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Returadresse: Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Drachmann Advokater I/S  
Nordhavnsvej 1A
    
Danmark 3000 Helsingør

Att.: Morten Hansen-Nord

Bindende svar

I har den 3. juni 2022 som repræsentant for Fredensborg Søparks Antenneforening 
bedt om bindende svar på følgende

Spørgsmål:

1. Ved udlodning af foreningens formue, i forbindelse med foreningens ophør 
til medlemmerne, medfører det skattepligt for medlemmerne af det mod-
tagne beløb?

2. Er det korrekt forstået, at de udloddende beløb er at betegne som B-ind-
komst, og således at det påhviler det enkelte medlem at indberette beløbet 
via sin selvangivelse?

3. Henset til, at foreningen ikke råder over nogen af medlemmernes cpr. nr., og 
der ikke er tale om A-indkomst, er det så korrekt forstået, at foreningen ikke 
er pligtig at indeholde A-skat af beløbene?

Svar: 

1. Ja.
2. Afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.
3. Afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

Se Skattestyrelsens begrundelse for svarene nedenfor.

SP 04 – Bindende svar selskaber

Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Telefon 72 22 18 18
Skat.dk

Jeres sagsnr.  
Vores sagsnr. 22-0511596 

Cvr-nr. 18239604

 5. juli 2022
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Faktiske forhold

I anmodningen om bindende svar:

”Fredensborg Søparks Antenneforening har i en årrække for medlemmerne drevet 
kabel-tv / bredbåndsanlæg, men er desværre teknologisk blevet overhalet inden om, 
således at flere og flere medlemmer melder sig ud af foreningen. Der er således ikke 
længere et økonomisk grundlag for at fortsætte foreningen og på den baggrund har 
man i overensstemmelse med vedtægterne på to generalforsamlinger besluttet, at 
foreningen skal ophøre. 

I forbindelse med ophøret skal en del af foreningens formue bruges til at rydde op, 
fjerne antennemaster, tilslutningsbokse til de enkelte boliger m.v., men foreningen 
forventer at der vil ende med at være en formue i foreningen i størrelsesorden kr. 
500.000,00. Formuer skal i henhold til vedtægterne udloddes til medlemmerne, der i 
dag tæller 278.”

Jeres opfattelse og begrundelse

Som begrundelse oplyses i anmodningen om bindende svar:

”Spørgsmål 1 
Ja, der er formodentlig skattepligt af det beløb der udloddes til medlemmerne – 
selvom det er urimeligt, da beløbet allerede er beskattet en gang, men foreningen vil 
formentlig skulle ligestilles med en andelsboligforening og således at udlodningen 
ligestilles med afgørelsen i SKM2014.613.LSR

Spørgsmål 2
Ja, henset til at foreningen på ingen måde råder over medlemmernes cpr. nr. og ej 
heller vil kunne kræve at få dem, sammenholdt med at der ikke er tale om A-ind-
komst, men en udlodning, må det alene være en forpligtelse for det enkelte medlem 
at foretage en indberetning til SKAT om, at de har modtaget den pågældende udlod-
ning. 

Spørgsmål 3
Ja, foreningen har ikke pligt til at foretage indberetning til SKAT af den udlodning 
der foretages. 

Vedtægten fra antenneforeningen er vedlagt.”
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Skattestyrelsens begrundelse for svaret

Spørgsmål 1
I ønsker at få svar på om en udlodning af foreningens formue, i forbindelse med for-
eningens ophør, til medlemmerne medfører skattepligt for medlemmerne af det 
modtagne beløb.

Den objektive skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 omfatter ind-
tægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, af-
ståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den er-
hvervsmæssige virksomhed.

En udlodning fra en forening, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 
6, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskatte-
lovens § 4. Udlodningen er dermed skattepligtig.

Endvidere henvises der til LSR 21-0044078, hvor spørgsmålet var om, hvorvidt 
parcelejere vil skulle betale skat af beløb, som grundejerforening tilbagebetalte par-
celejerne. Landsskatteretten fandt, at grundejerforeningen måtte anses for et selv-
stændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og at parce-
lejerne var skattepligtige af beløbet.

Konkret
Det fremgår af § 1 i vedtægterne for Fredensborg Søparks Antenneforenings, at for-
eningens formål er at eje og drive et kabel tv/bredbåndsanlæg med henblik på at:

a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.
b) stille bredbåndskapacitet til rådighed for medlemmernes datatransmission.
c) indkøbe et samlet bredbåndsvolumen for videresalg til medlemmerne, hvis 

det er økonomisk fordelagtigt for foreningen og det enkelte medlem.
d) tilbyde andre serviceydelser til medlemmerne, hvor anlægget naturligt kan 

udnyttes.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Fredensborg Søparks Antenneforening er om-
fattet af den objektive skattepligt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Vi vurde-
rer derfor, at udlodningen af foreningens formue til medlemmerne, i forbindelse 
med foreningens ophør, medfører skattepligt for medlemmerne af det modtagne be-
løb efter statsskattelovens § 4 og medregnes til personlig indkomst, jf. personskatte-
lovens § 3, stk. 1. Vi er dermed enig med repræsentanten i, at en sådan udlodning er 
skattepligtig.

Spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2
I ønsker at få svar på, om er det er korrekt forstået, at de udloddende beløb er at be-
tegne som B-indkomst og således, at det påhviler det enkelte medlem at indberette 
beløbet via sin selvangivelse.
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Efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, kan enhver hos told- og skatteforvaltnin-
gen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren 
af en disposition, som spørgeren enten har foretaget eller påtænker at foretage.

Det er en betingelse, at anmodningen om bindende svar angår en konkret skatte-
mæssig virkning af en konkret disposition. Det betyder, at der skal være tale om 
handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten handlingen fører til 
skattepligt eller skattefritagelse, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompe-
tence til at afgøre spørgsmålet.

I skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2008.783SR, afviste Skatterådet at 
give bindende svar på spørgsmål om indberetningspligt med den begrundelse, at 
spørgsmålet ikke er omfattet af ordningen om bindende svar i skatteforvaltningslo-
vens kapitel 8 om bindende svar.

I Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2013.783.SR, har Skatterådet afvist 
at give bindende svar på spørgsmål vedrørende indeholdelsespligt ved arbejdsud-
leje. Skatterådet fandt at indeholdelsespligt ikke er et skattespørgsmål, og dermed 
ikke en del af det område, hvorom der afgives bindende svar, jf. skatteforvaltnings-
lovens § 21.

Der gives dermed alene bindende svar på spørgsmål, der drejer sig om den skatte-
mæssige virkning af en disposition. Det betyder, at svaret skal have karakter af en 
forvaltningsafgørelse om en skatteretlig virkning. Som følge heraf kan der ikke gi-
ves bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed, gebyrer og forrentning, ind-
drivelse, straf eller om udøvelse af kontrol. Der kan heller ikke gives bindende svar 
om indberetningspligt i og med, at der ikke er tale om en skattemæssig virkning af 
en disposition. Se Den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.3.2.

I den konkrete sag ønsker I at få svar på om de udloddende beløb er at betegne som 
B-indkomst og således, at det påhviler det enkelte medlem at indberette beløbet via 
sin selvangivelse.

Skattestyrelsen kan ikke give bindende svar på jeres spørgsmål, da spørgsmålet fal-
der udenfor det område, hvorom der kan gives bindende svar efter skatteforvalt-
ningslovens § 21.

Vi afviser derfor spørgsmål 2, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

Spørgsmål 3
Henset til, at foreningen ikke råder over nogen af medlemmernes cpr. nr., og der 
ikke er tale om A-indkomst, ønsker I at få svar på om det er korrekt forstået, at fore-
ningen ikke er pligtig at indeholde A-skat af beløbene.

Da der er tale om et spørgsmål vedrørende indeholdelse af A-skat, kan Skattestyrel-
sen ikke give bindende svar på spørgsmålet. Vi henviser endvidere til besvarelsen af 
spørgsmål 2. 

Vi afviser spørgsmål 3, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.
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Generel Vejledning

Skattestyrelsen kan vejledende oplyse, at I kan kontakte Skattestyrelsen på tele-
fonnr. 72 22 28 28 vedrørende spørgsmål om, hvorvidt der er tale om B-indkomst.

Vær opmærksom på

Svaret i spørgsmål 1 i det bindende svar er bindende for Skattestyrelsen i 5 år fra 
modtagelsen af dette brev. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1. 

Svaret gælder kun for spørgerens skattemæssige forhold.

Svaret er ikke bindende, hvis der er sket ændringer i de forudsætninger eller regler, 
der ligger til grund for svaret, eller hvis svaret er givet på grundlag af ukorrekte op-
lysninger. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.

Hvis I vil klage
Så kan I enten klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen eller indbringe afgørel-
sen for domstolene.

Hvis I vil klage til Skatteankestyrelsen
Så skal I skrive til Skatteankestyrelsen, som skal have modtaget klagen senest tre 
måneder efter den dag, hvor I har fået denne afgørelse. Skatteankestyrelsen er se-
kretariat for Landsskatteretten og ankenævnene.

Skriv alle de punkter, I vil klage over, og begrund for hvert punkt, hvorfor I mener, 
afgørelsen er forkert. Vedlæg afgørelsen. Hvis I har dokumenter, som støtter og 
underbygger jeres klage, beder vi jer også sende dem med. Ønsker I et møde med 
en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen, skal I skrive jeres telefonnummer i klagen.

Det koster 1.100 kr. at klage. Hvis I får helt eller delvist ret i jeres klage, får I pen-
gene tilbage.

Sådan sender I klagen og betaler 
I skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens klageformular på skattean-
kestyrelsen.dk, hvor I samtidig skal betale med betalingskort eller MobilePay.

Hvis I vil indbringe afgørelsen for domstolene
I kan også vælge at indbringe afgørelsen for domstolene senest tre måneder efter 
afgørelsens dato. I skal sende stævningen til den byret, som selskabet adresse 
(hjemting) hører under. Byrettens adresse fremgår af domstolenes hjemmeside 
domstol.dk. Har selskabet ikke adresse her i landet, skal I sende stævningen til Kø-
benhavns Byret.

Stævningen skal udtages mod Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 
København K. I kan finde mere vejledning om sagsanlæg på domstol.dk.

https://skatteankestyrelsen.dk/klager/
https://skatteankestyrelsen.dk/klager/
https://domstol.dk/
https://domstol.dk/
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I kan søge om omkostningsgodtgørelse
Det er muligt at søge om godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i klagesager/ 
retssager. I kan læse mere om denne mulighed på skat.dk/omkostningsgodtgørelse.

Venlig hilsen

Kajana Kandasamy   
Fuldmægtig
Direkte telefon 72 37 28 73

https://skat.dk/omkostningsgodtg%C3%B8relse
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