
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012

Forslag
til

Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,
skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

(Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers
skattebetalinger m.v.)

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten
(ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28.
oktober 2011, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 433 af 16.
maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 X, stk. 2, ændres »selskabsskattelovens § 31, stk. 6«
til: »selskabsskattelovens § 31, stk. 8«.

2. § 15 ophæves.

3. I § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b, og § 16 B, stk. 2, nr. 2, litra
b, ændres »90/435/EØF« til: »2011/96/EU«.

4. I § 33, stk. 3 og to steder i stk. 4, ændres »90/434/EØF«
til: »2009/133/EF«.

5. I § 33 H, stk. 1, ændres »§ 15« til: »selskabsskattelovens
§ 12«.

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
(selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7.
december 2010, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 254 af 30.
marts 2011 og § 4 i lov nr. 624 af 14. juni 2011 og senest
ved § 10 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende
ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om
en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning,
partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af
aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater

og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige
hjemsted mellem medlemsstater, EU-Tidende 2009, nr.
L 310, side 34. Loven indeholder bestemmelser, der
gennemfører Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. no-
vember 2011 om en fælles beskatningsordning for mo-
der- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater,
EU-Tidende 2011, nr. L 345, side 8. Loven indeholder
bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv
2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for
beskatning af renter og royalties, der betales mellem
associerede selskaber i forskellige medlemsstater, EU-
Tidende 2003, nr. L 157, side 49, som ændret ved Rå-
dets direktiv 2004/66/EF af 26. april 2004 om tilpas-
ning af bl.a. Rådets direktiv 2003/49/EF på området
frie varebevægelser, fri udveksling af tjenesteydelser,
landbrug, transportpolitik og beskatning som følge af
Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands,
Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slo-
vakiets tiltrædelse, EU-Tidende 2004, nr. L 168, side
35, ved Rådets direktiv 2004/76/EF af 29. april 2004
om ændring af direktiv 2003/49/EF, for så vidt angår
visse medlemsstaters mulighed for at anvende over-
gangsperioder ved anvendelsen af en fælles ordning for
beskatning af renter og royalties, der betales mellem
associerede selskaber i forskellige medlemsstater, EU-
Tidende 2004, nr. L 157, side 106, og ved Rådets di-
rektiv 2006/98/EF af 20. november 2006 om tilpasning
af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende
2006, nr. L 363, side 129.«

2. I § 2, stk. 1, litra a, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

3. I § 2, stk. 1, litra c, 3. og 4. pkt., ændres »90/435/EØF«
til: »2011/96/EU«, og i 5. pkt. ændres »artikel 2, stk. 1, litra
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a, i direktiv 90/435/EØF« til: »artikel 2, litra a, nr. i, i direk-
tiv 2011/96/EU«.

4. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Indkomst i et fast driftssted her i landet opgøres

som den indkomst, som driftsstedet kunne have opnået, her-
under ved dets interne transaktioner med andre dele af det
foretagende, som driftsstedet er en del af, hvis det havde væ-
ret et særskilt og uafhængigt foretagende, der var beskæfti-
get med samme eller lignende virksomhed under samme el-
ler lignende vilkår, under hensyn til de funktioner, der udfø-
res, de aktiver, der anvendes, og de risici, der påtages af det
pågældende foretagende gennem driftsstedet. Hvis der er
indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den frem-
mede stat, Færøerne eller Grønland, hvor det pågældende
foretagende er hjemmehørende, og denne overenskomsts ar-
tikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formu-
leret i overensstemmelse med 1. pkt., opgøres indkomsten i
driftsstedet dog i overensstemmelse med den pågældende
artikel.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

5. I § 2, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »litra a), b) og f)« til:
»litra b og f«.

6. I § 2, stk. 4 og 6, der bliver stk. 5 og 7, ændres »stk. 1-3«
til: »stk. 1-4«.

7. I § 2 A, stk. 5, § 2 C, stk. 5, § 3 A, stk. 6, og § 11 B, stk. 5,
ændres »ligningslovens § 15« til: »§ 12«.

8. I § 3 A, stk. 5, § 10, stk. 5, § 29 A, stk. 3, og § 29 B, stk. 2,
ændres »§ 31, stk. 4« til: »§ 31, stk. 6«.

9. I § 8 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
»Stk. 6. Indkomst i et fast driftssted i en fremmed stat, på

Færøerne eller i Grønland opgøres som den fortjeneste, som
driftsstedet kunne have opnået, herunder ved dets interne
transaktioner med andre dele af det foretagende, som drifts-
stedet er en del af, hvis det havde været et særskilt og uaf-
hængigt foretagende, der var beskæftiget med samme eller
lignende virksomhed under samme eller lignende vilkår, un-
der hensyn til de funktioner, der udføres, de aktiver, der an-
vendes, og de risici, der påtages af det pågældende foreta-
gende gennem driftsstedet. Hvis der er indgået en dobbelt-
beskatningsoverenskomst med den fremmede stat, Færøerne
eller Grønland, hvor det faste driftssted er beliggende, og
denne overenskomsts artikel om fortjeneste ved erhvervs-
virksomhed ikke er formuleret i overensstemmelse med 1.
pkt., opgøres indkomsten i driftsstedet dog i overensstem-
melse med den pågældende artikel.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

10. I § 8 A, stk. 2, og § 11 B, stk. 8, ændres »§ 31, stk. 3« til:
»§ 31, stk. 5«.

11. Efter § 11 C indsættes:

»§ 12. Hvis den skattepligtige indkomst udviser under-
skud, kan dette underskud fradrages ved opgørelsen af den

skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår efter
reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages
fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke
overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et
herefter resterende underskud kan fradrages i 60 pct. af den
del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbe-
løbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelo-
vens § 20.

Stk. 3. Underskud kan kun fremføres til fradrag i et senere
indkomstår, i det omfang det ikke efter reglerne i stk. 2 kan
rummes i tidligere års indkomst.

Stk. 4. Hvis et selskab m.v. vælger at anvende reglerne i §
31, stk. 9, eller ligningslovens § 33 H, stk. 1, og dette valg
medfører, at den opgjorte skattepligtige indkomst i ind-
komståret udgør et større beløb end den skattepligtige ind-
komst i indkomståret opgjort efter reglen i stk. 2, finder reg-
len i stk. 2 ikke anvendelse i det pågældende indkomstår.

§ 12 A. Opnår et selskab m.v. i et indkomstår en tvangs-
akkord i en rekonstruktion, nedsættes uudnyttede fremfør-
selsberettigede underskud og dernæst uudnyttede fradrags-
berettigede tab, der kan fremføres efter reglerne i aktieavan-
cebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinst-
lovens § 31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3, og ejendomsavancebe-
skatningslovens § 6, stk. 3, fra det pågældende og tidligere
indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat, jf.
dog stk. 2. Nedsættelsen sker med virkning for det ind-
komstår, hvori tvangsakkorden stadfæstes, og for senere
indkomstår.

Stk. 2. Nedsættelsesbeløbet efter stk. 1 reduceres:
1) Med den del af nedsættelsesbeløbet, som er skatteplig-

tigt for debitorselskabet.
2) Med den del af debitorselskabets indkomst, der hidrø-

rer fra selskabets frigørelse for gældsforpligtelser, der
udgør skattefrit udbytte efter § 13, stk. 1, nr. 2, eller
skattefrit tilskud efter § 31 D.

3) I det omfang debitorselskabet efter reglerne i kursge-
vinstlovens §§ 8 og 24 A ikke skal medregne gevinsten
på gælden ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3. En hel eller delvis konvertering af gælden til aktier
eller konvertible obligationer sidestilles med en gældsned-
sættelse. I disse tilfælde nedsættes underskuddet med det be-
løb, hvormed den konverterede fordrings pålydende oversti-
ger den konverterede fordrings kursværdi på tidspunktet for
konverteringen.

§ 12 B. § 12 A finder tilsvarende anvendelse på aftaler
om en samlet ordning mellem et debitorselskab og dets kre-
ditorer om bortfald eller nedsættelse af selskabets gæld (fri-
villig akkord).

§ 12 C. § 12 A finder tilsvarende anvendelse, i det om-
fang nedbringelse eller indfrielse af en fordring sker i for-
bindelse med et tilskud efter § 31 D eller et kapitalindskud
til debitorselskabet eller til et selskab m.v., hvori debitorsel-
skabet ejer mere end 10 pct. af aktie- eller anpartskapitalen,
når kapitalindskuddet direkte eller indirekte foretages:
1) Af kreditor for fordringen eller kreditors ægtefælle.
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2) Af et selskab, hvori kreditor eller kreditors ægtefælle
direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie- el-
ler anpartskapitalen eller direkte eller indirekte råder
over mere end 50 pct. af stemmerne.

3) Af en person, som alene eller sammen med sin ægte-
fælle direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af ak-
tie- eller anpartskapitalen i kreditorselskabet eller råder
over mere end 50 pct. af stemmerne.

4) Af et selskab, der er koncernforbundet med kreditorsel-
skabet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

5) Af en kautionist for fordringen og af personer og sel-
skaber m.v., der har den i nr. 1-4 nævnte tilknytning til
kautionisten.

6) Af en tidligere kreditor eller kautionist for fordringen
og af personer og selskaber, der har den i nr. 1-4 nævn-
te tilknytning til den tidligere kreditor eller kautionist.
Det er dog en betingelse, at fordringens eller kautions-
forpligtelsens overdragelse må anses for at være sket i
forbindelse med kapitalindskuddet.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis nedbringelsen
eller indfrielsen svarer til en samlet ordning mellem debitor-
selskabet og dets kreditorer. Hvis kapitalindskuddet sker i
forbindelse med erhvervelse af aktier eller konvertible obli-
gationer i debitorselskabet, finder § 12 A, stk. 3, tilsvarende
anvendelse.

Stk. 3. Ved opgørelse af nedsættelsesbeløbet bortses fra
det foretagne tilskud eller kapitalindskud.

Stk. 4. Nedsættelsesbeløbet efter stk. 3 reduceres:
1) Med den del af nedsættelsesbeløbet, som er skatteplig-

tigt for debitorselskabet.
2) I det omfang debitorselskabet efter reglerne i kursge-

vinstlovens § 8 på tidspunktet for nedbringelsen eller
indfrielsen af fordringen eller den regresfordring, kau-
tionisten ville have opnået ved en eventuel kautionsbe-
taling, ikke skulle medregne en eventuel gevinst på for-
dringen eller regresfordringen ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Det beløb, som nedsættelsesbeløbet skal reduceres
med efter stk. 4, nr. 2, opgøres som forskellen mellem på
den ene side kreditors anskaffelsessum for den pågældende
fordring eller den anskaffelsessum for regresfordringen,
kautionisten ville have efter en eventuel kautionsbetaling
vedrørende den pågældende fordring, og på den anden side
fordringens kursværdi på indfrielsestidspunktet, idet der
bortses fra det foretagne kapitalindskud.

§ 12 D. Hvis mere end 50 pct. af aktiekapitalen i et sel-
skab eller andelene i en forening omfattet af § 1, stk. 1, nr.
1, 2 eller 4, eller § 2, stk. 1, litra a, eller et tilsvarende sel-
skab m.v. omfattet af § 2 A, stk. 1, ved indkomstårets udløb
ejes af andre aktionærer eller deltagere end ved begyndelsen
af et tidligere indkomstår, hvori den skattepligtige indkomst
udviste underskud, kan underskuddet ikke nedbringe den
skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets
positive nettokapitalindtægter, jf. stk. 3, med tillæg af ind-
komst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler
og skibe. Tilsvarende gælder, hvis andre aktionærer eller
deltagere ved indkomstårets udløb end ved begyndelsen af

underskudsåret råder over mere end 50 pct. af den samlede
stemmeværdi.

Stk. 2. Ved ændring af ejerkredsen som nævnt i stk. 1, 1.
pkt., eller ændring af stemmeværdien som nævnt i stk. 1, 2.
pkt., kan underskuddet endvidere ikke nedbringe den skatte-
pligtige indkomst, hvis selskabet eller foreningen på tids-
punktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller ande-
le eller for ændring af råden over stemmeværdien i det væ-
sentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig akti-
vitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datter-
selskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapita-
len. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis selskabet eller
foreningen fra stiftelsen og indtil tidspunktet for ændring i
ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af
råden over stemmeværdien ikke har drevet erhvervsmæssig
virksomhed.

Stk. 3. Nettokapitalindtægterne opgøres som summen af
1) renteindtægter og renteudgifter samt fradrag efter lig-

ningslovens § 6,
2) skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter

kursgevinstloven,
3) udbytte efter ligningslovens § 16 A,
4) skattepligtige gevinster eller fradragsberettigede tab

ved afståelse af aktier efter aktieavancebeskatningslo-
ven og ligningslovens § 16 B og

5) de i ligningslovens § 8, stk. 3, omhandlede provisioner
m.v.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse
1) på selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et re-

guleret marked, eller
2) hvis den i stk. 1 nævnte ændring i selskabets ejerkreds

skyldes overdragelse af kapitalandele m.v. til personer,
som er nævnt i boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra a-f, en
ægtefælle, forældres afkom eller stedforældre.

Stk. 5. Hvis et selskab eller en forening omfattet af § 1,
stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, eller § 2, stk. 1, litra a, eller et tilsva-
rende selskab m.v. omfattet af § 2 A, stk. 1, ejer 25 pct. eller
derover (moderselskabet eller moderforeningen) af aktieka-
pitalen i et andet selskab (datterselskabet) eller af andele i en
anden forening (datterforening), anses ikke moderselskabet
eller moderforeningen, men aktionærerne i moderselskabet
eller deltagerne i moderforeningen ved anvendelsen af stk. 1
og 2 for at eje aktierne i datterselskabet eller andelene i dat-
terforeningen efter deres forholdsmæssige andel af moder-
selskabets aktiekapital eller af moderforeningens andel.

Stk. 6. Stk. 5 gælder ikke for moderselskaber, hvis aktier
er optaget til handel på et reguleret marked. Et modersel-
skab, hvis aktier er blevet optaget til handel på et reguleret
marked mellem begyndelsen af underskudsåret og afslutnin-
gen af det indkomstår, hvori underskuddet ønskes fradraget,
kan dog med fremtidig virkning vælge at anvende reglerne i
stk. 5, hvis aktierne i moderselskabet er noteret på navn.
Hvis aktierne i et moderselskab i samme periode som nævnt
i 2. pkt. ophører med at være optaget til handel på et regule-
ret marked, anses dette ikke for et ejerskifte ved anvendelse
af stk. 1 og 2. Ved en aktieombytning, hvor et selskabs ejer-
kreds efter 1. pkt. skifter fra aktionærerne i et selskab, hvis
aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked, til et
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selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, kan sidstnævnte selskab med fremtidig virkning vælge
at anvende reglerne i stk. 5, hvis aktierne er noteret på navn.
Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse for moderselskaber,
hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked,
og moderforeninger, der har hjemsted i en stat, med hvilken
Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst,
Grønland eller Færøerne eller i et land inden for Den Euro-
pæiske Union. Det gælder dog kun, hvis ejerandele i datter-
selskabet mellem begyndelsen af underskudsåret og afslut-
ningen af det indkomstår, hvori underskuddet ønskes fradra-
get, er overdraget til enten moderselskabet efter 5. pkt. eller
et andet datterselskab, hvori moderselskabet i den nævnte
periode ejer mindst 25 pct. af ejerandele. 5. og 6. pkt. finder
tilsvarende anvendelse for foreninger. Hvis et moderselskab
eller en moderforening mellem begyndelsen af underskuds-
året og afslutningen af det indkomstår, hvori underskuddet
ønskes fradraget, har nedbragt sin ejerandel til mindre end
25 pct. eller forhøjet sin ejerandel til 25 pct. eller derover,
anvendes reglerne i stk. 5 ved afgørelsen af, om der er sket
ejerskifte efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Begrænsningen i stk. 1, 1. pkt., hvorefter under-
skuddet ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst til
et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtæg-
ter, gælder ikke for underskud hidrørende fra indkomstår,
hvori selskabet i hele indkomståret drev virksomhed som
pengeinstitut, forsikringsselskab, investeringsforening eller
realkreditinstitut eller i øvrigt udøvede næring ved køb og
salg af fordringer eller drev næringsvirksomhed ved finan-
siering.«

12. I § 13, stk. 1, nr. 2, 3. og 4. pkt., § 31 D, stk. 1, og § 32,
stk. 2, ændres »90/435/EØF« til: »2011/96/EU«.

13. I § 31, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:
»Selskaber og foreninger m.v., der ikke kan være omfattet

af § 12, stk. 2 og 3, anses dog ikke for koncernforbundne
med selskaber og foreninger m.v., der kan være omfattet af
§ 12, stk. 2 og 3.«

14. I § 31, stk. 1, 3. pkt., der bliver stk. 1, 4. pkt., ændres
»stk. 2-7« til: »stk. 2-9«.

15. § 31, stk. 2, 3.-8. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Før sambeskatningsindkomsten opgøres, modregner

hvert overskudsgivende selskab først den del af egne under-
skud fra indkomstperioder inden sambeskatningen, der kan
rummes i indkomstårets positive indkomst. Et selskabs un-
derskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen kan
kun modregnes i selskabets eget overskud. Herefter modreg-
ner hvert overskudsgivende selskab den del af egne under-
skud fra tidligere indkomstperioder under sambeskatningen,
der kan rummes i indkomstårets resterende positive ind-
komst. Hvis der herefter både er selskaber med positiv ind-
komst og selskaber med negativ indkomst i sambeskatnin-
gen, fordeles den del af indkomstårets underskud, der kan
rummes i andre selskabers positive indkomst, forholdsmæs-
sigt mellem de selskaber, der har positiv indkomst. Hvis der
herefter fortsat er selskaber med positiv indkomst, modreg-

nes forholdsmæssigt den del af andre selskabers resterende
underskud fra tidligere indkomstperioder under sambeskat-
ningen, der kan rummes i indkomstårets positive indkomst.
Er der fortsat selskaber med resterende underskud i ind-
komståret eller resterende underskud fra tidligere indkomst-
perioder, fremføres disse til modregning i efterfølgende ind-
komstår efter reglerne herom. Et selskab, der modregner un-
derskud fra tidligere indkomstperioder, skal modregne de
ældste underskud først. Et selskabs underskud fra tidligere
indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet sel-
skab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor det
underskudsgivende selskab har været sambeskattet med det
andet selskab og sambeskatningen ikke efterfølgende har
været afbrudt.«

16. I § 31 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:
»Stk. 3. § 12, stk. 2, gælder samlet for de sambeskattede

selskaber. § 12, stk. 2, anvendes kun, hvis summen af de
sambeskattede selskabers indkomst i indkomståret er posi-
tiv. Den samlede begrænsning efter § 12, stk. 2, fordeles for-
holdsmæssigt mellem de sambeskattede selskabers fremfør-
selsberettigede underskud, jf. stk. 2, 3., 5. og 7. pkt., således
at modregning af hvert underskud kun kan ske med den an-
del af underskuddet, der svarer til forholdet mellem den del
af de samlede underskud, der efter § 12, stk. 2, kan fradra-
ges i indkomståret, og de samlede underskud, der ville kun-
ne fradrages i indkomståret, hvis § 12, stk. 2, ikke fandt an-
vendelse.

Stk. 4. Det modtagende selskab i en skattefri omstrukture-
ring efter fusionsskatteloven kan ikke modregne andre sam-
beskattede selskabers og faste driftssteders underskud fra
indkomstår før omstruktureringen. 1. pkt. gælder ikke, hvis
det indskydende selskab i omstruktureringen indgik i sam-
beskatning med det modtagende selskab i det eller de ind-
komstår, hvori underskuddet opstod, og det indskydende
selskab ikke direkte eller indirekte har deltaget i en skattefri
omstrukturering med et ikkesambeskattet selskab i eller ef-
ter underskudsåret.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 5-9.

17. § 31, stk. 4, 10. og 11. pkt., der bliver stk. 6, 10. og 11.
pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber,
hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet di-
rekte eller indirekte af det ultimative moderselskab, jf. § 31
C, hæfter solidarisk sammen med selskabet for den del af
indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og
renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til
selskabet. Selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstå-
rets udløb er ejet direkte eller indirekte af selskabet eller sel-
skaber, der hæfter solidarisk efter 10. pkt., hæfter ligeledes
solidarisk sammen med selskabet. Ejerandele, der besiddes
af den i kursgevinstlovens § 4, stk. 2, nævnte aktionærkreds,
medregnes ved opgørelsen af kapitalandele efter 10. og 11.
pkt. Er der forgæves forsøgt udlæg for skattebeløb hos de
selskaber, der hæfter solidarisk efter 10. og 11. pkt., kan
kravet gøres gældende mod andre selskaber i sambeskatnin-
gen, dog maksimalt den del af kravet, der svarer til den an-
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del af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller
indirekte af det ultimative moderselskab. Træder et selskab
ud af sambeskatningen, hæfter det udtrædende selskab fra
tidspunktet for udtrædelsen kun for den del af indkomstskat-
ten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der
vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet,
medmindre den samme aktionærkreds, jf. kursgevinstlovens
§ 4, stk. 2, fortsat direkte eller indirekte råder over mere end
halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræ-
den.«

18. I § 31, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »ligningslovens
§ 15« til: »§ 12«.

19. § 31 A, stk. 4, 3. og 4. pkt., ophæves, og i stedet indsæt-
tes:

»Udpegningen sker efter samme kriterier som i § 31,
stk. 6. Det ultimative moderselskab hæfter solidarisk med
selskaber omfattet af § 31, stk. 6, 10.-12. pkt., for indkomst-
skat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende
indkomståret samt administrationsselskabets eventuelle gen-
beskatningsforpligtelse. § 31, stk. 6, 13. og 14. pkt., finder
tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab
ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven),
jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret
bl.a. ved § 1 i lov nr. 624 af 14. juni 2011 og senest ved § 1 i
lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om
en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning,
partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af
aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater
og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige
hjemsted mellem medlemsstater, EU-Tidende 2009, nr.
L 310, side 34.«

2. I § 4 A, stk. 2 og stk. 3, nr. 3, ændres »90/435/EØF« til:
»2011/96/EU«.

3. I § 36, stk. 1, ændres »90/434/EØF« til: »2009/133/EF«.

§ 4

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v.
(fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 3.
november 2010, som ændret ved § 17 i lov nr. 516 af 12.
juni 2009, § 4 i lov nr. 254 af 30. marts 2011 og § 4 i lov nr.
433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om
en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning,
partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af

aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater
og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige
hjemsted mellem medlemsstater, EU-Tidende 2009, nr.
L 310, side 34.«

2. I § 5, stk. 3, og § 8, stk. 1, ændres »selskabsskattelovens
§ 31, stk. 3« til: »selskabsskattelovens § 31, stk. 5«.

3. I § 8, stk. 6, 1. pkt., § 14 a, stk. 2, § 14 d, stk. 4, § 14 f,
stk. 2, § 14 g, stk. 2, § 14 h, stk. 2, § 14 i, stk. 2, § 14 j,
stk. 2, § 14 k, stk. 2, og § 14 l, stk. 2, ændres »ligningslovens
§ 15« til: »selskabsskattelovens § 12«.

4. I § 8, stk. 6, indsættes efter 2. pkt.:
»2. pkt. gælder ikke, hvis det modtagende selskab eller fa-

ste driftssted ved en skattefri omstrukturering direkte eller
indirekte har modtaget aktiver eller passiver fra selskaber,
som ikke var en del af sambeskatningskredsen på det tids-
punkt, da underskuddet opstod.«

5. I § 8, stk. 7, ændres »ligningslovens § 15, stk. 12« til:
»selskabsskattelovens § 12 D, stk. 7«.

6. I § 14, stk. 1, indsættes som nr. 12:
»12) Når en af de i nr. 4 nævnte gensidige forsikringsfor-

eninger fusionerer med et datterselskab, der er omfat-
tet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og
den modtagende gensidige forsikringsforening besid-
der samtlige aktier eller anparter i det indskydende
selskab.«

7. I § 14 d, stk. 7, ændres »ligningslovens § 15, stk. 7 og 8«
til: »selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1-3«.

8. I § 15, stk. 2 og 3, § 15 a, stk. 1, og 15 c, stk. 1, ændres
»90/434/EØF« til: »2009/133/EF«.

9. I § 15, stk. 4, ændres »90/434/EØF« til: »2009/133/EF«,
og »90/435/EØF« ændres til: »2011/96/EU«.

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7.
december 2010, som ændret bl.a. ved § 5 i lov 254 af 30.
marts 2011 og senest ved § 5 i lov nr. 433 af 16. maj 2012,
foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

2. § 2, stk. 1, nr. 4, 7. pkt., affattes således:
»For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten gevinst,

tab og udbytte på aktier, når afkastet vedrører det faste
driftssted, herunder gevinst, tab og udbytte af aktier, der ind-
går i driftsstedets anlægskapital.«

3. I § 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

4. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Indkomst i et fast driftssted her i landet opgøres

som den indkomst, som driftsstedet kunne have opnået, her-
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under ved dets interne transaktioner med andre dele af det
foretagende, som driftsstedet er en del af, hvis det havde væ-
ret et særskilt og uafhængigt foretagende, der var beskæfti-
get med samme eller lignende virksomhed under samme el-
ler lignende vilkår, under hensyn til de funktioner, der udfø-
res, de aktiver, der anvendes, og de risici, der påtages af det
pågældende foretagende gennem driftsstedet. Hvis der er
indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den frem-
mede stat, Færøerne eller Grønland, hvor det pågældende
foretagende er hjemmehørende, og denne overenskomsts ar-
tikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formu-
leret i overensstemmelse med 1. pkt., opgøres indkomsten i
driftsstedet dog i overensstemmelse med den pågældende
artikel.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

5. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »nr. 1, 2, 4, 5, 7 og
9-29« til: »nr. 1, 2, 5, 7 og 9-29«.

6. Efter § 24 B indsættes:

»§ 25. Indkomst i et fast driftssted i en fremmed stat, på
Færøerne eller i Grønland opgøres som den indkomst, som
driftsstedet kunne have opnået, herunder ved dets interne
transaktioner med det foretagende, som driftsstedet er en del
af, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagen-
de, der var beskæftiget med samme eller lignende virksom-
hed under samme eller lignende vilkår, under hensyn til de
funktioner, der udføres, de aktiver, der anvendes, og de risi-
ci, der påtages af personen eller dødsboet gennem det faste
driftssted. Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoveren-
skomst med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland,
hvor driftsstedet er beliggende, og denne overenskomsts ar-
tikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formu-
leret i overensstemmelse med 1. pkt., opgøres indkomsten i
driftsstedet dog i overensstemmelse med den pågældende
artikel.«

7. I § 69 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Selskaber m.v., der på indeholdelsestidspunktet er

sambeskattede, jf. selskabsskattelovens § 31, med det sel-
skab m.v., der over for det offentlige er forpligtiget til beta-
ling efter reglerne i stk. 1 eller 2, hæfter for udbytteskat,
royaltyskat og renteskat, samt tillæg og renter. Selskabsskat-
telovens § 31, stk. 6, 10.-14. pkt., finder tilsvarende anven-
delse.«

8. Efter § 69 A indsættes:

»§ 69 B. Har nogen, der er skattepligtige efter § 2 eller
selskabsskattelovens § 2, modtaget udbytte, royalty eller
renter, hvori der efter §§ 65-65 D er indeholdt kildeskat,
som overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst, direktiv 2011/96/EU om en fælles be-
skatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskelli-
ge medlemsstater eller direktiv 2003/49/EU om en fælles
ordning for beskatning af renter eller royalties, tilbagebeta-
les beløbet inden 6 måneder fra told- og skatteforvaltningens
modtagelse af anmodning om tilbagebetaling. Sker tilbage-
betaling efter dette tidspunkt, tilkommer der den skatteplig-

tige en rente svarende til renten efter opkrævningslovens §
7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt må-
ned.

Stk. 2. Kan told- og skatteforvaltningen på grund af mod-
tagerens forhold ikke foretage kontrol af, om betingelserne
for tilbagebetaling af kildeskat er opfyldt, afbrydes udbeta-
lingsfristen efter stk. 1, indtil modtagerens forhold ikke læn-
gere hindrer kontrol.

Stk. 3. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling
på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende ri-
siko for tab, kan forvaltningen kræve sikkerhedsstillelse af
modtageren. Told- og skatteforvaltningen kan kun kræve
sikkerhedsstillelse, hvis kravet om indeholdelse af kildeskat
er omtvistet og ikke endeligt afgjort ved en administrativ
klageinstans eller domstolene.«

9. I § 74, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »royaltyskat,«: »rente-
skat«.

§ 6

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af
27. oktober 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »ligningslovens § 15« til: »selskabs-
skattelovens § 12«.

2. § 4, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Selskaber, der er sambeskattede, jf. selskabsskat-

telovens § 31, i indkomståret forud for det indkomstår, hvori
konkursdekretet afsiges, hæfter for skatter af et af selskaber-
nes konkursindkomst. Selskabsskattelovens § 31, stk. 6,
10.-14. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Hvis selskaber er
undergivet international sambeskatning, jf. selskabsskattelo-
vens § 31 A, i indkomståret forud for det indkomstår, hvor
konkursdekret afsiges, hæfter det ultimative moderselskab
solidarisk med selskaber omfattet af selskabsskattelovens
§ 31, stk. 6, 10. og 11. pkt., når skatterne inden dekretet ville
have været omfattet af hæftelsen i selskabsskattelovens § 31
A, stk. 4.«

§ 7

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med
kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 971 af 20. september 2011, foretages
følgende ændring:

1. § 25, stk. 4, ophæves.

§ 8

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27.
juni 2011, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 433 af 16.
maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 B indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge virk-

somheder omfattet af stk. 1 eller 6 at indsende en erklæring
som nævnt i revisorlovens § 1, stk. 2, om dokumentationen
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som nævnt ovenfor i stk. 5, 2. pkt. Det er en betingelse for
erklæringspålægget, at virksomheden har haft kontrollerede
transaktioner med fysiske eller juridiske personer i lande
uden for EU eller EØS, med hvilke Danmark ikke har ind-
gået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller at virksom-
heden ifølge virksomhedens årsrapporter har haft gennem-
snitligt driftsmæssigt underskud i 4 på hinanden følgende
indkomstår, hvoraf det seneste er det indkomstår, for hvilket
erklæringspålægget gives, målt som resultat af primær drift
før finansiering, ekstraordinære poster og skat. Dog anven-
des for forsikringsvirksomheder forsikringsteknisk resultat
som driftsresultatmål. For øvrige finansielle virksomheder
anvendes resultat før skat som driftsresultatmål. Det er end-
videre en betingelse, at det for kontrollen af virksomhedens
skattemæssige forhold er hensigtsmæssigt og relevant for
told- og skatteforvaltningen at indhente erklæringen. Fristen
for indsendelse af erklæringen er mindst 90 dage regnet fra
pålæggets datering. Pålægget kan tidligst gives 7 dage efter
modtagelsen af dokumentationen efter stk. 5, 2. pkt. Told-
og skatteforvaltningens afgørelse om indhentelse af en revi-
sorerklæring kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed. Dog kan afgørelsen påklages til Landsskatteretten,
hvis told- og skatteforvaltningen henlægger sagen uden at
gennemføre en ændring af virksomhedens selvangivne ind-
komst foretaget på baggrund af den indkaldte dokumenta-
tion, eller hvis forvaltningen gennemfører en nedsættelse af
den selvangivne indkomst foretaget på baggrund af den ind-
kaldte dokumentation. Klagefristen er i de tilfælde 3 måne-
der regnet fra forvaltningens underretning til virksomheden
om henlæggelsen eller nedsættelsen. Endvidere kan afgørel-
sen prøves i forbindelse med en klage over en ændring af
virksomhedens selvangivne indkomst foretaget på baggrund
af den indkaldte dokumentation. Ved klage efter denne be-
stemmelses 9. og 11. pkt. finder skatteforvaltningslovens
§§ 42-46 tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltnin-
gen kan fastsætte nærmere regler om erklæringens indhold
og afgivelse samt fristen for indsendelse af erklæringen.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

2. I § 3 B, stk. 8, der bliver stk. 9, indsættes efter »6«: »eller
indsendt erklæring efter stk. 8«.

3. I § 14 indsættes som stk. 5 og 6:
»Stk. 5. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 2 og

3 vedrørende indberetninger til indkomstregisteret skal der
tages hensyn til antal ansatte i den indberettende virksom-
hed.

Stk. 6. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 4
skal der tages hensyn til virksomhedens omsætning eller an-
tal af ansatte. Det skal anses for en skærpende omstændig-
hed, at overtrædelsen er begået som led i en systematisk
overtrædelse af skattelovgivningen.«

4. § 17, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller af grov

uagtsomhed undlader rettidigt at indsende den skriftlige do-
kumentation, som der er pligt til at udarbejde efter § 3 B,

stk. 5 og 6, eller indhente revisorerklæring efter § 3 B,
stk. 8.«

5. I § 17 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1-3

skal der tages hensyn til den økonomiske fordel af overtræ-
delsen. Det skal anses for en skærpende omstændighed, at
overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtræ-
delse af skattelovgivningen.«

§ 9

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af
23. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 indsættes som stk. 2-4:
»Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan told- og skatte-

forvaltningen offentliggøre følgende oplysninger om skatte-
pligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1,
litra a og b, og fondsbeskatningslovens § 1, medmindre de
pågældende er fritaget for selvangivelsespligt efter skatte-
kontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, eller fondsbeskat-
ningsloven § 15, stk. 2 eller 3:
1) Den skattepligtige indkomst efter fradrag af underskud

fra tidligere indkomstår.
2) Årets anvendte underskud fra tidligere indkomstår.
3) Den beregnede skat for indkomståret.
4) Hvilken skattepligtsbestemmelse i selskabsskatteloven

eller fondsbeskatningsloven selskabet m.v. er omfattet
af, og om selskabet m.v. beskattes efter tonnageskatte-
loven.

Stk. 3. For selskaber m.v. omfattet af kulbrinteskatteloven
omfatter stk. 2, nr. 1-3, tillige oplysninger vedrørende sel-
skabets kulbrinteindkomst m.v.

Stk. 4. Indgår selskabet m.v. i en sambeskatning, kan op-
lysningerne efter stk. 2, nr. 1-3, offentliggøres samlet for de
sambeskattede selskaber m.v. med angivelse af, hvilke sel-
skaber m.v. der indgår i sambeskatningen.«

2. I § 19, stk. 5, indsættes som nr. 7:
»7) Afgørelser om revisorerklæringspålæg efter skattekon-

trollovens § 3 B, stk. 8.«

3. I § 42 b indsættes som nr. 4:
»4) Klager over revisorerklæringspålæg efter skattekontrol-

lovens § 3 B, stk. 8.«

4. I § 54, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »transaktioner«: »eller
revisorerklæringer«.

§ 10

I lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af
selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af
selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen),
som ændret ved § 5 i lov nr. 1182 af 12. december 2005, §
14 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og § 6 i lov nr. 344 af 18.
april 2007, foretages følgende ændring:

7



1. I § 15, stk. 8, 5. pkt., ændres »ligningslovens § 15« til:
»selskabsskattelovens § 12«.

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog
stk. 10.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2 og 5, § 2, nr. 7, 11, 13, 15 og 18, sel-
skabsskattelovens § 31, stk. 3, som affattet ved denne lovs
§ 2, nr. 16, § 4, nr. 2, 3, 5 og 7, § 6, nr. 1, og § 10, har virk-
ning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller
senere.

Stk. 3. § 2, nr. 2, 4-6 og 9, og § 5, nr. 2, og 4-6, har virk-
ning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller
senere. Den skattepligtige kan dog vælge, at reglerne i § 2,
nr. 2, 4-6 og 9, og § 5, nr. 2 og 4-6, også skal have virkning
for tidligere indkomstår, dog tidligst for indkomståret 2012.

Stk. 4. Selskabsskattelovens § 31, stk. 4, som affattet ved
denne lovs § 2, nr. 16, og § 4, nr. 4, har virkning for om-
struktureringer, der vedtages den 1. juli 2012 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 17 og 19, har virkning for indkomstår, der
påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. Indgiver et selskab
ansøgning om omlægning af indkomstår den 1. juli 2012 el-
ler senere, således at indkomståret 2012 begynder før den 1.
juli 2012, anses indkomståret for påbegyndt den 1. juli 2012
eller senere.

Stk. 6. § 4, nr. 6, har virkning for fusioner med fusionsda-
to den 1. januar 2012 eller senere.

Stk. 7. § 5, nr. 7, har virkning for skattebetalinger, der for-
falder til betaling den 1. juli 2012 eller senere.

Stk. 8. § 5, nr. 8, har virkning for anmodninger om tilba-
gebetaling af kildeskatter, der ikke er afgjort af told- og
skatteforvaltningen senest den 30. juni 2012. Dette gælder,
uanset at indeholdelse af kildeskat er sket før den 1. juli
2012.

Stk. 9. § 6, nr. 2, har virkning for konkursindkomst, hvor
konkursdekretet afsiges den 1. juli 2012 eller senere.

Stk. 10. § 8, nr. 1, 2 og 4, samt § 9, nr. 2-4, træder i kraft
den 1. januar 2013.

Folketinget, den 13. juni 2012

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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