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Skattestyrelsen
Hannemanns Allé 25
2300 København
Att.: kasper.rheimer.andersen@sktst.dk
Høringssvaret er sendt elektronisk til SKTST-Hovedpostkasse Jura og
kasper.rheimer.andersen@sktst.dk.

Høring af udkast til bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger vedr. partiel substanstest
i henhold til selskabsskatteloven § 32, stk. 5, nr. 3, litra b, 8. pkt., j.nr. 21-1141434

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til
bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger vedr. partiel substanstest i henhold til
selskabsskatteloven § 32, stk. 5, nr. 3, litra b, 8. pkt., som er sendt i høring den 1. december 2021.
Vores bemærkninger fremgår nedenfor.
I lyset af de stigende administrationskrav for dansk erhvervsliv, vil Landbrug & Fødevarer - med
respekt for almindelig forvaltningsret - gerne appellere til, at Skatteforvaltningen fortsat har fokus på
at minimere administrative byrder og dermed omkostninger i forbindelse med implementering af ny
lovgivning og justering af ældre lovgivning. Ambitionen bør fortsat være enklere regler og færre
byrder uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Af bekendtgørelsens § 10, stk. 2 fremgår det, at Skatteforvaltningen i løbet af en skattekontrol efter
en konkret vurdering eksempelvis kan anmode om nedenstående oplysninger, jf. bestemmelsens nr.
4 og 5.
4) Kopi af regnskaber, årsrapporter, kontospecifikationer samt bilag m.v. anvendt til brug for
koncernens konsoliderede regnskab.
5) Kopi af oplysningsskemaer, selvangivelser og årsopgørelser m.v. indgivet til den udenlandske
skattemyndighed.
Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at Skatteforvaltningen alene anmoder om materiale, der vedrører
den enhed der revideres, og dermed ikke anmoder om materiale der er anvendt til koncernens
konsoliderede regnskab. Det er endvidere Landbrug & Fødevarers opfordring, at Skatteforvaltningen
ikke anmoder om oplysninger, der kan rekvireres via en kompetent myndighed og/eller udveksling af
oplysninger med udlandet.
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Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Maria Eun Elkjær
Chefkonsulent
Erhverv
T
E

+45 2939 2503
maee@lf.dk

