Advokatrådet

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF.

1402 København K

33 96 97 98

DATO: 16. marts 2016
SAGSNR.: 2016 - 770
ID NR.: 394018

juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Høring - over forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af
aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og
forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds
Ved e-mail af 23. februar 2016 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
1. Formålet med lovforslaget er bl.a. at bringe erhvervsbeskatningen i
overensstemmelse med EU-retten på en række punkter, hvor den gældende
lovgivning er i strid med EU-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed.
Efter det oprindelige udkast til lovforslag af 5. oktober 2015 skulle loven
træde i kraft den 1. juli 2016. Advokatrådet noterer sig, at lovforslaget
nuancerer ikrafttrædelsestidspunktet ud fra en række konkrete vurderinger
med henblik på at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med EUretten tilbage i tid.
2. I lovforslaget foreslås der som opfølgning på Nordea-dommen fra EUDomstolen (C-48/1) en justering af reglerne om genbeskatning af
udenlandske underskud fra før 2005 i faste driftssteder.
Den præcise afgrænsning af dommens rækkevidde ift. dansk ret, herunder ift.
dagældende ligningslovs § 33 E, giver anledning til betydelig tvivl.
Advokatrådet anbefaler derfor, at Skatteministeriet genovervejer, om der med
lovforslaget sker en tilstrækkelig tilpasning i forhold til EU-retten.
3. Selskaber, der er hjemmehørende i EU/EØS og ejer mindst 10 pct. af
aktiekapitalen i et dansk selskab, bliver efter gældende ret beskattet med 27
pct. af udbytter fra det danske selskab. Det foreslås som følge af EU-retten, at
indkomstskatten for udenlandske selskaber, der er begrænset skattepligtige af
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udbytter og afståelsessummer, der behandles som udbytter, jf.
selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, nedsættes fra 27 pct. til 22 pct. af det
samlede beløb.
Advokatrådet ønsker i denne sammenhæng at præcisere, at et dansk
moderselskab under i øvrigt tilsvarende forhold skattefritages af sådanne
udbytter. Skatteministeriet opfordres til at præsentere en grundig
argumentation for, hvorfor andet end "0" i koncernforhold ikke er i strid med
EU-retten.
4. Med lovforslaget ændres ikke på indeholdelsesprocentsatsen i
kildeskattelovens § 65. Det udloddende selskab vil derfor fortsat skulle
indeholde 27 pct. af det samlede udbytte. Det udenlandske selskab vil kunne
tilbagesøge forskellen mellem den indeholdte skat og indkomstskatten.
Skatteministeriet opfordres samtidig til at genoverveje, om dette er i
overensstemmelse med EU-retten samt til at præcisere hvilke hensyn, der
begrunder den foreslåede ordning.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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