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Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er 

nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for 

indkomståret 2014 via SKAT’s TastSelv-system (frist for 

indberetning er som bekendt 1. september 2015). 

Vi benytter derfor her lejligheden til at sætte fokus på nogle 

udvalgte emner, der vil have betydning ved udarbejdelse af 

selvangivelsen for 2014, herunder de ændringer, hvor det 

bestemt ikke er blevet nemmere.

Der er bl.a. tale om følgende:

• Kontrollerede transaktioner skal nu angives med 

konkrete beløb pr. transaktionsart, såfremt de samlede 

koncerninterne transaktioner overstiger 5 mio. kr. 

Herudover skal det for hver enkelt transaktion oplyses, 

hvilke landekategorier der har været transaktioner med.

• Der er kommet en række nye felter på 

selvangivelsesblanketten, hvor selskaberne nu i videre 

omfang end tidligere skal oplyse om specifikke 

hændelser (rekonstruktioner, omstruktureringer mv.) i 

indkomståret.

Vi håber, at dette Tax Matters’ fokus på selvangivelsen for 

2014 vil være en hjælp ude i økonomi- og 

skatteafdelingerne, og vi står naturligvis til rådighed, 

såfremt der måtte være behov for uddybende kommentarer 

mv. 

Selvangivelsessæsonen er skudt i gang!
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Detaljeringsniveauet for oplysninger om kontrollerede transaktioner er øget væsentligt. 

Nu skal alle transaktioner angives med beløb for henholdsvis køb og salg pr. 

transaktionsart, ligesom det for hver transaktionsart skal fremgå, hvilken landekategori 

(DK, EU mv.) transaktionen er foretaget med.

Øget krav til oplysninger om kontrollerede 

transaktioner 

Kontrollerede transaktioner er nu en integreret del af 

selvangivelsen for selskaber, hvor omfanget af 

kontrollerede transaktioner overstiger 5 mio. kr. 

De definerede transaktionsarter er fortsat varer, 

services, leje og leasing, immaterielle aktiver, 

finansierings-poster, tilskud og andre 

indtægter/udgifter.

Som noget nyt skal der oplyses faktiske beløb pr. 

transaktionsart. Beløbene kan afrundes, hvilket 

eksempelvis betyder, at varesalg over 1 mio. kr. kan 

afrundes til nærmeste hele million, mens beløb under 

1 mio. kr. kan afrundes til nærmeste hele 100 tkr. For 

beløb under 100 tkr. kan der afrundes til nærmeste 

hele 1.000 kr. – dog mindst 1 kr. Transaktioner til en 

samlet værdi på 0 kr. skal anføres med 0.

For hver enkelt transaktionsart skal det desuden 

oplyses, om selskabet har haft den pågældende 

transaktionstype med selskaber i henholdsvis: 

1. DK

2. EU/EØS

3. Stater uden for EU/EØS, som DK har en TP-

relevant dobbeltbeskatningsoverenskomst med

4. Stater uden for EU/EØS, som DK ikke har en TP-

relevant dobbeltbeskatningsoverenskomst med

For de samlede koncerninterne transaktioner, som det 

pågældende selskab har haft, skal der herudover oplyses 

om det nøjagtige antal enheder, der har været 

kontrollerede transaktioner med i henholdsvis:

1. DK

2. Øvrige EU/EØS lande

3. Øvrige EU/EØS lande, heraf faste driftssteder af 

disse 

4. Stater uden for EU/EØS, som DK har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med

5. Stater uden for EU/EØS, som DK har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste 

driftssteder af disse

6. Stater uden for EU/EØS, som DK ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med

7. Stater uden for EU/EØS, som DK ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med, heraf faste 

driftssteder af disse 

Ændringerne indebærer, at en koncern skal være i stand 

til præcist at opgøre beløb samt klassificering af 

modparter for hver enkelt transaktionsart. 

Oplysninger på dette niveau er sjældent let tilgængelige. 

Vi bistår gerne med design af proces for 

informationsudtræk (eventuelt automatiseret) samt 

afstemning til de oplysninger, der fremgår af selskabets 

øvrige transfer pricing-materiale, herunder eksempelvis 

TP-dokumentationen.
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Transfer Pricing

Mobil +45 5374 7044 

Simon.schaadt@kpmg.com



© 2015 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Tax Matters 3Udgave nr. 3 – maj  2015

Der er kommet en række nye felter på selvangivelsesblanketten – særligt i 

relation til underskudspåvirkende hændelser (rekonstruktioner og skattefrie 

omstruktureringer).

Nye felter på selvangivelsesblanketten

I relation til ”Regulering af anvendelse af underskud” er 

der kommet 5 nye spørgsmål, der skal besvares:

1. Er der hændelser i årets løb, der påvirker 

selskabets anvendelse af underskud?

2. Er selskabet indskyder i en skattefri 

omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, 

tilførsel af aktiver), hvor et af de modtagende 

selskaber er et udenlandsk selskab, som ikke 

indgår i en valgt international sambeskatning?

3. Er selskabet indskyder i en skattefri 

omstrukturering (ophørsspaltning, grenspaltning, 

tilførsel af aktiver), hvor indskyder og modtager 

ikke er sambeskattet på 

omstruktureringstidspunktet?

4. Er selskabet udtrådt af international 

sambeskatning?

5. Har selskabet henholdsvis faste driftssteder eller 

faste ejendomme i udlandet med restunderskud, 

der ikke kan fremføres til modregning i senere 

indkomstår, jf. Selskabskatteloven § 31 A, stk. 2 , 

3. pkt.?

De 5 spørgsmål medfører en række yderligere 

spørgsmål, såfremt de besvares med et ”JA”.

Som eksempler på forhold, der kan give anledning til 

at besvare spørgsmål 1 med et ”JA”, kan blandt andet 

nævnes, at selskabet har opnået tvangsakkord, 

gældseftergivelse eller lignende i indkomståret, eller at 

ejerkredsen er udskiftet med mere end 50%. Der kan 

også være tale om et fast driftssted i Danmark af et 

udenlandsk selskab, hvor underskuddet fra det faste 

driftssted kan udnyttes i udlandet mv. Sådanne forhold 

kan alle påvirke underskudsudnyttelsen.

Spørgsmål 2 og 3 har tilknytning til eventuelle 

skattefrie omstruktureringer, der er foretaget i året.

Spørgsmål 4 og 5 vedrører selskaber, der har valgt 

international sambeskatning.

Oplysninger om specifikke hændelser er også udvidet i 

forhold til 2013, hvor selskabet kun skulle besvare 4 

spørgsmål.  Nu er der 10 spørgsmål:

1. Er der foretaget skattefri aktieombytning?

2. Er der foretaget skattefri omstrukturering uden 

tilladelse?

3. Er der foretaget skattepligtig omstrukturering?

4. Er der foretaget køb/salg af virksomhed?

5. Er der købt/modtaget immaterielle aktiver 

(goodwill)?

6. Angiv bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der 

er købt/modtaget?

7. Heraf koncernintern (beløb)?

8. Er der solgt/overdraget immaterielle aktiver 

(goodwill mv.)?

9. Angiv bruttoværdien af de immaterielle aktiver, der 

er solgt/overdraget?

10. Heraf koncernintern (beløb)?

Den største forskel i forhold til tidligere er, at 

overdragelse af immaterielle aktiver skal angives med 

beløb, herunder den andel, der kan henføres til 

koncerninterne salg i løbet af året.

Susanne Dybdahl, Partner

Selskabsskat

Mobil +45 53 74 70 59

Susanne.dybdahl@kpmg.com 
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Som noget nyt skal der nu ske indberetning af såkaldte ”særlige forhold”. Selskaber mv. 

er således forpligtede til at oplyse, om de har gæld til et udenlandsk koncernselskab, der 

er omfattet af de særlige regler i selskabsskattelovens § 2 B, eller om de har CFC-

indkomst.

Nye krav om indberetning af ”særlige 

indkomstforhold” og ansøgning om udbetaling af 

underskud mv.

I forhold til selvangivelsen for 2013 skal der nu ske 

indberetning om særlige indkomstforhold:

1. Er selskabet omfattet af selskabsskattelovens § 2B?

2. Har selskabet CFC-indkomst?

Selskabsskattelovens § 2B omhandler den situation, hvor 

et dansk selskab har gæld til et koncernforbundet 

udenlandsk selskab, og det udenlandske selskab skal 

behandle fordringen som indskudt kapital. I sådanne 

situationer anses gælden ligeledes for at være indskudt 

kapital efter danske regler (ingen fradrag for renterne).

Skattepligtig indkomst i udenlandske datterselskaber skal i 

visse situationer beskattes i Danmark som følge af CFC-

reglerne i selskabsskattelovens § 32. Det er en betingelse 

for CFC-beskatning, at datterselskabets CFC-indkomst 

(skattepligtig finansiel indkomst) udgør mere end 50% af 

datterselskabets samlede skattepligtige indkomst, ligesom 

datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i 

indkomståret skal udgøre mere end 10% af selskabets 

samlede aktiver. Opgørelsen er meget kompleks og 

omfangsrig, men vi bistår selvfølgelig gerne med en 

uddybning heraf.

I forhold til 2013 skal selskaber desuden oplyse, om 

der er søgt om udbetaling af skatteværdien af 

underskud, der stammer fra forsknings- og 

udviklingsaktiviteter, jf. reglerne herom i ligningslovens 

§ 8X. Størrelsen af underskudsbeløbet skal angives 

separat.

Der er sket andre ændringer end ovenstående, men 

disse er efter vores opfattelse de mest relevante for 

selskaber mv., der er underlagt almindelig 

selskabsbeskatning. 

Det bemærkes for god ordens skyld, at der i forhold til 

tonnagebeskattede selskaber er en række nye felter, 

der skal udfyldes. Vi står selvfølgelig til rådighed, 

såfremt der måtte være spørgsmål i den forbindelse.

KONTAKT

Jacob Lie, Partner

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7047 

Jacob.lie@kpmg.com
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Beskatning af faste driftssteder giver ofte anledning til udfordringer ved 

udarbejdelse af selvangivelsen. Det samme gælder vurderingen af, om et 

holdingselskab har adgang til at fratrække driftsomkostninger.

Faste driftssteder samt holdingselskabers mulighed for 

at fratrække driftsomkostninger

Faste driftssteder

Danske selskaber skal som udgangspunkt ikke 

beskattes af indkomst, der indtjenes via faste 

driftssteder og fast ejendom i udlandet, jf. reglerne i 

selskabsskattelovens § 8, stk. 2. Omvendt skal de 

faste driftssteder mv. sædvanligvis beskattes lokalt. 

Disse forhold bør tildeles særlig opmærksomhed, når 

den skattepligtige indkomst opgøres.

Aktiviteter af forberedende og hjælpende karakter 

anses efter OECD’s modeloverenskomst som 

udgangspunkt ikke for at kunne statuere fast driftssted. 

Indkomst i tilknytning hertil skal derfor medregnes i 

den danske skattepligtige indkomst.

Det har tidligere været almindelig praksis i mange 

lande, at selskabers udenlandske salgsaktiviteter ikke 

medførte fast driftssted for det pågældende selskab, 

såfremt de indgåede aftaler skulle godkendes af 

hovedkontoret. Salgskontorets arbejde blev således 

anset for udelukkende at være af forberedende 

karakter.

Der er imidlertid sket en skærpelse af denne praksis 

såvel efter danske forhold som i OECD-regi (BEPS), 

hvilket illustreres af en nyere afgørelse fra Skatterådet 

(SKM 2013.273.SR). I denne sag arbejdede en 

salgsagent fra sit danske hjemmekontor, hvor 

vedkommende forestod salg og servicering af det 

udenlandske selskabs danske kunder. Agenten kunne 

ikke selv indgå ordrer, idet alle ordrer skulle 

godkendes af hovedkontoret i det udenlandske 

selskabs hjemland. På trods af dette faktum kunne 

Skatterådet dog alligevel ikke bekræfte, at der ikke var 

etableret fast driftssted i Danmark. 

Som udgangspunkt er det vores opfattelse, at der er 

sket en praksisskærpelse for, hvornår selskaber anses 

for at have etableret fast driftssted i udlandet.  

. 

Omkostningsfradrag i Holdingselskaber

Siden Højesterets dom i den såkaldte Symbion-sag 

(SKM 2012.13) har der været usikkerhed om, hvorvidt 

det er en forudsætning for holdingselskabers fradrag for 

driftsomkostninger, at der er en sammenhæng mellem 

udgiftens afholdelse og erhvervelse af skattepligtige 

indtægter, eller om det er tilstrækkeligt, at 

holdingselskabet har skattepligtige indtægter. 

Østre Landsrets dom af 20. marts 2015 (referat heraf 

kan findes i Tax Matters Quarterly Update no. 1) synes 

at forudsætte, at der skal være en sådan sammenhæng 

mellem en udgifts afholdelse og erhvervelse af 

skattepligtige indtægter, idet landsretten tilsyneladende 

accepterede Skatteministeriets synspunkt herom. 

Dommen indebærer på kort sigt, at der ved udarbejdelse 

af holdingselskabers selskabsselvangivelse for 2014 må 

foretages en nærmere vurdering af de enkelte 

udgiftsposter for at sikre, at udgiften er afholdt med 

henblik på at erhverve skattepligtige indtægter. Det er 

dog vores vurdering, at landsrettens resultat ikke 

nødvendigvis kan stå for en nærmere prøvelse i 

Højesteret, og det sidste ord om holdingselskabers 

fradragsret for driftsomkostninger er således næppe sagt 

endnu. I forhold til den konkrete dom har vi dog forstået, 

at denne ikke indbringes for Højesteret.  

KONTAKT

Jesper Buus, SeniorManager 

Selskabsskat/Financial Services

Mobil +45 5374 7041

Jesper.buus@kpmg.com
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Man skal være særligt opmærksom på, om der kan opnås fradrag for 

etableringsomkostninger i udlandet og på opgørelsen af nettoindkomsten til brug for 

beregning af lempelsen for udenlandske skatter. Endelig er det under visse betingelser 

muligt at få udbetalt skatteværdien af skattemæssige underskud.

Fradrag for etableringsomkostninger, lempelse for 

udenlandske skatter samt godtgørelse af underskud

Etableringsomkostninger vedrørende selskaber/faste 

driftssteder i udlandet, herunder forgæves afholdte 

etableringsomkostninger

Som udgangspunkt har et dansk selskab ikke 

skattemæssigt fradrag for etableringsomkostninger. 

Har selskabet imidlertid afholdt sådanne omkostninger 

i tilknytning til etablering af selskab i udlandet, kan det i 

visse situationer overvejes at viderefakturere 

omkostningerne til selskabet i udlandet med henblik på 

at opnå skattemæssigt fradrag i udlandet, såfremt der 

efter udenlandske regler er fradrag.

Lempelse for skatter betalt i udlandet

Selskaber, der modtager udbytter, renter, royalties og 

managementindtægter mv. fra udlandet, oplever ofte, 

at der bliver tilbageholdt kildeskat af beløbet i 

forbindelse med betalingen. 

Efter reglerne i ligningslovens § 33 kan selskaber få 

”credit”-lempelse for den skat, der retmæssigt er 

opkrævet i udlandet. I henhold til ligningslovens § 33 F 

kan der dog alene opnås ”credit”-lempelse i forhold til 

nettoindkomsten.

Ved opgørelsen af nettoindkomsten skal de 

omkostninger, der direkte vedrører den 

lempelsesberettigede henholdsvis den øvrige 

indkomst, henføres konkret. Øvrige omkostninger skal 

henføres forholdsmæssigt.

Med henblik på at kunne opgøre størrelsen af 

nettoindkomsten kræver SKAT, at selskabet opgør 

nettoindkomsten for samtlige lempelsesberettigede 

indkomster henholdsvis øvrig indkomst. 

Opgørelse af nettoindkomsten er i mange tilfælde 

forbundet med vanskeligheder, ligesom der kan opstå 

fortolkningstvivl. 

Der er eksempelvis flere igangværende sager ved 

henholdsvis landsskatteretten og landsretten vedrørende 

opgørelsen af nettoindkomsten til brug for 

lempelsesberegningen, hvor SKAT blandt andet nægter 

lempelse med henvisning til, at nettoindkomsten er 

meget lav.

Som følge heraf bør selskaber, der ønsker at opnå 

lempelse for betalte kildeskatter i udlandet, udarbejde en 

nettoopgørelse, der sikrer, at lempelsesberegningen kan 

dokumenteres overfor SKAT.

Godtgørelse af underskud – forsøg og forskning

Som nok allerede bekendt kan selskaber med 

skattemæssige underskud få godtgjort 24,5% heraf (op 

til 25 mio. kr.) efter ligningslovens § 8 X, såfremt 

underskuddet stammer fra udgifter, der er 

straksfradraget som forsøgs- og forskningsudgifter efter 

ligningslovens § 8B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, 

stk. 1.

Det er en betingelse for godtgørelse, at der indsendes 

en ansøgning herom til SKAT samtidig med indsendelse 

af selvangivelsen.

KONTAKT

Flemming N. Mortensen

Partner, Selskabsskat
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© 2015 KPMG ACOR TAX, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Tax Matters 7Udgave nr. 3 – maj  2015

Straksfradrag, underskudsbegrænsning, 

rentefradragsbegrænsning samt forhøjet afskrivningsgrundlag 

for visse driftsmidler

Straksfradrag på igangværende tilbygninger til 

eksisterende bygninger

Man skal være opmærksom på, at det – ud over det 

”normale” straksfradrag på ombygninger – også er muligt 

at foretage straksfradrag på tilbygninger til eksisterende 

bygninger, uanset at selve tilbygningen ikke er taget i 

brug.

Begrænsning i underskudsanvendelsen

Den såkaldte ”7,5 mio. kr.-regel” indebærer som  nok 

bekendt, at skattepligtig indkomst op til 7.635.000 kr. (i 

2014) kan nedbringes fuldt ud med skattemæssige 

underskud til fremførsel fra tidligere år, hvorimod kun 

60% af skattepligtig indkomst ud over dette beløb kan 

nedbringes med skattemæssige underskud til fremførsel 

fra tidligere år. Bemærk, at beløbsgrænsen gælder pr. 

sambeskatningskreds.  

Tynd kapitalisering

Overstiger forholdet mellem selskabets gæld og 

egenkapital 4:1 (opgjort til markedsværdi), og overstiger 

den kontrollerede gæld 10 mio. kr.? I så fald skal der 

eventuelt ske begrænsning i fradragsretten for 

renteudgifter og kurstab, jf. reglerne herom i 

selskabsskattelovens § 11.

Renteloftsreglen og EBIT-reglen

Hvis selskabets (eller sambeskatningskredsens) 

nettofinansieringsudgifter overstiger 21,3 mio. kr., skal 

det undersøges, om der skal ske begrænsning i 

fradragsretten for nettofinansieringsudgifter efter 

renteloftsreglen og EBIT-reglen.

Driftsmidler med forhøjet afskrivningsgrundlag

Driftsmidler, der er anskaffet i perioden 30. maj 2012 til 

31. december 2013, og hvor købsprisen er forhøjet med 

15%, skal føres på en særskilt driftsmiddelsaldo indtil 

udgangen af indkomståret 2017. Saldoen lægges herefter 

sammen med den almindelige driftsmiddelsaldo i henhold 

til reglerne i afskrivningslovens § 5. 

Hvis der i perioden frem til udgangen af indkomståret 

2017 sælges driftsmidler, hvor anskaffelsessummen er 

forhøjet med 15%, skal salgssummen tilsvarende 

forhøjes med 15% og fradrages i den særskilte 

driftsmiddelsaldo.

Susanne Dybdahl, Partner

Selskabsskat

Mobil +45 53 74 70 59

Susanne.dybdahl@kpmg.com 
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