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Høringssvar vedrørende forslag l Rådets direk v om et fælles selskabsska egrundlag, KOM(2016)685, og Rådets
direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2016)683.
 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget ovennævnte forslag i høring.
 
TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (KOM(2016)685)
TER vurderer, at forslaget medfører administra ve konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvan ficeret
yderligere.
 
TER vil i forbindelse med implementering af direktivet foretage nærmere vurdering af de administrative konsekvenser.
 
Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (KOM(2016)683)
TER vurderer, at forslaget medfører administra ve konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvan ficeret
yderligere.
 
TER vil i forbindelse med implementering af direktivet foretage nærmere vurdering af de administrative konsekvenser.
 
Jeg beklager det sene høringssvar.
 
Med venlig hilsen

Morten Uhrskov
Specialkonsulent

ERHVERVSSTYRELSEN
Europapolitik og Digital vækst

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291031
E-mail: MorUhr@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

PPas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt. 
 
 
 
Fra: Jesper Leth Vestergaard [mailto:Jesper.l.Vestergaard@skm.dk] 
Sendt: 8. november 2016 14:46
Emne: Høring - Forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, KOM(2016)685, og Rådets direktiv om et
fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2016)683
 
Hermed fremsendes forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, KOM(2016)685, og Rådets direktiv om
et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM(2016)683
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 7. december 2016.
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Bemærkningerne bedes fremsendt til Jesper Leth Vestergaard, jlv@skm.dk, og Nina Legaard Kristensen, nk@skm.dk, med
kopi til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk.
 

Med venlig hilsen
 
Jesper Leth Vestergaard
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