsregister, som skal sikre at det samme underskud ikke anvendes to

gange, og videre at et selskabs underskud ikke anvendes af en koncern, hvor selskabet er udtrådt af. Dette

underskudsregister forventes at have en umiddelbar skatteindtægt på 70 mio. kr. og på sigt 25 mio. kr. om

året.

Lovforslaget lægger ikke op til beskæring i underskudsanvendelsen, men en udskydelse, som alene vil få en

likviditetsmæssig betydning for selskaber med positiv indkomst over 7,5 mio.kr. I nedenstående figur er det

illustreret, hvordan de fremtidige regler vil få en påvirkning på likviditeten. Over længere tid, vil skattebeta-

lingen være den samme, hvis underskud anvendes fuldt ud.

Som det ses af nedenstående figur 8, vil skattebetalingen over indkomstårene 2013 og 2014 ved begge mo-

deller være 6 mio.kr. Der er altså ingen begrænsning i anvendelsen af underskud, men alene en fremrykning

af betaling og udskydelse af anvendelsen. Såfremt et selskab har store fremførbare underskud, vil disse altså

kunne anvendes, hvis selskabet har skattemæssige overskud over en længere periode, som kan omfatte disse

underskud.

94 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 afsnit 4.1
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Figur 10: Sammenligning af tidligere og nuværende regler for underskudsfremførsel

GAMMEL LOV
Indkomstår

2013
Indkomstår

2014 Total

Skattepligtig indkomst 25.000.000 20.000.000

Modregning af underskud fra tidligere år (21.000.000) -

Skattepligtig indkomst

efter modregning af underskud 4.000.000 20.000.000

Skattebetaling, 25% 1.000.000 5.000.000 6.000.000

Fremførbare underskud primo 21.000.000 -

Anvendt i året (21.000.000) -

Fremførbare underskud ultimo - -

NY LOV
Indkomstår

2013
Indkomstår

2014 Total

Skattepligtig indkomst 25.000.000 20.000.000

Modregning af underskud

fra tidligere år, bundgrænse (7.500.000) (3.000.000)

Resterende underskud

nedbringes med 60% (10.500.000)

Skattepligtig indkomst

efter modregning af underskud 7.000.000 17.000.000

Skattebetaling, 25% 1.750.000 4.250.000 6.000.000

Fremførbare underskud primo 21.000.000 3.000.000

Anvendt i året (18.000.000) (3.000.000)

Fremførbare underskud ultimo 3.000.000 -

kilde: egen tilvirkning

Lovforslaget forventes at have en generel negativ effekt, vurderes det at mange danske virksomheder og

organisationer. Ud af de 18 virksomheder og organisationer, som har sendt høringssvar, har 15 reageret på

forslaget om begrænsning i underskudsfremførsel95. Derudover har 10 virksomheder og organisationer uop-

fordret henvendt sig til skatteministeriet, hvoraf 4 har kommenteret på lovforslaget om ændringer til under-

skudsfremførsel.

Mange af virksomhederne og brancherne, som har indsendt høringssvar, er nervøse for den likviditetsmæssi-

ge virkning, lovforslaget vil få96. Den aktuelle markedssituation, der i flere tilfælde omtales som krisetider,

95 Jf. bilag 1
96 Jf. høringssvar fra Landbrug Fødevarer - L 173 2011/12
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forstærker risikoen for at nogle virksomheder ikke kan bære en yderligere skattebyrde i form af fremrykket

skattebetaling97.

Grundet den økonomiske nedgang, som en del virksomheder har oplevet i de senere år, kan i forvejen svage

virksomheder med meget belastning på likviditet, risikere at være tvunget til låneoptagning, eller

i værste fald lukning.

3.2.1.2 Investeringer

Generelt fremhæves det i de modtagne høringssvar, at forslaget forventes at hæmme udenlandske virksom-

heder og investorer lyst til at investere i Danmark98. Når disse skal vælge, hvorvidt de vil investere og opere-

re på det danske marked, kan skattereglerne være en faktor som indgår i vurderingen af det samlede afkast.

Eftersom der er tale om stramninger i skattelovgivningen, må det forventes at ændringen vil påvirke uden-

landske aktører negativt, herunder multinationale koncerner, når de skal vurdere mulighederne for placering

af investeringer i Danmark.

Skatteminister Thor Möger Pedersen fremhæver, at selskaberne skal bidrage til finansieringen af de ramme-

vilkår, som understøtter deres indtjening99. Disse rammevilkår omfatter bl.a. adgangen til kvalificeret og

fleksibel arbejdskraft, tidssvarende infrastruktur, gode undervisnings- og forskningsinstitutioner mv.100 Hvis

ikke disse rammevilkår er på plads, vil Danmark ikke være et attraktivt sted at drive virksomhed, og der er

derfor et grundlæggende behov for at opretholde disse vilkår.

Dvca fremhæver i deres høringssvar, at Danmark vil få svært ved at tiltrække risikovillig kapital, som er en

væsentlig faktor ved finansieringen af vækstvirksomheder, der netop er karakteriseret ved at have flere udgif-

ter end indtægter101. Inden for denne gruppe af virksomheder nævnes bl.a. it og biotek som brancher, hvor

der er behov for kapital. Idet Danmark i højere grad går mod at være et vidensamfund, er det netop disse

typer af virksomheder, der ifølge dvca bør støttes op om. Vedtages lovforlaget vurderer dvca, at dette vil

formindske værdien af allerede etablerede vækstvirksomheder og dermed nedbringe salgsmulighederne for

investorerne. Dermed nedbringes mulighederne for at skaffe kapital yderligere102. Brancher, som kan forven-

tes at blive særlig hårdt ramt af reglerne om underskudsbegrænsning, omtales yderligere i afsnit 3.1.2.4.

97 Høringssvar fra Håndværksrådet – L 173 2011/12

98 Høringssvar fra FSR af 1. marts 2012 – side 1 – L 173 2011/12
99 Jf. Skatteudvalget 2011-2012 L 173 - bilag 13 side 2

100 Jf. Skatteudvalget 2011-2012 L 173 – endeligt svar på spm. 1

101 Høringssvar fra dvca side 1 – L 173 2011/12
102 Høringssvar fra dvca side 1 – L 173 2011/12
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For nyetablerede virksomheder, der i opstartsfasen anvender underskudsfremførslen som et væsentligt ele-

ment i finansieringen af etableringen, kan lovforslaget være med til at begrænse denne finansiering eller lige-

frem virksomhedernes lyst til at investere i Danmark103.

Lovforslaget kan anses for at være foretaget med tilbagevirkende kraft, idet en række virksomheder har fore-

taget dispositioner under forudsætning om, at de hidtil gældende regler om underskudsfremførsel ville fort-

sætte uændret. En række virksomheder kunne have disponeret anderledes, både med investeringer og af-

skrivninger, hvis de havde haft kendskab til lovforslaget, og de negative effekter af lovforslaget havde mu-

ligvis været en smule mindre104.

3.2.1.3 Administration i sambeskattede koncerner

Der kan forventes øgede administrative byrder i forbindelse med opgørelsen af sambeskatningsindkomsten

og hertil knyttede underskudssaldi, da der i forvejen er et komplekst skattesystem som skal efterleves. Sær-

ligt for sambeskattede koncerner med mere end et fåtal af selskaber, kan reglerne forventes at give anledning

til et større administrativt arbejde, bl.a. ved opgørelse af fordeling og regnskabsmæssig indregning af ud-

skudt skat105. De nye regler forventes at øge kompleksiteten og dermed også større mulighed for at lave

fejl106.

Ved underskudsbegrænsningen kan bundfradraget på 7,5 mio.kr. modregnes i den samlede sambeskatnings-

indkomst. Den øvrige indkomst kan nedbringes med 60% og her skal rækkefølgen for underskudsanvendel-

se107 følges. Den del af underskuddet, der begrænses, skal føres tilbage til det underskudsgivende selskab,

således at underskuddet bevares i det rette selskab i tilfælde af udtræden af sambeskatningskredsen. Be-

grænsningen gælder derfor både for særunderskud, egne underskud i sambeskatningskredsen samt øvrige

selskabers underskud fra sambeskatningskredsen. Modregner et sambeskattet selskab egne underskud for

flere tidligere indkomstår, skal der ske forholdsvis begrænsning af en del af hvert indkomstår.

Kompleksiteten er søgt illustreret ved følgende eksempel:

103 Høringssvar fra Horesta side 2 – L 173 2011/12
104 Jf. høringssvar fra DI side 2 – L 173 2011/12

105 Jf. Høringssvar fra Finansrådet – L 173 2011/12

106 Jf. eksempelvis høringssvar fra Skattefaglig Forening side 1 – L 173 2011/12
107 Se beskrivelse heraf i afsnit 2.1.2
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Figur 11: Opgørelse af sambeskatningsindkomst med underskudsbegrænsning

Skattepligtig

indkomst

Særunderskud

2010

Sambeskatnings

underskud 2011

Sambeskatnings

underskud 2012

Selskab A 10.000.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000

Selskab B 7.000.000 3.000.000 1.500.000 750.000

Selskab C (2.000.000) 500.000 700.000 600.000

Selskab D (5.000.000) 400.000 800.000 500.000

Total 10.000.000 7.900.000 5.000.000 2.850.000

Fordeling
af bundfra-

drag
Fordeling af
bundfradrag

SI efter
bundfradrag

Begrænset
underskud,

60%

SI efter
underskuds
fremførsel

Anvendt
underskud

59% (4.425.000) 5.575.000 (885.000) 4.690.000 (5.310.000)

41% (3.075.000) 3.925.000 (615.000) 3.310.000 (3.690.000)

- (2.000.000) - (2.000.000) -

- (5.000.000) - (5.000.000) -

100% (7.500.000) 2.500.000 (1.500.000) 1.000.000 (9.000.000)
Kilde: egen tilvirkning

I ovenstående eksempel har en koncern med 4 selskaber har alle opgjort deres skattepligtige indkomst for

indkomståret 2013. To selskaber har positiv indkomst og to selskaber har negativ indkomst. Den samlede

sambeskatningsindkomst før fremførsel af underskud er 10 mio.kr.

Selskaberne har alle særunderskud fra før indtræden i sambeskatningskredsen. Alle selskaberne har ligeledes

sambeskatningsunderskud fra tidligere år. Ved anvendelse af underskud fra tidligere år skal rækkefølgen

beskrevet i afsnit 2.1.2 følges. Selskab A og B fremfører derfor deres respektive særunderskud til modreg-

ning af den positive indkomst. Særunderskuddene for selskab A og B kan i dette tilfælde udnyttes fuldt ud i

bundfradraget på 7,5 mio.kr. og der sker således ikke begrænsning i anvendelse af særunderskud.

Bundfradraget er forholdsmæssigt fordelt mellem selskab A og B ved følgende beregning:

Skattepligtig indkomst for selskab A / skattepligtig indkomst for selskab A+B

= 10.000 t.kr. / 17.000 t.kr. = 58,82%.

Samme fremgangsmåde er anvendt for selskab B, der forholdsmæssigt kan anvende 41,18% af bundfradra-

get. Særunderskud for selskab A og B er på samlet 7 mio.kr. og kan fremføres til modregning af overskud.

Derefter resterer 500 t.kr. i bundfradrag, som endnu ikke er anvendt. Underskud fra 2011 fremføres nu til
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modregning, idet der skal ske anvendelse af de ældste underskud først. For selskab A fremføres der derfor

425 t.kr. til modregning i bundfradrag. For selskab B fremføres der 75 t.kr. til modregning i bundfradrag.

Bundfradraget er nu anvendt fuldt ud. Fordelingen af bundfradrag er foretaget efter samme ligning som

ovenfor.

Sambeskatningsindkomsten er efter anvendelse af bundfradrag 2,5 mio.kr. Der kan derfor ske fremførsel af

60% af 2,5 mio.kr af tidligere års underskud.

Selskaberne A og B fremfører derfor forholdsmæssigt 60% af underskud fra tidligere år til modregning i den

resterende indkomst på 2,5 mio.kr. Sambeskatningsindkomsten er derefter positiv med 1 mio.kr. og der skal

betales 250 t.kr. i selskabsskat. Selskaberne har stadig underskud fra tidligere til fremførsel i kommende års

skattepligtig indkomst.

Opgørelsen af sambeskatningsindkomst er i forvejen kompleks, idet ovenstående model kun er ændret ved

indførsel af 60%-reglen. Opgørelsen af sambeskatningsindkomst kan dog kompliceres yderligere ved selska-

bers ind/eller - udtræden af sambeskatningskredsen, ved begrænsning af anvendelse af forskellige indkomst-

års underskudssaldo eller lignende.

I tilknytning til ovenstående, kan det være relevant at se på, hvornår der ikke sker begrænsning i underskuds-

fremførsel. I sambeskattede koncerner gælder bundgrænsen på sambeskatningsniveau108. Der skal således

være positiv skattepligtig indkomst for den samlede sambeskatningskreds over 7,5 mio.kr. før begrænsnin-

gen i fremførsel indtræder, som det er eksemplificeret i ovenstående afsnit.

Sambeskatningsindkomsten opgøres som de omfattede selskabers indkomster i indkomståret før modregning

af underskud fra tidligere år. Er den samlede sambeskatningsindkomst over 7,5 mio.kr. indtræder begræns-

ningen. Er den samlede sambeskatningsindkomst under 7,5 mio.kr., nul eller negativ, indtræder begrænsnin-

gen ikke109, uagtet at enkeltselskaber kan have indkomst over 7,5 mio.kr. og dermed fremføre underskud

uden begrænsning. Dette er illustreret i nedenstående eksempler:

108 Jf. afsnit 2.2.3
109 Jf. bemærkningerne til lovforslag L 173 side 36
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Figur 12: Eksempler på underskudsfremførsel uden begrænsning

Ej begrænsning i underskudsfremførsel

Skattepligtig
indkomst

Skattepligtig
indkomst

Skattepligtig
indkomst

Selskab A 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Selskab B (11.000.000) (10.000.000) (9.000.000)

Sum (1.000.000) - 1.000.000

kilde: egen tilvirkning

Anvendelse af underskud i en sambeskatning skal ifølge afsnit 2.1.2 ske med anvendelse af de ældste under-

skud først, hvorfor Selskab A’s eventuelle underskud fra tidligere år kan fremføres uden begrænsning i alle

tre tilfælde110. Af det midterste eksempel kan det udledes, at underskudsbegrænsningen kun er gældende for

tidligere års underskud og ikke for indeværende års underskud.

3.1.2.4 Brancher

Generelt vil selskaber med en meget svingende indkomst blive ramt af de nye regler om begrænsning i un-

derskudsfremførsel. Dette omfatter bl.a. særligt konjunkturfølsomme brancher og selskaber med store en-

gangsindtægter111. Nedenfor gennemgås en række af de brancher, som er omfattet af ovenstående eller i øv-

rigt kan forventes at blive ramt af underskudsbegrænsning.

Særligt én type af virksomheder, som har fået meget opmærksomhed fra både politikere, virksomheder og

brancheorganisationer er forsknings- og udviklingsselskaber. Virksomheder, som beskæftiger sig med forsk-

ning og udvikling, har i flere omgange fået opbakning fra staten, eks. ved lempelig beskatning af forskere112,

skattekredit til forskningsselskaber113 mv. Lovforslagets konsekvenser for denne gruppe virksomheder er

derfor analyseret i et særskilt afsnit.

3.1.2.4.1 Forsknings- og udviklingsselskaber (F & U selskaber)

Flere virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med investeringer i forskning og udvikling, har

reageret på lovforslaget, da de forventer at lovforslagets elementer om underskudsfremførsel vil få væsentlig

110 Eksemplet er beskrevet i bemærkningerne til L 173 side 37, og bekræfter dermed modellen.

111 SR.2012.0228 – artikel af Bjarne Gimsing side 1

112
KSL §§ 48 E-48 F

113 Vedtaget i L 29 – 2011-12
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betydning for F&U-selskaberne114. Disse virksomheder kan eksempelvis være biotekselskaber eller venture-

virksomheder.

F&U aktivitet er typisk placeret i et særskilt selskab. Der kan være forskellige årsager til, at et udviklingspro-

jekt placeres i et særskilt selskab. Er der flere parter involveret i projektet, er det hensigtsmæssigt at stifte et

selskab, som investorerne hver ejer en andel i. Der kan også være tale om, at et udviklingsprojekt lægges i et

særskilt selskab for at sprede risikoen, således at resultatet heraf ikke direkte påvirker det investerende sel-

skabs resultater. Når udviklingsprojektet er afsluttet, kan selskabet lukkes. Denne forretningsmodel er bl.a.

brugt inden for forskning og udvikling i biotek branchen.

Figur 13: Forretningsmodel for F&U-selskaber

80% 20%

Kilde: egen tilvirkning

Modellen beskrives også i skatteministeriets svar til Medical Prognosis Institute A/S, hvor der i kommenta-

ren står følgende:

”Hvis selskabet har indtægter, f.eks. i form af licensindtægter, der over tid er store nok til at rumme de

tidligere års overskud, er forlagets konsekvens alene denne likviditetsvirkning. Opererer man derimod

med en forretningsmodel, hvor man opretter ét selskab pr. projekt, hvorefter selskabet lukkes ned efter

et succesrigt salg af resultatet, er det korrekt, at virkningen kan blive en anden.115”

Ud fra ovenstående, bekræfter skatteministeriet dermed at kende til den anvendte forretningsmodel i virk-

somheder, der beskæftiger sig med forskning og udvikling. Kommentaren lægger dog ikke op at virksomhe-

114 Lovforslaget er sendt i høring hos Dansk Biotek, ligesom Novo A/S, Novozymes A/S og Medical Prognosis Institute

A/S uopfordret har henvendt sig til skatteministeriet. 3 ud af disse har reageret negativt på forlaget om begrænsning i

anvendelsen af underskud. Henvendelserne er vedlagt som bilag til L 173 2011/12
115 L 173 Bilag 9 side 2

Samarbejds-
partner 1 A/S

Samarbejds-
partner 2 A/S

Udviklings
selskab A/S
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der, som anvender denne model, vil blive tilgodeset. Alternativet er derfor at gå væk fra denne forretnings-

model, hvis de fordele der er ved modellen, overgås af ulemperne ved de nye regler om underskudsfremfør-

sel.

Virksomheder i biotek branchen er kendetegnet ved, at have store underskud fra forsknings- og udviklings-

aktivitet i en række år. Herefter kan der realiseres indtægter, ved salg af licens til patenter på eksempelvis

lægemidler. Hvis ovenstående forretningsmodel anvendes, og selskabet lukkes efter succesrigt salg af li-

censer, kan der være store underskud, der går tabt.

Der blev i december 2011 vedtaget et lovforslag, som indførte skattekredit for forsknings- og udviklingsakti-

viteter116. Selskaber med forsknings- og udvikling kan efter de nye regler i LL § 8 X få udbetalt 25 pct. af

underskud, som stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter § 8 B, stk.

1, eller afskrivningslovens § 6 stk. 1 nr. 3. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales 1,25 mio.kr., svaren-

de til skatteværdien af et underskud på 5 mio. kr. Denne regel kan dermed være en likviditetsmæssig fordel

for selskaber med denne type omkostninger, og må anses at være vedtaget fordi der fra lovgivningens side

skal være støtte og opbakning til forsknings- og udviklingsaktivitet. Af samme grund undrer DI sig i deres

høringssvar over, at der indføres stramninger som vil ramme de samme virksomheder, som netop har fået

støtte via skattekreditten117.

I nedenstående eksempel sammenholdes de hidtil gældende regler, med de nye om underskudsbegrænsning

og skattekredit.

Figur 14: Eksempel på tidligere og nuværende regler for skattebetaling fra F&U-selskaber

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Total

F&U omkost-
ninger (3.000.000) (8.000.000) (13.000.000) (16.000.000) (11.000.000) (2.000.000) (53.000.000)

Licensindtægt - - - - - 75.000.000 75.000.000

Resultat (3.000.000) (8.000.000) (13.000.000) (16.000.000) (11.000.000) 73.000.000 22.000.000

Skattebetaling
efter gammel
lov 5.500.000 5.500.000

Skattebetaling
efter ny lov (750.000) (1.250.000) (1.250.000) (1.250.000) (1.250.000) 26.200.000 20.450.000

kilde: egen tilvirkning

116 Lovforslag L 29 2011-2012
117 Jf. høringssvar fra DI side 2 – L 173 2011/12
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Skattebetaling efter gammel lov er beregnet som 25 pct. af licensindtægt (75 mio.kr.) er fratrukket samtlige

F&U-omkostninger (53 mio.kr.). Overskud af projektet efter skat er 16,5 mio.kr., svarende til 31pct. af den

investerede kapital (omkostningerne).

Skattebetaling efter ny lov omfatter reglerne lovforslag L 173 og L 29. I år 1 – 5 er der underskud og efter

LL § 8 X kan skatteværdien af underskud op til 5 mio.kr. udbetales fra skattevæsnet. I år 6 træder reglerne

om underskudsbegrænsning i kraft, og der fremkommer betalbar skat på 26,2 mio.kr. Overskud af projektet

efter skat er 1,5 mio.kr., svarende til 3 pct. af den investerede kapital.

Afkastet af investeringen er dermed væsentligt forringet efter ny lov, selvom der er indført skattekreditter i år

med underskud. Hjælp via skattekredit til F&U selskaberne må derfor formodes at være rettet mod de mindre

selskaber, hvor beløbstørrelserne er mindre end i det ovenstående eksempel, mens underskudsbegrænsning

rammer større selskaber.

Resultatet af de væsentligt forringede vilkår kan betyde at biotekvirksomhederne flytter deres investeringer

til lande med bedre vilkår for forskning og udvikling. Under behandlingen af L 173 har biotekvirksomheden

Medical Prognosis Institute A/S sendt en uopfordret henvendelse til skatteministeriet, hvoraf det fremgår, at

selskabet allerede har taget konsekvensen af de forringede vilkår og flyttet deres aktivitet til England.

Skatteministeriet har som svar på et spørgsmål fra Dansk Folkeparti givet udtryk for, at forslaget ikke i sær-

lig grad forventes at ramme forsknings- og udviklingsselskaber118, idet beskatning først bliver aktuel ved

positiv skattepligtig indkomst over 7,5 mio.kr.

3.2.1.4.2 Øvrige brancher der rammes af lovforslag L 173

Foruden forsknings- og udviklingsselskaber, må også øvrige virksomheder inden for entreprise og forsyning

nævnes.

Entreprisevirksomheder, som opererer i Danmark og anvender faktureringsmetoden, kan forventes at blive

særligt hårdt ramt, idet disse virksomheder kendetegnes ved at have store udgifter i en periode til eksempel-

vis opførelse af et stort projekt. Indtægten erhverves typisk først i et senere år, når projektet afsluttes119. Der

er derfor tale om en årrække med underskud, og et år med meget stort overskud, og dermed et scenarie som

minder meget om FU-selskabernes. De entreprisevirksomheder, som kan forventes at blive ramt af disse

regler, er de som følger fakturereringsprincippet og ikke produktionsmetoden og bør derfor overveje at æn-

118 Skatteudvalget 2011-12 - L 173, endeligt svar på spørgsmål 9
119 Jf. høringssvar fra FSR – Danske Revisorer s. 3 og høringssvar fra Dansk Byggeri – L 173 2011/12
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dre princip. Ved at anvende produktionsmetoden vil indtægterne blive indregnet i takt med at arbejdes udfø-

res og dermed vil der ikke opstå lige så store underskud til fremførsel. Entreprisevirksomheder kan også

være kendetegnet ved at have tidsbegrænset arbejde i Danmark, eksempelvis på et enkelt projekt. Efter af-

slutning af dette, vil selskabet i Danmark blive lukket og eventuelle uudnyttede underskud vil gå tabt. Dette

kunne bl.a. være tilfældet for udenlandske selskaber med faste driftssteder i Danmark.

Nedenfor ses to eksempler på opgørelsen af betalbar skat for vilkårlig kontraktsum realiseret over 5 år efter

hhv. faktureringsmetoden og produktionsmetoden.

Figur 15: Sammenligning af faktureringsmetoden og produktionsmetode

FAKTURERINGSMETODE BUDGET INDREGNET I RESULTATOPGØRELSEN TOTAL

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Kontraktsum 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Omkostninger 40.000.000 (7.000.000) (9.000.000) (10.000.000) (9.000.000) (5.000.000) (40.000.000)

Avance 10.000.000 (7.000.000) (9.000.000) (10.000.000) (9.000.000) 45.000.000 10.000.000

Underskud til fremførsel (7.000.000) (16.000.000) (26.000.000) (35.000.000) (12.500.000) (12.500.000)

Skattebetaling - - - - 22.500.000 22.500.000

kilde: egen tilvirkning

PRODUKTIONSMETODE BUDGET INDREGNET I RESULTATOPGØRELSEN TOTAL

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Kontraktsum 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000

Omkostninger 40.000.000 (7.000.000) (9.000.000) (10.000.000) (9.000.000) (5.000.000) (40.000.000)

Avance 10.000.000 3.000.000 1.000.000 - 1.000.000 5.000.000 10.000.000

Underskud til fremførsel - - - - - -

Skattebetaling 750.000 250.000 - 250.000 1.250.000 2.500.000

kilde: egen tilvirkning

Som det ses af ovenstående eksempler, bliver den betalbare skat væsentligt højere ved faktureringsmetoden

og selskabet vil efter kontraktens udløb have et fremførbart underskud, som ikke kan anvendes til udligning

af overskud i den samme kontrakt. Afhængig af selskabets øvrige aktiviteter, vil der derfor være et betydeligt

incitament til at omlægge praksis for indregning af indtægter.
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Som også fremgår af eksemplet, sker der en fremrykning af beskatningstidspunktet ved anvendelse af pro-

duktionskriteriet, og der opstår dermed en likviditetsmæssig ulempe ved produktionsmetoden, som der bør

tages højde for ved likviditetsbudgettering. I ovenstående eksempel er der dog en klar likviditetsmæssig og

skattemæssig fordel ved at vælge produktionskriteriet, uagtet at beskatningstidspunktet rykkes frem.

Regnskabsmæssigt er der krav om at produktionsmetoden anvendes, hvis definitionen på en entreprisekon-

trakt er overholdt, da indtægter og udgifter opnår bedre match og dermed giver et mere retvisende billede.

Entreprisekontrakter er defineret som en individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af

et eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi

og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse120. Grundet de regnskabsmæssige krav til løbende

indregning af indtægter, er der derfor incitament for størstedelen af virksomhederne som indgår entreprise-

kontrakter til at anvende produktionsmetoden både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Dansk Byggeri har i deres henvendelse af 15. maj 2012 beregnet, hvilken effekt lovforslaget ville have haft,

hvis det var trådt i kraft med virkning fra indkomståret 2008. Dette viser, at virksomheder inden for bygge-

branchen for perioden 2008 - 2010 ville have et tab på over 200 mio. kr.121. Det fremgår ikke hvordan bereg-

ningen er foretaget eller hvilke kriterier og forudsætninger der er valgt, hvorfor beregningen ikke tillægges

større værdi, men alene bruges som indikator for, hvad virksomheder og brancheorganisationer forventer af

konsekvenser ved vedtagelsen af L 173.

Forsyningsvirksomheder inden for bl.a. vand og varme kan også forventes at blive ramt af lovforslag L 173.

Forsyningsvirksomhederne kan få betalbar skat i indkomstår med positiv skattepligtig indkomst, også kaldet

overdækning, over 7,5 mio.kr. Formålet med forsyningsvirksomhederne er ikke at optjene overskud og de

skal som udgangspunkt ikke være skattebetalende122. Beskatning af forsyningsvirksomheder er yderligere i

klar modstrid med ’hvile-i-sig-selv’-princippet som gælder for forsyningsvirksomhederne123. Betaling af

selskabsskat kan kun ske ved forhøjelse af priser på vand og varme og vil dermed ramme den endelige for-

bruger.

120 Indsigt i årsregnskabsloven 2012 / 2013 side 413

121 L 173 - Bilag 7

122 Jf. høringssvar fra DANVA side 1 – L 173 2011/12
123 Bilag 1 til L 173 - høringssvar fra Dansk Fjernvarme side 17
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Skatteministeriet bekræfter i flere kommentarer til høringssvar, at reglerne for underskudsbegrænsning er

generelt og at brancher ikke kan blive fritaget, uanset hvilke særlige regler og reguleringer de i øvrigt er un-

derlagt124.

3.2.1.5 Lagerbeskatning

Selskaber, som er underlagt tvungen lagerbeskatning, kan også forventes at blive uhensigtsmæssigt ramt af

de nye regler om underskudsbegrænsning. Selskaber, som ejer børsnoterede porteføljeaktier eller har tab

eller gevinst på fordringer og finansielle kontrakter, skal efter ABL § 23 stk. 5, KGL § 29 stk. 2 og KGL §

33 lagerbeskatte disse.

Lagerbeskatning betyder, at porteføljeaktiver, finansielle kontrakter eller andre fordringer hvert indkomstår

skal værdiansættes til markedsværdien. Eventuelle kursfald eller- stigninger i forhold til det foregående ind-

komstår beskattes / fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Særligt på børsnoterede porte-

føljeaktier og finansielle kontrakter har der i de senere år været en del op- og nedsving, bl.a. som følge af et

finansielt usikkert marked.

Lagerbeskatningen kan medføre at selskabet kan få op- og nedsving i det skattemæssige resultat, alt efter

værdiændringer på ovenstående aktiver og kontrakter. Disse værdisvingninger har ingen likvid betydning, og

selskaberne kan få svært ved at betale skat af en endnu ikke realiseret gevinst.

Realkreditinstitutter er en af de brancher der kan blive hårdt ramt af lovforslaget125. Kreditinstitutterne kan

have store urealiserede kurstab, som vil betyde et skattemæssigt underskud. Er der året efter en tilsvarende

kursgevinst, vil der kun være mulighed for at modregne et beløb op til bundgrænsen, hvorefter den øvrige

skattepligtige indkomst vil resultere i betalbar skat. Som nævnt i afsnit 3.1.1.1.1 er finansielle virksomheder

blandt de som betaler mest i selskabsskat i Danmark. Det kan være uhensigtsmæssigt at pålægge disse virk-

somheder en yderligere skattebetaling, særligt når denne relaterer sig til endnu ikke realiserede gevinster.

Uhensigtsmæssigheden for lagerbeskattede virksomheder kan illustreres ved ovenstående eksempel.

124 Bilag 1 til L 173 – kommentar til høringssvar fra Dansk Biotek side 11, Dansk Fjernvarme side 17 samt Realkredit-

rådet side 57
125 Jf. høringssvar fra Realkreditrådet – L 173 2011/12
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Figur 16: Eksempel på underskudsbegrænsning i lagerbeskattet selskab

Indkomstår 2010 2011 2012 2013 2014

Nominel værdipapirbeholdning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Ultimokurs 2.430 1.400 890 1.120 1.830

Markedsværdi ultimo 48.600.000 28.000.000 17.800.000 22.400.000 36.600.000

Urealiseret kursregulering - (20.600.000) (10.200.000) 4.600.000 14.200.000

Fremførbart underskud 10.000.000 30.600.000 40.800.000 36.200.000 22.000.000

Skattebetaling når indkomst-
året starter før 1. juli 2012

- - - - -

Skattebetaling når indkomst-
året starter 1. juli 2012 eller
senere

- - - - 2.680.000

Kilde: egen tilvirkning

Det er i ovenstående forudsat at selskabets aktivitet udelukkende består af at eje aktier. Selskabet har ikke

andre aktiver end værdipapirbeholdningen, og har ingen planer om at afhænde værdipapirerne. I en årrække

falder kursen på aktierne, hvilket resulterer i et urealiseret kurstab. Tabet indregnes hvert år i selskabets skat-

tepligtige indkomst og der opstår et underskud, der kan fremføres til senere anvendelse. I indkomståret 2013

begynder kursen igen at stige og selskabet har nu positiv skattepligtig indkomst, som kan modregnes i de

tidligere års underskud. I indkomståret 2014 stiger markedsværdien på aktierne igen og der opnås en ureali-

seret kursregulering på 14.200 t.kr. Efter selskabslovens nye regler om underskudsbegrænsning resulterer

dette i, at selskabet skal betale 2.680 t.kr. i selskabsskat. Da selskabet ikke har andre aktiver end aktierne, er

selskabet tvunget til enten at sælge en andel af aktierne eller optage lån, for at kunne betale skat.

For selskaber hvis kapital er bundet i anlægsaktiver, kan frasalg eller låneoptagning blive resultatet af de nye

regler.

Det må også forventes at finansielle virksomheder, som pengeinstitutter og forsikringsselskaber vil blive

ramt af disse regler, idet disse ofte vil have indgået lagerbeskattede finansielle kontrakter til risikoafdækning.
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FSR har i en henvendelse til skatteministeriet foreslået, at lagerbeskattede aktiver fritages fra underskudsbe-

grænsningen126. Skatteministeren afviser dog dette, men henvisning til at der alene er tale om en likviditets-

mæssig effekt127 og at en særregel for lagerbeskattede aktiver ikke vil være foreneligt med lovforslagets for-

mål128.

3.2.1.6 Faste driftssteder

Faste driftssteder af udenlandske selskaber er også omfattet af underskudsbegrænsning129. Det fremgår af

afsnit 2.1.3 at underskud i et fast driftssted dog kun kan modregnes i andre selskabers skattepligtige ind-

komst, hvis reglerne i den fremmede stat, hvor selskabet er hjemmehørende, medfører, at underskud ikke kan

medregnes ved beregningen af selskabets indkomstopgørelse i den fremmede stat. Derved kan således ikke

ske dobbelt beskatning af skattepligtig indkomst eller dobbelt fradrag for underskud. Sker der beskatning i

den hjemmehørende stat, skal det faste driftssted således ikke indgå i beregningen af skattepligtig indkomst

og kan dermed ikke begrænse underskudsfremførslen.

Faste driftssteder kan blive ramt i tilfælde hvor de er i Danmark med begrænset varighed og/eller avance ved

ophør. Dette omfatter bl.a. anlægs- og byggebranchen, som også er beskrevet i afsnit 3.2.1.4.2.

3.1.2.7 Multinationale selskaber

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at modellen omkring underskudsbegrænsningen er stillet for

at indhente skattebetaling hos multinationale og store danske selskaber130. Det søges dermed at få denne

gruppe selskaber til at betale mere i selskabsskat.

I høringssvaret fra Dansk Erhverv tages der i høj grad afstand fra reglerne som en lovgivningsmæssig stram-

ning overfor multinationale selskaber. Ifølge Dansk Erhverv udgør de multinationale selskaber 19% af den

private beskæftigelse, 23% af den private omsætning og 27% af eksporten. Derudover ligger deres produkti-

vitetsmæssige performance langt højere end for det øvrige danske erhvervsliv.

Som brancheorganisation for det danske erhvervsliv, må data herfra vedrørende netop erhvervslivet vurderes

at være korrekt og deres holdning til emnet yderst relevant, idet Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation,

der repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer131.

Dansk Erhverv fremhæver derudover at de multinationale selskaber bidrager med andet end indkomstskat,

nemlig også eksportindtægter, beskæftigelse og hertil følgende personskatter, moms, punktafgifter mv.132.

126 Jf. bilag 19 til L 173, s. 3

127 Jf. bilag 23 til L 173, s. 4
128 Jf. bilag 1 til L 173, s. 36

129 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 side 34

130 Bemærkninger til lovforslag L 173, afsnit 3.1.2.
131 Ifølge http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Sider/OmDanskErhverv.aspx. kilde pr. 29.09.2012
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Dansk Erhverv er den eneste organisation der i et høringssvar direkte kommenterer på de multinationale

selskabers virke i Danmark.

3.2.2 Solidarisk hæftelse

Vedtagelsen af solidarisk hæftelse for indkomstskatter i en sambeskattet koncern er vedtaget på baggrund af

enkelte sager, hvor SKAT har mistet indtægter, fordi administrationsselskabet133 i en koncern er gået konkurs

eller tømt for værdier, evt. ved overførsel af skattefrit tilskud til datterselskaber134.

Scenariet kan illustreres ved følgende eksempel:

Figur 17: Eksempel på koncern med solidarisk hæftelse

Kilde: egen tilvirkning

I en koncern bestående af et holdingselskab, Holding A/S, med et 100% ejet datterselskab, Drift A/S og til-

hørende 100% ejede driftsselskaber Drift 1 A/S og Drift 2 A/S er der obligatorisk sambeskatning.

For et givent indkomstår ser sambeskatningsindkomsten således ud:

132 Høringssvar fra Dansk Erhverv side 2 – L 173 2011/12

133 Jf. definition i afsnit 2.2.4
134 Jf. afsnit 2.2.5

Holding A/S

Drift A/S

Drift 1
A/S

Drift 2
A/S
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Figur 18: Sambeskatningsindkomst i en solidarisk hæftende koncern

Sambeskatningsindkomst Skattepligtig indkomst Selskabsskat

Holding A/S (adm.selskab) 0 0

Drift A/S 1.000 250

Drift 1 A/S 200 50

Drift 2 A/S 300 75

Total 1.500 375
Kilde: egen tilvirkning

Den samlede selskabsskat på 375 skal nu overføres fra de respektive selskaber til Holding A/S, som er an-

svarlig for at indbetale koncernens samlede selskabsskat. Når selskabsskatterne er overført fra datterselska-

berne til Holding A/S, hæfter datterselskaberne ikke længere for selskabsskatten. Holding A/S hæfter nu

alene for den samlede skattebetaling på 375 over for SKAT.

Holding A/S betaler imidlertid ikke selskabsskatten til SKAT, men fører beløbene ud til de respektive sel-

skaber som et skattefrit tilskud. Da selskabsskatten forfalder til betaling, er Holding A/S insolvent og kan

ikke betale skattekravet. SKAT kan ikke opkræve selskabsskatterne hos de øvrige selskaber, da de har over-

ført beløbet til Holding A/S og dermed er fri af hæftelsen.

Skatteministeriet uddyber i et svar på henvendelse fra Novo A/S, at forslaget er møntet på situationer, hvor et

dansk selskab i en sambeskatning tømmes for værdier ved udlodning af midler til et skattely land, samtidig

med at koncernen fortsætter med at drive virksomhed i Danmark135. Indførslen af solidarisk hæftelse er der-

for endnu et indgreb mod de multinationale selskaber, som udhuler skattebetalingen til Danmark, som også

omtalt i afsnit 3.1.1.1.

Flere vurderer dog, at det er meget drastisk at indføre solidarisk hæftelse136, idet forslaget rammer meget

bredt og derfor også vil omfatte danske selskaber, som ikke har hverken muligheder for eller intentioner om

at foretage skatteunddragende handlinger, som beskrevet i det ovenstående.

Ved at indføre solidarisk hæftelse, mindskes risikoen for, at SKAT har udækkede skattekrav, som ikke kan

inddrives. Vedtagelsen af solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner har derfor kun positive konsekven-

ser for skattevæsnet.

Der er dog ingen umiddelbare positive konsekvenser for selskaberne, idet den øgede hæftelse betyder, at alle

selskaberne i en koncern kommer til at hæfte for den samlede koncernindkomst, uagtet fordelingen af ind-

135 Bilag 10 til L 173 – 2011-2012 side 2
136 Jf. henvendelse fra Beck Bruun, bilag 18 samt artikel af Jesper Anker Howes i TfS 439
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komster og værdier i selskaberne137. Dog hæfter ikke-100 % -ejede selskaber kun subsidiært med den for-

holdsmæssige ejerandel.

I bemærkningerne til lovforslag L 173 fremgår det, at solidarisk hæftelse i 2005 blev fjernet for sambeskatte-

de koncerner, da det på daværende tidspunkt blev vurderet, at den solidariske hæftelse ikke var nødvendig138.

I bemærkningerne til lovforslaget fra 2005 fremgår det dog, at årsagen var, at der på daværende tidspunkt

kunne forventes at opstå usikkerhed omkring den økonomiske påvirkning af de sambeskattede selskaber, set

i sammenhæng de nye regler om tvungen national sambeskatning og den nye definition på koncerner139. Der

er stadig tvungen national sambeskatning i Danmark og den i 2005 vedtagne koncerndefinition er stadig

gældende i dag140.

Forslaget om solidarisk hæftelse har også opnået stor opmærksomhed fra de virksomheder og organisationer,

som har haft lovforslaget i høring. Ud af de 18 adspurgte virksomheder, har 9 af disse vist sig negative over-

for forslaget om solidarisk hæftelse i sambeskatningen. De primære årsager til kritikken er i det nedenståen-

de gennemgået i hovedpunkter.

3.2.2.1 Brud med retssikkerheden

Indførslen af solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner bryder med grundprincippet om, at kapitalsel-

skaber alene hæfter begrænset med ejernes indskud. Princippet om begrænset hæftelse gælder også i de til-

fælde, hvor ejeren er et andet kapitalselskab, som dermed også kun hæfter begrænset med den indskudte

kapital.

Allerede i 2004, da lovforslag L 153 vedrørende indførslen af obligatorisk national sambeskatning blev of-

fentliggjort, sendte professor Søren Friis Hansen (SFH) et notat til Folketingets Skatteudvalg141. I dette notat

gør SFH opmærksom på, at:

”Den foreslåede regel om solidarisk hæftelse for koncernens samlede skattegæld indebærer et grund-

læggende brud med princippet om, at en aktionær eller anpartshaver alene hæfter over for selskabets

kreditorer for selskabets forpligtelser med sit kapitalindskud.”142

137 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 afsnit 3.4.2 side 23

138 Jf. bemærkninger til lovforslag L 173 afsnit 3.4.1.2 side 22
139 Jf. bemærkningerne til lovforslag L 121 2004-2005 side 9

140 Jf. afsnit 2.2.1

141 Bilag 4 til lovforlag L 153 – 2004-2005, 2. samling
142 Jf. L 153 – bilag 4 af10. januar 2005 side 2
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CEPOS fremhæver i deres høringssvar, at problemstillingen opstillet af SFHS i 2004 stadig gør sig gælden-

de, idet der kan være minoritetsaktionærer i selskaber, der indgår i en sambeskatning, med selskaber som

minoritetsaktionæren ikke har mulighed for at påvirke143. Særligt minoritetsaktionærer har fået meget op-

mærksomhed i behandlingen af lovforslaget og gennemgås i det følgende.

3.2.2.2 Minoritetsaktionærer

For selskaber, der har aktionærer, der kun ejer en mindre aktiepost og ikke udøver bestemmende indflydelse

i selskabet, kan solidarisk hæftelse for sambeskattede koncerner få negative konsekvenser for disse aktionæ-

rer. Idet minoritetsaktionærerne ikke har bestemmende indflydelse i ledelsen af selskabet, kan der blive fore-

taget dispositioner, som vil stille aktionæren ringere. Dette gælder både ledelsesmæssige beslutninger i det

selskab, hvor minoritetsaktionæren har sin aktiepost, men også de øvrige selskaber, som indgår i sambeskat-

ningen. Minoritetsaktionærerne vil dermed ikke have mulighed for at kontrollere de ledelsesmæssige disposi-

tioner i koncernen, men hæfter subsidiært for de følger det måtte have.

Et eksempel på en koncernstruktur med minoritetsaktionærer kan ses nedenfor:

Figur 19: Koncernstruktur for en solidarisk hæftende koncern med minoritetsaktionærer

kilde: egen tilvirkning

I ovenstående koncernstruktur har personerne 1, 2 og 3 indskudt kapital i selskabet B A/S.

B A/S er underlagt bestemmende indflydelse fra Moder A/S og indgår i sambeskatning med Moder A/S og

dettes øvrige datterselskaber.

143 Jf. høringssvar fra CEPOS af 22. februar 2012 – L 173 2011/12

Moder
A/S

B
A/S

A A/S

C A/S
(udland)

1

2 3

100 %

100 %

70 %

10 %
10 %

10 %
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Figur 20: Skattepligtig indkomst i en koncern med minoritetsaktionærer

Skattepligtig indkomst 2013 Selskabsskat

Moder A/S 100 25

A A/S 3000 750

B A/S 500 125
Total 3.600 900

Kilde: egen tilvirkning

Den skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 kan opstilles som ovenfor. Det samlede sambeskatnings-

bidrag er således på 900. Ved den hidtil gældende ret, har B A/S med frigivende virkning kunne betale sin

skat på 125 til Moder A/S uden at transaktioner mellem Moder A/S og A A/S havde nogen betydning for B

A/S og dermed aktionærerne 1, 2 og 3.

Hvis koncernen følger det scenarie, der har ført til vedtagelsen af de nye regler om solidarisk, kunne neden-

stående blive udfaldet for B A/S:

Figur 21: Relevante regnskabsoplysninger for koncernen

Selskab Aktiver Selskabskapital Frie reserver Øvrige passiver

Moder A/S 500 -5 -300 -195

A A/S 5000 -5 -1995 -3000

B A/S 750 -5 -295 -450
Kilde: egen tilvirkning

Ledelsen i Moder A/S beslutter sig for at trække sin aktivitet ud af Danmark, og at overføre samtlige aktiver

til datterselskabet C, som er placeret i udlandet. Efter betaling af selskabsskat fra A og B til Moder, kan frie

reserver i B udloddes til aktionærerne og ved at yde skattefri tilskud fra Moder og A til C, kan disse selska-

ber tømmes for værdier og B står tilbage med skattebyrden for den samlede betaling på 900.

Figur 22: Pengestrømme i koncernen

Pengestrømme B A/S

Betaler selskabsskat til Moder -125

Betaler udbytte til aktionærer -295

Likviditet -420

Pengestrømme Moder A/S

Moder modtager selskabsskat fra A og B 875

Moder modtager udbytte fra B 35

Moder udbetaler tilskud til C -1410

Likviditet -500
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Pengestrømme A A/S

Betaler selskabsskat til Moder -750

A udbetaler tilskud til C -4250
Likviditet -5000

Kilde: egen tilvirkning

Derefter ser selskabernes balance ud som vist nedenfor. Koncernen forlader to selskaber med negativ kapital

og dermed ingen mulighed for at betale selskabsskat. B står tilbage med en skattebyrde på 630 og med akti-

ver på 330 vil B ikke være i stand til at indfri skattegælden. Aktionærerne 1, 2 og 3 vil dermed have værdilø-

se aktier i B A/S og ingen mulighed for at påvirke dette.

Figur 23: Relevante regnskabstal efter overførsel af tilskud

Selskab Aktiver Selskabskapital Frie reserver Øvrige passiver

Moder A/S 0 -5 200 -195

A A/S 0 -5 3005 -3000
B A/S 330 -5 125 -450

Kilde: egen tilvirkning

Idet hæftelsen dækker samtlige sambeskattede koncerner i Danmark, rammes både store og små virksomhe-

der, og konsekvenserne for disse vil være forskellige. Hvor stor en del af aktiekapitalen minoritetsaktionæren

ejer, afgør også hvor stor en risiko aktionæren har. I det nedenstående ses der derfor på, hvilke konsekvenser

vedtagelsen af solidarisk hæftelse kan få for små koncerner med et fåtal af selskaber og typisk én fælles le-

delse og derefter på store, børsnoterede koncerner med særskilt ledelse og strategi i hvert selskab.

3.2.2.2.1 Minoritetsaktionær i en lille koncern

Mindre unoterede koncerner vil typisk have en mindre kreds af aktionærer og disse vil ofte være repræsente-

ret i de respektive selskabers bestyrelse. Der kan eksempelvis være tale om hovedaktionærselskaber med kun

to ejere, som ejer 51%/49% af aktierne. Aktionæren, som har 49% af aktierne har ikke bestemmende indfly-

delse, men vil i høj grad blive påvirket af ledelsesmæssige beslutninger, der træffes i selskabet og med ved-

tagelsen af solidariske hæftelse, nu også i hovedaktionærens øvrige selskaber.

Minoritetsaktionæren kan med sin investering komme til at hæfte for 49% af koncernindkomsten i den sam-

beskattede kreds, som hans aktiepost indgår i. Minoritetsaktionæren har i dette tilfælde en stor risiko og kon-

sekvensen af indførslen af solidarisk hæftelse kan blive, at minoritetsaktionæren ønsker at få mere kendskab

til de ledelsesmæssige beslutninger, der træffes i de øvrige selskaber i koncernen, mere indflydelse på be-

slutninger med skattemæssige konsekvenser, at indtage en mere aktiv rolle i ledelsen, eller ligefrem sælge sin

aktiepost.
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3.2.2.2.2 Minoritetsaktionær i et børsnoteret selskab

Hvis der er tale om en aktionær i et børsnoteret selskab med en aktiepost på under 5% af den samlede aktie-

kapital, er der en væsentlig lavere risiko for tab af investeringen. Der fokuseres derfor ikke længere på dette,

idet vedtagelsen af solidarisk hæftelse ikke vurderes at være en afgørende faktor for, om investoren vælger at

købe aktier i selskabet eller ej.

For børsnoterede selskaber med minoritetsaktionærer, der ejer en større del af aktieposten, eksempelvis som

illustreret af Novozymes144, er der dog en større risiko for, at indførslen af solidarisk hæftelse får en væsent-

lig påvirkning. I børsnoterede selskaber vil der oftest være en professionel bestyrelse, som træffer beslutnin-

ger der støtter op om selskabets egne interesser. Dette bekræftes af Novozymes, som i deres foretræde for

skatteudvalget, skriver at:

”Novozymes har ingen indflydelse på Novo A/S eller Novo Nordisk A/S og disse selskabers forret-

ningsmæssige beslutninger.145”

Novozymes fremhæver endvidere, at der vil opstå problemstillinger i relation til ledelse, økonomi og over-

holdelse af regnskabslovgivningen. Problemstillingen og de heraf følgende konsekvenser det vil have for de

virksomheder, der ser sig ramt af den solidariske hæftelse, store som små selskaber, er derfor gennemgået i

det nedenstående.

3.2.2.3 Ledelsesmæssige dispositioner i koncernen

Ledelsen af et selskab er underlagt reglerne i selskabslovens kapitel 7 om kapitalselskabets ledelse.

Det fremgår af selskabslovens § 115 at bestyrelsens opgaver er, at varetage den overordnede og strategiske

ledelse og sikre en forsvarlig organisation146. Derudover skal bestyrelsen løbende modtage den fornødne

rapportering om selskabets finansielle forhold147 samt påse, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er

forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige for-

pligtelser, efterhånden som de forfalder, og selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den

økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt148. I dette ligger bl.a. at

bestyrelsen skal sikre, at der er likviditet i selskabet til at betale forfalden selskabsskat, til administrationssel-

skabet eller til SKAT.

144 Bilag 16 – L 173 2011-2012
145 Jf. bilag 16 til lovforslag L 173

146 SEL § 115 stk. 1

147 SEL § 115 stk. 1 nr. 3
148 SEL § 115 stk. 1 nr. 5



57

Da skattefrit tilskud mellem selskaber inden for samme koncern kan ligestilles med udlodning af udbytte til

samme kreds, blot den modsatte vej i koncernen, er beslutningen om at yde tilskud underlagt de samme reg-

ler. Selskabets ledelse er ansvarlig for, at uddeling af udbytte, eller i dette tilfælde tildeling af tilskud, ikke

overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets økonomiske stilling, og ikke sker til skade for

selskabet eller dets kreditorer149. Der er således hjemmel for at ramme koncerner, som flytter værdier rundt i

koncernen for at undgå skattebetaling, i selskabsloven.

Solidarisk hæftelse for selskabsskatter kan skabe problemer, i koncerner hvor selskabernes ledelse ikke er

identisk. I det tilfælde at selskab A skal hæfte for selskab B’s selskabsskatter, kan ledelsen i selskab A ønske

at få mere indsigt i beslutningerne som træffes af ledelsen i selskab B, idet beslutningerne kan have skatte-

mæssige konsekvenser, og dermed påvirke hæftelsen for selskab A150. Eftersom ledelsen i et selskab igen-

nem selskabslovgivningen151 er pålagt et ledelsesansvar, kan det blive kompliceret for begge selskabers le-

delse at foretage beslutninger som vil have en skattemæssig betydning, idet der nu er flere aktører som øn-

sker indsigt i og indflydelse på disse beslutninger.

Derudover er der en risiko for, at ledelsen tilsidesætter øvrige minoritetsaktionærers interesser, for at vareta-

ge majoritetsaktionærers interesser, idet afhængighed mellem bestyrelse og aktionær går begge veje.

3.2.2.4 Økonomiske konsekvenser

Solidarisk hæftelse for den forholdsmæssige andel af koncernindkomsten vil alt andet lige skabe en eventual-

forpligtelse, som minoritetsaktionæren må påtage sig. Effekten af dette kan bl.a. påvirke kursudviklingen

negativt, hvis investorerne mener at hæftelsen vil have en betydning for det enkelte selskab.

Da solidarisk hæftelse gælder for alle selskaber i Danmark, er alle underlagt de samme regler og kan derfor

ikke differentieres imellem af investorerne. Danske selskaber kan dog miste konkurrencefordele i forhold til

selskaber i udlandet, hvor hæftelse i sambeskattede koncerner er mere lempelig, og kan i denne forbindelse

opleve mindre tilgang på markedet fra især større investorer og samarbejdspartnere. Endvidere kan hæftel-

sen betyde højere risikopræmie og dermed højere låneomkostninger, afhængig af de konkrete forhold.

3.2.2.5 Udarbejdelse af regnskaber i børsnoterede selskaber

Der er i regnskabslovgivningen krav om, at selskaber oplyser om eventuelle forpligtelser, som selskabet

måtte have. Det vil for børsnoterede selskaber betyde, at der skal indhentes oplysninger om de øvrige sambe-

149 SEL § 179 stk. 2

150 Jf. bl.a. henvendelse af Novo A/S i bilag 3 til L 173 2011-2012

151 Kapitel 7 i selskabsloven behandler kapitalselskabets ledelse. SEL § 115 beskriver bestyrelsens opgaver og ansvar.

SEL § 116 beskriver tilsynsrådet opgaver og SEL § 117 beskriver direktionens opgaver
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skattede selskabers skatteforpligtelse, i de tilfælde, hvor selskabet indgår i en sambeskatning. Det er for

børsnoterede selskaber ikke lovligt at frigive oplysninger til én aktionær, uden at frigive disse oplysninger til

hele markedet152. Hvis ikke årsrapporterne for de øvrige selskaber i koncernen er offentliggjort, kan selska-

berne i koncernen ikke medtage oplysningen i årsrapporten og kan dermed heller ikke offentliggøre en års-

rapport, der opfylder de regnskabsmæssige krav. Selskaberne står derfor i en umulig situation, og vil være

nødt til at bryde reglerne om oplysninger til aktionærer og det øvrige marked. Novo A/S, Novozymes A/S og

H. Lundbeck A/S har derfor henvendt sig til skatteministeriet vedrørende netop denne problemstilling153,

men modtager ikke svar på deres spørgsmål154.

Eventualforpligtelser i 2013 vedrørende hæftelse for Novo-koncernens samlede skatter fremgår ikke af Novo

Nordisk A/S årsrapport for 2012155.

Selskaber bør dog medtage en note i regnskabet om den eventuelle forpligtelse, der er til betaling af skatter

vedrørende andre selskaber i koncernen. Nedenfor angives et eksempel på en note, som kan medtages for

henholdsvis administrationsselskab og ikke-administrationsselskab. Der er i dette eksempel ikke lagt op til,

at der sættes beløb på eventualforpligtelsen:

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning / Selskabet indgår i en dansk sambeskatning

med H A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler

herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og

udbytter for de sambeskattede selskaber.

3.2.2.6 Solidarisk hæftelse for F&U-selskaber

Som også det var tilfældet for begrænsning i anvendelse af underskud, er der nogle brancher der rammes

særligt hårdt af lovforslaget om solidarisk hæftelse. Virksomheder inden for forskning og udvikling vil oftest

gå sammen med samarbejdspartnere og stifte et særskilt udviklingsselskab, som samarbejdspartnerne hver

ejer en andel i. Et forenklet eksempel er vist i figur 11.

Denne forretningsmodel er tidligere beskrevet i afsnit 3.1.2.4.1, i forbindelse med F&U-selskabers risiko-

spredning. Ved subsidiær hæftelse igennem det fællesejede udviklingsselskab kan samarbejdspartnerne

komme til at hæfte for hinandens selskabs- og kildeskatter grundet det indirekte ejerskab. Konsekvensen kan

152 Lov om værdipapirhandel kapitel 7 om oplysningspligt

153 Bilag 3, 5 og 6 til L 173 2011-2012

154 Bilag 8, 10 og 11 til L 173 2011-2012
155 Novo Nordisk årsrapport 2012
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være, at der ikke indgås samarbejdsaftaler i samme grad som hidtil, eller at disse gennemføres i udlandet, for

ikke også at blive ramt af de strammere regler for anvendelse af underskud.

Novozymes A/S fremhæver i deres fremlæggelse for skatteudvalget, at forslaget kan medføre at Novozymes

fravælger at investere i udviklingsselskaber156. Novozymes investerede i 2011 knap 150 mio. kr. i nye forsk-

nings- og udviklingsprojekter157 og må anses for at have en markant rolle indenfor forskning og udvikling i

Danmark. Hvis Novozymes fravælger investering i udviklingsselskaber, må det forventes at have en direkte

negativ påvirkning i F&U-branchen i Danmark.

3.2.2.7 Opsamling på konsekvenser af vedtagelsen af solidarisk hæftelse i sambeskatning

Vedtagelsen af solidarisk hæftelse i sambeskatning vurderes ikke at sikre staten merindtægt, idet der hele

tiden har været hjemmel til at omstøde de strafbare handlinger, der har ført til vedtagelsen.

Hæftelsen alene vil skabe øget interdependens mellem de aktionærer, som er bundet sammen i en sambe-

skatning. Risikoen er derfor proportionel med indflydelsen, hvilket taler til aktionærens fordel.

De øgede krav til hæftelse kan betyde, at det kan blive sværere at skaffe kapital fra minoritetsaktionærer, idet

risikoen som beskrevet ovenfor er stigende med antallet af aktier, der anskaffes. Dette gælder både i små

koncerner med få ejere, og i store koncerner med aktionærer der ejer en ikke-væsentlig andel aktier.

3.3 Skatteoptimering

Reglerne i L 173 gælder for selskaber med indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2012 eller senere158. Der er

således stadig mulighed for at foretage en vurdering af selskabets skatteplanlægning for det kommende ind-

komstår, og mere konkret se på, hvilke tiltag de kan gøre, for at undgå begrænsning i underskudssaldi.

Der bør løbende udarbejdes skatteprognoser, for selskaber med indkomst, der normalt overgår på 7,5 mio.kr.

Derved kan selskabet vurdere om der kan gøres noget for at nedbringe det skattemæssige resultat

Ved skatteplanlægning kan der overordnet foretages følgende overvejelser:

 selskaber med meget høje underskud bør udnytte mest mulig underskud inden underskudsanvendel-

sen begrænses

 der bør opbygges mindst muligt underskud i perioden op til underskudsbegrænsningen

156 Bilag 16 til L 173 2011-2012

157 Jf. Novozymes årsrapport 2011 side 4
158 L 173 vedtaget - Lov nr. 591 af 18. juni 2012
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3.3.1 Udnyttelse af mest mulig underskud inden begrænsning træder i kraft

Selskaber, som har væsentlige underskud til fremførsel, og som ser sig ramt af underskudsbegrænsning, kan

med fordel overveje, om der er mulighed for at anvende mest mulig underskud før begrænsningen indtræder.

Det kunne eventuelt være ved at realisere en nært forestående gevinst eller ved at konvertere underskud til

afskrivninger. Derudover kan det overvejes at foretage koncerninterne overførsler af aktiver, for at realisere

eventuelle gevinster.

3.3.1.1 Realisation af en gevinst

Hvis et selskab inden for de næste år forventer at sælge et aktiv med en gevinst, kan det være fordelagtigt at

realisere denne inden underskudsbegrænsningen træder i kraft. Denne gevinst kan således nedbringe under-

skudssaldi mest muligt. Det kunne bl.a. dreje sig om salg af en ejendom eller lagerbeskattede værdipapirer.

Salget kan foretages inden for koncernen, hvis der ikke er planer om at afhænde aktivet inden for en over-

skuelig fremtid.

3.3.1.1.1 Salg af ejendom

Et selskab med en ejendom, hvor der er en mulig gevinst ved salg, kan overveje at sælge ejendommen til et

andet selskab inden for samme koncern. Transaktionen kan foretages ved en skattepligtig tilførsel af aktiver.

Salget vil medføre at gevinsten realiseres og kan modregnes i fremførbare underskud fra tidligere år. Hvis

ejendommen sælges, efter at underskudsbegrænsning er trådt i kraft, er det ikke sikkert at gevinsten kan

modregnes fuldt ud i fremførbare underskud. Transaktionen vil medføre ny anskaffelsessum på ejendommen,

som der kan foretages fornyede afskrivninger på.

3.3.1.1.2 Salg af værdipapirer

Som beskrevet i afsnit 3.2.1.5, kan selskaber med lagerbeskattede værdipapirer, finansielle kontrakter eller

fordringer blive uhensigtsmæssigt ramt af underskudsbegrænsning. Hvis et selskab har beholdninger af la-

gerbeskattede aktiver og vil undgå beskatning heraf, kan aktiverne sælges og en eventuel gevinst modregnes

i underskud fra tidligere år. Et eksempel på beskatning af en lagerbeskattet værdipapirbeholdning er vist i

figur 14. Særligt i tilfælde, hvor selskabet kan være nødsaget til at optage lån eller sælge af sin beholdning

for at betale selskabsskat, kan det være fordelagtigt at sælge før underskudsbegrænsningen træder i kraft.

3.1.1.2 Omdannelse af underskud til afskrivninger

Er der i en koncern et selskab med meget store skattemæssige underskud, kan der være et ønske om at sikre

dette underskud, eller gøre anvendelsen af dette mere ’fleksibel’. Dette kan eksempelvis gøres ved at sælge

aktiviteten i selskabet til et andet selskab inden for samme koncern.

Ved overdragelsen af aktivitet skal værdien af goodwill fastsættes. Værdi af goodwill bør i dette tilfælde

fastsættes til et beløb der tilnærmelsesvis ligger i nærheden af underskudssaldoen, som der ønskes overdra-



61

get. Værdiansættelsen af goodwill skal som hovedregel godkendes af SKAT i form af et bindende svar, hvor-

for værdiansættelsen bør være realistisk. Bliver overdragelsen dog gennemført, vil det fremførbare under-

skud være konverteret til afskrivningsberettiget goodwill, som kan anvendes over minimum 7 år159. Ulempen

ved ovenstående model vil være, at der er usikkerhed omkring værdiansættelsen af goodwill samt mange

praktiske foranstaltninger. Driftsselskabet skal skifte CVR.nr, bankkonto, brevpapir, give samtlige kreditorer

besked om skiftet og lignende. Overdragelsen er dermed ikke helt simpel at foretage, og den sikrede skatte-

værdi skal sammenholdes med de mange omkostninger der vil gå til administrativ omlægning.

For at gennemføre eventuelle planer for at sikre optimal udnyttelse af fremførbare underskud, bør den likvi-

ditetsmæssige effekt af dette udregnes.

3.1.1.3 Ændring af indregningsprincip for entreprisevirksomheder

Som beskrevet i afsnit 3.2.1.4.2 kan entreprisevirksomheder, der anvender faktureringsmetoden som indreg-

ningskriterium bliver uhensigtsmæssigt ramt af underskudsbegrænsningen. De kan derfor ændre princip til

produktionsmetoden, hvor indtægterne indregnes og beskattes tidligere, end det er tilfældet for fakturerings-

metoden. Ved at indregne flere indtægter før underskudsbegrænsningen træder i kraft, er der mulighed for at

anvende en større del af fremførbare underskud.

3.3.2 Opbygning af mindst muligt underskud i perioden op til underskudsbegrænsningen

Har et selskab ikke mulighed for at forøge indkomsten før underskudsbegrænsningens ikrafttræden, kan der i

stedet opbygges mindst muligt underskud, da der er en risiko for at dette begrænses. Selskaber kan derfor

overveje hvilke skattemæssige reguleringer, der foretages og eventuelt ændre disse, således at der ikke op-

bygges større underskud end nødvendigt.

3.3.2.1 Skattemæssige afskrivninger

Afskrivninger er hyppigt forekomne hos mange virksomheder. Selskaber kan afskrive skattemæssigt på ud-

gifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den skattepligtige160. Det er i

afskrivningsloven fastlagt, hvor meget skattemæssige afskrivninger på en række aktiver højst må udgøre. Der

er dog ingen krav om, at der afskrives på aktiverne. Selskaber kan derfor udelade skattemæssig afskrivning i

år, hvor der i forvejen er skattemæssigt underskud. Afskrivningen ville dermed kun forhøje det skattemæssi-

ge underskud, og efter indførslen af begrænsning for anvendelse af fremførbare underskud, bør der i så vidt

muligt omfang ikke opbygges mere underskud end muligt.

159 AL § 40
160 AL § 1
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Skattemæssige afskrivninger kan højst udgøre 25 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi for drifts-

midler161.

Visse erhvervsmæssigt benyttede bygninger er efter AL § 14 afskrivningsberettigede. Hertil hørende installa-

tioner er ligeledes afskrivningsberettigede efter AL § 15. Bygninger og tilhørende installationer kan skatte-

mæssigt afskrives med op til 4 pct. om året162.

Erhvervet goodwill kan skattemæssigt afskrives med op til 1/7 årligt163.

Skattemæssige afskrivninger for de ovenstående aktiver kan dermed reguleres fra år til år, alt efter hvilket

behov der er for at nedbringe det skattemæssige resultat.

Regulering i den skattemæssige afskrivningsprocent eksemplificeres i nedenstående figur for driftsmidler:

Figur 24: Regulering af skattemæssig afskrivningsprocent på driftsmidler

Scenarie 1 2 3
Regnskabsmæssigt resultat 50 (10) (50)

+ regnskabsmæssige afskrivninger
driftsmidler 50 50 50

- skattemæssige afskrivninger
på driftsmidler (42) (40) 0

Skattepligtig indkomst 58 0 0

Afskrivningsberettiget
saldo primo 200 200 200
Skattemæssig afskrivning (50) (40) 0
Afskrivningsberettiget
saldo ultimo 150 160 200

Afskrivningspct. 25% 20% 0%
Kilde: egen tilvirkning

I det ovenstående er der opsat 3 scenarier, hvor en virksomhed der afskriver på driftsmidler, har opnået 3

forskellige resultater. I det tilfælde hvor skattepligtig indkomst er positiv, bør den fulde afskrivningsprocent

anvendes (scenarie 1). I det tilfælde hvor selskabets regnskabsmæssige underskud udlignes af tilbageførslen

af regnskabsmæssige afskrivninger, bør der ikke foretages skattemæssig afskrivning (scenarie 3). I det tilfæl-

161 AL§ 5 stk. 3

162 AL § 17 stk. 1
163 AL § 40
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de hvor den skattepligtige indkomst ønskes at lande på 0 kr. kan afskrivningsprocenten bruges til at regulere

dette, som i scenarie 2 hvor der er brugt en skattemæssig afskrivningsprocent på 20 for at få en skattepligtig

indkomst på 0. Ovenstående regler har hele tiden været tilgængelige, men bør nu i endnu højere grad anven-

des, idet fremførbare underskud fremover er underlagt beløbsbegrænsning. Særligt for virksomheder, hvor

anlægsaktiver udgør en væsentlig del af virksomheden, vil ovenstående have en betydelig effekt, da størrel-

sen på afskrivningerne følger anlægsaktivet.

Omkostninger til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt

ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives lineært over 5 år164. Det bør efter vedtagelsen af L 173

overvejes grundigt, hvilken metode der anvendes. Ved straksafskrivning føres hele omkostningen til ned-

bringelse af indkomsten, mens lineære afskrivninger bidrager med en mindre reduktion af indkomsten. Så-

fremt et selskab med forsøgs- og forskning forventer store underskud i de kommende år, kan der med fordel

afskrives over 5 år. Modsat kan straksafskrivningen også være betydningsfuld til at nedbringe indkomsten,

således at positiv indkomst ikke overstiger 7,5 mio.kr. Det er således individuelt ud fra den enkelte virksom-

heds forhold, hvorvidt der skal foretages straksafskrivning eller lineær afskrivning.

Endelig er der mulighed at straksafskrive en række driftsmidler, hvis den fysiske levealder må antages ikke

at overstige 3 år, anskaffelsessummen er under 12.300 kr. (2010-niveau) eller der er tale om edb-software165.

Disse aktiver kunne aktiveres, for at opnå fradraget spredt ud over en længere periode.

3.4 Delkonklusion

Formålet med L 173 har været at styrke indsatsen mod nulskatteselskaber ved en række tiltag. Der er bl.a.

indført begrænsning i fremførsel af underskudsbegrænsning samt solidarisk hæftelse i sambeskattede kon-

cerner. Vedtagelsen af begrænsning i underskudsfremførsel er resultatet af en længere årrækkes fokus og

arbejde med dette. 1 2010 udarbejdedes der en handlingsplan, hvor underskudsbegrænsning var nævnt som

et blandt flere tiltag, til at begrænse antallet af selskaber, som havde store underskud til fremførsel og dermed

ikke ville komme til at betale skat i en overskuelig fremtid. Handlingsplanens konklusion indikerede dog

ikke, at der var behov for stramninger på området og underskudsbegrænsning blev derfor ikke gennemført.

Ved finansloven for 2012 blev forslaget om underskudsbegrænsning dog vedtaget, bl.a. som element i finan-

sieringen af denne. Derudover havde der forud for L 173 været enkelte sager, hvor selskaber havde unddra-

get sig at betale det retmæssige skatteprovenu ved at benytte sig af reglerne om skattefri tilskud inden for en

koncern. Det blev derfor besluttet at indføre solidarisk hæftelse i sambeskatninger, således at et uhensigts-

mæssigt hul i lovgivningen om skattefri tilskud. Under høringen af lovforslaget modtog dette massiv kritik

fra øvrige politikere, men særligt fra de adspurgte virksomheder og organisationer. De påpegede, at under-

164 LL § 8B
165 AL § 6 stk. 1
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skudsbegrænsning ville lægge et unødvendigt pres på selskabernes likviditet, der i forvejen er presset grundet

på krisetider. Derudover ville det administrativt blive endnu tungere og risikoen for fejl ville stige. Endvidere

ville danske selskaber få svært ved at tiltrække investorer og risikovillig kapital til, da afkastgraden i mange

tilfælde ville falde. Endelig er der flere virksomhedstyper, der uhensigtsmæssig kan blive ramt af lovforsla-

get, herunder F&U-selskaber, entreprise- og forsyningsvirksomheder. Selskaber med lagerbeskattede aktiver

kan også forvente at få betalbar skat af endnu ikke realiserede aktiver, hvilket kan betyde at aktiverne skal

realiseres for at kunne betale skat. Solidarisk hæftelse i sambeskatningskredse er et generelt brud med

grundprincippet for selskaber, nemlig begrænset hæftelse. Derudover kan minoritetsaktionærer, som dog kun

hæfter subsidiært med ejerandelen, blive ramt af beslutninger, som de ikke selv har mulighed for at påvirke.

Konsekvensen for minoritetsaktionærer er dog meget forskellig, afhængig af hvilken type virksomhed der

ejes aktier i. Solidarisk hæftelse kan blive problematisk for minoritetsaktionærer, når det kommer til ledel-

sesmæssige dispositioner i selskaber, hvor der ejes aktier. Endvidere er der ikke overensstemmelse med

regnskabslovgivningens krav om oplysning af eventualforpligtelser og endelig kan det få økonomiske kon-

sekvenser for selskaberne, i form af eventuel hæftelse for selskabsskatter, der ikke nødvendigvis har sam-

menhæng med minoritetsaktionærens aktivitet. For selskaber, som gerne vil minimere eller helt undgå be-

grænsning i underskudsfremførsel, kan der foretages optimering af skatteopgørelsen i perioden før dette træ-

der i kraft. Optimering kan ske ved at anvende mest muligt underskud eller ved at opbygge mindst muligt

underskud i indkomståret før underskudsbegrænsningen indtræder. Dette kan eksempelvis gøres ved at reali-

sere en eventuel gevinst ved salg af aktiver, ved at omdanne underskud til afskrivninger ved salg af aktivitet,

eller ved at regulere skattemæssige afskrivninger.
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4. Perspektivering

Ovenstående analyse af formål og konsekvenser ved indførsel af underskudsbegrænsning og solidarisk hæf-

telse giver anledning til perspektivering over, hvorvidt disse tiltag er de, der bedst opfylder formålet med L

173, samt hvilke konsekvenser lovforslaget, foruden de der var hensigten med lovforslaget, i øvrigt har haft.

Der er derfor foretaget en vurdering heraf i nedenstående afsnit, der som i foregående afsnit er fordelt på

underskudsbegrænsning hhv. solidarisk hæftelse.

4.1. Formål med vedtagelsen af L 173

4.1.1 Underskudsbegrænsning

Flere af initiativerne fra handlingsplanen fra 2010 går igen i lovforslag L 173, og er blevet realiseret ved

vedtagelsen heraf. Konklusionen på handlingsplanen var dog, at de multinationale selskaber betaler en stor

andel af det samlede skatteprovenu, og videre at det samlede skatteprovenu i Danmark ikke var lavere end

forventet166. Handlingsplanen, som er en grundigt udfærdiget og dokumenteret rapport på 40 sider, påviser

således ikke at der er behov for stramning på området. Det giver således anledning til forundring, når skatte-

ministeriet mindre end 2 år senere fremsætter et lovforslag med mange af de samme aspekter fra handlings-

planen, når konklusionen herpå blev, at der ikke umiddelbart var behov for ændringer.

Handlingsplanen belyste bl.a. transfer pricing og tynd kapitalisering som nogle af de områder, der blev ud-

nyttet af multinationale selskaber til at flytte overskud ud af Danmark167. Begge er parametre, som kan på-

virke opgørelsen af den skattepligtige indkomst og dermed hvor meget skat der skal betales. Underskudsbe-

grænsning understøtter dog ikke en mere korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst, blot en likvidi-

tetsmæssig fordel for staten. Selvom muligheden for at begrænse fremførsel af underskud fremgår af hand-

lingsplanen, er der dog ingen konkrete tiltag der beskriver hvordan dette skulle gennemføres. Underskudsbe-

grænsning er dermed gået fra, at være et forslag i handlingsplanen fra 2010 til at sikre mere korrekt skattebe-

taling, til at være et middel til finansiering af finansloven 2012 og velfærdssamfundet i bredere forstand.

Som beskrevet i afsnit 3.1.1.2 om undersøgelsen foretaget af Frank Aaen er denne, modsat handlingsplanen

fra 2010, meget konkret, og giver et helt andet billede af multinationale selskabers skattebetaling, end det var

tilfældet for handlingsplanen. I handlingsplanen fremgik det netop at multinationale selskaber betaler skat i

Danmark, og Frank Aaens undersøgelse beskriver det stik modsatte. Handlingsplanen er dog foretaget på

nationalt plan, og må formodes at omfatte langt flere selskaber end Frank Aaens undersøgelse. Der er således

en del af de multinationale selskaber der betaler selskabsskat og en del der ikke gør. Frank Aaens undersø-

166 Jf. afsnit 3.1.1.1.2
167 Jf. afsnit 3.1.1.1
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gelse må derfor formodes at have taget udgangspunkt i data som understøttede det budskab, som Enhedsli-

sten taler for.

De to undersøgelser peger i to forskellige retninger. Ved vedtagelsen af lovforslag L 173 er der dog vedtaget

regler, som vil ramme meget bredt. Lovforslaget kan derfor virke som det forkerte redskab til kun at komme

multinationale nulskatteselskaber til livs.

4.1.2 Solidarisk hæftelse

Vedtagelsen af solidarisk hæftelse som værns regel mod udnyttelse af skattefri tilskud, vurderes at være et

meget drastisk forslag, som bør kunne afdækkes ved at gennemgå de eksisterende regler. Yderligere er bag-

grunden for vedtagelsen baseret på få sager, hvilket får lovforslaget til at virke en smule uovervejet, men dog

effektivt til at sikre sig mod skatteunddragelse.

4.2 Konsekvenser ved indførsel af L 173

4.2.1 Underskudsbegrænsning

De nye regler om underskudsbegrænsning kan anses for at være foretaget med tilbagevirkende kraft, idet

selskaber som har oparbejdet underskud, har haft en forventning om at disse kunne fremføres uden begræns-

ning i fremtidig indkomst. Der kunne derfor med fordel være indarbejdet en overgangsregel for underskud

opsparet før lovens ikrafttræden. Dette ville sandsynligvis udjævne den likviditetsmæssige effekt, som skat-

teministeriet forventer at få ved gennemførslen.

4.2.1.1 Likviditet, investeringer og administration

Som analysen i afsnit 3.2.1.1 til 3.2.1.3 viser, kan indførslen af underskudsbegrænsning få en række konse-

kvenser, ikke kun for multinationale selskaber med virke i Danmark, men også for danske selskaber, som

ikke opererer i udlandet, og i øvrigt for alle de virksomheder der har afholdt reelle driftsomkostninger og

yderligere opgjort den skattepligtige indkomst korrekt. Det er et faktum, at selskabernes skattebetaling frem-

rykkes, således at der skal betales skat i år med overskud over 7,5 mio.kr. Forslaget stiller krav til selskaber-

nes fremskaffelse af likviditet, særligt hvis overskuddet stammer fra illikvide reguleringer som bl.a. urealise-

rede kursgevinster indregnet efter lagerprincippet. Modsat kan der være en forventning om, at hvis et selskab

har realiseret et overskud på 7,5 mio.kr. og dette vedrører selskabets almindelige drift, må der ligeledes være

forøget likviditet i selskabet. Jo højere skattebetalingen er, jo større overskud er der genereret, og likviditeten

må i disse tilfælde følge denne udvikling. Vedtagelsen af underskudsbegrænsning medfører derfor større

krav til selskabernes fremskaffelse af likviditet. Nogle virksomheder vil muligvis få svært ved at stable yder-

ligere finansiering på benene. Finansieringen skulle komme fra banker eller øvrige investorer, og det er i de

senere år blevet endnu sværere at låne penge i banken. Endeligt må det nævnes, at det kan synes meget
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hæmmende for danske virksomheder at skulle låne penge, for at kunne betale skat. Likviditeten i selskaberne

kunne i stedet bruges på vækst og investering, som på sigt kunne gavne velfærdssamfundet.

Ved at tilføje flere regler til det i forvejen komplicerede regelsæt omkring opgørelse af skattepligtig ind-

komst og sambeskatningsindkomst må det forventes at der fremover vil opstå flere fejl ved opgørelse af den

skattepligtige indkomst, og dermed forkert skattebetaling. Lovforslaget kan dermed komme til at modvirke

den effekt, der oprindeligt var tiltænkt, nemlig at sikre korrekt skattebetaling. Selskaberne må forventes i

højere grad at søge hjælp hos revisorer og skatterådgivere, for at sikre at skatteopgørelsen foretages efter de

gældende regler.

Oprettelse af et elektronisk underskudsregister må dog vurderes at være et af de mest fornuftige tiltag i lov-

forslag L 173, idet underskudsregistret skal sikre at de eksisterende regler overholdes og at der ikke, tilsigtet

eller utilsigtet, sker fejl med anvendelsen af fremførbare underskud. Registret vil altså være et redskab for

skattemyndighederne til at kontrollere selskaberne og dermed understøtte formålet med L 173. Hvis det yder-

ligere var muligt for selskaberne at følge underskudsregistreret, kunne fejlagtige indkomstopgørelser mulig-

vis mindskes yderligere. Særligt for mindre selskaber, der ikke bruger revisors assistance til opgørelse af

skattepligtig indkomst og udfyldelse af selvangivelsesblanket er der risiko for fejl168.

4.2.1.2 F&U-selskaber
En af de brancher, som har fået meget opmærksom både fra erhvervslivet og organisationer er F&U-

branchen. Det kan vække forundring, at der på flere områder er fokus på gode vilkår for personer og virk-

somheder, der beskæftiger sig med forskning, men at der i L 173 ikke er taget højde for hvilken effekt det vil

have på denne type virksomheder. Skattekredit for F&U-selskaber, som blev indført i december 2011, synes

at være rettet mod de mindre virksomheder, med en øvre beløbsgrænse på 5 mio.kr. i F&U-omkostninger.

Den lave beløbsgrænse kan dog også skyldes, at det ville være en større udskrivning i, hvis større virksom-

heder inden for F&U, eksempelvis Novo-koncernen, Lundbeck, Bavarian Nordic mv. skulle have udbetalt

skatteværdien af deres F&U-aktivitet. Dog synes stramningerne i L 173 at være rettet mod større virksomhe-

der, og små F&U-selskaber kan muligvis gå fri. Der er ifølge direktør Steen Knudsen, fra biotekvirksomhe-

den Medical Prognosis Institute A/S, langt bedre betingelser for F&U-virksomheder i England, hvor der er

fradrag for omkostninger til F&U på 225%169. Spørgsmålet er således, om de danske F&U-selskaber vil flyt-

te deres aktivitet til udlandet på baggrund af de skattemæssige stramninger, der kan betyde væsentlig ned-

168
Det angives på selvangivelsesblanketten hvorvidt selskabet har fået assistance fra revisor ved opgørelse af skatte-

pligtig indkomst. Det formodes at denne oplysning gives, for at SKAT i højere grad kan foretage kontrol af skattepligtig
indkomst, der ikke er opgjort med assistance fra revisor.

169 Bilag 2 til L 173 2011-2012
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gang i det endelige afkast170. Der er mange faktorer, der spiller ind, og som der bør tages højde for, når en

investor eller virksomhed påtænker at igangsætte et forsknings- eller udviklingsprojekt. Der er i Danmark

gode rammevilkår, der understøtter denne type virksomheder, bl.a. kvalificeret og fleksibel arbejdskraft,

tidssvarende infrastruktur, gode undervisnings- og forskningsinstitutioner, statsstøttede projekter mv. Disse

vilkår vurderes dog også at være til stede i England eller andre lande i Europa og der kan derfor stilles

spørgsmål ved, hvor meget disse faktorer spiller ind ved valg af hjemsted for en F&U-virksomhed.

4.2.1.3 Entreprisevirksomheder
Der er flere virksomheder og brancheorganisationer der har kritiseret L 173 fordi det skulle have negativ

effekt for entreprisevirksomheder171. Som beskrevet i afsnit 3.2.1.4.2 bør virksomhederne anvende produkti-

onskriteriet i stedet for faktureringsprincippet, for at opnå den laveste skattebetaling. Der er ligeledes krav

om, at produktionskriteriet anvendes ved indregning i igangværende entrepriseopgaver i regnskabet, da det

giver det mest retvisende billede af selskabets aktiviteter og finansielle stilling. Det kan derfor være relevant

at undersøge, hvor mange virksomheder der reelt benytter sig af faktureringsmetoden, og hvad fordelene ved

denne metoden i virkeligheden er. Faktureringsmetoden har muligvis været anvendt i højere grad for år til-

bage, da der generelt blev anvendt et forsigtighedsprincip, når det kom til indregning og værdiansættelse af

indtægter. For udenlandske virksomheder med et fast driftssted i Danmark, som alene er af midlertidig ka-

rakter, kan underskudsbegrænsning dog blive et stort problem. Som eksempel herpå kan bl.a. nævnes bygge-

riet af Cityringen i København, hvor det italienske selskab Salini Construttori S.p.A. deltager i opførelsen af

den nye metro172. De nærmere detaljer omkring Salinis etablering i Danmark kendes ikke, ligesom det er

uvist om beskatning sker i den hjemmehørende stat eller Danmark. Hvis det dog forudsættes, at Salini har et

fast driftssted i Danmark og i årene op til færdiggørelsen af projektet etablerer væsentlige underskud, som

hidtil har været planlagt til modregning i den endelige gevinst, så er Salinis tilstedeværelse på det danske

marked væsentligt forandret og muligvis forringet, sammenlignet med de betingelser der var gældende ved

kontraktens indgåelse. Eventuelle fremførbare underskud vil gå tabt, hvis Salinis aktivitet i Danmark ophø-

rer. Det samlede afkast, som er opgjort ved kontraktens indgåelse, kan få et meget anderledes udfald for Sa-

lini, såfremt fremførbare underskud fra byggeriet ikke kan udnyttes fuldt ud i projektet. Den negative effekt

kan dermed begrænses for danske virksomheder, evt. ved at ændre princip, mens udenlandske virksomheder

med et fast driftssted og begrænset aktivitet i Danmark er væsentligt stillet. Skatteministeriet erkender, at der

vil gå underskud tabt, fordi der er virksomheder, som vil være opløst før det fulde underskud er anvendt173.

Det giver i sidste ende staten en merindtægt. Selvom det kan virke urimeligt for de virksomheder, der har

170 Se et eksempel herpå i figur 14

171 Jf. afsnit 3.2.1.4.2

172 Jf. årsrapport for Metroselskabet I/S 2012.
173 Jf. afsnit 3.2.1.1
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indgået kontrakter på baggrund af de hidtil gældende regler, bliver der ikke taget højde for dette i lovforsla-

get, eventuelt ved en overgangsregel.. Det kan muligvis skyldes, at den reelle effekt af vedtagelsen ikke vur-

deres væsentlig, eller at det ikke vurderes at virksomheder vil fravælge det danske marked på et sådant

grundlag.

4.2.1.4 Forsyningsvirksomheder

Det fremgår ikke af bemærkningerne til lovforslaget eller andre steder, at danskerne, som endelig forbruger,

skulle rammes af lovforslaget og det kan derfor virke en smule uhensigtsmæssigt, at forsyningsvirksomheder

bliver negativt påvirket af vedtagelsen af L 173. Forsyningsvirksomheder er som hovedregel en non-profit-

virksomhed og det kan diskuteres, om de er en del af dansk erhvervsliv174 da forsyningsvirksomhederne eksi-

sterer for borgernes skyld, på samme måde som børnehaver, hospitaler mv. Over- og underskud, som for

forsyningsvirksomheder benævner over- og underdækning, må anses for at være forskydninger mellem ind-

komstår, og ikke et udtryk for at virksomheden optjener overskud. Over en vilkårlig 10-årig periode, bør

virksomhedens drift bør være 0 – altså følge ’hvile-i-sig-selv’-princippet. Forsyningsvirksomheder er som

hovedregel ejet af kommunerne, og i nogle tilfælde er flere små kommuner gået sammen i et I/S om et fælles

forsyningsselskab175.

Der findes dog også private forsyningsvirksomheder, som driver deres virksomhed på grundlag af særlige

eller eksklusive rettigheder, der er indrømmet dem af en myndighed176. Det må antages, at også de privat

forsyningsvirksomheder er underlagt lovgivning, der sikrer at virksomheden ikke optjener overskud og kan

opspare reserver til uddeling. Yderligere anses det ikke sandsynligt, at forsyningsvirksomheder skulle have

selskaber i udlandet, som det er muligt at flytte indkomst til.

Da forsyningsvirksomhed stadig må anses for at være et offentligt anliggende, at forsyne borgerne med elek-

tricitet, vand, varme osv., er der dog stadig et aspekt af ’hvile-i-sig-selv’-princippet, der bør indgå uagtet om

virksomheden drives i offentligt eller privat regi. Som konkret eksempel er forsyningsvirksomhederne i Ros-

kilde valgt ud. Aktiviteten er fordelt på særskilte selskaber, som alle er ejet af Roskilde Forsyning Holding

A/S. Roskilde. Dette selskab er ejet af Roskilde Kommune177. Det fremgår af årsrapporten for Roskilde For-

syning Holding A/S at:

174 I skatteministeriets kommentar til høringssvar fra Dansk Fjernvarme fremgår det, at erhvervslivet skal bidrage til

finansieringen af velfærdssamfundet og skatteministeriet opfatter således forsyningsvirksomhederne som en del af er-

hvervslivet. Dette bekræftes yderligere af, at forsyningsvirksomhederne er underlagt skattepligt jf. SEL § 1 stk. 2e, 2f

og 2h.
175 Oplysningen er indhentet hos en branchekendt revisor, men kan ikke verificeres yderligere

176 Jf. http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Direktiver-love-og-

regler/Udbudsregler/Forsyningsvirksomhedsdirektivet/ - pr. 27.04.2013
177 Koncerndiagram: http://www.roskilde-forsyning.dk/media/123540/juridisk_model.pdf
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’Prisen på disse ydelser178 fastsættes efter ’hvile-i-sig-selv’-princippet. Det betyder, at virksomheden

ikke må tjene penge på sine forsyningsaktiviteter. Over tid skal indtægter og udgifter balancere, og

kunden skal alene betale de medgåede omkostninger.’179

Ovenstående må anse for at være praksis i branchen, da det i høringssvar gennemgået i afsnit 3.2.1.4.2 un-

derstøtter denne praksis. Videre fremgår det, at der i regnskabet vil blive optaget en saldo for regulerings-

mæssig over/underdækning, svarende til det beløb som selskabet forventer at opkræve i de kommende års

takster. Der sker således indregning af eventuelle over/underskud som skal udbetales til eller dækkes af for-

brugerne. Endelig er egenkapitalen i Roskilde Forsyning Holding A/S underlagt visse restriktioner, som ikke

giver udtryk for en udlodningsmulighed. Forsyningsvirksomhederne kan derfor synes at være utrolig langt

fra den gruppe af virksomheder, som lovforslaget oprindeligt var tiltænkt, nemlig erhvervslivet og navnlig

multinationale selskaber180. Problematikken omkring forsyningsvirksomheder er måske i virkeligheden, at

disse er underlagt beskatning efter selskabsskatteloven, når deres aktivitet adskiller sig markant fra øvrige

virksomheder med private aktionærer, profitmaksimering og udbytteudlodning. Det er dog ikke undersøgt

yderligere, hvorfor forsyningsvirksomhederne er etableret som kapitalselskaber og underlagt selskabslovgiv-

ning, men blot konstateret at der i denne forbindelse kan opstå uhensigtsmæssigheder.

4.2.1.5 Lagerbeskatning

Hovedreglen i dansk skatteret er, at indkomst er skattepligtig når denne er realiseret i overensstemmelse med

retserhvervelsesprincippet181. Lagerbeskatning er en fravigelse fra dette grundprincip. Dog er der mange

aktiver der lagerbeskattes i dag, og for virksomheder hvis aktivitet eller væsentligste aktiver er lagerbeskattet

kan der som beskrevet i afsnit 3.2.1.5 og vist i figur 14 være væsentlig usikkerhed for virksomheder med

denne type aktiver. Selvom det flere gange er præsenteret for skatteministeriet, at vedtagelsen af L 173 vil

have en direkte forværrende effekt på lagerbeskattede aktiver, er der ikke foretaget ændringer der tilgodeser

dette.

Det giver anledning til forundring, hvordan et lovforslag med åbenlyst uhensigtsmæssige og muligvis ska-

dende regler, kan blive vedtaget, når der gentagne gange er gjort opmærksom på, hvilken negativ effekter det

kan få. Underskudsbegrænsningen må derfor være vedtaget alene grundet på den likviditetsmæssige fordel,

178 Roskilde Forsyning håndterer forsyning af vand, varme og håndtering spildevand.

179 Årsrapport Roskilde forsyning Holding A/S 2011

180 Bemærkninger til lovforslag L 173 side 9
181 Jf. afsnit 3.2.2.1
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det vil medføre for staten. De fordele, der vil kunne opnås, synes ikke at være opvejet af de mange uhen-

sigtsmæssigheder der vil opstå.

4.2.2 Solidarisk hæftelse

4.2.2.1 Minoritetsaktionærer

Risikoprofilen for minoritetsaktionærer må forventes at stige, efter indførslen af solidarisk hæftelse. Udsig-

terne for minoritetsaktionærer er bl.a. subsidiær hæftelse for overskud og heraf følgende skatter, de ikke på

noget tidspunkt har haft indflydelse på at genere eller betale, hvilket kan virke urimeligt og ulogisk. Som

beskrevet i analyseafsnittet 3.2.2.2 vil effekten dog være vidt forskellig for små og store selskaber g af-

hængig af risiko. Risikoprofilen må antages at stige proportionalt med ejerandelen og det indskudte kapital.

Jo mere kapital der er indskudt, jo højere er risikoprofilen, ligesom høj ejerandel vil betyde højere risiko, idet

hæftelsen er forholdsmæssig fastsat herudfra. Det kan derfor føre til den overvejelse, om der i mindre grad

vil blive stiftet selskaber med en ligelig fordeling af ejerandel, eksempelvis 49 %/51%, og om store selskaber

i mindre grad vil indgå i samarbejder med mindre virksomheder med en relevant business case, der mangler

kapital. Udfaldet vil sandsynligvis være ja i nogle tilfælde.

4.2.2.2. Solidarisk hæftelse i helejede hovedaktionærselskaber

Solidarisk hæftelse i hovedaktionærkoncerner vil i mange tilfælde ikke være et konkret problem, i de tilfælde

hvor koncernen har én ejer, som ejer alle selskaber 100 %. Hvis reglerne om skattefri tilskud misbruges, som

beskrevet i afsnit 3.2.2, er reglerne om solidarisk hæftelse en udmærket måde at inddrive skatterne i sådan en

koncern på. Problemstillingen med solidarisk hæftelse må derfor anses for at være af teoretisk karakter, for

så vidt angår hovedaktionærkoncerner med én ejer.

4.2.2.3 Solidarisk hæftelse i børsnoterede selskaber

Da det må antages, at de fleste børsnoterede selskaber har en professionel bestyrelse, forventes det at disse

har kendskab til det ledelsesansvar der pålægges dem i deres hverv af bestyrelsesmedlem. Det vurderes

usandsynligt, at der skulle ske skatteunddragelse, i den grad som skatteministeriet har opstillet182, i et børsno-

teret selskab med en professionel bestyrelse. Skulle det alligevel være tilfældet, at et børsnoteret selskab

bevidst unddrager sig skattebetaling til Danmark, må selskabslovens bestemmelser om kapitalselskabets

ledelse træde i kraft. Også for børsnoterede virksomheder bør risikoprofilen tages i betragtning. Ejes der en

væsentlig ejerandel, eller er der indskudt kapital af en vis størrelse, må ledelsen i det indskydende selskab

altså sikre sig indflydelse, eksempelvis ved en bestyrelsespost.

182 Jf. afsnit 3.1.2
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4.2.2.4 Solidarisk hæftelse i F&U-selskaber

Som også det er tilfældet ved begrænsning i anvendelse af underskud, står F&U-selskaberne på skud i L 173.

Den ofte anvendte forretningsmodel183 vil ved vedtagelsen af solidarisk hæftelse blive udsat for pres fra sam-

arbejdspartnerne, idet der gennem det fælles ejede selskab vil opstå hæftelsesforhold. Store selskaber, som

ønsker at støtte mindre virksomheder i deres projekter, vil sandsynligvis udvælge disse samarbejdspartnere

mere nøje, hvis der overhovedet indgås denne type aftaler. Derudover kan ejerandelen komme til overvejel-

se, idet samarbejdspartneren med bestemmende indflydelse ’vinder’ sambeskatningsretten og dermed også

sikkerhed for, hvordan hæftelsen vil udvikle sig.

I det af Novozymes beskrevne hæftelsesforhold mellem Novo A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S

må det dog vurderes, at hæftelsen alene er af teoretisk karakter, da alle tre virksomheder er velkonsoliderede.

Det forekommer usandsynligt, at et selskab i Novo-koncernen vil flytte deres aktiver til et selskab i udlandet

for at efterlade den øvrige koncern på det danske marked med en skattegæld. Det samme vil sandsynligvis

gøre sig gældende for mange andre, danske børsnoterede koncerner, herunder Lundbeck-koncernen, som

også har henvendt og stillet sig kritisk overfor lovforslaget184. Den økonomiske konsekvens ved indførsel af

solidarisk hæftelse må derfor antages at være begrænset i det tilfælde, at der er tale om en børsnoteret kon-

cern, som fx den meget velkonsoliderede Novo-koncern. Henvendelserne fra Novo A/S185, Novozymes

A/S186 og Lundbeckfonden187 er meget enslydende og for de to førstnævnte, synes det at virke som var de

skrevet i fællesskab, hvilket ikke er utænkeligt. De tre selskaber repræsenterer en stor andel af virksomhe-

derne inden for F&U og deres fælles holdning og ageren herudfra kan forventes at få stor betydning. Det er

dog ikke holdningen, at skatteministeriet skal rette sig efter store virksomheders anbefalinger, fordi de er

store virksomheder på nationalt og globalt plan.

4.2.2.5 Alternativ lovgivning til inddrivelse af koncernskatter

Der er i analyseafsnittet 3.2.2 påvist en række negative konsekvenser, som solidarisk hæftelse kan medføre.

Som beskrevet i analysen, rammes både små og store virksomheder, og særligt selskaber med minoritetsakti-

onærer. F&U-selskaber vil ligeledes blive påvirket af solidarisk hæftelse, som kan medføre nedgang i aktivi-

teten og samarbejde på tværs af selskaber. Den øgede hæftelse medfører således mange problemstillinger,

blot for at sikre korrekt betaling fra selskaber, som har spekuleret i den gældende skattelovgivning. Der er

183 Se figur 13
184 Jf. bilag 6 til lovforslag L 173 2011-2012

185 Bilag 3 – L 173 2011/12

186 Bilag 5 – L 173 2011/12
187 Bilag 6 – L 173 2011/12
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derfor foretaget en perspektivering over problemstillingen, som skatteministeriet har mødt, og søgt at finde

hjemmel til at imødekomme dette i anden lovgivning.

Reglerne i konkurslovens kapitel 8 vedrørende omstødelse kan anvendes, hvis administrationsselskabet er

gået konkurs som følge af skattefri tilskud overført til øvrige selskaber i koncernen.

Her vil konkurslovens § 74 højst sandsynligt kunne finde anvendelse og de begunstigede datterselskaber skal

svare erstatning efter konkurslovens § 76.

Reglerne om ledelsesansvar ifølge selskabsloven188 bør også kunne finde anvendelse, jf. ovenstående afsnit

3.2.2.3.

Sidst kan der anvendes strafferetlige regler, hvis ledelsen har handlet groft uagtsomt.

Solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner kan forekomme at være et voldsomt og meget vidtgående

indgreb. Det er derfor søgt at finde alternative metoder til afdækning af skattevæsnets risiko for tab af ind-

tægter.

- Solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner fjernes og risikoen for tab af indtægter søges dækket ved

stramning af reglerne i selskabslovgivningen vedrørende ledelsesansvar, og eventuelt konkursretlige regler.

Hvorvidt de selskabsretlige og konkursretlige regler er anvendt i de sager, som skatteministeriet henviser til,

fremgår ikke og det er derfor ikke udelukket, at reglerne som er gældende i dag, vil være tilstrækkelige til at

dække problemstillingen.

- Solidarisk hæftelse skal alene gælde for koncerner med 100 pct. ejede datterselskaber, for ikke at straffe

eventuelle minoritetsaktionærer189. Hvis målet med solidarisk hæftelse er at ramme koncerner, som via skat-

tefrit tilskud flytter midler ud af landet, kan dette dog være en dårlig løsning. De koncerner, som ønsker at

udnytte reglerne om skattefrit tilskud til at undgå skattebetaling, vil i dette tilfælde blot organisere sig i ud af

solidarisk hæftelse ved at opbygge en koncernstruktur der tillader dette, ved at lade selskaber uden 100 pct.

ejerskab indgå i koncernen og dermed overføre værdier hertil. Det kan virke usandsynligt, at en koncern med

ejer A overfører værdier til et udenlandsk selskab, hvor ejer B ejer en andel, idet ejer B ligeledes vil opnå en

fordel. Denne model kunne dog anvendes som betaling fra ejer A til ejer B, som kunne føre det skattefritil-

skud videre op til sit eget 100 pct. ejede selskab ved en senere udlodning af udbytte.

188 Selskabslovens kapitel 7
189 Bl.a. foreslået af FSR – Danske Revisorer i høringssvar af 1. marts 2012.
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- Der genindføres valgfrihed omkring sambeskatning. For de koncerner, som vælger sambeskatning, skal

solidarisk hæftelse være obligatorisk. Det må vurderes at en del koncerner vil vælge dette, da sambeskatning

er en fordel for underskudsgivende selskaber, der får omdannet et skatteaktiv til tilgodehavende eller udbeta-

ling fra øvrige selskaber i koncernen. Der må dog være at foretrække at fastholde sambeskatningsregler og

stramme andre love, således at skatteunddragelse kan straffes, da der kan opstå mange besværligheder ved at

ændre reglerne om sambeskatning.

4.3 Generelle perspektiveringer over lovforlag L 173
Efter perspektivering over de omhandlede emner i lovforslag L 173, er der foretaget en generel vurdering af

forløbet omkring vedtagelsen heraf.

4.3.1 Hvorfor er der ikke foretaget flere ændringer til det oprindelige forslag, når dette blev mødt

massiv kritik fra erhvervslivet og brancheorganisationer?

Indførslen af begrænsning i underskudsfremførsel er som beskrevet i afsnit 3.1 foretaget som en del af fi-

nansloven for 2012, og har til formål at sikre staten en fremrykning af indtægter. Der er således tale om et

forslag der skal finansiere øvrige tiltag i finansloven. Der har ved behandlingen af lovforslaget været meget

få ændringer til det oprindelige forslag, på trods af en høj grad af tilbagemeldinger og forslag fra erhvervsli-

vet, til bedre setup af forslaget. De få ændringer kan muligvis begrundes med sammenhæng i finansloven og

den forventede indtægt, der er afsat fra underskudsbegrænsningen. Såfremt forslaget ændredes til selskaber-

nes fordel, ville budgettet ikke gå op og der ville mangle indtægter til finansiering af finansloven. Som det

fremgår af bilag 1 har 10 virksomheder og organisationer uopfordret har henvendt sig til skatteministeriet for

at kommentere på L 173. Blandt disse virksomheder er bl.a. Novo A/S, Novozymes A/S, Lundbeckfonden,

Bavarian Nordic, Dansk Byggeri, Bech Bruun og Deloitte190, som alle må anses for at være velansete og

respekterede virksomheder med anseelig indsigt i deres respektive områder. Det kan derfor føre til forun-

dring, at disse adspurgte virksomheders respons på lovforslaget er taget meget let. En del af de belyste uhen-

sigtsmæssigheder kunne muligvis være undgået ved at indføre overgangsregler, fritagelse for visse omkost-

ninger og aktiver eller lignende.

4.3.2 Multinationale selskaber rolle i Danmark

Det oprindelige formål med lovforslaget har været at sikre flere indtægter fra multinationale selskaber i

Danmark. De indførte stramninger må føre til øgede indtægter fra en række selskaber, herunder multinatio-

nale selskaber. Det vurderes derfor, at begrænsning i anvendelse af fremførbare underskud vil virke efter

hensigten. Handlingsplanen fra 2010 viste dog, at der ikke nødvendigvis manglede indtægter fra den gruppe

af selskaber. Hvis afkastkravet forhøjes yderligere fro multinationale selskaber i Danmark, kan det muligvis

føre til at disse overvejer deres position på det danske marked. Den offentlige debat omkring nulskattesel-

190 Se bilag 1 hvor en oversigt over samtlige høringssvar og øvrige henvendelser fremgår af
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skaber, synes udelukkende at være fokuseret på selskabsskatter. Hvilken værdi tillægges de multinationale

selskabers investeringer i Danmark, i form af opførsel af anlæg som bygninger mv. samt deres investering i

danske medarbejdere og indkomstskatter i virkeligheden? Det er i analysen påset, at der er væsentlige ind-

tægter fra selskabsskatter samt personskatter fra multinationale selskaber, ligesom skattevæsnet modtager

indirekte skatter som moms, punktafgifter, told mv. fra de multinationale selskabers aktivitet. Ville danske

investorer kunne udfylde det hul, der ville være hvis de multinationale selskaber trak sig ud af Danmark,

grundet på manglende attraktive vilkår? Som belyst af Dansk Erhverv i afsnit 3.1.2.4 er de multinationale

virksomheder langt bedre i produktiv performance, hvilket muligvis vil betyde at deres retræte vil påvirke

konkurrencen på det danske marked og dermed prisen på varer. Det må formodes, at der fra skatteministeri-

ets side, ikke er noget ønske om at de multinationale selskaber skal trække sig fra det danske marked. Målet

må derimod være at sikre korrekt skattebetaling til Danmark. Ved at stramme reglerne for underskudsbe-

grænsning sikres det ikke, at der sker korrekt skattebetaling, men alene at der vil ske hurtigere betaling.

Hvorvidt den skattepligtige indkomst og heraf følgende skattebetaling er opgjort korrekt, styrkes ikke ved

indførslen af L 173. Fokus bør derfor være på korrekt opgørelse af skattepligtig indkomst, herunder særlig

fokus på reglerne der regulerer muligheden for at flytte indkomst ud af Danmark. Disse forhold kan dog an-

ses for at være afdækket af de øvrige tiltag i L 173, herunder revisorerklæringer for underskudsselskaber.

4.4 Delkonklusion
Der er i ovenstående afsnit foretaget en perspektivering over, de incitamenter der har lægger til grund for

vedtagelse af begrænsning i underskudsfremførsel samt solidarisk hæftelse. Formålet med vedtagelsen af

begge har været at sikre korrekt og robust skattebetaling fra større selskaber i Danmark. Vedtagelse af be-

grænsning i anvendelse af fremførbare underskud vurderes dog ikke at understøtte korrekt skattebetaling,

men blot fremrykket betalingsfrist. Formålet med solidarisk hæftelse har været at lukke huller i lovgivnin-

gen, hvilket må vurderes at være opfyldt ved solidarisk hæftelse, om end det virker som et meget drastisk

middel til at opnå dette. Ved indførslen vil formålet med lovforslaget således delvist blive opfyldt, men sam-

tidig medfører det dog en række ulemper for virksomhederne. Der vil være øgede krav til selskabernes frem-

skaffelse af likviditet, som skal bruges på skattebetaling, i stedet for investeringer og vækst. Derudover vil

administrationen af det komplekse regelsæt sandsynligvis medføre flere fejl i skatteopgørelsen og dermed

have den modsatte effekt af, hvad der var formålet med lovforslaget. Endelig vil der blive indført et under-

skudregister, som må vurderes at være det mest fornuftige tiltag i de analyserede emner. Dette vurderes at

understøtte korrekt anvendelse af underskud og dermed formålet med lovforslaget. En række brancher vil

uhensigtsmæssigt blive ramt af begrænsning i fremførsel af underskud, og det kan overvejes om F&U-

virksomheder vil flytte deres aktivitet til lande med bedre afkastgrad. Derudover vil entreprisevirksomheder,

særligt dem med begrænset aktivitet i Danmark, blive negativt påvirket og dette kan anses for at være med

tilbagevirkende kraft. Endelig vil forsyningsvirksomheder, som ikke bør være skattebetalende, muligvis re-

sultere med betalbar skat og dermed bliver den endelige forbruger ramt af forslaget. Virksomheder med la-
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gerbeskattede aktiver kan blive nødsaget til delvist eller helt at realisere sineaktiver, for at kunne betale skat-

tebyrden af en endnu ikke realiseret gevinst. Dette synes langt fra at være formålet med forslaget.

Solidarisk hæftelse vil særligt for minoritetsaktionærer og F&U-selskaber få en negativ effekt, som kan be-

tyde at aktiviteten begrænses og der indgås færre samarbejder. Udnyttelse af reglerne om skattefri tilskud

kunne derfor søges dækket af alternativ lovgivning eller omlægges, således at minoritetsaktionærer ikke

påvirkes. Endelig er der perspektiveret behandlingen af lovforslaget, som synes at være vedtaget stort set

uden ændringer, på trods af massiv kritik og en del forslag til ændringer. Sidst er der foretaget en vurdering

fa de multinationale selskabers rolle i Danmark og hvilken effekt lovforslaget kan få, hvis de vurderer at det

danske marked går mod at være mindre attraktivt og dermed vælger at trække deres aktivitet ud af landet.
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Konklusion

Skatteministeriet ønskede med lovforslag L 173 at skabe et robust skattegrundlag i forhold til selskaber, og at

erhvervslivet, og særligt de multinationale selskaber, i højere grad skulle bidrage til finansiering af velfærds-

samfundet, som danner rammen for deres indtjening. Der har i de senere år været en debat omkring, hvorvidt

de multinationale selskaber har betalt for lidt eller ingen skat, og politikerne har ligeledes haft fokus på dette,

hvilket bl.a. udmøntede sig i en handlingsplan i 2010. Lovforslag L 173 er vedtaget, på trods af massiv kritik,

og der er i behandlingen af lovforslaget udvist meget lidt fleksibilitet i forhold til at ændre på forslaget.

Begrænsning i fremførsel af underskud vil få konsekvenser for en række større virksomheder, herunder mul-

tinationale, da bundgrænsen på 7,5 mio.kr. i disse tilfælde hurtigt vil blive nået, og selskaberne dermed skal

betale skat. Særligt vil det stille krav til virksomhedernes evne til at skaffe likviditet, da indkomst vil blive

beskattet tidligere, end det har været tilfældet før den 1. juli 2012. Hensigten med lovforslaget, altså at sikre

at erhvervslivet i højere grad skal bidrage til finansiering af det danske samfund, vil derfor blive realiseret.

Hvorvidt det i særlig grad bliver de multinationale selskaber der vil bidrage til finansieringen af velfærds-

samfundet, kan der dog stilles spørgsmål til. Andelen af dansk ejede multinationale koncerner er væsentligt

større, og de må derfor forventes at være den gruppe virksomheder som vil mærke effekten af lovforslaget

mest.

Analyser af de faktiske skattebetalinger, som blev foretaget i forbindelse med udarbejdelse af handlingspla-

nen fra 2010, viste at multinationale selskaber, både danskejede og udenlandsk ejede, betalte mere end 52%

af det samlede skatteprovenu i 2008, selvom denne gruppe af virksomheder kun udgjorde 1,6% af de sambe-

skattede enheder. Der var således ingen indikationer på, at disse virksomheder betalte for lidt i skat. Modsat

kunne Frank Aaen i en mindre undersøgelse påvise, at en række multinationale selskaber ikke havde betalt

skat i en årrække. Hensigten med handlingsplanen var dog en smule anderledes end lovforslag L 173, idet

handlingsplanen søgte at identificere eventuelle muligheder for omgåelse af skattereglerne for bl.a. tynd ka-

pitalisering og transfer pricing, og dermed muligheden for at flytte indkomst ud af landet. I lovforslag L 173

har hensigten med begrænsning i underskudsfremførsel i højere grad været finansiering af finansloven 2012.

Lovforslaget vil ikke kun ramme de selskaber, som i en årrække ikke har betalt skat, men ligeledes reelle

virksomheder. Som følge af stramningerne af reglerne, har lovforslaget mødt kritik fra en lang række virk-

somheder, som har søgt at belyse en række følgekonsekvenser som lovforslaget kan få. Særligt er lovforsla-

get uhensigtsmæssigt for virksomheder inden for forskning og udvikling, idet deres forretningsmodel og

afkastgrundlag vil være mindre attraktivt efter de nye regler. Her forventes det især, at virksomheder inden

for biotek vil imødegå væsentlig forværring i de skattemæssige vilkår. Dette kan værre overraskelse, idet
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Danmark i højere grad går mod at være et videnssamfund, hvor forskning og udvikling prioriteres højt. Der

er såedes også foretaget flere lempelser for virksomheder og personer, der beskæftiger sig med forskning og

udvikling. Effekten heraf synes dog at blive udlignet ved begrænsning i underskudsanvendelse.

Andre typer virksomheder, der ligesom biotekbranchen, er kendetegnet ved store engangsindtægter vil lige-

ledes blive konfronteret med lavere afkastgrader og dermed formindsket mulighed for at skaffe investorer.

Her kan bl.a. entreprisevirksomheder nævnes, og for disse vil i særlig grad faste driftssteder med begrænset

aktivitet i Danmark opleve et forringet afkast. Forsyningsvirksomheder, som generelt er underlagt et ’hvile-i-

sig-selv’-princip kan ligeledes forventes at skulle beskattes af eventuelle forskydninger i opkrævninger og

faktiske omkostninger. Det vil i dette tilfælde være den endelige forbruger der skal betale skatten. Endvidere

kan virksomheder med lagerbeskattede aktiver komme til at betale skat af en endnu ikke realiseret gevinst,

hvilket kan resultere i låneoptagelse eller realisation af gevinsten. Ovenstående problemstillinger blev under

behandlingen fremlagt for skatteministeriet, uden at dette gav anledning til at revurdere reglerne.

Den likviditetsmæssige fordel, som staten opnår, kan derfor forventes at blive opvejet af en række negative

påvirkninger fra selskaber og investorer, der finder det danske marked mindre attraktivt.

Selskaberne kan derfor overveje, om den negative effekt kan opvejes ved at foretage skatteoptimering, hvor

der anvendes mest muligt underskud, eller modsat opbygges mindst muligt underskud, i indkomståret før

begrænsningens ikrafttræden.

Vedtagelsen af solidarisk hæftelse i sambeskattede koncerner skyldes få sager, hvor selskaber har udnyttet

reglerne om skattefri tilskud til at unddrage sig skattebetaling. Solidarisk hæftelse kan derfor anses for at

være en værns regel til at sikre mod dette. Solidarisk hæftelse er dog et meget vidtgående indgreb, som kan

forventes at få en række økonomiske konsekvenser for bl.a. minoritetsaktionærer.

Risikoprofilen for minoritetsaktionærer afhænger dog af, hvilken type virksomhed der ejes aktier i, samt

hvor høj ejerandel og hvor meget kapital der er indskudt. For minoritetsaktionærer med en høj ejerandel, kan

solidarisk hæftelse få væsentlig betydning, som kan få økonomiske konsekvenser for minoritetsaktionæren.

Solidarisk hæftelse kan ligeledes forventes at få negative konsekvenser for F&U-selskaber, som indgår i

samarbejde med andre investorer. En række store virksomheder inden for medicinalindustrien, herunder No-

vo-koncernen, Lundbeck og Bavarian Nordic har kritiseret forslaget, da det kan medføre solidarisk hæftelse

med en række samarbejdspartnere, hvor der ikke er bestemmende indflydelse og dermed mulighed for at

påvirke de ledelsesmæssige dispositioner. Det kan derfor medføre at disse selskaber indgår færre eller slet
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ingen samarbejder med mindre virksomheder inden for F&U-området. Det må anses for at være væsentligt

forringende for branchen, da der er tale om store aktører på området.

Skatteunddragelse er i høj grad et resultat af ledelsesmæssige dispositioner og det kan derfor virke oplagt at

anvende selskabslovens regler om ledelsesansvar til at afdække risikoen for skatteunddragelse. Derudover

kan der i konkurssituationer søges omstødelse af forringende dispositioner. Er disse regler ikke tilstrækkelige

til at afdække problemstillingen, kan det i stedet overvejes at udvide rækkevidden heraf.

Alternativt bør solidarisk hæftelse alene omfatte 100% ejede koncerner. Det kan dog være uhensigtsmæssigt,

da reglerne dermed kan omgås ved at afstå aktier. Endelig er der mulighed for at ændre reglerne for sambe-

skatning, således at dette igen bliver frivilligt, men med solidarisk hæftelse.

Det må således konkluderes, at vedtagelsen af L 173 vil afdække det behov, der er belyst af skatteministeren

i bemærkningerne til lovforslaget. Det vil dog også medføre en række negative konsekvenser for virksomhe-

der, som kan resultere i øget likviditetsbehov, omlægning af strategi for visse brancher samt øget fokus på

skatteplanlægning, der skal sikre at virksomhederne rammes mindst muligt at reglerne. Derudover kan ind-

førsel af solidarisk hæftelse få negative konsekvenser for minoritetsaktionærer og virksomheder inden for

forskning og udvikling.
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 Dansk Erhverv som organisation:

http://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Sider/OmDanskErhverv.aspx

 Rapport om multinationale selskaber, udarbejdet af Frank Aaen: multinasserne.dk
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Bilag 1

Nedenfor er det oplistet, hvilke virksomheder, der har haft lovforlag L 173 i høring.

Deres respons på lovforslaget er angivet for underskudsfremførsel og solidarisk hæftelse i særskilte kolon-

ner. Derudover vises det ligeledes, hvilke virksomheder, der uopfordret har henvendt sig til skatteministeriet,

for at komme med input til lovforslaget. Der er modtaget 11 henvendelser fra 9 forskellige virksomheder.

HØRINGSSVAR
Virksomhed / organisation

Negativ over
for underskud

Negativ over for solidarisk
hæftelse

Advokatrådet x
CEPOS x x
Danmarks Rederiforening
Dansk Biotek x
Dansk Byggeri x
Dansk Erhverv x x
Dansk Fjernvarme x
Danske Skatteadvokater x x
DANVA x
Dansk Industri x x
DVCA x
Finansrådet x x
Forsikring og Pension
FSR - Danske Revisorer x x
Horesta x
Håndværksrådet x
Landbrug Fødevarer x x
KPMG
KL
Realkreditrådet x x
Skattefaglig Forening
Total 15 9

Henvendelser udenfor høring Negativ over for
underskud

Negativ over for solidarisk
hæftelse

Medical Prognosis Institute x
Novo x x
Novozymes x
Lundbeckfonden x x
Dansk Byggeri x
Novozymes (plancher) x
Bavarian Nordic x
Bech-Bruun x
FSR x
Deloitte x
FSR x
Total 4 9


