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1. Indledning 
Reglerne om sambeskatning er indtil flere gange blevet ændret og justeret. Der blev dog først 
lavet en egentlig lovregel vedr. sambeskatning i 1960.  
Dengang var sambeskatningen frivillig, idet man ønskede at alle koncerner skulle kunne 
behandles ens, uanset hvordan de var organiseret (som jo ikke er tilfældet i de nugældende 
regler jf. SEL §31C vedr. koncerndefinitionen). 
Den mest grundlæggende ændring skete i 2005, hvor sambeskatningen blev gjort 
obligatorisk, hvorefter der ikke længere er mulighed for at fravælge sambeskatning. Selskaber 
der er omfattet af den obligatoriske sambeskatning er danske selskaber, og 
koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssted og faste ejendomme i Danmark. 
Før 2005 blev et dansk selskab beskattet af sine samlede indtægter, uanset om de var optjent i 
Danmark eller i udlandet (jf. Globalindkomstprincippet), men med ændringen af 
sambeskatningsreglerne, ændrede dette sig til hvad vi nu kalder for territorialprincippet. 
Dette betyder at sambeskatningen som udgangspunkt kun omfatter virksomheder, som er på 
dansk grund. 
Man kan dog vælge at tage udenlandske selskaber med i sambeskatning, hvis man tilvælger 
international sambeskatning, dette er dog frivilligt, og indebærer en ”alt-eller-intet”-
betragtning, idet man skal tage alle udenlandske selskaber med hvis man vælger international 
sambeskatning. Da opgaven drejer sig om national sambeskatning, vil jeg ikke komme 
yderligere ind på den internationale sambeskatning i opgaven. 
 
Udover den grundlæggende ændring i 2005, er der siden sket en række ændringer. I 2007 
blev der lavet en justering af reglerne, og der blev lavet en ophævelse af et forbud der 
tidligere havde været, vedr. at visse elforsyningsvirksomheder kunne indgå i 
sambeskatningen.  
Den næste store ting der skete var i 2010, hvor man ændrede koncerndefinitionen, som følge 
af en ændring i selskabsloven, idet man ønskede at lovene var konsistente, og definitionerne 
de samme. Dette behandler jeg nærmere i min opgave. 
I 2012 blev der sat en grænse for hvor meget underskud man måtte modregne i den 
skattepligtige indkomst (underskudsbegrænsning), samt vedtagelse af solidarisk hæftelse i 



2 

sambeskatning. Jeg vil i opgaven komme nærmere ind på hvilke konsekvenser dette har haft 
for virksomhederne, som indgår i en sambeskatning og hvad det generelt har betydet. 
Som det seneste skete der i 2014 en udvidelse af værnsreglen mod dobbeltfradrag for tab på 
koncerninterne fordringer, dette kommer jeg dog ikke yderligere ind på i min opgave. 
 
Jeg vil i min opgave belyse problemstillingerne omkring koncerndefinitionen, solidarisk 
hæftelse, og hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres, herunder også hvordan 
fordelingen af underskud foregår. 
Fordelingen af underskud til sambeskattede selskaber, kan være en stor ”hurdle” at skulle 
igennem, fordi der kan være en del administrativt arbejde med at holde styr på saldoen, og 
hvornår de forskellige selskaber er indtrådt i sambeskatningen. Idet man har set i praksis, at 
der kan være problemer med, at der ikke er lavet løbende opgørelser over det samlede 
underskud, har SKAT besluttet og lave et digitalt registreringssystem. I opgaven vil jeg 
diskutere fordele og ulemper ved et sådan system, fremfor de manuelle opgørelser der laves i 
dag. 

2. Problemformulering 
I opgaven vil jeg definere koncernbegrebet, samt betydningen af den nye koncerndefinition 
som trådte i kraft 1 marts 2010. 
Jeg vil komme med en historisk gennemgang af reglerne om national sambeskatning, hvor jeg 
vil komme ind på hvordan reglerne var før den obligatoriske nationale sambeskatning trådte i 
kraft 1. januar 2005, og hvordan de har ændret sig. 
Jeg vil i opgaven opstille fiktive caseeksempler, for og illustrere hvordan en sambeskatnings-
indkomst opgøres, herunder også hvordan man fordeler underskud, og hvad man gør hvis der 
ikke har været koncernforbindelse i hele regnskabsåret. 
1. juli 2012 trådte der nogle nye regler vedr. hæftelse for sambeskatningen i kraft, dem vil jeg 
også komme ind på, og forklare hvad det har af betydning. 
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Jeg vil i min opgave besvare følgende spørgsmål: 
• Hvordan var reglerne for sambeskatning, før folketingets lov om obligatorisk 

sambeskatning trådte i kraft, med virkning fra 1. januar 2005? 
• Hvordan defineres koncernbegrebet i skatteretlig sammenhæng, og hvornår er der 

koncernforbindelse? 
• Hvilken betydning har justeringen af koncerndefinitionen, med virkning fra 1. marts 

2010 haft? 
• Hvem er omfattet af den nationale sambeskatning? 
• Hvilke fordele og ulemper er der ved den obligatoriske nationale sambeskatning? 
• Hvad er et administrationsselskab, og hvad er dets opgaver i forbindelse med 

sambeskatningen? 
• Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten, og hvordan foregår fordelingen af 

underskud?  
o Herunder lovforslaget L144 vedr. Registrering af underskud, samt hvilken 

betydning vedtagelsen af loven har. 
• Hvordan foretages sambeskatningen, hvis der ikke har været koncernforbindelse hele 

regnskabsåret? (Reglerne om delindkomstperiode og delindkomstopgørelser) 
• Hvem hæfter i sambeskatningen? (Ny lov trådt i kraft pr. 1. juli 2012) 

3. Afgrænsning 
Jeg vil i min opgave kun belyse problemstillingerne vedrørende national sambeskatning. 
Derfor vil international sambeskatning ikke blive behandlet i opgaven, udover for og 
konkretisere min afgræsning fra dette. Som følge af dette behandles CFC-beskatning heller 
ikke. Dermed er alle EU-retslige problemstillinger heller ikke relevante for besvarelsen af 
problemformuleringen. 
 
Jeg har også valgt at afgrænse mig fra og behandle hvilke konsekvenser sambeskatning har 
ved forskellige omstruktureringsformer. Jeg behandler heller ikke tilskud fra moderselskaber 
til datterselskaber, eller mellem søsterselskaber.  
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Jeg behandler kun indirekte hvad der sker ved likvidation og de forskellige omstrukturerings-
former, i form af at jeg behandler delindkomstperioder, og derfor hvad der sker når et selskab 
indtræder eller udtræder af sambeskatningen. Jeg behandler dog ikke indgående hvad der 
konkret sker ved henholdsvis likvidation og omstruktureringer. 
Jeg kommer ind på den nye lovgivning fra 2012 om underskudsbegrænsning (7,5 mio. Kr. - 
grundbeløb 2013), men vil ikke vise hvordan udregningen af sambeskatningsindkomsten vil 
foregå, såfremt at man rammer grænsen for hvornår der sker underskudsbegrænsning. 
 
Jeg vil til sidst afgrænse mig fra og behandle områderne tynd kapitalisering, rentefradrags-
begrænsning samt transfer pricing.  

4. Opbygning og metode 
Jeg vil bygge min hovedopgave op som følger 
 

1. Indledning (herunder problemformulering samt metode)  
2. Historisk baggrund for sambeskatningsreglerne op til i dag – herunder fordele og 

ulemper ved sambeskatning 
3. Redegørelse og analyse af: 

a. Koncernbegrebet 
b. Hvem er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning? 
c. Administrationsselskabets opgaver 
d. Hæftelsesregler i sambeskatningen 
e. Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten? 
f. Hvordan fordeles underskud under sambeskatningen? Samt digital registrering 

af underskud 
g. Delindkomstperiode og delindkomstopgørelser 

4. Fiktiv case hvori jeg belyser samtlige problemstillinger, som der kan være ved 
sambeskatning 

 
Der vil blive gjort brug af sekundære data, da mange af de kilder jeg vil bruge er retskilder i 
form af love og bekendtgørelser. 
Herudover vil jeg benytte mig af faglitteratur i form af lærebøger og relevante artikler. 
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For at besvare opgaven er selskabsskatteloven § 31, samt § 31 D essentiel, og besvarelsen af 
en stor del af min problemformulering vil tage udgangspunkt i denne lovgivning. 
 
Udover bekendtgørelser og love, vil jeg også se på afgørelser, som belyser problemstillingerne 
omkring min problemformulering, fx koncerndefinitionen. Dette viser også hvordan loven 
fortolkes i praksis. 
 
Den juridiske vejledning vil også blive brugt, som fortolkningsbidrag til loven og praksis, da 
vejledningen giver udtryk for skatteministeriets fortolkning af den gældende lov og praksis. 
 
Alle de brugte datakilder vurderes at være af høj reliabilitet og validitet, da der er tale om 
retskilder og faglige tekster. I de faglige tekster og faglitteraturen jeg har benyttet, kan der 
være et vist omfang af forfatterens holdning, men til trods for dette anses det stadig for at 
være validt og have en høj reliabilitet. Jeg forholder mig desuden kritisk til enhver form for 
egen holdning fra forfatterene. 
 
Jeg vil i mit arbejde med litteraturen forholde mig kritisk, og forsøge at være objektiv og ikke 
lade min egen holdning have en direkte indflydelse på opgaven, men blot bruge min egen 
holdning til og diskutere og analysere de forskellige problemstillinger.   
 

5. Historisk baggrund for sambeskatningsregler op til i dag 
 

5.1 Før 1960 
Sambeskatning opstod i praksis i 1903 samtidig med at statsskatteloven indførte 
indkomstbegrebet. Dengang var der ikke en selskabslovgivning i den form som kom senere, 
og det var derfor vanskeligt at afgøre om der var tale om et eller flere selskaber, som skulle 
beskattes. 
Man vurderede derfor fordelene ved at behandle flere selskaber under ét skatteretligt. 
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I praksis gjorde man det, at når der var tale om to eller flere selskaber, som udgjorde én 
fuldstændig økonomisk, administrativ og forretningsmæssig enhed, valgte man at anse 
virksomhederne for et skattesubjekt, og foretage én beskatning. 
I 1917 blev den første aktieselskabslov indført, og det lagde reglerne i fastere rammer. Der 
var dog stadig stor tvivl om hvorvidt et aktieselskab kunne have et andet aktieselskab som 
eneaktionær, så tilladelserne til sambeskatning fortsatte som hidtil. 
Det såkaldte sambeskatningsinstitut havde den fordel, at udbytter fra datterselskab til 
moderselskab blev fritaget for dobbeltbeskatning, da man så bort fra datterselskabsudbytter 
ved sambeskatning.  
I 1922 blev der indført datterselskabslempelse hvilket betød, at moderselskabets skat blev 
nedsat med den skat der faldt på udbyttet fra datterselskabet. Dette opfattede 
skattemyndighederne som et signal til at sambeskatningsinstituttet skulle bortfalde. Der var 
dog indtil 1930 fortsat tvivl om hvorledes de selskabsretlige regler skulle forstås, og der blev 
fortsat givet tilladelser til sambeskatning. Med ændringen af aktieselskabsloven i 1930 blev 
det af skattemyndighederne fortolket således, at retten til sambeskatning var bortfaldet for 
selskaber der i aktieselskabsregistret var optaget som selvstændige selskaber. 
Der blev givet indtil flere afgørelser, som illustrerede at ovenstående ikke var tilfældet, og at 
der godt kunne ske sambeskatning mellem selvstændige selskaber. 
Der blev efter disse afgørelser lavet en praksis for hvordan en ansøgning om sambeskatning 
foregik, denne var som følger: 

1. Skattemyndighederne gav tilladelse 
2. Moderselskabet skulle eje 100% af aktiekapitalen i datterselskabet, hvor dette var et 

dansk selskab (økonomisk enhed). 
3. Selskaberne skulle drive virksomheden i samme eller nært beslægtet branche (saglig 

enhed). 
4. Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelse i datterselskabet (have 

flertallet af bestyrelsesposterne i datterselskabet – administrativ enhed) 
 
Ligesom i dag kunne man også dengang overføre uudnyttede underskud mellem selskaberne. 
Selvom der var opsat en række ”regler” vedr. sambeskatning allerede dengang, var der stadig 
en masse uklarheder som gjorde, at man ikke kunne afslå sambeskatningsansøgninger, da 
man ikke havde de konkrete svar. 
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5.2 Fra selskabsskattelovens indførelse i 1960 frem til 2005 
I 1960 blev selskabsskatteloven indført, hvori § 31 indeholdt regler vedr. sambeskatning. 
Sambeskatningen var dog ikke obligatorisk, hvilket også gav en række udfordringer, i 
forbindelse med at man ville undgå at folk prøvede at omgå betaling af skat, ved at udnytte 
underskud, og udholde de selskaber der ville føre til en skattebetaling fra sambeskatningen. 
Indholdet af sambeskatningen var stadig udefineret, men der var en række grundbetingelser, 
hvor vi stadig kender mange af dem i de nugældende regler: 

1. Sambeskatning krævede tilladelse fra ligningsrådet 
2. Aktieselskaberne skulle have samme regnskabsår 
3. Moderselskabet skulle direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet, 

medmindre datterselskabet var hjemmehørende i udlandet.  
4. Øvrige vilkår for sambeskatning, blandt andet hvad der sker, i tilfælde af 

sambeskatningens ophævelse, fastsættes af ligningsrådet. 
 
Indtil 1977 blev vilkår og betingelser fastsat i anvisninger fra ligningsrådet. I 1977 blev 
adgangen til at tillade sambeskatning uddelegeret og det første cirkulære om sambeskatning 
blev udsendt.  Herefter blev disse afløst af sambeskatningscirkulærer, som ligningsrådet 
vedtog en gang årligt. 
Før 1960 var der, som nævnt ovenfor regler om at selskaberne skulle være indenfor en nær 
branche, og at ledelsen skulle være fælles. Dette blev dog hurtigt ændret, idet 
aktiebesiddelsen i datterselskabet er nok til at styre datterselskabet gennem den valgte 
direktion og bestyrelse. Betingelsen vedr. branchefællesskab blev droppet i 1983/84, da der i 
praksis kun blev nægtet sambeskatning, hvis et af selskaberne var hobbyprægede. 
Ligesom vi kender det fra den internationale sambeskatning med ”alt-eller-intet”-
betragtningen, var det i starten også et krav, at samtlige selskaber skulle sambeskattes, så 
man ikke blot kunne vælge at sambeskatte de underskudsgivende selskaber, man valgte dog 
at ophæve betingelsen i 1983/84. 
 
Reglerne blev som nævnt revideret hvert år i ligningsrådet, men der har ikke alle år været lige 
mange ændringer. 
Mellem 1960-1975 var der kun to ændringer af SEL § 31. 



8 

I 1975-1990 blev der foretaget 6 ændringer, blandt andet en lempelse af 100 % ejerkravet, 
som nævnt ovenfor.  
 
Man valgte i 1983 at nedsætte et udvalg, som skulle undersøge reglerne om beskatning af 
udenlandsk indkomst, og hvornår skattepligten til Danmark ophørte.  
Man blev beskattet efter globalindkomstprincippet, som betød at beskatningen blev foretaget 
af ens samlede indtægter, både dem fra Danmark og dem fra udlandet. Der har siden været en 
del behandlinger af lovforslag, om at ophæve sambeskatningen med udenlandske selskaber. I 
dag er dette ophævet, således at det er frivilligt om man ønsker international sambeskatning. 
 

5.3 Lov nr. 426 af 6. juni 2005 – i dag 
Det var først i 2005 at den helt grundlæggende ændring skete. Her blev den nationale 
sambeskatning gjort obligatorisk, mellem koncernforbundne danske selskaber, og 
udenlandske selskaber med faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark. Som nævnt 
brugte man tidligere globalindkomstprincippet som beskatningsgrundlag, men med 
indførslen af denne lov, blev territorialprincippet indført. Dette betød, at et dansk selskab ikke 
skal medregne indtægter og udgifter fra faste driftssteder og ejendomme beliggende i 
udlandet.  
Der blev med dette også indført at hvis man valgte international sambeskatning, så var det, 
som tidligere omtalt, ud fra en ”alt-eller-intet”-betragtning, og man bliver som udgangspunkt 
bundet til sambeskatningen i 10 år. Da jeg har afgrænset mig fra international sambeskatning, 
vil jeg ikke komme ind på de nærmere detaljer om lovændringen for dette. 
 
Reglerne der gælder i dag står i SEL § 311, og jeg vil til besvarelsen af min opgave benytte mig 
af: 
Ø § 31 – Om national sambeskatning generelt  
Ø § 31 B – Skatterådets kompetencer 
Ø § 31 C – Definitionen af koncernforbindelse 

§ 31 A omfatter international sambeskatning og benyttes derfor ikke til besvarelse af min 
opgave. 
                                                        
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143677 
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6. Koncerndefinitionen 

6.1 De gamle regler – før ændringen af selskabsloven i 2009 

Koncerndefinitionen har siden indførslen af reglerne om obligatorisk sambeskatning i 2005, 
været i overensstemmelse med dem i årsregnskabsloven.  
Jeg vil i dette afsnit gennemgå hvordan reglerne var før ændringen af koncerndefinitionen, for 
således også at underbygge det efterfølgende afsnit, som gennemgår den nye koncern-
definition, og forskellene på disse. 
 
Alle referencer til lovgivningen i dette afsnit, omhandler de gamle regler i SEL.2 
Jævnfør § 31 C udgør et moderselskab sammen med datterselskaberne en koncern. 
 
Af lovteksten fremgår følgende definition: 

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

1) besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab), 

2) er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et 
andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

3) er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs 
(datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med 
dette, 

4) er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af 
stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller 

5) besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende 
indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

Stk. 3. Et selskab eller forening m.v., med hvilket et moderselskab har en af de i stk. 2 nævnte 
forbindelser, er et datterselskab. Et datterselskab kan kun have ét moderselskab. 

Stk. 4. Ved opgørelsen af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte 
medlemmer af ledelsesorganer medregnes rettigheder, der besiddes af moderselskabet og dets 
datterselskaber. (behandles sammen med SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1) 

                                                        
2 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=126581 
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Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra 
stemmerettigheder, som knytter sig til aktier eller anparter, der besiddes af datterselskabet selv 
eller dets datterselskaber. (behandles ikke i dette afsnit, men under de nye regler) 

Hvis blot et af ovenstående kriterier er opfyldt, er der tale om et moderselskab.  
Som det fremgår af § 31 C, stk. 3, kan et datterselskab kun have ét moderselskab. Dette 
betyder, at hvis flere selskaber opfylder kriterierne, skal der tages en konkret vurdering af 
hvilket selskab der rent praktisk fungerer som moderselskab. 
 
Nedenfor vil jeg gennemgå de forskellige kriterier som fremgår af § 31 C, stk. 2. 

6.1.1 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1 

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

1) besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab) 

Når stemmerettighederne skal beregnes, medregnes også rettigheder som besiddes af 
moderselskabet og dets datterselskaber. Dette betyder, at også indirekte ejede 
stemmerettigheder medtages (SEL § 31 C, stk. 4). 

Der lægges i afgørelserne stor vægt på at flertallet af stemmerettigheder besiddes. Dette 
betyder altså at det ikke har en betydning hvem der råder over stemmerettighederne, men 
derimod i højere grad hvem der besidder disse. Dette bevirker, at selvom der er lavet en 
aktionæroverenskomst, som fx fordeler stemmerne ligeligt, så vil det være det selskab som 
besidder stemmerettighederne, som kan udnævnes som moderselskab i sambeskatningen. 

Hvis vi tager udgangspunkt i en forespørgsel til SKAT SKM.2010.209.SR, var situationen her, 
at A ApS ejer 75 % af stemmerne og kapitalen i henholdsvis B ApS og C ApS. D ApS ejer de 
resterende 25 %. A ApS og D ApS havde indgået en aktionæroverenskomst som gjorde, at der 
ikke var nogle af de to selskaber der havde den bestemmende indflydelse, og at der i tilfælde af 

uenighed skulle inddrages en 3.mand (selskabernes advokat) til og afgøre uoverensstemmelsen. 

Der er nogle øvrige omstændigheder vedr. spaltning, som har betydning for B ApS og C ApS, 
men det har ikke yderligere relevans i denne sammenhæng, og omtales derfor ikke.  

Selvom aktionæroverenskomsten tidligere har gjort, at der ikke har været etableret 
sambeskatning mellem selskaberne, da det ikke kunne anses for en koncern, var afgørelsen i 
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denne situation at der skal ske sambeskatning, idet landsskatteretten i en lignende sag (SKM 
2009.388.LSR) kom frem til, at der tale om en koncern og dermed sambeskatning, da det var 
besiddelsen af stemmerettighederne der gjorde sig gældende (75 %/25 %), og ikke 
råderetten over stemmerne. 

Dette viser, at selvom der var lavet en intern aftale mellem parterne, om at hverken A ApS 
eller D ApS havde den bestemmende indflydelse, som følge af aktionæroverenskomsten, så 
var det den reelle besiddelse af stemmerne som havde en betydning.  

6.1.2 SEL § 31 C, stk.2, nr.2 

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

2) er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et 

andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan 

Da denne bestemmelse minder om § 31 C, stk.4 nr.3, vil jeg vente med en gennemgang af 
denne til jeg når til afsnittet om de nugældende regler. 

6.1.3 SEL § 31 C, stk.2, nr.3 
Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

3) er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet 

selskabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter 

eller aftale med dette 

Denne bestemmelse går ud på̊, at hvis et moderselskab har aktionærstatus i datterselskabet, 
og samtidig udøver bestemmende indflydelse over datterselskabet ifølge aftale med 
datterselskabet eller på grundlag af dets vedtægter, er det tale om en koncernforbindelse. 
Denne form for ledelsesret over et datterselskab er dog ikke mulig efter dansk selskabsret.3 
Det må derfor antages at kriteriet alene vil finde anvendelse, når det skal vurderes hvorvidt et 
selskab er omfattet af en international sambeskatning. Idet jeg har afgrænset mig fra den 
internationale sambeskatning, har kriteriet ikke relevans for min opgave. 

  

                                                        
3 Dette fremgår i Bogen ”Sambeskatning 2013/14” af Guldmand, Vinther og Welauff side 25 
under afsnittet 1.3.2. 
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6.1.4 SEL § 31 C, stk.2, nr.4 

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

4) er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af 

stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab)  

Ifølge denne bestemmelse vil der være koncernforbindelse såfremt dette aftales med andre 
der har flertallet af stemmerettighederne i datterselskabet. Dette kan være i form af en 
aktionæraftale (ejeraftale), eller ved en stemmeretsaftale. Det er en aftale der laves udenom 
datterselskabet, og den vil ikke fremgå af vedtægterne.  

6.1.5 SEL § 31 C, stk. 2, nr.5 

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

5) besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende 

indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

Kriteriet knytter sig til kapitalandele, men ellers minder det meget om det som er nævnt i nr. 
3 vedr. udøvelsen af en bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle 
ledelse. 

6.2 Sammenfatning af den tidligere koncerndefinition 

Efter gennemgangen af den tidligere koncerndefinition, kan det konkluderes at man lagde 
meget vægt på at moderselskabet var selskabsdeltager, og at moderselskabet besad reelle 
kapitalandele i datterselskabet. Herudover blev der også lagt vægt på, hvem der udøvede den 
bestemmende indflydelse, og hvem der havde råderet over flest stemmerettigheder, samt 
retten til at udpege flest medlemmer i de øverste ledelsesorganer.  Der var også tale om 
ejeraftaler, blandt andet i forbindelse med fordelingen af stemmerettighederne. Disse blev 
dog ikke tillagt en ligeså stor betydning som vi vil se det i de nye regler. 
 

6.3 De nye regler – gældende fra og med 1. marts 2010. 

Selskabsloven gennemgik i 2009 en større modernisering. Dette bevirkede også at der kom en 
ændring omkring koncerndefinitionen, som får betydning ved sambeskatning. 
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Loven trådte i kraft fra og med indkomstår der begynder 1 marts 2010 eller senere. Dette 
betyder rent praktisk, at de fleste først mærkede til ændringen af koncerndefinitionen for 
indkomståret 2011. 
Jeg vil ved at gennemgå den nye lov komme ind på forskellene, og hvilken betydning 
forskellene rent praktisk har på kredsene af selskaber, som omfattes af sambeskatnings-
reglerne. 
Ændringen betyder at koncerndefinitionen i årsregnskabsloven nu er den samme som 
koncerndefinitionen i IAS 27. 
Der lægges i den nye koncerndefinition mere vægt på om der er bestemmende indflydelse, 
end om der reelt ejes kapitalandele i dattervirksomhederne. 
Selvom koncerndefinitionen i årsregnskabsloven nu er enslydende med den i IAS 27, betyder 
det ikke, at hvis der aflægges koncernregnskab efter IAS ad frivillighedens vej, at selskaberne 
nødvendigvis skal sambeskattes efter de danske regler. 
Dette statueres i et bindende svar (SKM2010.733.SR/Tfs2011.10SR), hvor der blev svaret nej 
til at selskaberne var koncernforbundne jævnfør § 31 C, selvom der var sket regnskabsmæssig 
konsolidering efter IAS 1, dog ville der være tale om at de var koncernforbundne hvis 
selskaberne var forpligtet til og lave regnskabsmæssig konsolidering jævnfør bestemmelserne 
i IAS 27.  
 
Da reglen kan betyde ændringer i sambeskatningskredsen, ville man måske mene at der 
skulle være en form for straf, hvis det viser sig at man sambeskatter selskaber der ikke skal 
sambeskattes, eller omvendt.  
Der er dog ikke lavet nogen straf på dette område. Dette idet man mener, at det oftest vil være 
i de tilfælde, hvor selskaberne er gået glip af noget i form af uudnyttede underskud, og derfor 
har betalt for meget i skat, og man vil derfor blot regulerer dette når det opdages ved en 
revision. 
 
Alle referencer til lovgivningen gælder i dette afsnit de nye regler. 
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Selskabsskatteloven § 31 C har nu fået følgende definition: 
Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et eller 

flere datterselskaber en koncern.  Et  selskab  kan  kun  have  ét  direkte  moderselskab.  Hvis  flere 

selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk 

udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, 

der anses for at være moderselskab. 

Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger. 

 

Som det ses af ovenstående, er der visse elementer i den nye og gamle definition der stadig er 
den samme. Det nævnes også i den nye, at et selskab kun kan have ét direkte moderselskab, 
men i de nye regler er det defineret, at hvis flere selskaber opfylder kriterierne, er det kun det 
selskab som yder den bestemmende indflydelse der kan anses for at være moderselskab. I 
den gamle lov stod der, at der måtte laves en konkret vurdering. Man har derfor lavet loven 
mere konkret (såfremt man selvfølgelig ved hvad der menes med den bestemmende 
indflydelse). 
 
Som det kan ses bare af de første linjer i den nye lov, er det den bestemmende indflydelse der 
er i fokus, og altså ikke nødvendigvis besiddelsen af de reelle ejerandele.  
Det næste afsnit, vil derfor omhandle hvordan man kan have den bestemmende indflydelse. 
Jeg vil tage udgangspunkt i lovteksten, og forklare betydningen af loven. 
 
6.3.1 SEL § 31 C, stk.3 

Bestemmende  indflydelse  i  forhold  til  et  datterselskab  foreligger,  når  moderselskabet  direkte 

eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et 

selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør 

bestemmende indflydelse. 

 

Som det fremgår af ovenstående, minder dette lidt om noget vi kunne se i den gamle lov. 
Det er igen ikke nødvendigvis kapitalandelene der viser om man har den bestemmende 
indflydelse, men derimod at man har flertallet af stemmerne. 
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Som udgangspunkt må man formode, at der er tale om et moderselskab, når det direkte eller 
indirekte ejer mere end 50 % af stemmerne i et underliggende selskab (formodningsreglen). 
Denne bestemmelse omhandler udelukkende tilfælde hvor der ejes mere end 50 % af 
stemmerettighederne. Der kan dog, som det fremgår af bestemmelsen, være tilfælde hvor 
denne formodning ikke kan gøres gældende. 
Der skal tages højde for eventuelle stemmeretsbegrænsninger, ejeraftaler eller lignende, da 
disse kan gøre at et ejerforhold på over 50 % ikke udgør den bestemmende indflydelse.  
Fx hvis et selskab ejer 60 % af stemmerettighederne, men kun kan stemme for 5 % som følge 
af en stemmeretsbegrænsning. I disse tilfælde har selskabet IKKE bestemmende indflydelse, 
og er derfor ikke moderselskab, til trods for at det har flertallet af stemmerettigheder. 
 

Selvom mere end halvdelen af stemmerettighederne ikke ejes, kan der stadig være tale om et 
moderselskab. Dette fremgår af § 31 C stk. 4 nr. 1-4, som vil blive gennemgået nedenfor. 
 
6.3.2 SEL § 31 C, stk.4, nr. 1 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 

foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 

investorer 

Dette er en af de helt store forskelle, som også kan ændre afgørelsen af en række sager fra 
gammel tid. Det betyder at man kan indgå en ejeraftale (tidligere aktionæraftale), da man på 
den måde kan aftale at man råder over en større stemmeandel end man reelt besidder.  
Dette så man blandt andet i den sag jeg brugte som eksempel ved gennemgangen af de gamle 
regler (SKM.2010.209.SR).  
Her blev det afgjort, at der til trods for aktionæroverenskomsten (som nu betegnes ejeraftale), 
stadig var den bestemmende indflydelse, da man så på hvem der var i besiddelse af 
stemmerettighederne, men ikke hvem der havde råderetten over disse. 
Det er i sådanne tilfælde at man skal kigge på om sambeskatningskredsen stadig gør sig 
gældende, da der her kan være sket en ændring efter den nye koncerndefinition. 
Ydermere er det vigtigt, at moderselskabet kan råde over stemmerne på egen hånd, og altså 
uden indflydelse fra dem (investorerne), som ejer stemmerettighederne. Det vil altså sige at 
man ikke kan anse betingelsen for at være opfyldt, hvis den anden investor skal være med til 
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at tage beslutningen, altså at det potentielle moderselskab har fået indskrænket sin 
beslutningskompetence. På den måde har selskabet nemlig ikke den reelle rådighed over 
stemmerne, og derfor ikke den bestemmende indflydelse. 
 
6.3.3 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 

foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 

vedtægt eller aftale (med datterselskabet) 

Denne bestemmelse er næsten ens med den i den gamle lov § 31 C, stk. 2, nr. 3. Som nævnt i 
denne er denne form for ledelsesret ikke mulig jævnfør dansk selskabsret.4 Derfor vil kriteriet 
kun kunne finde anvendelse ved spørgsmålet om international sambeskatning, som jeg ikke 
behandler i denne opgave.  
 
6.3.4 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 

foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

og dette organ besidder den bestemmende indflydelse 

Hvis et selskab har beføjelsen til at udpege/afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 
ledelsesorgan, og dette har bestemmende indflydelse på selskabet, foreligger der et 
koncernforhold. 
Det øverste ledelsesorgan forstås jævnfør SEL § 5, nr. 5 som: 

• Bestyrelsen (hvis der er en bestyrelse i selskabet) 
• Direktionen (hvis der kun er en direktion i selskabet) 
• Tilsynsrådet (i selskaber der både har en direktion og et tilsynsråd jævnfør SEL § 111) 

Vi ser denne praksis taget i anvendelse i skatterådets bindende svar SKM.2010.687.SR hvoraf 
det fremgår at A ApS og B ApS hver har 45 % af stemmerettighederne i C ApS, dvs. ingen af de 
to selskaber opfylder kriteriet med at eje mere end halvdelen af stemmerettighederne i C ApS. 

                                                        
4 Dette fremgår i Bogen ”Sambeskatning 2013/14” af Guldmand, Vinther og Werlauff side 25 
under afsnittet 1.3.2. 
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Der er dog indgået en ejeraftale som gør, at A ApS har retten til at udpege 2 medlemmer af 
bestyrelsen, hvor B ApS kun har retten til at udpege 1 medlem. Derfor anses A ApS for at have 
den bestemmende indflydelse over C ApS, og disse to selskaber er derfor koncernforbundne 
og skal sambeskattes. 
Som nævnt i gennemgangen af de gamle regler er denne bestemmelse identisk med § 31 C, 
stk. 2, nr. 2 i den gamle lov. Dette belyses også af to afgørelser, som er fra før den nye 
koncerndefinition, men hvor afgørelsen i dag havde været den samme.  

AFG nr. 9754 af 28/10 2008:  

I denne sag medfører en ændring af en aktionæroverenskomst, at B ApS får beføjelsen til at 
udpege 3/5 bestyrelsesmedlemmer mod tidligere 1/4 i en gammel overenskomst. Derfor får 
B ApS kontrollen med A ApS (=den bestemmende indflydelse), hvilket medfører 
koncernforbindelse og sambeskatning. 

AFG nr. 9089 af 21/2 2006: 

I denne sag ejer både A ApS og E ApS hver 50 % af både aktiekapitalen og 
stemmerettighederne i C ApS, dog har A ApS ret til at udpege 3/4 bestyrelsesmedlemmer, 
hvor E ApS kun må udpege et enkelt, derfor har A ApS den bestemmende indflydelse og er 
sambeskattet med E ApS. 

6.3.5 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 

foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

4) råderet  over  det  faktiske  flertal  af  stemmerne  på  generalforsamlingen  eller  i  et 

tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over 

selskabet. 

Med denne bestemmelse menes der ikke, at man kan statuere et koncernforhold udelukkende 
på baggrund af de fremmødte til en generalforsamling, koncernforbindelsen skal etableres på 
baggrund af en mere permanent rådighed over stemmerne. Hvis man fx kan se at 40 % af 
stemmerettighederne på tidligere generalforsamlinger er nok, for at opnå bestemmende 
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indflydelse, og det potentielle moderselskab besidder over 40 % af stemmerne, bør der 
foreligge et koncernforhold. 
 
Udover disse overordnede bestemmelser, som deler selskaberne op i om der ejes 50 % af 
stemmerne eller ej, er det kommet til i den nye definition, at potentielle stemmerettigheder 
også tages i betragtning når man vurderer om et selskab har den bestemmende indflydelse. 
Dette fremgår af SEL § 31 C, stk. 5 
 
6.3.6 SEL § 31 C stk. 5 

Stk. 5. Eksistensen  og virkningen af  potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter  og 

købsoptioner  på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i 

betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. 

 

Det er ikke et krav at stemmerettighederne udnyttes her og nu, for at de kan have en virkning, 
men at de aktuelt kan udnyttes. 
Denne bestemmelse anses for at være den største ændring i selskabsskattelovens koncern-
definition, og er lavet for at give det reelle billede af ejerkredsen ved vurderingen af om der 
foreligger en sambeskatningskreds. 
Dette statueres i et bindende svar fra SKAT SKM.2011.42.SR, hvoraf det fremgår at et 
selskabet A A/S og Y A/S, er sambeskattet fra den dag hvor Y A/S opnår 51 % af 
stemmerettighederne i A A/S ved udnyttelse af warrants. 
Denne afgørelse er dog i mine øjne lidt modsigende i forhold til hvad bestemmelsen faktisk 
siger. I bestemmelsen fremgår det at stemmerettighederne (i dette tilfælde warrants), ikke 
skal udnyttes her og nu for at kunne have betydning for vurderingen af den bestemmende 
indflydelse, men at det bare skal være muligt aktuelt at udnytte dem. Afgørelsen beror dog på 
at de har virkning fra de udnyttes. Der må derfor siges ud fra denne situation at være et lille 
”hul” i tolkningen, idet man burde mene at der allerede burde have sket sambeskatning fra det 
tidspunkt de aktuelle warrants var tildelt. 
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6.3.7 SEL § 31 C, stk. 6 
Både i den gamle og nye lov er der et stk. i loven der vedrører datterselskabets egne 
stemmerettigheder. I den gamle lov hed det SEL § 31 C, stk. 5, i den nye lov er det blevet til 
stk. 6. 
Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som 

knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. 

Dette kan betyde at der kan foreligge et koncernforhold selvom der hverken direkte eller 
indirekte ejes 50 % af stemmerettighederne. Jeg vil illustrere dette med nedenstående 
eksempel: 

 
Figur 1 - Koncern med egne stemmerettigheder - Kilde: Egen tilvirkning 

 
Vi har et moderselskab, M ApS og to datterselskaber D1 ApS og D2 ApS.  
D2 ApS har et underliggende datterselskab DD2 ApS, som har 5 % aktier i D2 ApS. D2 ApS har 
selv 7 % egne aktier.  Der er et 100 % ejerforhold mellem M ApS og D1 ApS og et ejerforhold 
på 40 % mellem M ApS og D2 ApS. Internt mellem D1 ApS og D2 ApS er der 5 % ejerforhold. 
Dette betyder at der i alt er 12 % aktier som ikke skal medregnes, dvs. Opgørelsen af 
stemmerne beregnes ud fra 88 % af aktiekapitalen i D2 ApS. Moderselskabet skal derfor have 
over 44 % af stemmerne i D2 ApS. Dette har det i kraft af at det selv ejer 40 % og indirekte 
gennem D1 ApS ejer 5 % dvs. I alt 45 % af stemmerne. 
 

M ApS

D1 ApS D2 ApS

DD2 ApS

7% egne 
aktier 
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6.4 Sammenfatning af den nugældende koncerndefinition 

Det afgørende i de nye regler ligger på om man har den bestemmende indflydelse, og ikke om 
hvorvidt man reelt besidder kapitalandele. Som det fremgår af min opdeling ovenfor, kan man 
få den bestemmende indflydelse enten ved at eje mere end 50 % af stemmerettighederne, 
eller ved at man ejer mindre end 50 % af stemmerettighederne, såfremt en af de nævnte 
betingelser i SEL § 31 C stk. 1-4 er opfyldt. Hvis flere selskaber opfylder kriterierne, er det kun 
det selskab, som udøver den faktisk bestemmende indflydelse over datterselskabets 
økonomiske og driftsmæssige beslutninger som sambeskattes, for som det fremgår i 
begyndelsen af § 31 C, et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. 

 

Som tidligere nævnt er den helt store forskel i koncerndefinitionen, muligheden for at 
inddrage potentielle stemmerettigheder i vurderingen af om der foreligger 
koncernforbindelse. Ejeraftaler er også tillagt en større betydning end hidtil, da disse kan 
have en stor indflydelse på hvem der har den bestemmende indflydelse. 
 

6.5 Sammenligning af den gamle og den nye koncerndefinition 

Der lægges i den nye koncerndefinition vægt på hvem der har den bestemmende indflydelse, 
og ved denne vurdering har det ikke nogen betydning om moderselskabet reelt set besidder 
ejerandele (kapitalandele) i datterselskaberne. Dette giver sig også udslag i, at man i mange af 
de gamle bestemmelser så ordlyden ”Er selskabsdeltager…”, som refererede til at 
moderselskabet ejede kapitalandele i datterselskabet, hvorimod man i de nye bestemmelser 
starter ud med at nævne, at ”der foreligger bestemmende indflydelse hvis..”. 
Ændringerne i koncerndefinitionen har i et begrænset omfang betydet, at selskaber der før 
var sambeskattet efter den gamle definition, ikke er det efter den nye definition. Dette 
statueres klart i SKM.2010.209.SR, hvor konklusionen på sagen jævnfør de gamle regler blev, 
at der var sambeskatning, da de formelle ejerandele talte før en ejeraftale 
(aktionæroverenskomst), som gjorde at ingen af parterne havde den bestemmende 
indflydelse. Situationen ville efter de nye regler være blevet tolket således at der ikke var 
bestemmende indflydelse for nogle af parterne på grund af ejeraftalen og stemmeligheden, og 
derfor, at der ikke skulle ske sambeskatning pga. den manglende koncernforbindelse. 
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Den anden helt store forskel, som kan have en reel betydning for de sambeskatningskredse 
der har eksisteret før ændringerne, er at potentielle stemmerettigheder også tæller med i 
vurderingen af hvorvidt der er bestemmende indflydelse, og dermed koncernforbindelse 
således at der skal ske sambeskatning. Førhen har disse ikke haft en betydning, idet det kun 
var de stemmerettigheder der var realiseret, og ikke de potentielle der talte med. 
 
I praksis vil de mindre koncerner ikke mærke den store forskel til ændringen af 
koncerndefinitionen, idet der her ofte er et moderselskab (gerne et holdingselskab), og et 
datterselskab (gerne et driftsselskab). Holdingselskabet vil ofte eje 100 % af kapitalandelene 
og stemmerettighederne i datterselskabet, og have den bestemmende indflydelse på alle leder 
og kanter, idet at det agerer som administrationsselskab for datterselskabet. Ofte vil 
problematikken omkring flere mulige moderselskaber heller ikke være et problem, da der i 
disse simple koncerner kun er et potentielt moderselskab. 
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Jeg vil nedenfor komme med nogle illustrerede eksempler på, hvornår der er 
koncernforbindelse og hvornår der ikke er. Nedenstående tager udelukkende udgangspunkt i 
hvordan koncernforbindelsen defineres efter de nye regler, men det vil blive nævnt i de 
tilfælde hvor vurderingen havde været en anden, med baggrund i den gamle 
koncerndefinition, dvs. i de tilfælde hvor der er en forskel i de to definitioner: 
 

 
 

Figur 2 - Koncernforbindelse - Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående eksempel, ejer personen to virksomheder, A ApS og B ApS, 100 %. Der vil være 
koncernforbindelse mellem A ApS og C ApS. Dette idet at A ApS ejer 60 % af C ApS. Idet 
ejerandelen blot skal være over 50 %, er C ApS med i sambeskatningen med A ApS, selvom 
der ikke er et 100 % ejerforhold. D ApS er derimod ikke med i sambeskatningen med A ApS og 
C ApS, idet selskabet kun ejes 30 % af A ApS, og dermed kun er en associeret virksomhed. Dog 
er der en sambeskatning mellem B ApS og D ApS, idet B ApS ejer 70 % af D ApS. 
Vi har derfor som illustreret to sambeskatningskredse bestående af henholdsvis A ApS og C 
ApS og B ApS og D ApS, begge med personen som ultimativ ejer. Dog vil A ApS og B ApS være 
moderselskaber for hver sin sambeskatning. 
 

Person
A ApS

C ApS D ApS
B ApS
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Dette forenklede billede af en større koncern ville ikke se anderledes ud, uanset om vi gik 
efter den nye eller den gamle definition, idet vi blot her har defineret at %-andelene svarer til 
stemmerettighederne. Det er først hvis man begynder og blande fx en ejeraftale ind i det hele, 
at billedet kunne være anderledes med den nye definition, end med den gamle, idet man i den 
nye definition er meget fokuseret på at der skal være bestemmende indflydelse. 
 
Jeg vil nu forklare hvordan dette kan ændres, i form af den nye definitions ”undtagelses”-
regler fra at moderselskabet ejer mere end 50 % af stemmerettighederne. 
Vi bibeholder ovenstående tegning, men denne gang antager vi, at der er lavet en 
aktionæroverenskomst mellem A ApS og B ApS, som gør at A ApS råder over 60 % af 
stemmerne i D ApS, mens B ApS nu kun råder over 40 % af stemmerne i D ApS. Til trods for at 
B ApS ejer (besidder) 70 % af stemmerettighederne, gør aktionæroverenskomsten at A ApS 
råder over flertallet af stemmerettighederne.  
I den gamle lovgivning (koncerndefinition), havde det været den reelle besiddelse som havde 
været afgørende, og derfor havde det ikke kunnet lade sig gøre, at lade en ejeraftale have en 
indflydelse på, hvem der havde den bestemmende indflydelse over datterselskaberne.  
Den gældende ejeraftale betyder, at der nu vil være en sambeskatningskreds der hedder A 
ApS, C ApS og D ApS, mens B ApS står helt udenfor sambeskatningskredsen. 
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Eksemplet er illustreret nedenfor: 

 
 

Figur 3 - Koncernforbindelse med ejeraftale - Kilde: Egen tilvirkning 

 
Et andet eksempel der illustrerer forskellen mellem den nye og gamle definition, er i de 
tilfælde hvor der er nogle potentielle stemmerettigheder der kan tælles med. Dette ville også 
kunne vende op og ned på stemmerettighederne i en koncern, hvis fx et af selskaberne 
udnytter nogle warrants eller lignende, som giver flertallet af stemmerettighederne, så skal 
der ske sambeskatning. Det kunne være i et tilfælde, hvor vi havde et selskab som lå helt 
udenfor sambeskatningen. Vi vil nu vende tilbage til den oprindelige figur 2.  
Vi antager nu, at B ApS ikke ejede noget af D ApS. I sådan et tilfælde ville D ApS ikke indgå i en 
sambeskatning med nogle af selskaberne.  
Der kunne dog være den mulighed, at der var nogle warrants, som gjorde at A ApS kunne få 
over de 50 % af stemmerettighederne i D ApS, i sådanne tilfælde ville sambeskatningskredsen 
bestå af A ApS, D ApS og C ApS.  
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Jeg har illustreret den beskrevne situation nedenfor se nedenstående illustration af dette: 

 
 

Figur 4 - Koncernforbindelse med udnyttelse af warrants - Kilde: Egen tilvirkning 

 
6.7 Hvornår er der obligatorisk sambeskatning? 

Jeg har nu defineret hvornår der er tale om en koncern, og dermed hvornår der skal ske 
sambeskatning. Idet den nationale sambeskatning er obligatorisk, kan man ikke fravælge at 
benytte disse regler, såfremt man opfylder kravene i SEL § 31C. 
Ud over at koncerndefinitionen skal være opfyldt, findes der også en lang liste, som 
udtømmende opremser hvilke slags selskaber der kan indgå i den obligatoriske 
sambeskatning. Jeg vil ikke remse disse op, men vil i stedet henvise til bogen ”Sambeskatning 
2013/14” af Guldmand, Vinther og Werlauff, kapitel 2 side 33-34, som her kommer med en 
liste over retssubjekterne. 
Det kan derfor siges så enkelt, som at hvis dit selskab er en af de nævnte rets subjekter på 
denne liste, og hvis kravene for koncernforbindelse jf. SEL § 31 C er opfyldt, så skal der ske 
sambeskatning. 
Idet sambeskatningen er obligatorisk, og som sådan ikke kan fraviges, er der ikke nogle 
egentlige regler for hvordan man udtræder af en national sambeskatning.  
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Der er derimod visse forhold, som kan man som selskab bliver tvunget ud af 
sambeskatningen. Der findes følgende tre situationer, som kan gøre at et selskab skal holdes 
uden for sambeskatningen: 

• Selskaber over hvilke der er bestemmende indflydelse via koncernforbindelsen i KGL § 
4, stk. 5 

• Selskaber som er under konkursbehandling 
• Ejendomsdatterselskaber som beskattes efter SEL§ 3 A 

 

6.7.1 Selskaber over hvilke der er bestemmende indflydelse via koncernforbindelsen i KGL § 4, 
stk. 5 
Et selskab kan ikke opnå skattemæssigt fradrag for tab på fordringer med koncernforbundne 
selskaber.  
Der findes dog en undtagelse til dette, som omhandler finansieringsvirksomheder, som fx 
pengeinstitutter. De kan nemlig godt fradrage tab på koncerninterne fordringer, dog med den 
betingelse, at koncernforbindelsen er etableret midlertidigt, og udelukkende med henblik på 
den finansielle virksomheds midlertidige drift af selskabet, med det formål at afvikle lån, som 
den finansielle virksomhed har ydet til selskabet. Det overtagne selskab og dets eventuelle 
datterselskaber skal holdes uden for den finansielle virksomheds sambeskatningskreds. 

6.7.2 Selskaber under konkursbehandling 
Fra det indkomstår et selskab tages under konkursbehandling, kan det ikke længere indgå i 
sambeskatningskredsen.  Dette idet at moderselskabet under konkursbehandlingen ikke 
længere vil have den bestemmende indflydelse over det konkursramte selskab, idet kuratoren 
overtager styringen med det konkursramte selskab.  
Ligeledes vil et konkursramt datterselskab heller ikke længere være med i sambeskatningen, 
idet at også her er kuratoren, som overtager styringen med selskabet og ikke længere 
moderselskab. 
Det konkursramte selskab vil nu blive behandlet på ”stand alone” basis.  
Hvis vi fx antager at der sker et salg af en virksomhed før konkursdekretet afsiges, så vil det 
konkursramte selskab stadig være sambeskattet med de selskaber, det indgik i 
sambeskatning med før salget. 
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6.7.3 Ejendomsdatterselskaber som beskattes efter SEL§3A 
Hvis et selskab direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller 
–fond, og dets aktiver består i fast ejendom for mindst 90% vedkommende i gennemsnit pr. 
år, anses den indkomst der er i selskabet  for indtjent af livsforsikringsselskabet eller 
lignende, som er nærmeste direkte eller indirekte ejer af selskabet.  
Dermed skal der ske beskatning efter reglerne i SEL § 3A, og selskabet kan derfor ikke indgå i 
en sambeskatning. Det er dog muligt at livsforsikringsselskabet eller lignende godt kan indgå i 
en sambeskatning. 

6.8 Fordele og ulemper ved sambeskatning 
Den helt klare og åbenlyse fordel ved den obligatoriske nationale sambeskatning er, at man 
kan udnytte de andres selskabers uudnyttede underskud i de sambeskattede selskaber med 
skattemæssige overskud. På denne måde kan afregningen af skatten fra nettoindkomsten ske 
på koncernbasis. 
Det er dog ikke sådan at skatten helt undlades, for de selskaber som udnytter andre 
koncernforbundne selskabers underskud. Der skal nemlig principielt ske en betaling af 
sambeskatningsbidraget fra det selskab der benytter underskuddet, til det selskab der 
genererer underskuddet, og dermed har ”givet det videre”. Dette betyder at det selskab, som 
havde underskuddet nu får direkte likvider ind på sin konto, i stedet for blot og have et 
underskud stående (i praksis kan der dog tit ske en overførsel af dette til mellemregnings-
konti med de koncernforbundne selskaber, og derfor opnås ikke den direkte 
likviditetsmæssige effekt). 
Som ”stand alone” virksomhed har man naturligvis ikke denne mulighed. I disse tilfælde vil 
man blot kunne ”gemme” sine egne underskud, til de år hvor der kommer overskud og 
modregne i disse, hvilket ikke giver de samme fordele. 
Der er ikke en tidsbegrænsning for hvor længe man kan gemme sine underskud, de er 
fremførbare i det uendelige. 
Ulempen ved sambeskatning er det ekstra administrative arbejde det giver. Dette idet 
indkomstskatten, aconto skatten og en eventuel restskat eller overskydende skat skal 
fordeles. Udover dette kan det blive nødvendigt, at omlægge indkomståret ved indtrædelse i 
en sambeskatning, således at indkomstårene følger de andre selskaber i sambeskatningen. 
Dette giver igen en administrativ byrde, i form af udarbejdelse af delindkomstopgørelser. 
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Umiddelbart overskygger fordelen ved sambeskatning enhver form for ulempe, i de tilfælde 
hvor et eller flere af selskaberne i sambeskatningskredsen har underskud. I tilfælde hvor alle 
de skattepligtige indkomster er positive, er der ikke de samme fordele, og sambeskatningen 
kan i princippet virke ligegyldig.  

7. Administrationsselskabet 
Jeg har i de foregående afsnit vedrørende koncerndefinitionen omtalt, hvorledes en koncerns 
moderselskab udpeges jf. Koncerndefinitionen i SEL § 31 C. 
Herunder har jeg også omtalt ”det ultimative moderselskab”, og med dette menes det absolut 
øverste i koncernen, altså det som har den bestemmende indflydelse over samtlige selskaber i 
koncernen. Dette ”ultimative moderselskab”, eller øverste moderselskab vil ved national 
sambeskatning have en række opgaver af administrativ karakter, dette jf. SEL § 31 C stk. 6. 
Det er her vigtigt, at der er tale om et dansk selskab som øverste moderselskab. Dette betyder, 
at hvis det ultimativt øverste moderselskab er udenlandsk, vil man udpege et af 
søsterselskaberne til og påtage sig rollen som administrationsselskab.  
Administrationsselskabet skal give besked til SKAT, om at det er valgt som 
administrationsselskab.  
 

7.1 Administrationsselskabets opgaver 

Administrationsselskabet har til opgave, at indbetale den samlede indkomstskat ud fra 
sambeskatningsindkomsten til SKAT. Det er endvidere administrationsselskabet, der skal 
have angivet hele sambeskatningsindkomsten på sin selvangivelse, medens datterselskaberne 
benytter en selvangivelse specielt til disse, hvoraf der kun skal opgives et begrænset antal 
oplysninger i forhold til selvangivelsen for moderselskabet. Helt konkret skal 
datterselskaberne i en koncern ikke skrive deres skattepligtige indkomst, deres erhvervede 
udbytte eller genbeskatningssaldo (international sambeskatning) i deres selvangivelse, idet at 
alle disse oplysninger står samlet i selvangivelsen for moderselskabet, som er 
administrationsselskab. Hvis koncernen er stor kan selve opgaven med at opgøre 
sambeskatningsindkomsten være meget krævende og kompliceret, og mange vil derfor 
benytte et såkaldt hjælpeskema, som opgør indkomst og underskud for de enkelte selskaber i 
sambeskatningen.  
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Udover betalingen af den almindelige indkomstskat, står administrationsselskabet også for 
indbetalingen af eventuelle restskatter, acontoskatter (både ordinære og frivillige) samt 
renter og tillæg. Ligeledes vil en eventuel overskydende skat også blive udbetalt til 
administrationsselskabet.  
Man kan derfor sige at moderselskabet, som er administrationsselskab er det eneste selskab, 
som har en ”kontakt” til SKAT i sambeskatningskredsen. 
 

7.2 Fordeling og betaling af indkomstskatter og acontoskatter 

Som nævnt ovenfor, er det administrationsselskabet som står for betalingen af 
indkomstskatter og acontoskatter. Dette er også tilfældet selvom administrationsselskabet 
ikke ejer datterselskabet, som indgår i sambeskatningen fuldt ud. 
Det er dog vigtigt at bemærke, at såfremt et selskab først er kommet ind i sambeskatningen i 
løbet af indkomståret, er det kun den del af indkomsten, som er opstået under 
sambeskatningen, som skal tælles med som indkomst, den del af indkomsten som er udenfor 
sambeskatningen betaler selskabet selv. skat Dette vil jeg behandle yderligere senere under 
afsnit 11 omhandlende delindkomstopgørelser/-perioder. 
Det er et krav, at selskabet der indgår i sambeskatningen forpligter sig selv til at betale 
administrationsselskabet et beløb, som svarer til den indkomstskat, som 
administrationsselskabet har betalt. Der er derfor ikke tale om en helt ”gratis” gave, men det 
giver stadig en besparelse i skatten, idet der kan udnyttes underskud for alle de selskaber der 
indgår i sambeskatningen. 

7.2.1 Acontoskat 

Ligesom i selskaber, som ikke indgår i en sambeskatning, skal der betales acontoskat efter 
acontoskatteordningen, som er lovreguleret i SEL §§ 29 A – 30 C. 
Det første indkomstår er alle selskaber som udgangspunkt med i acontoskatteordningen. 
Den ordinære acontoskat beregnes som 50 % af gennemsnittet, af de seneste 3 års 
indkomstskat, og opkræves i 2 lige store rater den 20/3 og den 20/11. Hvis beregningen viser, 
at opkrævningen ville være mindre end 2.000 skal der ikke betales acontoskat, idet beløbet 
der opkræves skal være deleligt med 1.000. Et helt nystiftet selskab kan kun betale frivillig 
acontoskat, idet at der minimum skal ligge ét indkomstår til grund for beregningen.  
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Frivillige indbetalinger udregnes ikke, men laves på baggrund af selskabets vurdering af hvor 
meget skat der skal betales. For frivillige indbetalinger af acontoskat, får man et procenttillæg 
tilbage hvis man indbetaler frivilligt inden 20/3, mens man skal betale et procenttillæg hvis 
man betaler senest den 20/11. 
Det er muligt at få nedsat acontoskatteraten, såfremt at det kan dokumenteres, at det er 
berettiget. 
Nedenfor viser jeg et eksempel på udregningen af acontoskatten for tre selskaber under 
sambeskatning (det vises i nedenstående ikke hvordan fordelingen af underskud har påvirket 
indkomstskatten): 
Tabel 1 - Opgørelse af acontoskat - Kilde: Egen tilvirkning 

 2011 2012 2013 

A ApS 100 200 150 
B ApS 0 0 0 
C ApS 100 300 650 
Samlet indkomst 200 500 800 
 
Den samlede indkomstskat for hele koncernen i de 3 indkomstår udgør derfor 1.500 kr. 
Gennemsnittet af dette giver således 500, hvilket betyder at der skal betales 250 kr. I ordinær 
acontoskatterate, fordelt på 125 den 20/3 og 125 den 20/11. 
 
Selskaber der indgår i en sambeskatning forpligter sig til at betale deres andel af den 
ordinære acontoskat samt eventuelle frivillige indbetalinger. Beløbet skal forrentes på 
markedsmæssige vilkår, såfremt de ikke betales af datterselskaberne, som er forpligtigede til 
dette inden fristen 20/3 og 20/11. Dog kan ovenstående vente til årsopgørelserne er endelige. 

7.3 Betaling for udnyttelse af underskud 

Administrationsselskabet, og for den sags skyld også øvrige selskaber i sambeskatningen, som 
udnytter et underskud i et af de selskaber der indgår i sambeskatningen, er forpligtet til at 
betale et beløb til underskudsselskabet, svarende til skatteværdien (2014: 24,5%) af det 
udnyttede underskud. For øvrige selskaber i sambeskatningen gælder det dog, at de skal 
betale til administrationsselskabet, hvis de har udnyttet et underskud i et selskab i 
sambeskatningskredsen, og ikke direkte til det underskudsgivende selskab.  
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7.4 Skift af administrationsselskab 

Der kan være flere grunde til at man skifter administrationsselskab, disse er som følger: 
• Administrationsselskabet ikke længere indgår i koncernen 
• Et andet selskab bliver det ultimative/øverste moderselskab i koncernen 

 
Skiftet af administrationsselskab skal angives til SKAT. 
 
Det tidligere administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser vil blive videregivet til det 
nye administrationsselskab, når dette indtræder. Det tidligere administrationsselskab er 
endvidere forpligtet til at betale et beløb svarende til de forpligtelser, som overføres til det 
nye administrationsselskab. Disse forpligtelser kan være ikke betalte selskabsskatter mv. 
Det er naturligvis kun skatter mv., der er opstået under den danske sambeskatning, som kan 
overføres til det nye administrationsselskab. 
 
I SKM.2012.257.SR medførte en vedtægtsændring at fordelingen af stemmerettighederne blev 
ændret, og derved havde det tidligere administrationsselskab/moderselskab ikke længere 
den bestemmende indflydelse over datterselskabet, og de var derfor ikke koncernforbundne 
længere. Administrationsselskabet mistede altså her sin status som administrationsselskab. 

7.5 Delkonklusion på administrationsselskabets opgaver – revisors opgave 
Administrationsselskabets opgaver er som ovenstående illustrerer vidtgående, og meget 
vigtige at overholde.  
Reglerne om at der er ét administrationsselskab, er til for at sambeskatningen igen resulterer 
i at man samler al administrationen omkring betaling af skatter, således at skattebetalingen 
ikke går i kludder mellem selskaberne. 
De fleste selskaber følger troligt denne fremgangsmåde, men det ses dog også, at nogle 
selskaber (især de små- og mellemstore virksomheder, med samme ejer i hele koncernen) 
ikke helt forstår meningen med sambeskatningen, og derfor fx ikke kan forstå hvorfor det er 
moderselskabet (administrationsselskabet), som skal betale acontoskatten, når nu det er et af 
de underliggende datterselskaber, som rent faktisk skaber indkomsten og dermed skatten. 
Det er derfor vigtigt, at revisor får forklaret meningen med sambeskatningen, og 
administrationsselskabets opgave, således at betalingerne kommer til at foregå fra 
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administrationsselskabet, og der ikke skal rodes rundt i mellemregningen mellem 
selskaberne, fordi betalingen kommer fra et forkert selskab. Dette er både vigtigt således at 
revisors arbejde ikke bliver for kompliceret, og for at skabe en forståelse hos 
virksomhedsejeren, som ofte er den samme i hele koncernen, når vi snakker de mindre og 
mellemstore virksomheder. 

8. Hæftelse i sambeskatningen 
Hæftelsesreglen blev ændret med virkning fra indkomstår der begynder 1. juli 2012 eller 
senere. 
Med hæftelse menes der hvem der hæfter for betalingen af indkomstskatter, acontoskatter, 
restskatter, tillæg og renter samt kildeskatter. Med andre ord alle de forpligtelser som et 
administrationsselskab oppebærer (pånær A-skatter og AM-bidrag, som knytter sig til det 
selskab der har ansatte). 
 

8.1 Hæftelsesregler for indkomstår der starter før 1.juli 2012 

Hæftelsesreglen var at finde i SEL § 31 stk., 4, som jeg tidligere har henvist til under 
gennemgangen af den gamle koncerndefinition side i afsnit 6.1. 
I denne fremgår følgende5: 
”Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og 

restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. 

Når administrationsselskabet modtager betaling efter stk. 6 til betaling af indkomstskatten m.v., 

overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor.” 

Der er således ingen solidarisk hæftelse i denne lov, til trods for at selskaberne er 
sambeskattede, og der fremgår heller ingen krav om en forskel med hensyn til 
administrationsselskabets hæftelse i forhold til om der er tale om helejet eller delvist ejet 
datterselskab. 
Egentlig blev hvert selskab ifølge den gamle lov behandlet hver for sig til trods for 
sambeskatningen og uanset ejerandele. Dette indtil administrationsselskabet modtog 

                                                        
5 Uddrag af selskabsskatteloven § 31 stk. 4 (Lovbekendtgørelsen nr. 1001 af 26/10 2009) 
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betalingen fra det enkelte datterselskab og administrationsselskabet så 100 % overtog 
forpligtelsen og hæftede for skatten.  
I mange henseender kan der virke til, at en sambeskatning er til for og hjælpe hinanden. Dette 
da hele ideen med sambeskatning er, at man kan udnytte andre selskaber i koncernens 
underskud, og derved at der samlet er en fordel med hensyn til skattebetalingen. Dette taler 
den gamle hæftelsesregel efter min mening lidt imod, idet man her hæfter for hvert sit, og som 
sådan ikke tager hensyn til hinanden. Derfor virker den nye hæftelsesregel, efter denne 
betragtning, mere i skik med meningen med sambeskatning. 
 

8.2 Hæftelsesregler for indkomstår der er startet den 1. juli 2012 eller efter 

Hæftelsesreglerne blev ændret med virkning fra den 1. juli 2012, og fremgår af 
selskabsskatteloven § 31 stk. 66. 
Af denne bestemmelse fremgår det, at det har betydning om der er tale om et helt eller delvist 
ejet datterselskab, i forhold til graden af hæftelse sammen med moderselskabet 
(administrationsselskabet). Man kan altså sige at der i de nye hæftelsesregler laves en 
sondring mellem de helejede datterselskaber og de delvist ejede datterselskaber. 
Hvis alle kapitalandele er ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab ved 
indkomstårets udløb, hæftes der solidarisk sammen med selskabet for den del af 
indkomstskatten, acontoskatten mv., der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til 
selskabet. Ligeledes hæfter selskaber hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet 
direkte eller indirekte af selskabet eller af selskaber i subkoncernen solidarisk. 
Øvrige selskaber i koncernen hæfter subsidært, hvor hæftelsen er begrænset, til kun at 
omfatte den del af kravet, der svarer til det ultimative moderselskabs direkte eller indirekte 
andel af kapitalen i de subsidært hæftende selskaber. 
Den prioriterede rækkefølge for hæftelse i sambeskatningen er herved som følger: 

1. Skyldnerselskabet 
2. Solidarisk hæftende selskaber 
3. Subsidært hæftende selskaber (dog med begrænsning) 

 

                                                        
6 Uddrag af selskabsskatteloven § 31 stk. 6 (Lovbekendtgørelsen nr. 1082 af 14/11 2012) 
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8.2.1 Solidarisk eller subsidær hæftelse 
Et datterselskab, som er direkte helejet af moderselskabet, er hvor moderselskabet ejer 
samtlige kapitalandele i datterselskabet. Det er bemærkelsesværdigt, at man i hæftelses-
begrebet snakker om kapitalandele, hvorimod man i koncerndefinitionen, som jeg har 
beskrevet ovenfor, omtaler stemmerettigheder i datterselskabet. Betingelsen er dog stadig 
sådan, at der skal rådes over stemmerettighederne, for at det kan afgøres, om der foreligger et 
helejerskab. 
Når det skal vurderes om der foreligger et helejerskab, skal følgende kapitalandele 
medregnes: 

• Kapitalandele der er ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab 
• Kapitalandele der er ejet direkte eller indirekte af selskaber der hæfter solidarisk, dvs. 

direkte ejede datterselskaber 
• Ejerandele der besiddes af den i KGL § 4, stk. 2 nævnte aktionærkreds, medregnes ved 

opgørelsen af kapitalandele. 
Vi kan opstille nedenstående lille koncern, for og vise hvordan der hæftes i sambeskatningen, 
i de første to tilfælde: 
 

                         
Figur 5 – Hæftelse i sambeskatning - Kilde: Egen tilvirkning7 

                                                        
7 Inspiration til eksemplet er hentet på i bogen ”Sambeskatning 2013/14” af Guldmand, 
Vinther og Werlauf side 88. 
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M ApS og A ApS hæfter solidarisk for hinandens indkomstskatter mv., idet de er 
sambeskattede. B ApS og DB ApS hæfter subsidært, idet B ApS ikke er helejet af M ApS, for 
indkomstskatter mv.  
DA ApS indgår ikke i sambeskatningen i nogle af selskaberne, og der er derfor ingen hæftelse i 
DA ApS. 
Ovenstående vil jævnfør prioriteringsrækkefølgen betyde, at hvis A ApS skylder t.kr. 100 i 
selskabsskat, vil man først prøve og indhente beløbet hos A ApS. Da A ApS ikke kan betale, vil 
man i stedet prøve og indhente beløbet hos M ApS, som hæfter solidarisk med A ApS. Man kan 
hos M ApS få indhentet t.kr. 50 af betalingen for selskabsskatten. 
 
For at undgå, at hæftelsesreglerne omgås, er ejerandele der besiddes af aktionærkredsen, som 
fremgår i KGL § 4, stk. 2, med i beregningen af hvor mange kapitalandele der ejes. Man kan 
derfor ikke gå fra en solidarisk hæftelse til en subsidær hæftelse, hvis man bare lader 
hovedaktionæren eje en minoritetspost i et underliggende datterselskab, eller hvis man lader 
en af de i KGL § 4, stk. 2 nævnte i aktionærkredsen eje en mindre del. Dette værende den 
skattepligtiges ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og disses ægtefælles 
eller dødsboer efter de ovennævnte personer medregnes som hvis den skattepligtige selv 
ejede kapitalandelene. Aktier som ejes af selskaber mv., som den ovennævnte personkreds 
har bestemmende indflydelse over, vil også blive medregnet.  
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4% 

100% 100% 

100% 96% 

Dette kan illustreres ved følgende eksempel, hvor vi antager at der tidligere har været 
gennemført et generationsskifte, som har efterladt en rest på 4 % ejerandel af C ApS til D ApS: 
 

 
Figur 6 - Aktionærkreds KGL § 4, stk. 2 - Kilde: Egen tilvirkning8 

I ovenstående eksempel, vil A ApS hæfte solidarisk for B ApS og C ApS, idet de er 
sambeskattede. Det gør sig gældende, at A ApS sammen med D ApS, som er omfattet af KGL § 
4, stk. 2 ejer samtlige anparter i C. 
B hæfter ligeledes solidarisk for A ApS og C ApS, fordi selskaberne er sambeskattede, idet A 
ApS ejer samtlige anparter i B ApS, og A ejer sammen med D ApS, som er omfattet af KGL § 4, 
stk. 2 samtlige anparter i C. 
C ApS hæfter solidarisk for A ApS og B ApS, fordi selskaberne er sambeskattede, idet A ApS 
ejer samtlige anparter i B ApS og A ApS ejer sammen med D ApS, som er omfattet af KGL § 4, 
stk. 2 samtlige anparter i C ApS. 
Der er ingen hæftelse mellem D ApS og de øvrige selskaber, idet D ApS ikke indgår i nogen 
sambeskatning. 
Det fremgår altså her, at til trods for at A ApS ikke selvstændigt ejer hele kapitalen i C ApS, 
undgår denne ikke og være omfattet af den solidariske hæftelse, til trods for at D ApS ejer en 
mindre andel af C ApS, idet D ApS er omfattet af de i KGL § 4, stk. 2 gældende regler 
vedrørende medregning af ejerandele indenfor den samme aktionærkreds. 

                                                        
8 Inspiration til eksemplet er hentet på i bogen ”Sambeskatning 2013/14” af Guldmand, 
Vinther og Werlauf side 90. 
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Som sagt er ovenstående for at undgå at man omgår reglerne, ved og undlade og lade de sidste 
4 % overgå til A ApS i forbindelse med et tidligere generationsskifte. Det ville have samme 
effekt både sambeskatningsmæssigt og hæftelsesmæssigt, hvis de sidste 4 % overgik til A ApS. 
 

8.2.2 Hæftelse ved udtræden af sambeskatningen 
Et selskab kan udtræde af en sambeskatning, og dermed af et hæftelsesforhold på flere måder. 
Dette både i form af et egentligt frasalg af en virksomhed, der er med i sambeskatningen, en 
omstrukturering, likvidation eller konkurs.. 
 
Det selskab som træder ud af sambeskatningen, hæfter kun for den del af indkomstskatten 
mv., som fordeles til selskabet. Det udtrædende selskab vil altså ikke hæfte for de 
tilbageværende selskaber i sambeskatningen.  
 
De tilbageværende selskaber hæfter både for den indkomstskat mv., som de selv har 
genereret, og ydermere også for den skat, som det udtrædende selskab har genereret i 
sambeskatningsperioden. 
Dette kan illustreres ved nedenstående eksempel: 

                                      
Figur 7 - Hæftelse ved udtrædelse fra koncern - Kilde: Egen tilvirkning 
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Idet C ApS udgår af koncernen som følge af frasalg ser koncernen nu således ud: 

  
Figur 8 - Hæftelse efter frasalg - Kilde: Egen tilvirkning 

I denne simple koncern hvor alle datterselskaberne var ejet 100 % af moderselskabet A ApS, 
var der før frasalget solidarisk hæftelse alle selskaberne imellem. Vi antager nu, at frasalget af 
C ApS sker 1/7 2014. Der kommer en regulering til indkomstskatten for D ApS i indkomståret 
2013, hvor A ApS, B ApS, C ApS og D ApS var sambeskattede. Idet C ApS er udtrådt af 
sambeskatningen ved frasalg, skal C ApS ikke hæfte for indkomstskatten, til trods for at C ApS 
indgik i sambeskatning og dermed hæftede solidarisk i indkomståret hvortil der efterfølgende 
er kommet en regulering. 
Havde situationen derimod været den, at der skete en regulering til indkomstskatten i C ApS i 
indkomståret 2013, hvor alle fire selskaber var sambeskattede, så ville det medføre, at A ApS, 
B ApS og D ApS hæftede solidarisk for denne. 
Det skal dog bemærkes, at reglen i KGL § 4, stk. 2 stadig gør sig gældende, som jeg også gjorde 
opmærksom på i ovenstående, således at man ikke kan omgå den solidariske hæftelse ved og 
sælge til en i aktionærkredsen, som er omfattet af KGL § 4, stk. 2. 
 
Idet det gør sig gældende, at et selskab der træder ud af sambeskatningen/hæftelsen ikke 
hæfter for noget der sker bagudrettet, selvom dette er i sambeskatningsperioden, giver det 
heller ikke problemer hvis udtrædelsen sker i forbindelse med en likvidation, at få en 
skattekvittance fra SKAT på, at selskabet ikke har noget udestående med SKAT. Såfremt 
reglen havde været den samme for både det indtrædende og de tilbageværende selskaber, 
således at der også skulle hæftes for ting der efter udtrædelsen blev ændret i år hvor der var 
sambeskatning, kunne man have set et problem i dette. 
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B ApS D ApS

Ny køber

C ApS
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Det gør sig endvidere gældende, at hvis et selskab genindtræder i en sambeskatning, starter 
hæftelsen så at sige ”forfra”, forstået på den måde, at hæftelsen først gør sig gældende fra den 
dag selskabet genindtræder i sambeskatningen, og at der ikke tages hensyn til hvilke forhold 
der tidligere har været. 
 

8.3 Delkonklusion på hæftelsesreglerne 
Hæftelsesbegrebet er ved ændringen med virkning pr. 1. juli 2012 blevet til et spørgsmål om 
hvorvidt der hæftes solidarisk eller subsidært. Man kan altså nu ikke undgå og hæfte for de 
selskaber man er i sambeskatning med, som det var tilfældet førhen, hvor reglen mere var 
”hver mand passer sit”. Man kan således kun undgå hæftelsen, såfremt at man helt udtræder 
af sambeskatningen, og i disse tilfælde vil de tilbageværende selskaber i sambeskatningen, 
fortsat have en hæftelsesforpligtigelse overfor det udtrædende selskab, i de indkomstår hvor 
dette indgik i sambeskatningen. Det er dog ikke således at det udtrædende selskab hæfter for 
noget i de indkomstår det indgik i sambeskatningen, efter det er udtrådt af denne. Her er det 
kun de tilbageværende selskaber i sambeskatningen der fortsat hæfter. 

9. Underskud og fordeling af disse 
Som tidligere nævnt er den helt store fordel, og egentlig måske endda formålet med 
sambeskatning, at man kan udnytte underskud i de virksomheder man er sambeskattet med. 
Det vil sige, at man kan formindske det skattepligtige beløb, og de selskaber som får udnyttet 
deres underskud, får betaling for dette i form af sambeskatningsbidrag, svarende til 
skatteværdien af det underskud der udnyttes.  
Der findes en række særregler, som jeg kort vil berøre i de følgende afsnit. Samtidig vil jeg 
kort komme ind på reglen om underskudsbegrænsning, som har en betydning for de større 
koncerner med mange underskud. For og illustrere hvordan modregningen foregår, vil jeg 
komme med en række eksempler. 
 

9.1 Underskudsmodregning 

Et selskab, som indgår i en sambeskatning, har ret til at modregne underskud i de andre 
selskaber, som deltager i sambeskatningen positive skattepligtige indkomst. Netop derfor er 
sambeskatning især en fordel, i de tilfælde hvor et eller flere selskaber i koncernen har 
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underskud, som kan modregnes i et af de andre deltagende selskaber i sambeskatningens 
positive skattepligtige indkomst. 
Man har mulighed for at fremføre underskud, såfremt man ikke i det indeværende 
regnskabsår, kan bruge underskuddene i nogle af de sambeskattede selskaber. 
Et eksempel på dette kan illustreres ved nedenstående simple koncern: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selskaberne B ApS og C ApS ejes 100 % af moderselskabet A ApS, og der er derfor 
sambeskatning mellem alle 3 selskaber. 
Selskaberne har følgende indkomst i år 2014, som er første regnskabsår for alle selskaber i 
koncernen: 
Tabel 2 - Fordeling af underskud - Kilde: Egen tilvirkning 

 Indkomstår 2014 
A ApS 100 
B ApS -200 
C ApS 0 
 
I dette regnskabsår vil man benytte 100 kr. af B ApS’ underskud til og udligne A ApS 
skattepligtige indkomst på 100 kr. til og være 0 kr. 
Der vil efter denne udligning, som efterlader selskabet med en skattepligtig indkomst på 0 kr., 
fortsat være et uudnyttet underskud i B ApS på kr. 100. Dette underskud fremføres til senere 
anvendelse. 
 

A ApS
B ApS C ApS

Figur 9 - Simpel koncern - Kilde: Egen tilvirkning 
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Antager vi i stedet nedenstående situation, havde udfaldet været anderledes: 
 

Tabel 3 - Fordeling af underskud 2 - Kilde: Egen tilvirkning 

 Indkomstår 2014 
A ApS 100 
B ApS -200 
C ApS 100 
 
I dette tilfælde vil man udnytte hele underskuddet, til modregning i A ApS og C ApS positive 
skattepligtige indkomst, det er ikke en mulighed og ”gemme” underskuddet til senere brug, 
såfremt det kan rummes i det indeværende indkomstår. 
Hvorfor man kunne ønske dette, er også et godt spørgsmål, men en teori kunne være, at hvis 
man har en forventning om, at likviditeten i et af de sambeskattede selskabet i det kommende 
år ikke bliver lige så god som i det indeværende regnskabsår, fx på baggrund af ledelsens 
forventninger og budgetter, kunne man se en fordel i at gemme et underskud, således at 
likviditeten således ser bedre ud. Det er dog som sagt er ikke en mulighed at gøre dette. 

9.2 Særregler for underskudsmodregning 

9.2.1 Særregel for underskud i udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark 

Såfremt en udenlandsk virksomhed har et fast driftssted i Danmark, vil den som hovedregel 
kunne medtages i sambeskatningen. 
 
For og forstå dette, er det vigtigt først og have definitionen omkring hvad et fast driftssted i 
Danmark egentlig er. 
Et fast driftssted defineres i OECD art. 5 i modeloverenskomsten, som et fast forretningssted, 
gennem hvilket foretagendets virksomhed helt eller delvist udøves. Driftsstedet kan være i 
form af en filial, et kontor, et værksted o.lign. Det er i OECD art. 5 også defineret, at man ikke 
bruger udtrykket fast driftssted, om steder der udelukkende benyttes som lagerbygninger, 
udstilling/udlevering af varer eller et sted der udelukkende foretager indkøb. I det hele taget 
er et ikke-driftssted defineret, som et sted hvor der udføres aktiviteter af forberedende eller 
på anden måde hjælpende art til foretagendet.  



42 

Der er dog den særregel, at et underskud fra et fast driftssted i Danmark ikke kan modregnes, 
såfremt at reglerne i det land/stat hvori selskabet er hjemmehørende, gør at underskuddet 
kan anvendes til modregning i selskabets skattepligtige indkomst i dette land/stat. Dette 
fremgår af SEL § 31, stk. 2, 2 pkt. 
Idet de fleste lande/stater anvender et globalindkomstprincip, vil der ofte kunne modregnes 
underskud her. 
Der kan derfor kun modregnes i den danske sambeskatningsindkomst, såfremt at der ikke 
kan modregnes i det land hvor selskabet er hjemmehørende.  
Selvom underskuddet ikke reelt benyttes i det land hvor driftsstedet er hjemmehørende, er 
det tilstrækkeligt, til at der ikke kan modregnes i den danske sambeskatningsindkomst, at 
man har muligheden i det land hvor driftsstedet var hjemmehørende. 
Der kan derfor forekomme en så uheldig situation, at underskuddet helt mistes og slet ikke 
når at blive benyttet, såfremt at det faste driftssted lukker ned fx som følge af likvidation. 
Dette illustreres med nedenstående eksempel: 

 
Figur 10 - Særregel med dansk fast driftssted og tysk moderselskab - Kilde: Egen tilvirkning 

Selskabet A GmbH har ingen aktivitet, men det har det danske driftsselskab og B ApS til 
gengæld. 
Det danske driftssted lukkes ned i år 2, som følge af likvidation. Såfremt underskuddet ikke 
har været fremført og benyttet i år 1, vil underskuddet derfor principielt gå tabt.  
  

A GmbH

Dansk fast 
driftssted B ApS



43 

Der er følgende skattepligtige indkomst i selskaberne i år 1 og 2: 
Tabel 4 - Skattepligtig indkomst - Kilde: Egen tilvirkning 

 Skattepligtig 

indkomst i 

Danmark 

 Skattepligtig 

indkomst i 

Tyskland 

 

 År 1 År 2 År 1 År 2 
A GmbH   0 0 
Dansk fast 

driftssted 

-250 0 -250 0 

B ApS 300 400   
Skattepligtig 

indkomst 

300 400 -250 0 

Fremførsel af 

undeskud hos 

dansk fast 

driftssted/A 

GmbH 

250  250  

Dansk skat 

24,5 % 

73,5 98   

Tysk skat   0 0 
 
Den samlede koncernskat i de to indkomstår bliver således 171,5. Såfremt det danske 
driftssted havde været et dansk datterselskab, kunne underskuddet på de 250 være 
fratrukket i indkomst i år 1, således at skatten i år 1 kun var blevet på 12,25 og den samlede 
skattebetaling i år 1 og 2 på 110,25. 
Man kan derfor sige at, i dette tilfælde går underskuddet principielt helt tabt, ved at der er tale 
om et fast driftssted i Danmark, og ikke et dansk datterselskab, idet A GmbH er uden aktivitet, 
og derfor ikke udnytter det danske faste driftssteds underskud, selvom det potentielt havde 
muligheden for at udnytte det. 
Ved en international sambeskatning, ville det dog være muligt at modregne et dansk fast 
driftssteds underskud i sambeskatningen. I dette tilfælde ville der skulle laves en dansk 
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indkomstopgørelse for A GmbH, men da jeg ikke behandler den internationale sambeskatning 
i min opgave, vil jeg ikke komme yderligere ind på dette. 
Dog vil der i mange tilfælde kunne tages fradrag i henhold til EU-reglerne, således at 
ovenstående ikke vil have den store betydning. 

9.2.2 Dobbelt dip 

Som følge af ovenstående afsnit, vedrørende faste danske driftssteder, vil det heller ikke være 
muligt, at modregne underskud i et andet koncernselskab, hvis samme underskud efter 
udenlandske regler kan modregne i det udenlandske moderselskabs skattepligtige indkomst. 
Dette betyder, at selvom der er en national sambeskatning mellem to danske datterselskaber, 
vil datterselskabet, som ikke deltager i den udenlandske sambeskatning ikke kunne udnytte 
underskuddet i datterselskabet der er med i den udenlandske sambeskatning, med et 
moderselskab, såfremt underskuddet kan modregnes i moderselskabets indkomst.  
Dette kan illustreres ved følgende koncernstruktur: 

 
Figur 11 - Koncern med dobbelt dip - Kilde: Egen tilvirkning 

 
Det er kun muligt, at D2 ApS kan anvende underskuddet i D1 ApS i den nationale 
sambeskatning, såfremt at moderselskabet (som i dette tilfælde er A GmbH), ikke må anvende 
underskuddet i D1 ApS, når det også kan anvendes i Danmark, altså hvis der er en regel i 
landet som svarer til vores LL § 5G. 
 

A GmbH

D 1 ApS D 2 ApS
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9.3 Reglerne for underskudsmodregning (udvidet forklaring) 

I mit eksempel på side 39, viste jeg hvordan man laver underskudsmodregningen når der blot 
var tale om et enkelt indkomstår, hvor der kun var tale om årets skattepligtige 
indkomst/underskud. Det vil dog kun se sådan ud, hvis alle selskaber har første regnskabsår 
og har været sambeskattede fra dette.  
Der vil i mange tilfælde være underskud fra tidligere år, samt eventuelle særunderskud, fra 
før selskaberne indtrådte i sambeskatningen. 
Derfor er der i SEL § 31, stk. 2, 3-10 pkt. Lavet en rækkefølge for hvordan underskud skal 
fremføres i sambeskatningen. 

1. Særunderskud – Dette er underskud, som selskabet har pådraget sig inden det indgik i 
sambeskatning med resten af koncernen, som det kun kan modregne i sin egen 
skattepligtige indkomst. 

2. Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning – Dette er underskud, 
som der er blevet fremført fra tidligere år i det enkelte selskab, mens selskabet har 
været sambeskattet med de andre deltagere i sambeskatningskredsen.  

3. Fordeling af årets underskud i sambeskatningen – Dette er det/de underskud som er 
genereret i indeværende regnskabsår, og som det enkelte selskab først og fremmest 
modregner i deres egen positive indkomst. Herefter fordeles det resterende underskud 
for året mellem de øvrige overskudsgivende selskaber i sambeskatningen 
forholdsmæssigt. 

4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatningen (herunder underskud i 
en eventuel subsambeskatning – se nedenstående)  
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9.3.1 Subsambeskatning 

En subsambeskatning opstår, når der allerede eksisterer en sambeskatning mellem et moder- 
og et datterselskab, og at der så kommer et nyt moderselskab i denne koncern. Dette kan 
illustreres ved nedenstående figur: 

 
Figur 12 - Subsambeskatning - Kilde: Egen tilvirkning 

I dette tilfælde vil moderselskab 1 og datterselskabet have en subsambeskatning fra deres 
tidligere ”ene”-sambeskatning. Dette gør, at underskud som er opstået før moderselskab 2 
indgik i sambeskatningen fortsat kan benyttes af henholdsvis moderselskab 1 og 
datterselskabet afhængig af hvem der har underskuddet. Således kan man sige at 
subsambeskatningen fungerer som særunderskud i de enkelte selskaber, blot hvor der er 
flere selskaber involveret. 

9.3.2 Underskudsbegrænsning 
Fra og med indkomståret 2002 blev reglerne om hvor længe man måtte fremføre underskud 
lavet om. Før dette havde man kun ret til at fremføre underskud i den skattepligtige indkomst 
i 5 år, hvorefter det resterende underskud forsvandt. 
Dette blev ophævet, og fremførsel af underskud er derfor nu tidsubegrænsede. Den 
manglende tidsbegrænsning gør, at nogle selskaber egentlig kan blive ”nulskatteselskaber”, 

Moderselskab 
2

Moderselskab 
1

Datterselskab
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såfremt der er en virksomhed i koncernen som gennem årene har fået opbygget et kæmpe 
underskud.  
Der blev 13.juni 2012 vedtaget en ny lov, hvor man blandt andet lavede en ny regel om 
underskudsbegrænsning. Denne fungerer dog på en anden måde, end den man så før 2002, 
idet man her har sat en beløbsgrænse for hvor meget underskud der må fremføres i den 
skattepligtige indkomst i det enkelte år. Det oprindelige beløb hed 7,5 mio. kr., og udgør i 
2014 7,635 mio. kr., og i 2015 7,7475 mio. kr. Beløbet reguleres efter PSL § 209. Underskud 
som overstiger denne grænse, kan kun fradrages med 60 % af den del af årets skattepligtige 
indkomst der overstiger grundbeløbet. Denne regel har virkning fra indkomstår der begynder 
fra og med 1. juli 2012. 
Underskudsbegrænsningen vil kun have indflydelse på de store koncerner, og ideen er, at 
man sikrer at der bliver betalt noget skat, men dog uden at man fratager retten helt til at 
fradrage de udgifter der reelt har været i virksomheden. 
Når selskaber deltager i en sambeskatning sker begrænsningen på sambeskatningsniveau. 
Dette betyder, at der kun er en fælles bundgrænse når man deltager i en sambeskatning, og 
altså ikke en enkelt for hver af selskaberne. På denne måde kan man ikke ”snyde” sig til en 
højere bundgrænse, ved at lave en koncernstruktur med en masse selskaber. 
 
Selskaberne vil ikke miste deres underskud, de vil blot være længere tid om at bruge dem, 
idet der sker en begrænsning. Denne forskydning gør, at det offentlige opnår en rentefordel. 
Således opnår det offentlige både en løbende skattebetaling, samt en rentefordel i form af 
forskydning af udnyttelsen af underskuddene, ved og lave dette indgreb. 
 

9.4 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

9.4.1 Ved en skattepligtig indkomst på maksimalt 7,5 mio. Kr. (grundbeløbet fra 2013) 
 
I tilfælde hvor sambeskatningsindkomsten samlet set ikke overstiger de 7,5 mio. kr., vil 
reglerne i SEL § 12, stk. 2, 1 pkt. om underskudsbegrænsning (jf. ovenstående afsnit) ikke 
finde sted, og opgørelsen af sambeskatningsindkomsten vil foregå uden hensynstagen til, at 
der kun kan fradrages 60 % af den skattepligtige indkomst, som overstiger grundbeløbet. 
                                                        
9 Kilde: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=210252 
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100% 100% 

100% 

For og illustrere hvorledes man opgør sambeskatningsindkomsten vil jeg lave et simpelt 
eksempel med nedenstående koncern: 

 
Figur 13 - Sambeskatningskoncern med subsambeskatning - Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående eksempel har koncernen oprindeligt bestået af A ApS og B ApS med en 
ejerandel på 100 %. Den 1/1 2014 har man dog besluttet at opkøbe en mindre koncern 
bestående af C ApS og D ApS, således at der er et 100 % ejerforhold mellem A ApS og C ApS, og 
fortsat et 100 % ejerforhold mellem C ApS og D ApS. Derfor er hele koncernen sambeskattede 
fra 1/1 2014. 
Idet C ApS og D ApS tidligere har været en koncern for sig, er der her en subsambeskatning, 
hvilket der ligeledes er mellem A ApS og B ApS. Dette har som ovenfor i afsnittet 
”subsambeskatning” betydning i relation til fremførbare underskud fra år før 
sambeskatningen mellem de 4 selskaber er trådt i kraft. 
 
De fremførte underskud for 2013 og indkomsten i 2014 er som følger: 
Tabel 5 - Fremførte underskud 2013 + indkomst 2014 - Kilde: Egen tilvirkning 

Selskab Fremførte underskud 2013 Indkomst 2014 
A ApS 0 200 
B ApS 0 -100 
C ApS -100 200 
D ApS -100 -50 
 
  

A ApS
B ApS C ApS

D ApS
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Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2014 ser således ud: 
 
 
Tabel 6 - Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 2014 - Kilde: Egen tilvirkning 

Sels

kab 

Ind-

komst til 

sambesk

atning i 

2014 

Egne 

fremfør

bare 

under-

skud 

Ind-

kom

st 

here

fter 

Fordel

ing af 

under

skud i 

2014 

Indko

mst 

hereft

er 

Under-

skud 

fra 

tidl. 

Ind-

komst

år 

modre

gnes 

Sambeskatnings

indkomst 

Under

skud 

til 

fremfø

rsel 

ultimo 

2014 

A 

ApS 

200 0 200 -100 100 0 100 0 

B 

ApS 

-100 0 -100 100 0 0 0 0 

C 

ApS 

200 -100 100 -50 50 -50 0 0 

D 

ApS 

-50 0 -50 50 0 50 0 -50 

 

9.4.1.1 Fordeling af underskud i 2014 
Underskuddene for året skal fordeles forholdsmæssigt, idet der er flere selskaber i 
sambeskatningen med skattepligtige indkomster og underskud. 
Jeg laver først fordelingen for A ApS og dernæst for C ApS 
A ApS: (-150*200)/300 = 100 
 
C ApS: (-150*100)/300 = 50 
 
Hermed bliver fordelingen, at A ApS får 100 af underskuddet og at C ApS får 50, og dermed får 
dækket hele sit underskud. 
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9.4.1.2 Den endelige sambeskatningsindkomst 

Efter fordelingen af underskud i 2014, jf. Beregningen ovenfor, mangler nu blot og fordele de 
underskud ud der har været i tidligere år, som ikke er blevet benyttet af det selskab, der har 
genereret underskuddet. I mit eksempel, har D ApS et underskud fra sin subsambeskatning 
med C ApS i 2013, som endnu ikke er blevet udnyttet, og idet D ApS i 2014 ender ud med en 0-
indkomst, kan det ikke selv benytte dette. Derfor kan C ApS, som har en skattepligtig 
indkomst på 50 efter fordelingen af årets underskud benytte sig af dette, da underskuddet i D 
ApS er opstået under deres subsambeskatning.  
Selvom A ApS har en sambeskatningsindkomst på 100, kan A ApS ikke udnytte en del af 
underskuddet fra D ApS, idet underskuddet er genereret før opkøbet i 2014. 
 
Dette medfører slutteligt, at sambeskatningsindkomsten for koncernen er 100, og at D ApS 
stadig har et underskud på 50, som kan benyttes af D selv i fremtiden, eller benyttes af C ApS, 
som en del af subsambeskatningen. 
 

9.4.1.3 Sambeskatningsbidrag 

Sambeskatningsbidrag, er det som et selskab betaler, til et andet selskab for at have brugt 
noget af deres underskud. Ofte sker betalingen over mellemregningen mellem selskaberne, 
således at der ikke sker en egentlig transaktion fra en bank. Bidraget skal betales samtidig 
med betalingen af selskabsskatten. 
Som regel foregår det sådan, at al betaling af sambeskatningsbidrag sker op til 
administrationsselskabet, som derefter viderebetaler til nogle af de andre selskaber i 
koncernen, såfremt det ikke er administrationsselskabet selv der har fået udnyttet et 
underskud. 
 
I mit eksempel ovenfor vil det derfor betyde, at der først og fremmest skal ske en betaling fra 
C ApS til A ApS, som er moderselskabet i koncernen. Denne betaling udgør skatteværdien af 
det udnyttede underskud. 
I 2014 var skatteprocenten 24,5 %, og C ApS vil derfor betale 12,25 op til A ApS, for og have 
”lånt” underskuddene af B ApS og D ApS. Herefter skal A ApS betale sambeskatningsbidragene 
ned til henholdsvis B ApS og D ApS. 



51 

A ApS har også selv udnyttet noget af B ApS og D ApS underskud, og skal derfor i alt betale 
24,5 til B ApS og 12,25 til D ApS, idet at B ApS i alt har et sambeskatningsbidrag til gode fra A 
ApS og C ApS på skatteværdien af 100 dvs. 24,5, og at D ApS i alt har et sambeskatningsbidrag 
til gode fra A ApS og C ApS på skatteværdien af 50 dvs. 12,25. 

10. Digital underskudsregistrering 
Den 26. februar 2014 blev der fremsat et lovforslag om, at etablere et centralt og samlet 
register over selskabers fremførbare skattemæssige underskud. 
Loven trådte i kraft fra 1.oktober 2014, hvorfra det var muligt at indberette underskuddene 
på TastSelv. 
Den 11.oktober 201410 sendte SKAT et brev ud til samtlige selskaber, som er omfattet af 
registreringen. Dette drejer sig om alle skattepligtige selskaber, samt fonde og foreninger som 
er omfattet af fondsbeskatningsloven. 
SKAT kalder systemet for TastSelv Selskabsskat, hvori det både skal være muligt at indberette 
restunderskud, ændre sambeskatningsforhold, indberette oplysninger om skattefri 
omstruktureringer, samt omlægning af indkomstår. Derudover vil der også komme en løsning 
til indberetning af selvangivelsen digitalt. 
Det er alle ej anvendte underskud der er realiseret i 2002 og fremefter, som skal indberettes i 
systemet for sambeskattede selskaber. Grænsen sættes ved 2002, idet det var fra dette 
indkomstår, man ophævede reglen om at underskud kun kunne fremføres i 5 år, til nu hvor de 
kan fremføres i det uendelige.11 
Ideen med systemet, er at holde styr på hvor mange underskud der er i de enkelte selskaber, 
og derved undgå at der er underskud som glemmes, eller på anden måde ikke bliver taget 
med. 
Underskudsregistreringen er især vigtig for selskaber, som deltager i en sambeskatning, idet 
underskud her generelt har en større betydning, da man kan modregne i hinandens 
indkomster. Der skal dog naturligvis foretages indberetning af underskud for alle  selskaber, 
også selvom de ikke deltager i en sambeskatning. 

                                                        
10 http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=121654  
11 http://www.skm.dk/media/11148/multi.pdf  31/3 15(fremførsel af underskud fra 5 år – 
uendeligt) 
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Det er det selskab der pr. 1/10 2014 er administrationsselskab, som i praksis skal indberette 
restunderskuddene. Der er i det oprindelige lovforslag lagt op til, at ikke indberettede 
underskud inden ovenstående frist vil gå tabt, og ikke vil kunne benyttes. Denne situation er 
ikke ønskværdig for især selskaberne, som derved kan komme til og betale en masse skat, 
som de egentlig kunne være fritaget for.  
Udover at SKAT bedre kan holde styr på selskabernes underskud ved at have lavet dette 
system, gør det også hele håndteringen af selskabsskatteområdet nemmere for SKAT, idet at 
alle oplysninger (i hvert fald på sigt) kommer til at ligge direkte tilgængelige på TastSelv.  
Man ønsker derudover også fra regeringens side at begrænse muligheden for fiktion og snyd, 
som Frank Aaen i et folketingsmøde den 14. marts 2014, hvor lovforslaget blev behandlet 
siger: 
 
”Vi synes, det ville være korrekt at ophæve denne uendelige fremførsel  og  gå  tilbage  til  den 

gamle regel med de 5 år for på den måde at øge mulighederne for at kontrollere, at det ikke er 

fiktion og snyd. Men vi synes da i hvert fald, at det her – som vi så selv har været med til at aftale 

– med at lave et register øger mulighederne for at kontrollere, hvad der foregår, og det er et lille 

skridt på vejen”12. 

 
Selve indberetningen kræver en del administrativt arbejde, specielt i de større koncerner, 
hvor der er mange sambeskattede selskaber og måske også mange underskud i de forskellige 
selskaber at holde styr på.  
 
I praksis vil mange selskaber nok overlade registreringen til en revisor, bogholder eller anden 
administrativ person, idet de ofte har oplysningerne liggende, eller har lettere ved at finde 
frem til dem, samt gennemskue præcis hvad der skal indberettes.  
Dette vil selvfølgelig skabe en ekstra omkostning for virksomheden, idet det kan tage noget 
tid og få lavet registreringen, men der er tale om en engangsomkostning, idet at de kommende 
år ikke vil blive særlig omkostningstunge og registrere, og ikke vil tage længere tid end det 
hidtil har taget og lave papirselvangivelsen. 
                                                        
12 
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/forhandlinger/M63/20131_M63_he
lemoedet.pdf (31/3 2015) 
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11. Delindkomstopgørelse 
En delindkomstopgørelse skal udarbejdes i de tilfælde hvor et selskab i en koncern af den ene 
eller anden grund ikke indgår i sambeskatningen i hele året. Dette fremgår af SEL § 31, stk.5. 
Delindkomstopgørelsen er kun nødvendig i de tilfælde, hvor sambeskatningen ikke 
etableres/ophører i forbindelse med afslutningen af et regnskabsår.  
Dette betyder, at hvis man fx opkøber en virksomhed, som man får bestemmende indflydelse 
på, og derfor indgår i sambeskatning med pr. 1/1 2014, og moderselskabet har 
kalenderårsregnskab, skal der ikke udarbejdes nogle delindkomstopgørelser, idet 
sambeskatningen først starter på det tidspunkt hvor det nye indkomstår præcist begynder.  
Havde man valgt blot at lave opkøbet lidt før 1/1 2014, eller lidt efter, havde det været 
nødvendigt og lave en delindkomstopgørelse, for den periode hvor selskaberne ikke havde 
været sambeskattet, således at virksomheden der er blevet købt indleverer to selvangivelser 
til SKAT, en for perioden hvor virksomheden stod alene, eller deltog i en anden 
sambeskatningskreds og en for perioden hvor den indgik i sambeskatningen med de øvrige 
virksomheder i den nye sambeskatningskreds. 
 
Det er moderselskabet, som er det bestemmende selskab, set i forhold til hvorfra og hvortil 
indkomståret løber. 
Som oftest vil alle virksomheder dog have samme indkomstår, og dette følger så 
administrationsselskabet. 
Dette betyder dog, at hvis det selskab der tilkøbes har et andet indkomstår end 
administrationsselskabet, vil det tilkøbte selskab principielt skulle omlægge sit indkomstår, 
således at disse stemmer overens.  
Dette vil nogle gange føre til, at det købte selskab må forlænge sit regnskabsår, fx hvis 
administrationsselskabet har kalenderårsregnskab, og den tilkøbte virksomhed har 
regnskabsafslutning 30/6, så vil den tilkøbte virksomhed forlænge sit ”første” regnskabsår i 
sambeskatningen til at vare frem til 31/12, for det efterfølgende år for derefter at følge 
administrationsselskabets regnskabsår 100 %. 
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11.1 Opgørelse af delårsindkomst 
Som jeg har nævnt ovenfor, er det nødvendigt og udarbejde to indkomstopgørelser og dermed 
to selvangivelser, når der ikke har været sambeskatning gennem hele året. 
Situationerne for hvorfor man ikke længere indgår i en sambeskatning kan være mange, og 
jeg vil nedenfor komme med nogle eksempler på nogle af disse situationer. 
 

11.1.1 Køb/salg af aktier i et selskab 

Såfremt en koncern, i det følgende kaldet koncern 1, vælger at sælge sine aktier i et selskab til 
en anden koncern, i det følgende kaldet koncern 2, vil man kun skulle indregne indkomsten, i 
henholdsvis koncern 1 og 2, for den periode hvor den solgte/købte virksomhed har indgået i 
sambeskatningen.  
Jeg vil illustrere ovenstående med følgende figur: 

 
 

Figur 14 - Koncern 1 og Koncern 2 før salg/køb af aktier i B ApS - Kilde: Egen tilvirkning 

 
Den gråmarkerede virksomhed i koncern 1 er den virksomhed der sælges fra koncern 1 og 
købes af koncern 2. 
 
 
 
 
 
 

A ApS
B ApS C ApS

D ApS
E ApS F ApS
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Koncern 2 køber samtlige aktier i B ApS, og de to koncerner ser derefter således ud: 
  

 
 
 
Figur 15 - Koncern 1 og Koncern 2 efter salg/køb af aktier i B ApS - Kilde: Egen tilvirkning 

Begge koncerner har kalenderregnskabsår. 
Salget sker den 1/7 2014, hvilket betyder at B ApS skal have en indkomstopgørelse både for 
perioden fra 1/1-30/6 2014 og fra 1/7-31/12 2014. Disse indkomstopgørelser skal så 
henholdsvis benyttes i sambeskatningen i koncern 1 og koncern 2 i det givne regnskabsår. 
Måden hvorpå de to koncerner skal indregne deres andel af B ApS indkomstopgørelse, kan 
illustreres ved nedenstående figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncern 1 
 
 
 
 
Koncern 2  
 

 
 

A ApS
C ApS

D ApS
B ApS E ApS F ApS

1/7-2014:Køb/salg 
af B ApS 

B ApS indkomstop- 
gørelse fra 1/1 – 
30/6 medregnes 

B ApS indkomstopgørelse 
fra 1/7 31/12 medregnes 

Figur 16 - Tidslinje over delindkomstopgørelse - Kilde: Egen tilvirkning 
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De to indkomstopgørelser skal laves efter de samme skattemæssige principper, hvilket vil 
sige, at hvis den sælgende koncern (Koncern 1) har truffet nogle skattemæssige valg, skal 
disse videreføres i den købende koncern (Koncern 2), i deres del af B ApS indkomstopgørelse. 
Her kan der fx være tale om valget mellem fakturerings eller produktionsprincippet i relation 
til igangværende arbejder, samt om man aktiverer visse typer af udgifter, eller tager 
straksfradrag for disse. 
 
Med hensyn til de skattemæssige afskrivninger gælder det i alle delindkomstopgørelser, at 
man maksimalt kan foretage afskrivninger, i henhold til hvor stor en del indkomstperioden 
udgør af et indkomstår, det samme gælder vedr. straksfradrag for vedligeholdelse og 
forbedringer på bygninger, som maksimalt kan udgøre 5 % af afskrivningsgrundlaget på 
årsbasis13. 
 
Jeg vil med udgangspunkt i ovenstående koncern forklare hvorledes en indkomstopgørelse vil 
se ud for B ApS i 1 halvår af 2014, og i 2 halvår af 2014 jf. nedenstående skema: 
 
Selskabet B ApS ejer en erhvervsejendom, som efter AL § 14 er afskrivningsberettiget. 
Ejendommens afskrivningsgrundlag er opgjort til 2.000.000 kr. Herudover har de aktiver i 
form af diverse driftsmidler med en saldo på 100.000 kr.  
I årets løb er der afholdt udgifter til forbedring af erhvervsejendommen, svarende til 110.000 
kr., fordelt på 40.000 kr., i perioden 1/1-30/6, og 70.000 kr., i perioden 1/7-31/12. 
B ApS’ skattemæssige resultat for perioden 1/1-30/6 er 600.000 kr. og i perioden 1/7-31/12 
710.000 kr. 
 
  

                                                        
13 http://www.tax.dk/lv/lve/E_C_4_4_4.htm (1/4 2015) 
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Indkomstopgørelsen for B ApS i perioden 1/1-30/6 2014, til sambeskatning i Koncern 1, vil 
under ovenstående forudsætninger derfor blive som følger: 
 
Skattemæssigt resultat før afskrivning  600.000    
Afskrivninger på erhvervsejendommen -40.000    
Afskrivninger på driftsmidler -12.500    
Straksfradrag på vedligeholdelse af ejendom -40.000    
Delårsperiodens skattepligtige indkomst  507.500    

 
Afskrivningerne på erhvervsejendommen er udregnet som 4 % af anskaffelsessummen jf. AL § 
17 stk.1. 
Herved fås 2.000.000*4 % = 80.000 kr. I afskrivning pr. År. 
Idet afskrivningen kun er for 6 måneder tages halvdelen af de 80.000, som herved er 
afskrivningerne på erhvervsejendommen i perioden 1/1-30/6. 
Afskrivningerne på driftsmidlerne er beregnet som 25 % af driftsmiddelsaldoen, som i dette 
tilfælde er 100.00014. 
Herved fås 100.000*25 % = 25.000 kr. I afskrivning pr. År. 
Idet afskrivningen kun er for 6 måneder tages halvdelen af de 25.000, som herved er 
afskrivningerne på driftsmiddelsaldoen i perioden 1/1-30/6. 
 
Værdien af straksfradraget må som tidligere nævnt højst udgøre 5 % af 
afskrivningsgrundlaget, idet der ellers skal laves særskilte afskrivninger på disse 
forbedringer. I mit eksempel vil det derfor betyde, at man højst må straksfradrage 5 % af de 
2.000.000, hvilket svarer til 100.000 kr. På årsbasis. Idet vi her opgør en 
delindkomstopgørelse der kun vedrører et halvt år, vil det betyde at vi kan straksfradrage 
50.000 kr. 
I første delindkomstperiode er der kun 40.000 i forbedringsudgifter, så alt kan 
straksfradrages. 
 

                                                        
14 Jf. afskrivningslovens § 5, stk. 3, og § 11, stk. 2 
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Koncern 2 skal nu overtage alle de ovenstående skattemæssige værdier fra Koncern 1. Dette 
betyder en driftsmiddelsaldo på 87.500 (100.000-12.500).  
 
Indkomstopgørelsen for B ApS i perioden 1/7-31/12 2014, til sambeskatning i Koncern 2, vil 
under ovenstående forudsætninger derfor blive som følger: 
 
 
Skattemæssigt resultat før afskrivning  710.000    
Afskrivninger på erhvervsejendommen -40.000    
Afskrivninger på driftsmidler -10.938    
Straksfradrag på vedligeholdelse af ejendom -50.000    
Afskrivning på forbedringer udover straksfradraget -400    
Delårsperiodens skattepligtige indkomst  608.663    

 
Afskrivningerne på erhvervsejendommen er fortsat de samme, idet der afskrives på 
ejendomme ud fra den oprindelige kontantomregnede anskaffelsessum jf. Afskrivningslovens 
kapitel 3, samt AL § 45.  
Herved fås de 40.000 i afskrivninger, som beregnet ovenfor. 
Afskrivningerne på driftsmidlerne er beregnet som 25 % af driftsmiddelsaldoen, som jf. 
ovenstående nu er 87.500. 
Herved fås 87.500*25 % = 21.875 kr. i afskrivning pr. År. 
Der afskrives på driftsmidler efter saldometoden skattemæssigt, og man vil derfor ved en 
delindkomstopgørelse opleve, at man ikke får fradrag for de samme afskrivninger, som hvis 
der bare var foretaget afskrivninger på normal vis.  
Idet afskrivningen kun er for 6 måneder tages halvdelen af de 21.875, som herved er 
afskrivningerne på driftsmiddelsaldoen i perioden 1/7-31/12. 
 
Værdien af straksfradraget må stadig højst udgøre 5 % af afskrivningsgrundlaget på 
bygningen ved begyndelsen af indkomståret. Som vi tidligere fandt ud af svarer det til de 
50.000, idet vi stadig laver en delindkomstopgørelse bestående af 6 måneder. Der er 
forbedringsudgifter på 70.000 i perioden 1/7-31/12. 
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Derfor vil man have en restsaldo på forbedringerne på 20.000 kr., som man skal beregne 
afskrivninger af. 
Dette er gjort som 4 % af de 20.000 kr., som giver 800 kr., og herefter er dette divideret med 2 
idet vi kun skal afskrive for et halvt år. 
 
Det eneste vi mangler nu, er at få lavet selve sambeskatningsindkomsten i henholdsvis 
Koncern 1 og Koncern 2. 
Koncern 1 bestod før salget af B ApS’ aktier af A ApS, C ApS og B ApS. Disse selskaber havde 
følgende skattepligtige indkomster i 2014 (B ApS i perioden 1/1-30/6): 
 

Årets 
indkomst 

Selskab A ApS  700.000    
Selskab B ApS  507.500    
Selskab C ApS -100.000    

  
Skattepligtig sambeskatningsindkomst  1.107.500    

 
Dette fører til, at sambeskatningskredsen i Koncern 1 vil have følgende indkomstopgørelse for 
2014: 
Tabel 7 - Skattepligtige indkomster i Koncern 1 - Kilde: Egen tilvirkning 

 A ApS B ApS C ApS I alt 
Skattepligtig indkomst  700.000     507.500    -100.000     1.107.500    
Særunderskud  -       -       -       -      
Skattepligtig indkomst herefter  700.000     507.500    -100.000     1.107.500    
Egne sambeskatningsunderskud  -       -       -       -      
Sambeskatningsindkomst  700.000     507.500    -100.000     1.107.500    
Fordeling af årets underskud -100.000     -       100.000     -      
Skattepligtig indkomst herefter  600.000     507.500     -       1.107.500    
Underskud fra tidligere år  -       -       -       -      
Skattepligtig indkomst for 
koncernen 

 600.000     507.500     -       1.107.500    

 
Idet underskuddet i C ApS først er opstået efter B ApS er udtrådt af sambeskatningen 1/7 
2014, kan B ApS ikke udnytte dette underskud, og vil derfor fortsat ende med en 
skattemæssig indkomst på 507.500 kr. 
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Koncern 2 bestod før købet af B ApS’ aktier af D ApS, B ApS, E ApS og F ApS. Disse selskaber 
havde følgende skattepligtige indkomster i 2013 (B ApS i perioden 1/7-31/12): 

Årets 
indkomst 

Selskab D ApS  610.000    
Selskab B ApS  608.663    
Selskab E ApS  50.000    
Selskab F ApS  80.000    

  
Skattepligtig sambeskatningsindkomst  1.348.663    

 
Dette fører til, at sambeskatningskredsen i Koncern 2 vil have følgende indkomstopgørelse for 
2014: 
Tabel 8 - Skattepligtige indkomster i Koncern 2 - Kilde: Egen tilvirkning 

 D ApS B ApS E ApS F ApS I alt 
Skattepligtig indkomst  610.000     608.663     50.000     80.000     1.348.663    
Særunderskud  -       -       -         -      
Skattepligtig indkomst 
herefter 

 610.000     608.663     50.000     80.000     1.348.663    

Egne 
sambeskatningsunderskud 

 -       -       -       -       -      

Sambeskatningsindkomst  610.000     608.663     50.000     80.000     1.348.663    
Fordeling af årets underskud  -       -       -       -       -      
Skattepligtig indkomst 
herefter 

 610.000     608.663     50.000     80.000     1.348.663    

Underskud fra tidligere år  -       -       -       -       -      
Skattepligtig indkomst for 
koncernen 

 610.000     608.663     50.000     80.000     1.348.663    

 
Idet der ikke er nogle særunderskud, eller underskud i året er der intet til modregning. Havde 
B ApS derimod haft et underskud ovre fra Koncern 1, havde det kunnet udnytte dette i 
Koncern 2 som et særunderskud. 
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11.2 Konklusion på delindkomstopgørelse 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at selskabet kan afskrive mindre på sine 
driftsmidler, som afskrives efter saldometoden, ved at overgå fra Koncern 1 til Koncern 2. 
Derimod har det ikke en betydning for afskrivningerne på ejendommen, idet man afskriver 
lineært på denne. 
I mit eksempel, har det ikke nogen betydning, om straksfradraget havde været fordelt 
anderledes, idet man under alle omstændigheder ville have haft et for stort beløb, til og kunne 
straksfradrage alle sine udgifter til forbedringer i indkomståret.  
Såfremt vi havde haft 60.000 kr. I forbedringsudgifter i perioden 1/7-31/12 havde det haft 
den betydning, at vi stadig ikke kunne straksfradrage hele beløbet i delårsindkomsten, men at 
det havde været muligt, såfremt at der ikke skulle laves en delårsindkomstopgørelse. 
 
Man kan ud fra ovenstående argumentere for, at det er bedre at vente med at lave et køb/salg 
af et selskab, idet det købte/solgte selskab kan miste nogle afskrivninger i året.  
Derudover er det administrativt også lettere, at vente med at lave købet/salget, så man 
slipper for delindkomstopgørelser, og at huske og indlevere to selvangivelser mv. 
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12. Case 
 
I dette afsnit vil jeg opstille en fiktiv case. 
I opgaven har jeg løbende kommet med små eksempler, men jeg vil nu samle det hele i en 
case, for og vise at der kan være mange sambeskatningsmæssige problemstillinger i en 
koncern. 
Jeg vil komme ind på følgende problemstillinger: 

• Koncerndefinitionen og administrationsselskabet 
• Hæftelse i sambeskatningen 
• Opgørelse af sambeskatningsindkomsten – herunder fordeling af underskud 

 

 
Figur 17 – Fiktiv casekoncern - Kilde: Egen tilvirkning 

 
12.1 Koncerndefinitionen og administrationsselskabet 
Jeg vil ud fra ovenstående tegning forklare hvilke selskaber der er sambeskattede med hvem, 
ud fra koncerndefinitionen. I dette eksempel er %-angivelserne et billede på hvor mange 
stemmerettigheder hvert enkelt selskab har i et andet selskab. 
Jeg vil dele min sambeskatningskreds op i 2, idet det er klart, at hverken selskab A eller 
selskab B er sambeskattede, idet de hver ejes 100 % af personen som har stiftet selskaberne. 
 

Person

A ApS

C ApS

F ApS G ApS

D ApS

B ApS

E ApS

H ApS I ApS
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Sambeskatningskreds 1 har moderselskabet A ApS, og hermed er dette 
administrationsselskab i denne sambeskatningskreds. Jf. SEL § 31 C stk. 6 har A ApS derfor en 
række administrative opgaver, såsom betaling af skatter. Alt dette er omtalt i afsnit 7. 
Sambeskatningen i sambeskatningskreds 1 med A ApS som administrations-/moderselskab, 
omfatter jf. § 31 følgende selskaber: 
C ApS, D ApS, F ApS, G ApS, E ApS og I ApS.  
Da A ApS ejer 100 % af stemmerettighederne i C ApS er denne naturligvis med i koncernen, og 
dermed i sambeskatningen, det samme gør sig gældende for F ApS, idet C ApS ejer 100 % af 
dette selskab. D ApS er også med, idet A ApS ejer over 50 % af stemmerettighederne, og 
selvom man først antog at G ApS ikke ville være med, fordi C ApS kun ejer 30 % af 
stemmerettighederne, er det med idet D ApS ejer de 70 % af stemmerettighederne, og er med 
i sambeskatningen. E ApS kommer med idet D ApS ejer 60 %, og I ApS kommer med da E ApS 
ejer 100 % af dette selskab. 
Vi har derfor næsten fået alle selskaber med i denne sambeskatningskreds, til trods for at 
mange af selskaberne ikke ejes direkte af moderselskabet A ApS. 
Dette viser at det kan være ret komplekst, og kræver et vidst overblik, for at man ikke 
kommer til at mangle et selskab som reelt set skulle have været med i sambeskatningen. 
 
Vi ser nu på vores umiddelbare oplagte 2. sambeskatningskreds, som har B ApS som 
moderselskab, og hermed også administrationsselskab. Dog ses det hurtigt, at B ApS ikke ville 
indgå i en sambeskatning med nogle af selskaberne, idet der ikke ejes mere end 50 % af 
stemmerettighederne i hverken E ApS eller D ApS, og der køres derfor ikke videre til mere 
indirekte forhold. 
 
Et selskab som H ApS vil heller ikke indgå i nogen sambeskatning, idet der ikke er nogle af de 
ovenfor liggende selskaber, som har over 50 % af stemmerettighederne. Det ligger derfor, 
ligesom B ApS, rent skattemæssigt alene. 
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12.1.1 Betydningen af en ejeraftale 
Ovenstående er som sagt ud fra den betragtning, at %-angivelser er et billede på stemme-
rettighederne i hvert enkelt selskab. Vi ville derfor kunne vende op og ned på dette billede, 
hvis vi antog at der var en ejeraftale inde i billedet. 
 
Vi kunne antage at der i caseeksemplet er lavet en ejeraftale mellem A ApS og B ApS, der giver 
B ApS retten til at råde over 60 % af stemmerne i D ApS, således at A ApS kun råder over de 
40 %. 
Til trods for at B ApS ikke ejer (besidder) mere end halvdelen af stemmerettighederne vil B 
ApS nu udgøre en sambeskatningskreds, og dermed være sambeskattet med D ApS, E ApS, G 
ApS og I ApS jf. SEL § 31 C stk. 4, nr. 1. A ApS vil ikke længere være sambeskattet med disse, i 
kraft af ejeraftalen. 
Således vil sambeskatningskreds 1, med A ApS som moder- og administrationsselskab, nu kun 
udgøre A ApS, C ApS og F ApS, idet resten af selskaberne nu indgår i 2.sambeskatningskreds 
med B ApS som moder- og administrationsselskab. 
 
Jeg vil i min videre gennemgang af casen dog gå ud fra, at der ikke er nogen ejeraftale, og 
koncernen er derfor sammensat som vist i figur 17. 
 

12.2 Hæftelse i sambeskatningen 
I ovenstående koncern har vi kun én sambeskatningskreds, som omfatter A ApS(moder-
/administrationsselskab), C ApS, D ApS, F ApS, G ApS, E ApS og I ApS.  
Derfor vil det være sådan, at der er solidarisk hæftelse mellem moderselskabet A ApS, C ApS 
og F ApS.  
A ApS ejer indirekte 100 % af andelen i F ApS, igennem sit 100 % ejerskab til C ApS. De øvrige 
selskaber i koncernen hæfter subsidært i forhold til moderselskabet A ApS, idet der ikke er et 
helejerforhold hverken direkte eller indirekte mellem moderselskabet A ApS og D ApS, G ApS, 
E ApS eller I ApS. 
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12.3 Underskudsmodregning/opgørelse af sambeskatningsindkomsten for koncernen 

Da vi nu har fået styr på hvordan koncernen og sambeskatningskredsen er sammensat, samt 
hvordan disse hæfter i forhold til moderselskabet på plads, kan sambeskatningsindkomsten 
nu opgøres. 
Jeg vil i min case lave et eksempel hvor beløbet rammer under grænsen for 
underskudsbegrænsning, idet jeg i min opgave ikke har valgt ikke og lave dette som et 
eksempel. 
 
Selskaberne har følgende indkomst i år 2014: 
 
Tabel 9 - Fremførte underskud 2013 og skattepligtig indkomst 2014 - Kilde: Egen tilvirkning 

Selskab Fremførte underskud 2013 
(t.kr.) 

Indkomst 2014 (t.kr.) 

A ApS 0 600 
C ApS 0 200 
D ApS 0 300 
F ApS -200 150 
G ApS 0 -100 
E ApS -150 300 
I ApS -50 -50 
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Dette betyder at opgørelsen af sambeskatningsindkomsten vil blive som følgende: 
Tabel 10 - Sambeskatningsindkomst - Kilde: Egen tilvirkning 

Sels

kab 

Indkoms

t til 

sambesk

atning i 

2014 

Egne 

fremfør

bare 

unders

kud 

Indko

mst 

heref

ter 

Fordel

ing af 

under

skud i 

2014 

Indko

mst 

heref

ter 

Unders

kud fra 

tidlige

re 

indko

mstår 

modre

gnes 

Sambeskatning

sindkomst 

Under

skud 

til 

fremfø

rsel 

ultimo 

2014 

A 

ApS 

600 0 600 -72 528 -24 504 0 

C 

ApS 

200 0 200 -24 176 -8 168 0 

D 

ApS 

300 0 300 -36 264 -12 252 0 

F 

ApS 

150 -150 0 0 0 0 0 0 

G 

ApS 

-100 0 -100 100 0 0 0 0 

E 

ApS 

300 -150 150 -18 132 -6 126 0 

I 

ApS 

-50 0 -50 50 0 0 0 0 

 

12.3.1 Fordeling af underskud i 2014 
Underskuddene for året skal fordeles forholdsmæssigt, idet der er flere selskaber i 
sambeskatningen med skattepligtige indkomster og underskud. 
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Jeg vil lave fordelingen af underskuddene på hvert enkelt overskudsgivende selskab: 
 
A ApS: (-600*-150)/1250 = 72 

 
 C ApS: (-200*-150)/1250 = 24 

 
D ApS: (-300*-150)/1250 = 36 

 
E ApS: (-150*-150)/1250 = 18 

12.3.2 Sambeskatningsindkomst og sambeskatningsbidrag 

Samlet set giver ovenstående en skattepligtig sambeskatningsindkomst på t.kr. 1.050. 
Der er ikke nogle underskud til fremførsel. 
 
Samtlige overskudsgivende selskaber, som har ”lånt” underskud fra underskudsgivende 
selskaber, skal betale et sambeskatningsbidrag. 
Alle selskaber betaler deres sambeskatningsbidrag op til moder-/administrationsselskabet A 
ApS, som herefter udbetaler til de selskaber, som de enkelte underskud kommer fra. 
 
Derfor skal selskab C ApS, D ApS og E ApS, betale sambeskatningsbidrag svarende til 
skatteværdien af det udnyttede underskud op til A ApS. 
 
Dette vil sige at C ApS betaler 24*24,5 % = 5,88 
 
D ApS betaler 36*24,5 % = 8,82  
 
E ApS betaler 18*24,5 % = 4,41 
 
A ApS skal samlet til G ApS og I ApS betale følgende sambeskatningsbidrag: 
 
A ApS skal betale 72*24,5 % = 17,64 
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Det er nu A ApS opgave, som administrationsselskab og få fordelt sambeskatningsbidragene 
ud til de to underskudsgivende selskaber G ApS og I ApS, de vil modtage følgende fra A ApS 
(samlet for alle selskaber i koncernen): 
 
G ApS modtager 24,5 t.kr. fra selskaberne A ApS, C ApS, D ApS og E ApS tilsammen. 
 
I ApS modtager også 12,25 t.kr. fra selskaberne A ApS, C ApS, D ApS og E ApS tilsammen. 
 
I alt betales der altså 36,75 i sambeskatningsbidrag, hvilket også svarer til 24,5 % af de 150 
der tilsammen var i underskud for koncernen. 
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13. Konklusion 
I min opgave behandler jeg 6 hovedemner indenfor national sambeskatning, der er tale om: 

• Historisk baggrund for sambeskatningsregler 
• Koncerndefinitionen 
• Administrationsselskabet 
• Hæftelse i sambeskatningen 
• Underskud og fordeling af disse 
• Delindkomstopgørelse 

 
De to nederste emner, er hvor jeg viser hvordan hele sambeskatningsindkomsten opgøres. 
 
Før sambeskatningsreglerne 1.januar 2005 trådte i kraft, var det frivilligt hvorvidt man 
ønskede at ens selskaber skulle være sambeskattede. Der var altså ikke en egentlig lov, før 
selskabsloven i 1960 blev indført. Heri forklarede den dagældende § 31 omkring reglerne ved 
sambeskatning. 
Den grundlæggende ændring skete dog først i 2005, hvor den nationale sambeskatning blev 
gjort obligatorisk, dette gjorde også at man gik fra at bruge globalindkomstprincippet til 
territorialindkomstprincippet, således at udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark 
også indgik i den obligatoriske nationale sambeskatning. 
Koncerndefinitionen er blevet ændret efter 1.marts 2010, hvilket i nogle selskabers tilfælde 
har medført, at sambeskatningskredsen er blevet ændret.  
Med den gamle koncerndefinition var der meget fokus på, at selskabet for at være 
koncernforbundet, skulle være selskabsdeltager. Mange af bestemmelserne i den dagældende 
lov startede med, at skrive ”Er selskabsdeltager…”, med hvilket der menes, at moderselskabet 
skulle eje reelle kapitalandele i datterselskabet. 
I den gamle lov var det nemlig af afgørende betydning, om man som moderselskab ejede 
størstedelen af kapitalen i datterselskabet, for at man kunne siges at være sambeskattede, 
altså at der var en ejerandel på over 50 % (minimum 51 %, for at der kan være 
sambeskatning). 
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I den nye definition er fokus mere på, om man har den bestemmende indflydelse. Dette 
fremgår også af lovteksten, hvor der i flere af bestemmelserne nævnes, at der skal være 
bestemmende indflydelse. 
Bestemmende indflydelse kan der være både i kraft af, at der ejes over 50 % af 
kapitalandelene i et selskab, men dette er ikke altafgørende. Det kan nemlig have stor 
betydning, om der er indgået en ejeraftale, eller om der fx er warrants, som man potentielt 
kan udnytte til at få den bestemmende indflydelse, med over 50 % stemmerettigheder. Den 
bestemmende indflydelse fås altså ved, at man har over 50 % af stemmerettighederne i et 
selskab, og ikke nødvendigvis bare ved at man ejer over 50 % af kapitalen. 
 
I bogen ”Sambeskatning 2013/14” af Guldmand, Vinther og Werlauff, fremgår det af kapitel 2 
side 33-34, hvilke retssubjekter der kan indgå i en sambeskatning, såfremt de opfylder 
betingelserne i SEL § 31 C vedr. Koncerndefinitionen. 
Da man efter lovens ændring 1.januar 2005 ikke længere kan fravige den nationale 
sambeskatning, idet den er blevet gjort obligatorisk, kan man kun komme udenom den 
nationale sambeskatning, såfremt man enten er omfattet af KGL § 4, stk. 5 som omhandler 
finansielle virksomheder, der ikke indgår i sambeskatningskredse. Derudover kan selskaber 
under konkursbehandling, samt ejendomsdatterselskaber omfattet af SEL § 3A heller ikke 
indgå i en sambeskatningskreds. 
Alternativt skal selskabet udtræde af sambeskatningen, såfremt det ikke længere opfylder 
koncerndefinitionen SEL § 31 C, som fx sker ved frasalg af aktier, likvidation mv. 
 
Det er blevet klart gennem mit arbejde med opgaven, at den helt store fordel ved 
sambeskatningen vil være i de tilfælde, hvor der er nogle selskaber i koncernen som har 
underskud. Dette idet ideen med sambeskatning ligger i, at man kan udnytte underskud i 
andre medvirkende selskaber i sambeskatningen. 
 
Der ligger selvfølgelig noget administrativt arbejde i og opgøre underskuddene, men som jeg 
har omtalt under afsnit 10 ”Digital underskudsregistrering”, er SKAT ved og rode bod på 
dette, ved og have oprettet det digitale underskudsregister, som er obligatorisk og registrere i.  
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Til at klare blandt andet det administrative arbejde, som ligger i at skulle 
underskudsregistrere for en sambeskatningskreds/koncern, har man et 
administrationsselskab.  
Et af administrationsselskabets opgaver er, at sørge for at indbetale indkomstskatter, ud fra 
den samlede sambeskatningsindkomst der opgøres. Herunder er der også tale om betaling af 
restskatter, acontoskatter samt renter og tillæg. 
 
Som hovedregel vil administrationsselskabet være det samme i evig tid, medmindre at der 
sker ændringer som gør, at der tidligere administrationsselskab ikke længere indgår i 
koncernen, eller at et andet selskab i koncernen bliver det ultimative moderselskab. 
 
Den næste problemstilling i relation til fx betaling af indkomstskatter er hæftelsesreglerne. 
Disse er blevet lavet om med virkning for indkomstår der starter 1. juli 2012 og senere.  
Førhen var det hvert enkelt selskab i koncernen, som stod for sin del af betalingen af 
indkomstskatten, indtil administrationsselskabet modtog betaling herfor, og de dermed 
overtog hæftelsen. 
Dette er dog i dag blevet lavet om, således at der nu er kommet en prioriteret rækkefølge for 
hæftelsen i sambeskatningen. 
Denne medfører at hvis skyldnerselskabet ikke kan betale sin forpligtelse, så må de solidarisk 
hæftende selskaber gøre det, og såfremt at disse heller ikke kan betale forpligtelsen, så må de 
subsidiært hæftende selskaber forestå betalingen. Der er dog den begrænsning, at de 
subsidiært hæftende selskaber ikke kan hæfte for mere, end den andel moderselskabet 
direkte eller indirekte ejer i datterselskabet. 
 
Når et selskab udtræder af en sambeskatning (fx som følge af konkurs), vil det kun hæfte for 
den del af indkomstskatten, som fordeles til dette selskab. Det udtrædende selskab hæfter 
således ikke for de tilbageværende selskaber. 
Dog er det således, at de tilbageværende selskaber i sambeskatningen hæfter for den skat det 
udtrædende selskab har genereret i sambeskatningsårene. 
 
Når vi skal opgøre selve sambeskatningsindkomsten, er der flere ting der skal tages højde for. 
Det er vigtigt at man har viden om underskud for tidligere år, samt at der er lavet en 
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delindkomstopgørelse, såfremt at et selskab er indtrådt/udtrådt af en koncern i løbet af 
regnskabsåret. 
 
Når vi opgør sambeskatningsindkomsten er det lettest at bruge et såkaldt ”hjælpeskema”, som 
man kan finde på SKAT’s hjemmeside. På denne måde kan det lettere overskueliggøres, 
hvordan fordelingen af underskud foregår. 
Det første man skal se på er, om det enkelte selskab selv har et underskud fra tidligere år, som 
det kan benytte til at minimere den skattepligtige indkomst. Herefter skal der laves en 
fordeling af de underskud der stadig er tilbage for indkomståret, ud til de selskaber som 
fortsat har en positiv skattepligtig indkomst. Denne fordeling laves forholdsmæssigt. Herefter 
kan eventuelle underskud fra tidligere indkomstår i sambeskatningen modregnes, såfremt at 
der er underskud tilbage i et selskab, som måske har givet underskud i mange år, og det 
derfor ikke selv har benyttet det. I dette trin vil man også kunne modregne særunderskud fra 
en evt. tidligere subsambeskatning, eller fra før selskabet indtrådte i sambeskatningen. 
Til sidst vil vi så få den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab, og herefter udregne 
den samlede sambeskatningsindkomst. 
Såfremt der stadig er underskud til fremførsel, skal disse registreres og overføres til næste 
regnskabsår. 
 
Underskud er fremførbare, og der er ikke nogen begrænsning på hvor mange år man kan 
fremføre dem, idet reglerne blev lavet om i 2002 (dengang kunne man maksimalt fremføre i 5 
år.) 
Der er dog lavet et alternativ til dette, i form af en underskudsbegrænsning som gør, at der 
maksimalt kan fremføres 7,5 mio. Kr. (2013-tal), hvorefter det resterende kun kan fradrages 
med 60 % af den del af årets skattepligtige indkomst der overstiger grundbeløbet. 
Dette har en betydning for de større koncerner, hvor der er mange underskud. 
 
Delindkomstopgørelser laves fx i de tilfælde, hvor et selskab er blevet opkøbt i årets løb, og 
derfor ikke skal have indregnet den del af sin indkomst, hvor det ikke var sambeskattet med 
resten af koncernen (SEL § 31 stk. 5). 
I disse tilfælde vil der blive lavet to indkomstopgørelser, og hermed også to selvangivelser, 
således at der er en for før sambeskatningen hvor selskabet enten har stået alene, eller har 
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indgået i en sambeskatning i en anden koncern, dernæst laves den selvangivelse hvor 
selskabet har været sambeskattet med den koncern, som har opkøbt virksomheden. 
 
Når sambeskatningsindkomsten er endeligt opgjort, skal administrationsselskabet sørge for, 
at der bliver betalt sambeskatningsbidrag, som er skatteværdien af de underskud der er 
blevet ”lånt” fra de andre selskaber. 
Det foregår således, at samtlige selskaber, som har benyttet sig af underskud i andre selskaber 
i koncernen, betaler skatteværdien op til administrations-/moderselskabet. Herefter sørger 
administrations-/moderselskabet for, at udbetale disse til de respektive selskaber. 
I praksis vil dette dog oftest foregå via mellemregningen mellem selskaberne. 
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