
Kommuneskattelovens indhold frem til 2007.  

Afsnit III 

Skat af aktieselskaber m.v. 

§ 10. Selskaber, foreninger og fonde m.v. svarer indkomstskat i henhold til selskabsskatteloven 
og fondsbeskatningsloven. 

Stk. 2. Den i § 23 i selskabsskatteloven og den i § 13 i fondsbeskatningsloven omhandlede 
kommunale andel af indkomstskatten med tillæg af eventuelle renter i anledning af for sen 
indbetaling tilfalder den eller de kommuner, hvori selskabet, foreningen m.v. driver virksomhed 
den 1. april i kalenderåret efter indkomstsåret eller ved et forskudt indkomstår den 1. april i 
kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Sker 
beskatning efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 7, tilfalder andelen den eller de 
kommuner, hvori virksomheden er drevet. 

Stk. 3. Virksomhed anses for drevet i den eller de kommuner, i hvilke selskabet, foreningen m.v. 
oppebærer indtægt af fast ejendom eller har selvstændige kontor-, forretnings- eller lagerlokaler 
med dér beskæftiget personale eller har selvstændige produktions- eller driftsanlæg. Virksomhed 
ved transport af personer eller gods på land anses dog alene drevet i den § 12, stk. 1, omhandlede 
kommune og virksomhed ved havfiskeri alene i den kommune, hvor vedkommende fartøj må 
anses for nærmest hjemmehørende. Såfremt den foran i stk. 2 omhandlede andel ikke overstiger 
25.000 kr., anses virksomhed i alle tilfælde alene for drevet i den § 12, stk. 1, omhandlede 
kommune, og det samme gælder, såfremt ingen anden kommune efter foranstående 
bestemmelser kan komme i betragtning. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20, dog 
således, at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000. 

§ 11. Anses efter § 10, stk. 3, virksomhed for drevet i flere kommuner, fordeles medmindre de 
berettigede kommuner træffer anden aftale den i § 10, stk. 2, nævnte andel af indkomstskatten 
m.v. mellem kommunerne i det forhold, hvori nettoindtægten må anses for at være faldet i disse. 
Hvis en del af nettoindtægten hidrører fra virksomhed i udlandet, anses denne del at falde i de 
berettigede kommuner i samme forhold som den del af nettoindtægten, der hidrører fra 
virksomhed her i landet. 

Stk. 2. Kan nettoindtægten i de enkelte kommuner ikke umiddelbart udledes af regnskabet, 
anses nettoindtægten som regel for at falde i disse i forhold til summen af de lønninger, herunder 
også tantiemer og overskudsandele, som i det sidst forløbne regnskabsår er blevet udbetalt til de 
ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer. Nettoindtægten for 
banker og sparekasser fordeles i alle tilfælde mellem de berettigede kommuner efter 
lønningsreglen i 1. punktum, medmindre kommunerne træffer anden aftale. Vedrører 
virksomheden fast ejendom, der er beliggende i flere kommuner, fordeles nettoindtægten herfra 
dog som regel i forhold til ejendomsværdierne i de pågældende kommuner, og med hensyn til 
forsikringsforetagender anses nettoindtægten som regel for at falde i de enkelte kommuner i 
samme forhold som bruttopræmieindtægten. 

Stk. 3. Dersom ingen af de nævnte fordelingsregler er anvendelige, og der ikke imellem 
kommunerne kan opnås enighed om fordelingen, fastsætter fordelingsnævnet, jf. § 12 a, i hvilket 
forhold nettoindtægten skal anses for at være faldet i de enkelte kommuner. 

Stk. 4. Beløb på mindre end 3.000 kr., der efter stk. 1-3 tilkommer en kommune som andel af den 
kommunale andel af indkomstskatten efter § 10, stk. 2, afregnes dog ikke. Sådanne beløb tilfalder 
ubeskåret den kommune, der er nævnt i § 12, stk. 1. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 



20, dog således, at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles 
med 1.000. 

§ 12. Det påhviler den kommune, hvor den juridiske person er hjemmehørende, at forestå 
opgørelsen af fordelingen i henhold til § 11 af den kommunale andel af indkomstskatten mellem 
de berettigede kommuner. Fordelingsnævnet, jf. § 12 a, kan bestemme, at en anden kommune, 
hvortil den pågældende virksomhed må anses for nærmere knyttet, skal forestå opgørelsen af 
fordelingen. 

Stk. 2. De kommuner, der anser sig for berettigede til andel i skatten fra et selskab eller en 
forening m.v., skal inden udgangen af september måned i det kalenderår, der følger efter 
indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår inden udgangen af september måned i 
kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, anmelde 
dette til den kommune, der er nævnt i stk. 1. Særskilt anmeldelse herom er dog ikke nødvendig, 
hvis der er indgivet anmeldelse med virkning for et tidligere indkomstår eller skatteår, og denne 
anmeldelse ikke senere er annulleret enten af kommunen selv eller af den kommune, der er nævnt 
i stk. 1. Er den kommune, der er nævnt i stk. 1, i øvrigt bekendt med, at vedkommende selskab 
eller forening m.v. i det pågældende indkomstår tillige har drevet en væsentlig del af sin 
virksomhed i andre kommuner, inddrages disse i fordelingen. 

Stk. 3. Mener en kommune, at den med urette er holdt uden for fordelingen, eller at en anden 
kommune med urette er medtaget ved fordelingen, eller anser kommunen fordelingen for at være 
urigtig, kan spørgsmålet inden 3 måneder efter, at der givet meddelelse om fordelingsopgørelsen 
indbringes for fordelingsnævnet. 

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeriet fastsætter regler om afregningen af beløb til de 
berettigede kommuner, jf. stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om rentetillæg til beløb, der 
afregnes fra en kommune til en anden. 

§ 12 a. Fordelingsnævnet træffer afgørelser i de sager, der er omhandlet i § 11, stk. 3, § 12, stk. 
1, 2. punktum, og i § 12, stk. 3. 

Stk. 2. Fordelingsnævnet består af 7 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen af indenrigs- og 
sundhedsministeren. Ministeren udpeger formanden. Af de øvrige medlemmer udpeges 4 efter 
indstilling fra Kommunernes Landsforening, 1 efter indstilling fra Københavns 
Kommunalbestyrelse og 1 efter indstilling fra Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte en forretningsorden for nævnet. 

§ 13. Bestyrelser for selskaber, foreninger m.v. er pligtige på forlangende at give 
ligningsmyndigheden i den kommune, der foretager fordelingen, og fordelingsnævnet de 
oplysninger, der er nødvendige for fordelingens foretagelse. Vægrer nogen sig ved at efterkomme 
et sådant forlangende, kan indenrigs- og sundhedsministeren om fornødent fremtvinge pligtens 
efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde. Bøderne, der tilfalder statskassen, kan inddrives ved 
udpantning. 
 

 

 

 

 

 



Ændring med virkning fra 1.1.2007: 

 

»§ 11. Anses efter § 10, stk. 3, virksomhed for drevet i flere kommuner, fordeles, medmindre de 
berettigede kommuner træffer anden aftale, den i § 10, stk. 2, nævnte andel af indkomstskatten 
m.v. mellem kommunerne i forhold til summen af de lønninger, herunder også tantiemer og 
overskudsandele, som i det sidst forløbne regnskabsår er blevet udbetalt til de ved virksomheden 
i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer. 

Stk. 2. Dersom den i stk. 1 nævnte fordelingsregel ikke er anvendelig og der ikke mellem 
kommunerne kan opnås enighed om fordelingen, fastsætter Fordelingsnævnet, jf. § 12 a, efter 
hvilke forhold fordelingen skal ske. 

Stk. 3. Beløb på mindre end 3.000 kr., der efter stk. 1 og 2 tilkommer en kommune som andel af 
den kommunale andel af indkomstskatten efter § 10, stk. 2, afregnes dog ikke. Sådanne beløb 
tilfalder ubeskåret den kommune, der er nævnt i § 12, stk. 1. Beløbet reguleres efter 
personskattelovens § 20, dog således, at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste 
kronebeløb, der kan deles med 1.000. 

Stk. 4. Staten udbetaler i et budgetår til den enkelte kommune den kommunale andel af skat af 
aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven vedrørende 
indkomståret 3 år før budgetåret samt reguleringer vedrørende tidligere indkomstår. 

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte beløb afregnes med en tolvtedel i hver måned i budgetåret.« 
 

 

Den blev ændre ved:  

LOV nr 495 af 07/06/2006 

 

Bemærkninger til lovforslaget.  

3.6 Fordeling af selskabsskat 

Det foreslås, at reglerne om fordeling af de kommunale andele af selskabsskatter forenkles. 

Det foreslås således, at andelene fordeles i forhold til summen af de lønninger, som i det sidst 

forløbne regnskabsår er blevet udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende 

kommuner beskæftigede personer. Denne fordelingsmetode benævnes lønningsreglen. 

Med denne forenkling af metoden for fordeling af de kommunale andele af selskabsskatter 

skabes der ligeledes grundlag for eventuelt senere at overveje, om der kan ske mekanisk 

fordeling af de kommunale andele af selskabsskatter. 

 

 

 



 

 

Spørgsmål i forbindelse med lovens behandling.  

Spørgsmål 1:  

”Vedrørende forslaget om forenkling af metoden med fordeling af selskabsskatten bedes ministeren 

redegøre for provenutabet og om forenklingen står mål hermed.”  

Svar: Den foreslåede forenkling af reglerne om fordeling af de kommunale andele af selskabsskat medfører, 

at andelene fordeles i forhold til summen af de lønninger, som i det sidst forløbne regnskabsår er blevet 

udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer, også kaldet 

lønningsreglen. Den foreslåede ændring medfører, at særregler for fordeling af de kommunale andele af 

selskabsskat ophæves, således at lønningsreglen anvendes ved alle fordelinger. De nugældende særregler 

medfører, at de kommunale andele af selskabsskat, der hidrører fra virksomhed, der vedrører fast 

ejendom, der er beliggende i flere kommuner, fordeles i forhold til ejendomsværdierne i de pågældende 

kommuner. Med hensyn til forsikringsforetagender fordeles de kommunale andele af selskabsskatten i de 

enkelte kommuner i samme forhold som bruttopræmieindtægten. Med de foreslåede ændringer sker der 

en harmonisering af reglerne for fordeling af de kommunale andele af selskabsskat. Der er ikke tale om en 

forenkling, der vil medføre et provenutab for kommunerne under ét, da summen af de kommunale andele 

af selskabsskat er uændret. Forenklingerne medfører alene, at der kan ske en omfordeling af de 

kommunale andele af selskabsskat mellem kommunerne. Da selskabsskatten som følge af lovforslag L 194, 

forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, fremover skal indgå i udligningen 

mellem kommunerne, bliver effekten af ophævelsen af særregler for fordeling af kommunale andele af 

selskabsskat af mindre betydning. Derudover åbner den foreslåede forenkling mulighed for eventuelt 

senere at overveje om der kan ske mekanisk fordeling af de kommunale andele af selskabsskat. 

 


