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Høring af forslag til lov om ændring af kildeskatte loven og selskabs-
skatteloven – L 10 
 
Videncentret for Landbrug har generelt ingen indvendinger mod lovforslaget. 
 
Formålet med lovforslaget synes at være fornuftigt, og lovforslaget har næppe nogen større 
betydning for virksomheder, der relaterer sig til landbrug og fødevarer.  
  
I relation til bemærkninger til lovforslaget har Videncentret dog et afklarende spørgsmål. 
I bemærkningernes punkt 3.1.2 står følgende:  
 

”I visse tilfælde vil danske selskaber m.v., som er minoritetsaktionærer i et andet 
dansk selskab, kunne foretage tilsvarende transaktioner, hvor de afhænder deres ak-
tier til et nyt fælles selskab og som vederlag dels modtager aktier i det ny fælles sel-
skab samt en fordring, der svarer til det skattepligtige udbytte, som de ellers ville ha-
ve modtaget af de afståede aktier. Den foreslåede bestemmelse omfatter derfor også 
tilfælde, hvor det overdragende selskab er hjemmehørende her i landet. Det medfø-
rer, at selskabet bliver skattepligtigt af det vederlag, som ikke består af aktier, med-
mindre udbytte ikke skal beskattes efter de almindelige skatteregler.” 

  
Vedrørende samme situation står der i bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmel-
ser, nærmere til § 2 nr. 4, følgende:  
 

”I praksis vil bestemmelsen typisk omfatte dels tilfælde, hvor overdrageren er et 
udenlandsk selskab m.v., der er hjemmehørende i et land uden for EU, som ikke har 
en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, og hvor de overdragne aktier er 
datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, dels tilfælde, hvor overdrageren er 
et dansk eller udenlandsk selskab, og de overdragne aktier ikke opfylder betingel-
serne for at være datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier.” 

  
Videncentret formoder at bemærkningerne retter sig mod den ”foreslåede” ABL § 4c, der 
skal have virkning fra og med 1. januar 2013.  (Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 12-
0174303. 30. august 2012). Bestemmelsen medfører skattefrihed henholdsvis ingen tabs-
fradrag for selskaber der ejer < 10 % af aktiekapitalen i et ”unoteret” selskab.  
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Udbytte til foranstående selskaber vil dog fortsat være skattepligtigt. Videncentret foreslår 
at dette tydeliggøres i bemærkningerne, samt at situationen eksemplificeres.   
 
Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er du velkommen til at rette 
henvendelse til undertegnede eller Christian Homilius, tlf. 8740 5163 (træffes fra 2/11-12)   
 
 

Venlig hilsen 
 
 
Susanne Møberg  
Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat 
Skattekonsulent  
Cand. Oecon 
 
T  +45 8740 5190 (direkte)M  
M +45 3060 4404 
E smo@vfl.dk  

 


