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Indhold

Sager til afgørelse.
2018-5 Kreditforening 1- ikke fast driftssted.
Spørgsmål om fast driftssted i Kommune 1 hos Bank 1.
Der er ikke fast personale i Kommune 1, men de har måske et kontor der.
1.

Indstilling:
Kommune 1 har ikke krav på andele af selskabsskatten.
Afgørelse:
Kommune 1 har ikke krav på andele af selskabsskatten da virksomheden ikke har fast
driftssted og heller ikke lønninger i Kommune 1.
2019-6 Ejendomme 1 A/S - §3 A selskab
Ejendomme 1 A/S (Et ejendomsselskab uden ansatte) Dette selskab har ikke en selvstændig selvangivelse, da indkomsten medregnes hos moderselskabet, da selskabet er et §3A
selskab.
Et § 3A selskab er et ejendomsselskab, der ejes af et pensionsselskab, og indkomsten medregnes ikke hos selskabet, men hos det pensionsselskab der ejer ejendomsselskabet.
§3A selskabet hæfter for skatten.

2.
Spørgsmål.
Har de kommuner, hvor Ejendomme 1 A/S har ejendomme krav på andel af selskabsskatten.
Kan lønningsreglen anvendes.
Skal selskabets indkomst udskilles af moderselskabets indkomstopgørelse.
Skal der tages hensyn til, at selskabets indkomst medregnes direkte i moderselskabets indkomstopgørelse, hvor der gives fradrag for indkomst overført til PAL-beskatning.

Indstilling.
Der gives medhold i, at selskabet driver virksomhed i kommunen, og at lønningsreglen
ikke er anvendelig.
Fordelingen bør ske efter ejendomsvurderingerne ultimo året.
Fordelingen sker som om, der var tale om et datterselskab med selvstændig indkomstopgørelse.
Fordeling skal også ske for de I/S-er der ejes af datterselskabet.
Øvrige ikke tilgodesete kommuner skal også inddrages.
“fejlagtig” fordeling for moderselskabet korrigeres.
Det overlades til fordelingskommunen at foretage den korrekt opgørelse.
Afgørelse:
Da denne afgørelse er af principiel karakter, udsendes sagsfremstilling til samtlige kommuner til kommentering.

2019-7 Elnet A/S.
Elnet A/S ejer elnet, herunder transformerstationer (fast ejendom).
Selskabet har betydelige udgifter til lønninger, dels til administration, dels til vedligeholdelse af elnettet.
Lønningsreglen er anvendt. (Hele andel tilgår hjemstedskommune)
Spørgsmål.
Har de kommuner, hvor der ligger fast ejendom (transformerstation) krav på en andel.
Hvis de har, kan hovedreglen så fraviges, og hvordan bør fordeling så ske.

3.

Indstilling.
Der gives ikke medhold.
Selv om der ligger en fast ejendom (transformerstation) i en kommune, og selskabet derfor
ud fra loven har krav på andel af selskabsskatten, så anses ejendomsværdierne for at udgøre så lille en andel af selskabets aktiver, at kommuner ikke i den forstand bør tildeles en
andel, især når der også skal henses til de lønninger der bliver afholdt, der hvor selskabet
af sin adresse.
Lønningsreglen anses derfor for at være det bedste fordelingsmetode.
Afgørelse:
Kommune 1 har ikke krav på andele af selskabsskatten, da lønningsreglen anses for at
være den mest korrekte fordelingsmetode her.
Der henvises til indstillingen.

4.

2019-8 Benzinstationer A/S
Selskabet har ingen ansatte, men ejer og driver tankstationer i DK.
Dels egne ejede anlæg, dels lejede anlæg.
Selskabet tilkøber de administrative ydelser fra et søsterselskab.
Selskabet har udlejet kioskdelen til en ekstern, der så også passer tankstationen.
Selskabet sælger også produkter (typisk benzin og diesel) til selvstændige tankstationer.
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Spørgsmål.
Drives der virksomhed i kommunen, når der sælges produkter (benzin og diesel) fra en
ubemandet tankstation, eller hvor bemandingsdelen er outsourcet.
Hvis der gør – kan hovedreglen så afviges, og hvordan bør fordeling så ske.
Indstilling.
Der gives kommunen medhold i, at der drives virksomhed i kommunen.
Der gives kommunen medhold i, at fordeling efter lønningsreglen ikke er anvendelig.
Fordeling bør ske efter volumen.
Øvrige kommuner der ikke er inddraget bør samtidig tilgodeses.
Den nærmere fordeling overlades til fordelingskommunen.
Afgørelse:
Der skal foretages en fordeling, da selskabet anses for at drive virksomhed i flere kommuner.
Der henvises til indstillingen.
Næste møde
5.

6.

24. oktober 2022, kl. 10 – på teams.
Evt.
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