
 

 

 
 
 
 
 
 

   1. februar 2016 

Høringssvar vedrørende styresignal om genoptagelse som følge af prak-
sisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld udenfor virksomheds-
ordningen med aktiver i virksomhedsordningen (sagsnr. 15-3223598) 

  

SEGES takker for modtagelsen af styresignalet i høring. 
 
Vi har følgende bemærkninger til udkastet: 
 
Overførsel i hæverækkefølgen: 
I punkt 4 beskriver SKAT konsekvenserne af Skatterådets afgørelse af 24. november 2015. 
 
I beskrivelsen af den nye praksis, der følger af Skatterådets afgørelse, anføres konsekvenserne 
for beskatning af årets overskud, tidligere års opsparede overskud og indskudskontoen. 
 
Hverken SKM2015.745 SR eller styresignalet tager imidlertid stilling til, hvor modposten til sikker-
hedsstillelsen skal bogføres. 
 
For at give det korrekte billede bør styresignalet tage højde for dette, og overførslens indvirkning 
på eksempelvis hensat til senere hævning ultimo og kapitalafkastgrundlaget. 
 
I forbindelse med høringsfasen vedrørende L200 blev Skatteministeriet i flere høringssvar bedt 
om at bekræfte, at en indfrielse af et privat lån, for hvilket der er stillet sikkerhed for med virksom-
hedens aktiver, vil blive godskrevet hæverækkefølgen. Dette benægtede Skatteministeriet.  
 
Skatteministeriets svar blev afgivet under forudsætning af, at et beløb svarende til sikkerhedsstil-
lelsen blev anset for overført til beskatning direkte og uden om hæverækkefølgen. Styresignalet 
bør beskrive, hvilken praksis der gælder som følge af SKM2015.745 SR, hvor den direkte be-
skatning blev underkendt af Skatterådet. 
 
Genoptagelse: 
I punkt 5 beskriver styresignalet, at skattepligtige, der har ladet sig beskatte af sikkerhedsstillel-
ser, kan anmode om genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26, og at skattefor-
valtningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 ikke finder anvendelse.  
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SEGES kan tiltræde, at der skal ske genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26 
men ikke, at den skattepligtige selv skal anmode om genoptagelse.  
 
Ved en udsøgning på felt 207 og felterne 948 og 960 bør SKAT af egen drift kunne finde frem til 
de personer, der er beskattet af sikkerhedsstillelser og gøre dem opmærksomme på muligheden 
for genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. 
 
Styresignalet tager ikke stilling til, hvorvidt der kan ske genoptagelse af bindende svar i de situa-
tioner, hvor Skatterådet har taget stilling til, at en given disposition vil medføre en direkte beskat-
ning som personlig indkomst uden omkostning for den skattepligtige. Dette bør fremgå af styre-
signalet. 
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