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Vedrørende selskabsskat og udligning
I et brev af 18. februar 2019 skriver Assens Kommune, at kommunen af SKAT har fået
oplyst, at der er truffet afgørelse i en sag om selskabsskat, som berører Assens
Kommune. Sagen drejer sig efter det oplyste om fordeling af den skattepligtige
indkomst for årene 2001 og frem mellem den amerikanske og den danske afdeling af
en virksomhed.
Ifølge brevet fra Assens Kommune har SKAT på nuværende tidspunkt indgået aftaler
med virksomheden for årene 2001-2011. Disse aftaler indebærer en tilbagebetaling af
selskabsskat til virksomheden – herunder 49 mio. kr. for Assens Kommune, som vil
blive afregnet i 2020.
Opgørelse af den kommunale andel af selskabsskat omfatter hvert år en opgørelse for
det senest kendte indkomstår samt reguleringer vedrørende tidligere år. For 2020
afregnes således den kommunale andel af selskabsskat for indkomståret 2017 samt
reguleringer vedr. tidligere år. Opgørelsen foretages af SKAT efter reglerne i
selskabsskatteloven, som hører under Skatteministeriet. Evt. spørgsmål herom skal
derfor rettes til Skatteministeriet.
Den kommunale andel af selskabsskat er omfattet af en særlig udligningsordning, jf.
udligningslovens § 23. Udligningsordningen indebærer, at 50 pct. af forskellen mellem
en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.
Hvis Assens Kommune i 2020 får et meget lavt provenu af selskabsskat pr. indbygger,
vil kommunen således gennem udligningsordningen få dækket 50 pct. af forskellen
mellem dette provenu og landsgennemsnittet.
Kommunen spørger videre om muligheden for at foretage bagudrettede reguleringer af
udligningen efter udligningslovens § 36, stk. 1.
Det fremgår af udligningslovens § 36, stk. 1, at når der er givet meddelelse om et
endeligt opgjort tilskud eller bidrag efter denne lov, har kommunalbestyrelsen ikke
krav på at få ændret tilskuddet eller bidraget, hvis der efterfølgende konstateres fejl i
beregningsgrundlaget.
Bestemmelsen vurderes ikke at være en relevant i denne sammenhæng. Der er således
ikke tale om, at der er konstateret fejl i beregningsgrundlaget.

Beregningsgrundlaget for udligningen af selskabsskat er det provenu, der afregnes til
kommunen i det pågældende år. Provenuet består efter reglerne af den kommunale
andel af selskabsskat for det senest opgjorte indkomstår samt reguleringer vedr.
tidligere år. Det er således helt i overensstemmelse med reglerne, at den afregning, der
vil ske i 2020, også vil indeholde reguleringer vedr. tidligere år.
Men jeg har selvfølgelig forståelse for, at det kan være en udfordring for kommunen,
hvis afregningen vedr. tidligere år bliver af den størrelse, som det nævnes i brevet.
Kommunen vil som nævnt i et vist omfang blive kompenseret via udligningen af
selskabsskat. Herudover kan det fremhæves, at udviklingen i kommuners samlede
indtægter fra 2019 til 2020 er et forhold, som vil kunne indgå ved fordelingen af
særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter udligningslovens § 16. Hvis
kommunen ønsker et møde om dette, vil jeg foreslå, at vi tager det i august måned,
hvor særtilskuddene efter § 16 skal fordeles.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzbøll-Bille
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