
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. september 2014

Forslag
til

Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven
(Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.)

§ 1

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114
af 18. september 2013, som ændret ved § 9 i lov nr. 792 af
28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats.
Ved opgørelsen af satsen finder § 9, 2.-5. pkt., anvendelse.
Den herved opgjorte sats oprundes derefter til nærmeste hele
procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct.«

2. I § 10 indsættes som stk. 6-9:
»Stk. 6. Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikker-

hed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses
det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikker-
hedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf.
dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt,
hvor der stilles sikkerhed.

Stk. 7. Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstil-
lelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig
disposition.

Stk. 8. Stk. 6 finder ikke anvendelse for gæld med pant i
ejendomme omfattet af § 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., i det omfang
gælden ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af ud-
gifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af
ejendomsværdien, eller den kontante anskaffelsessum for
den del af ejendommen, der tjener til bolig for den skatte-
pligtige. Vurderingen efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt,
hvor der gives pant i ejendommen.

Stk. 9. Stk. 6 finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillel-
se, der etableres fra og med den 11. juni 2014 til og med den
31. december 2017, i det omfang sikkerhedsstillelsen afløser
en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, og
beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige
værdi af en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni

2014, opgøres pr. 10. juni 2014 som det laveste beløb af en-
ten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse.«

3. I § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »afkastsatsen efter § 9«
til: »rentekorrektionssatsen efter § 9 a«.

4. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »kapitalafkastsatsen efter
§ 9« til: »rentekorrektionssatsen efter § 9 a«.

5. I § 11, stk. 2, 3. pkt., ændres »afkastsatsen« til: »rentekor-
rektionssatsen«.

6. I § 11 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Er betingelserne i stk. 1, 1. pkt., opfyldte, kan der

ikke foretages foreløbig beskatning efter § 10, stk. 2.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7.
december 2010, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 274 af
26. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 A, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:
»Det er endvidere en betingelse for overtagelse efter stk.

5, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er ud-
lignet inden overtagelsen.«

2. I § 26 A, stk. 7, 2. pkt., ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. september 2014.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3-5, har virkning fra og med ind-

komståret 2015. For skattepligtige, som den 11. juni 2014
har påbegyndt indkomståret 2015, har § 1, nr. 1 og 3-5, dog
først virkning fra og med indkomståret 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for sikkerhedsstillelse, der
foretages fra og med den 11. juni 2014.
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Stk. 4. § 1, nr. 6, har virkning for indkomst erhvervet fra
og med den 11. juni 2014, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Står aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til
sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen,
den 1. januar 2018, kan der, så længe aktiverne står til sik-
kerhed, ikke foretages foreløbig beskatning efter virksom-
hedsskattelovens § 10, stk. 2, for indkomst erhvervet fra og
med den 1. januar 2018. 1. pkt. finder ikke anvendelse for
sikkerhedsstillelse omfattet af virksomhedsskattelovens §
10, stk. 6, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2. Hvis et eller
flere af aktiverne, jf. 1. pkt., var stillet til sikkerhed den 10.
juni 2014, overføres et beløb svarende til eventuelt virksom-
hedsoverskud i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og
med den 31. december 2017, der er beskattet foreløbigt efter
virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, til den skattepligtige
med virkning fra den 1. januar 2018. Virksomhedsskattelo-
vens § 10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2,
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Stk. 5 og 8 og § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse,
hvis den numeriske værdi af en negativ saldo på indskuds-
kontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med
tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ik-
ke overstiger 500.000 kr. Uanset 1. pkt. finder § 1, nr. 6, dog
anvendelse fra og med det indkomstår, hvor en saldo på ind-
skudskontoen bliver negativ eller en negativ saldo forøges.
Ved opgørelsen af bagatelgrænsen efter 1. pkt. finder virk-
somhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne
lovs § 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse. Sikkerhedsstillelse,
jf. 1. pkt., opgøres som det laveste beløb af enten gældens
kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni
2014. Uanset 1. pkt. finder § 1, nr. 6, dog anvendelse, hvis
en negativ saldo på indskudskontoen forøges som følge af
stk. 8.

Stk. 7. Ved en opdeling af indkomstårets indkomst i flere
perioder, jf. stk. 4 og 5, skal udgifter vedrørende indkomst-
året, der ikke kan henføres til et bestemt tidspunkt, fordeles
forholdsmæssigt på perioderne. Den skattepligtige kan dog
vælge at fordele virksomhedens skattepligtige overskud for-
holdsmæssigt på perioderne.

Stk. 8. Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit I i
virksomhedsskatteloven, kan omgøre valg af selvangivne
oplysninger for indkomståret 2013 vedrørende overførsel af
finansielle aktiver og passiver og indskud, jf. virksomheds-
skattelovens § 2, stk. 5, 2. pkt., og beløb, der er bogført på

mellemregningskontoen, jf. virksomhedsskattelovens § 4 a,
stk. 1. Skattepligtige kan kun omgøre valg, jf. 1. pkt., hvis
de omfattes af denne lovs § 1, nr. 6, eller de har stillet akti-
ver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for
gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, den 10. juni
2014. 2. pkt. finder ikke anvendelse for skattepligtige, der
omfattes af stk. 6. Omgørelse efter 1. pkt. kan meddeles til
og med den 31. marts 2015.

Stk. 9. § 2, nr. 1, har virkning for selvangivelsesvalg, jf.
kildeskattelovens § 26 A, stk. 6, som ændret ved denne lovs
§ 2, nr. 1, der meddeles fra og med den 3. september 2014.

Stk. 10. Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit I i
virksomhedsskatteloven, har mulighed for ekstraordinær
nulstilling af indskudskontoen på tidspunktet, hvor virksom-
hedsordningen første gang anvendes, jf. virksomhedsskatte-
lovens § 3, stk. 2. Ekstraordinær nulstilling efter 1. pkt. på-
virker ikke reguleringer på indskudskontoen efter det tids-
punkt, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes.
Ved ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen skal betin-
gelserne i virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, være opfyldt.
Det er endvidere en betingelse for ekstraordinær nulstilling
af indskudskontoen, at der er opnået tilladelse hertil fra told-
og skatteforvaltningen. Ansøgning om tilladelse efter 4. pkt.
skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen senest den
31. marts 2015. Opnår den skattepligtige tilladelse til ekstra-
ordinær nulstilling af indskudskontoen, har nulstillingen,
med tillæg og fradrag for reguleringer efter det tidspunkt,
hvor virksomhedsordningen første gang anvendes, virkning
fra begyndelsen af indkomståret 2014.

§ 4

Stk. 1. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirke-
skat for indkomstårene 2014 og 2015 efter § 16 i lov om
kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for
den beregnede virkning af de ændringer i udskrivnings-
grundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2014 og 2015,
der følger af denne lovs § 1.

Stk. 2. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat
og kirkeskat efter stk. 1 fastsættes af økonomi- og indenrigs-
ministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende ind-
komståret 2014, der foreligger pr. 1. maj 2016, og de oplys-
ninger vedrørende indkomståret 2015, der foreligger pr. 1.
maj 2017.

Folketinget, den 9. september 2014

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint
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