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Kære Karen Fogh
 
Dansk Erhverv har følgende bemærkninger til styresignalet om underskudsrækkefølgen i sambeskatning.
 

A)      I grafikken under punkt 4.2.4.2. Fusion, må der i kassen med ”A” skulle stå ”T2”. P.t. står der kun ”T”
B)     I grafikken under punkt 4.2.4.5 Grenspaltning, må der i figur 1 under kassen med ”B” skulle tilføjes ”T4”, idet B også

 kan anvende underskuddet i A efter trin 4. Herudover bør det i figur 2 præciseres, at det anførte i kassen A, hvor
 der står T4 gælder underskuddet i B. Der bør ligeledes anføres i kassen A, at selskabets eget underskud kan
 anvendes efter T2

C)     I det sidste afsnit under punkt 4.2.4.7 Juras vurdering fremgår følgende: Bs underskud fra 2011 kan ligeledes
 fremføres som ”andre selskabers” underskud hos Y i trin 4 efter fremførsel af X’s underskud fra 2012. 
 Umiddelbart virker udsagnet fejlbehæftet! Både underskuddet fra 2011 i B og underskuddet fra 2012 i X er opstået
 medens alle selskaberne (A, B, X, og Y) har været sambeskattet (det har de været fra 2010). Y bør derfor kunne
 anvende underskud fra både B og X efter trin 4. Derfor bør de ældste underskud vel så skulle anvendes først, hvilket
 er B’s underskud fra 2011.
 Nu fremgår det ikke særlig klart af eksemplet, om X og Y før 2010 har være sambeskattet med hinanden. Men hvis
 de har det, så kan Y også anvende X’s underskud fra 2009 under trin 4. Forholdet bør tydeliggøres i eksemplet! 
 Helt generelt ville det være rigtig rart, hvis SKAT ville sætte beløb på i eksemplet, og evt. også forudsætte, at B
 havde underskud i 2012. Herved ville det blive illustreret, om Y’s anvendelse af andre selskabers underskud under
 trin 4 sker fuldt ud med ældste underskudsår først, og hvorledes der skal beregnes forholdsmæssig fordeling (for
 2012), hvis ikke hele underskuddet fra B og X kan udnyttes af Y i dette år

 
Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.
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