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Kommune 1 
Att.  
 
Kommune 2 
Att  
 
 

 

Kommune 1s klage til Fordelingsnævnet over Kommune 2s fordeling for Kreditforening 1 

A/S for 2018.   

  

Afgørelse: 

Der gives ikke Kommune 1 medhold, da Kreditforening 1 A/S ikke driver virksomhed i Kommune 

1.  

 

Sagens baggrund  

  

Kommune 1 har ved klage af 13. august 2020 klaget over fordelingen 2018, for:   

  

Cvr.nr. 11111111 Kreditforening 1 A/S  

 

Kommunernes påstande og argumentation  

 

Kommune 1: 

Kreditforening 1 A/S har kontor stillet til rådighed hos Bank 1 A/S i Kommune 1, og har dermed 

fast driftssted i Kommune 1.  

Kreditforening 1 A/S formidler ydelser gennem Bank 1 A/S.  

 

Kommune 2: 

I anses ikke for berettiget til en del af selskabsskatten, da selskabet ikke driver virksomhed i jeres 

kommune. Fremtidig fordeling bortfalder. 

 

Beregningsgrundlag er tidligere fremsendt. Der er ikke aktivitet på CVR i Kommune 1. P-enhed er 

lukket 30.11.2009 - se link fra cvr.dk  
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Bedømmelse af sagen  

Efter reglen i kommuneskattelovens § 12, stk. 3 kan en kommune, der mener, at fordelingen er 

forkert, indbringe spørgsmålet herom for Fordelingsnævnet inden 3 måneder efter, at der er givet 

meddelelse om fordelingen.  

  

Kommune 1s klage over Kommune 2´s fordeling er indsendt den 13. august 2020 pr. mail til 

Fordelingsnævnet.  

Kommune 2 udsendte den 15. maj 2020 meddelelse til Kommune 1.  

Klagen anses for at være modtaget inden for fristen i kommuneskattelovens § 12, stk. 3.  

 

Selskabet har hjemsted i Kommune 2 for indkomståret 2018, der dermed er fordelingskommune.   

 

Kreditforening 1 A/S er datterselskab under Bank 1, der udbyder realkreditlån.  

Selskaber er til stede med selvstændige kontorer i de 4 største danske byer.   

Det er alene i disse byer, at der er selvstændige p-numre, med tilhørende lønninger.  

Selskabet arbejder tæt sammen med Bank 1 A/S´s filialer over hele landet omkring formidling af 

lån.  

Bank 1 A/S´s filialer modtager provision af den ydelse, som de yder for Kreditforening 1 A/S.  

 

Love og regler.  

Love: 

Kommuneskattelovens §10-12 

 

Praksis – Fordelingsnævnsafgørelser. 

1998/1425-4   Selskabet har selvstændige lokaler, der anvendes 1-2 dage om ugen.  

 Anset for fast driftssted.  

2004-2422-10   Selskabets ansatte har anvendt et kontorhotel nogle gange om ugen.   

 Ikke anset for at være fast driftssted.  

 

Se afgørelserne via dette link: Afgørelser | Skattestyrelsen (sktst.dk) 

 

Fordelingsnævnets opgave. 

Fordelingsnævnet skal tage stilling til om der foreligger fast driftssted i Kommune 1.  

 

Afgørelse: 

Selskabet anses ikke for at have fast driftssted i Kommune 1, og har heller ikke lønninger i 

Kommune 1.   

Dermed er Kommune 1 ikke berettiget til nogen andel af selskabsskatten for 2018.  

 

 

 

Lars Berg Andersen 

Formand    Bent Laugesen 

    Sekretær 
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