REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1326 af 3/5 2018
Et ”broget” lovforslag
Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der justerer retstilstanden på en række områder inden for
erhvervsbeskatningen.

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven mv. (L 237)
Der er tale om et meget ”broget” lovforslag, som indeholder en række ændringer og justeringer på såvel
skatte- som momsområdet.

Ej fast driftssted ved passive investeringer
Der foreslås indsat en undtagelsesbestemmelse i henholdsvis selskabsskattelovens § 2 og
kildeskattelovens § 2 om begrænset skattepligt for virksomhed med fast driftssted i Danmark.
Efter undtagelsesbestemmelsen vil aktiviteter i form af investering i aktier, finansielle kontrakter mv.
omfattet af kursgevinstloven ikke blive anset som erhvervsudøvelse/fast driftssted i Danmark,
medmindre der er tale om næringsvirksomhed.
Der er dog indsat en værnsregel, der betyder, at der alligevel kan være tale om indkomst i et fast
driftssted, nemlig i de tilfælde, hvor interesseforbundne parter omfattet af ligningslovens § 2 har danske
skattepligtige erhvervsaktiviteter, hvor investeringsaktiviteterne reelt er en del af denne aktivitet. Disse
investeringsaktiviteter kan således ikke udskilles for derved at opnå dansk skattefrihed.

Tynd kapitalisering – selskabsskattelovens § 11
Selskabsskattelovens § 11 indebærer, at tyndt kapitaliserede selskabers adgang til at fradrage renter
og kurstab på kontrollerede lån beskæres.
Der forslås indsat en bestemmelse i selskabsskattelovens § 11, stk. 7, hvorefter:
•

renter og kursgevinster ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis
lånedebitor er hjemmehørende i et andet land, der er medlem af EU eller EØS, og ikke kunne
have fået fradrag for de tilsvarende beløb, hvis debitor havde været skattepligtig i Danmark, og
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ikke – efter regler om tynd kapitalisering i det andet land – har fået fradrag for de tilsvarende
beløb.

Øvrige ændringer
Lovforslaget indeholder i hovedtræk endvidere følgende ændringer:
•

Beskatning af beløb, som pengeinstitutter videregiver til deres kunder som følge af modtagne
provisioner fra et investeringsinstitut

•

Reglen om modregning af indeholdt udbytteskat i årets indkomstskat, udvides til også at omfatte
begrænset skattepligtig med fast driftssted i Danmark

•

Adgang til skattefri fusion af andelskasser med et A/S, der har tilladelse til at drive
pengeinstitutvirksomhed

•

Adgangen til at få godtgjort moms af energiafgifter.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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