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Kære Søren Steen Andersen og Finn G. Johansen
Tak for jeres brev af 2. juli 2019. Indledningsvis vil jeg gerne takke for lykønskningen i
anledning af min udnævnelse til skatteminister.
I skriver om en sag af stor økonomisk betydning for Assens Kommune, hvor kommunen
bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af selskabsskat på et større millionbeløb. Jeg
er helt enig i, at der er tale om en uheldig sag, og at det kan det være en stor belastning for
en kommune at skulle betale et beløb i den størrelsesorden tilbage. Jeg har forståelse for,
at resultatet af sagen har en stor effekt på Assens Kommune, særligt når sagen har forløbet i så mange år. Som jeg forstår det, så giver skattereglerne på området dog ikke mulighed for, at staten kan undlade at kræve den udbetalte selskabsskat retur, hvis den konkrete virksomhed opnår en nedsættelse af skatten.
Til gengæld har jeg fået oplyst, at den kommunale udligningsordning giver mulighed for,
at 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og
landsgennemsnittet kan udlignes. Jeg er ikke klar over, om Assens Kommune konkret får
gavn af denne regel, men I oplyser i jeres brev, at I også har rettet henvendelse om jeres
sag til social- og indenrigsministeren.
Jeg kan forstå, at selskabsskattedirektør Kenneth Joensen og underdirektør Hans From
fra Skattestyrelsen har været på besøg i Assens Kommune i april 2019 for at gennemgå
forløbet af sagen. Det glæder mig, at Skattestyrelsen har været behjælpelig med at besvare
eventuelle spørgsmål i sagen, og jeg håber på jeres forståelse for skattemyndighedernes
forvaltning af reglerne på området.
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