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Vedrørende selskabsskat til Assens Kommune
Gennem en lang årrække har der verseret en sag mellem en af vores store virksomheder
og SKAT. Sagen drejer sig om fastsættelse og fordeling af virksomhedens skattepligtige
indkomst mellem den amerikanske og den danske afdeling. Det er en sag hvor Assens
Kommune ikke selv er part og har derfor ingen mulighed for at medvirke eller påvirke
sagsforløbet. Resultatet af de beslutninger der træffes får uheldigvis en stor effekt på os
som kommune og den måde vi må drive Assens Kommune på.
Sagen er ved at nå en delafslutning, idet vi har fået oplysning om, at der er indgået en
frivillig aftale mellem virksomheden og SKAT for en årrække.
Sagen går helt tilbage til 2001 og har derfor meget stor økonomisk betydning og påvirkning på Assens Kommunes selskabsskatteindtægter i reguleringsåret. SKAT meddeler,
at de pt. aftalte reguleringer bliver foretaget så disse slår igennem i 2020.
Sagen mellem virksomheden og SKAT er opdelt i følgende perioder og med følgende
økonomiske konsekvenser:
• 2001-2008: Assens Kommune skal tilbagebetale 60,5 mio. kr. i selskabsskat
• 2009-2011: Assens Kommune modtager yderligere 11,5 mio. kr. i selskabsskat
• 2012-2017: For denne periode er der endnu ikke indgået aftaler
Det kan undre, at en kommunes selskabsskat kan reguleres for en periode der ligger 18
år tilbage i tiden. Det synes ikke i overensstemmelse med de almindelige forældelsesregler – og slet ikke, når Assens Kommune ikke har haft mulighed for at indtræde i sagen og dermed tage stilling til forældelsesspørgsmålet på noget tidspunkt.
Alligevel er kommunen blevet orienteret om, at regulering af selskabsskatten vil ske i
2019 med virkning fra budget 2020 foreløbigt for de i skattesagen afgjorte år, dvs. fra
2001 til og med 2011. Herudover kan vi se frem til yderligere regulering for den sidste
periode, 2012-2017. Det synes ikke rimeligt.
Der er således en række udestående spørgsmål, herunder særligt på hvilket juridisk
grundlag, SKAT kan regulere Assens Kommunes selskabsskatteindtægter 18 år tilbage i
tiden, særligt henset til at forældelsesfristen som udgangspunkt er 3 år eller alternativt
at den absolutte forældelsesfrist er 10 år. Assens Kommune kan i øvrigt ikke kan undlade at bemærke, at de første 6 år af perioden relaterer sig til tiden før kommunalreformen.
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Såfremt Assens Kommunes selskabsskat skal reguleres kan det yderligere undre, at en
sådan regulering foretages i eet og samme år og ikke over en årrække, når reguleringen
har så stor en beløbsmæssig størrelse, som der er tale om i denne sag. Det drejer sig om
en nedregulering af Assens Kommunes selskabsskatteindtægter med 49 mio. kr. for perioden 2001 til 2011.
Sagen rejser, som vi ser det, en række principielle spørgsmål, som vi gerne snarest vil
have lejlighed til at drøfte nærmere på et møde med skatteminister Karsten Lauritzen.
Til orientering skal det oplyses, at Assens Kommune også har rettet henvendelse til
økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Bille vedrørende de kommunaløkonomiske spørgsmål, som sagen rejser.
Vi imødeser ministerens tilbagevenden.

Venlig hilsen
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