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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1301 af 21/ 9 2017 
 

SKAT sadler om – 
selskabers omlægning af indkomstår 

 
 
I 2016 ”strammede” SKAT muligheden for omlægning af selskabers indkomstår. Nu er der sket en lempelse – vi 
er tilbage! 
 
 
 

Omlægning af selskabers indkomstår (SKM2017.553) 

I 2016 udsendte SKAT et styresignal (SKM2016.133) om muligheden for omlægning af indkomstår efter 

reglen i selskabsskattelovens § 10, stk. 2. 

 

Efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. punktum kan et tidligere benyttet indkomstår omlægges til et 

andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for ”selskabet”, såsom 

hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller 

koncerntilhørsforhold. 

 

Det var SKATs opfattelse, at ved ”selskabet” skulle forstås administrationsselskabet, og derved kunne 

der ikke ske omlægning af et indkomstår, hvis det var begrundet i eksempelvis en brancheændring i et 

datterselskab. 

 

I det nye styresignal fra 2017 har SKAT nu meddelt, at der igen kan ske omlægning af regnskabsår, 

selv om det er en brancheændring mv. i et datterselskab, der er årsagen til ønsket om omlægning. 

Sådanne ændringer af indkomstår skal fortsat ”kun” meddeles til SKAT inden udløbet af det indkomstår, 

der ønskes omlagt. 

 

Efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. punktum kan et tidligere benyttet indkomstår efter tilladelse 

fra SKAT omlægges til et andet indkomstår, hvis omlægningen er begrundet i ”andre forhold i selskabet”. 
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I 2016 var det også på dette punkt SKATs opfattelse, at der ved ”selskabet” skulle forstås 

administrationsselskabet. 

 

I det nye styresignal fra 2017 har SKAT nu meddelt, at der igen kan ske omlægning af regnskabsår, 

selv om det er andre forhold i et datterselskab, der er årsagen til ønsket om omlægning. Sådanne 

ændringer kan fortsat kun ske efter tilladelse fra SKAT. 

  
 
 

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


