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Generaladvokaten (GA) kom i sidste uge med forslag til afgørelse, hvorefter GA 
mener, at det ikke er foreneligt med artikel 49 TEUF, at fradrag for tab i et fast 
driftssted i et andet EU-land er betinget af, at der er valgt international sambeskatning.  

Sagen udspringer af, at skattemyndighederne har nægtet A/S Bevola (Bevola) fradrag 
for akkumulerede driftstab på 2.843.039 kr. i indkomstårene 2005-2008, som selskabet 
konstaterede i forbindelse med ophøret af driften af en filial i Finland.  

Det centrale spørgsmål i sagen er, om det er i strid med retten til fri etablering efter 
artikel 49 TEUF, at et dansk selskab, der indgår i en tvungen national sambeskatning, 
og som har fravalgt international sambeskatning, er afskåret fra at få fradrag for tab 
ved driften af en filial i udlandet. 

Sagen verserer ved Østre Landsret, der har forelagt spørgsmålet for EU-Domstolen. 

Følger EU-Domstolen GA's forslag, kan det få vidtrækkende konsekvenser for danske 
koncerners mulighed for at få fradrag for tab ved likvidation af datterselskaber/filialer 
inden for EU, herunder for en eventuel genoptagelse af gamle tab helt tilbage til 
indkomståret 2009. 

Vi følger naturligvis op herpå, når EU-Domstolens afgørelse foreligger. 
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Informationen i dette nyhedsbrev er af generel karakter og kan ikke anses for eller sidestil les med rådgivning. Der 
bør således ikke disponeres på grundlag af dette nyhedsbrev. Vi anbefaler altid at søge professionel rådgivning i 
forhold ti l den konkrete situation. 

Ved ti lmelding af KPMG Acor Tax’ arrangementer eller nyhedsbreve beder vi om dine kontaktinformationer i form 
af navn, ti tel, virksomhed samt e-mailadresse. Vi indsamler og behandler oplysningerne for at kunne gennemføre 
arrangementer (f.eks. håndtering af ti lmelding), og når vi udsender nyhedsbreve og invitationer ti l nye 
arrangementer, som du har skrevet dig op til .  

Du kan til  enhver tid rette henvendelse ti l KPMG Acor Tax via taxmatters@kpmg.com og meddele, at du ikke 
fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.  

Vi anvender også oplysningerne til statistiske formål. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem 
ikke ti l eksterne samarbejdspartnere. 




