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1. Indledende afsnit 

1.1 Indledning 

Hvad gemmer der sig bag begrebet ”sambeskatning”? Sambeskatning er et udtryk for, at selskaber 

som er koncernforbundne, skal opgøre den skattepligtige indkomst sammen, deraf navnet 

sambeskatning. Hvert enkelt selskab skal opgøre hver deres realiseret indkomst, som puljes til en 

sambeskatningsindkomst. Sambeskatningen af selskaber åbner derved muligheden for, at selskaber 

kan drage fordel af hinandens realiserede resultater, herunder navnlig underskuddene, som kan 

modregnes i de positive resultater. Muligheden for udnyttelse af hinandens underskud i koncernen 

m   siges, at være det vigtigste element i sambeskatningen, og helt klart den største fordel i denne 

sammenhæng. Derimod vil der i de koncerner, hvor der kun er selskaber med overskud, ikke være 

nogen åbenlyse fordele ved sambeskatningen. Som modpol til dette medfører sambeskatningen, at 

der skal udpeges et administrationsselskab. Endvidere er der krav til selskaberne om, at de skal have 

samme indkomstår, som administrationsselskabet. Én af ulemperne ved sambeskatningen er altså, at 

det giver ekstra administrativt arbejde, i forhold til fordeling af indkomstskatter, acontoskatter og en 

eventuel restskat eller overskydende skat. Dette kommer af, at skatten beregnes på baggrund, af den 

samlede sambeskatningsindkomst for  hele koncernen, og ikke for hvert enkelt selskab.  Det kan 

ligeledes være ressourcekrævende for et selskab, at skulle omlægge sit indkomstår, i forbindelse 

med dets indtræden i sambeskatningen og i den forbindelse skulle udarbejde en del 

periodeopgørelse.  

 

Sambeskatningsreglerne som må siges, at have eksisteret i mere end 100 år, blev i 2005 ændret 

radikalt ved indførelsen af lov nr. 426 af 06.06.2005. De hidtil gældende regler, som indtil 

vedtagelsen af førnævnte lovændring, havde baseret sig på en frivillighed fra selskabernes side 

omkring, hvorvidt de ville indgå i et sambeskatningsforhold eller ej. Denne frivillighed skulle med 

lov nr. 426 ændres således, at den nationale sambeskatning fremover skulle være obligatorisk for 

alle selskaber, som kunne siges, at indgå i et koncernforhold
1
. De nye regler skulle endvidere 

afskaffe globalprincippet og i stedet baseres på territorialprincippet i forbindelse med beskatning af 

selskaber.  

 

Indførelsen af de nye regler skulle ses i lyset af, at man fra regeringens side ønskede, ”at lukke et 

påstået hul i de hidtil gældende sambeskatningsregler, jf. indledningen til Sambeskatning 

                                                 
1
 Artikel af Ole B. Sørensen og Anja Svendgaard Dalgas, Kort oversigt over forslag om ændring af sambeskatnings-

reglerne side 1  
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2009/10”
12

.  Man ønskede altså fra lovgivers side, at begrænse selskabernes utilsigtede brug af 

reglerne på området. Endvidere var en anden begrundelse for ændringerne, at man ønskede en 

harmonisering med de EU retlige regler, herunder en forening mellem national og international 

sambeskatning omkring, hvilke enheder, som skal inddrages i sambeskatningen.  

 

Der blev i den danske lovgivning på forholdsvis kort tid, indført mange nye regler, og historisk set, 

er det nogle af de mest omfangsrige og gennemgribende regelændringer omkring den danske  

selskabsbeskatning. De mange nye regler måtte da også efterfølgende korrigeres, da man erfarede at 

disse havde medbragt nogle uhensigtsmæssigheder og børnesygdomme. Dette førte til lovændringer 

i 2007 i form af L 110 A og B af 18.04.2007, hvilke løste nogle af de specifikke problemer på 

området. Disse mange regelændringer berører utroligt mange selskaber, og kræver stor årvågenhed 

fra selskabernes side, ikke mindst fra administrationsselskaberne, som bære ansvaret for de 

sambeskattede selskabers skattebetaling. Senest i 2009 ved lov nr. 516 af 12.06.2009, kom der 

ændringer til den nye selskabslov, hvortil man også valgte, at ændre koncerndefinitionen i SEL § 31 

C, stk. 1-7. Ved denne ændring blev der indført en større præcision af koncernindikationerne og 

hvornår der foreligger en koncern. Dette vil blive gennemgået i afsnit 2, hvor koncerndefinitionen 

efter de nye regler vil blive gennemgået.  

 

I en verden hvor lovgiver ofte proklamerer, at der arbejdes hen imod en forsimpling af 

skattereglerne, må det tages ad notam, at det modsatte faktuelt har været tilfældet. Skattereglerne på 

området er blevet mere komplekst, og har forhøjet kravene til selskaberne, hvilket afstedkommer et 

højere ressourceforbrug i de enkelte koncerner. Senest med lovforslaget omkring 

underskudsbegrænsning af sambeskattede selskaber. 

 

På baggrund af de konstante ændringer på området og kompleksiteten af lovgivningen, gør det 

området særligt interessant. Navnlig under hensyntagen til det nyligt fremførte lovforslag om 

underskudsbegrænsning, som er sendt i høring. Det ønskes derfor, at gennemgå reglerne om 

obligatorisk sambeskatning for danske selskaber og betydningen heraf.      

 

 

 

                                                 
2
 Sambeskatning 2011/12, s. 17 af Guldmand, Vinther og Werlauff 
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1.2 Problemformulering 

Jeg vil i nærværende opgave belyse emnet national sambeskatning, herunder med fokus på navnligt 

den nye koncerndefinition indenfor sambeskatningsreglerne, som trådte i kraft 01.03.2010. Netop 

dette område påvirker utroligt mange selskaber, og må siges at være en helt central dimension 

indenfor sambeskatningen. En koncerndefinition, som har ændret sig betydeligt efter vedtagelsen af 

den nye lov, og som har medført, at mange sambeskatningsforhold skal revideres.  Jeg vil i opgaven 

formidle en teoretisk gennemgang af de obligatoriske nationale sambeskatningsregler, som de ser 

ud i praksis efter føromtalte lovændringer. Endvidere vil jeg vise, hvordan 

sambeskatningsindkomsten opgøres og hvordan selskaber kan udnytte hinandens underskud på 

tværs i en koncern.  

 

Endelig vil jeg se på regeringens nye lovforslag L 173, som er netop er blevet fremsat af 

Skatteminister Thor Möger den 25.04.2012. Et helt nyt og aktuelt scenarie, som vil få stor 

betydning for de danske selskaber. Med andre ord, er det er et lovforslag, som med garanti vil 

ramme rigtigt mange virksomheder. Lovforslaget har til formål, at begrænse de enkelte selskabers 

brug af underskudsfremførsel således, at der ikke længere kan ske ubegrænset fremførsel. Lovgiver 

hævder, at dette ville kunne indbringe staten et merprovenu på ca. 950 mio. i 2013, og efterfølgende 

et varigt merprovenu på ca. 130 mio. om året
3
. Jeg vil i min opgave formidle en gennemgang af de 

områder i lovforslaget, som for opgaven kan synes relevante. Endvidere vil jeg vise betydningen for 

selskabernes skattebetaling samt hvad de enkelte selskaber om muligt kan gøre for, at mindske 

deres respektive tab. Lovforslaget indeholder ydermere forslag om ændring af hæftelse indenfor en 

sambeskatning, som ligeledes vil blive behandlet i opgaven.      

 

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen vil have sit fokus på de obligatoriske nationale sambeskatningsregler, og vil derfor 

hverken berøre CFC indkomst eller international sambeskatning. Der tages udgangspunkt i 

sambeskatningsreglerne efter lovændringen nr. 426 af 06.06.2005 samt de efterfølgende 

korrektioner hertil, og der foretages derfor ikke en analyse af selve overgangen til de nye regler. 

Dette skal ses i lyset af, at reglerne har haft virkning i en del år efterhånden, hvilket ikke gør 

overgangen speciel relevant i forhold til det der ønskes belyst i opgaven, som nævnt i ovenstående 

problemformulering. 

 

                                                 
3
 http://www.skm.dk/lovforslag/hoering/8846/8848/ 



 

 7 

   

I opgaven vil jeg endvidere holde fokus på kapitalselskaber under ét, hvorfor virksomhedsformer så 

som interessentskaber, foreninger og andre juridiske enheder holdes ude af opgaven. Den teoretiske 

gennemgang af de nationale sambeskatningsregler vil således basere sig på parter, som anses for 

fuldt skattepligtige til Danmark, og hvor der i mellem selskaberne internt handles på 

armslængdevilkår jf. LL §2.  

 

Der ses i min opgave bort fra omstruktureringer under sambeskatningen, herunder aktieombytning, 

fusion og spaltning. Denne disposition er foretaget, idet jeg anser området for værende for 

komplekst i forhold til opgavens centrale problemfelt og rammerne herfor.   

 

Opgaven vil derfor hovedsageligt fokusere på sambeskatningsreglerne jf. selskabsskatteloven § 31-

31 C. Hertil vil øvrige relevante love i den danske skattelovgivning blive inddraget, såfremt disse 

findes nødvendige og værdiskabende for den samlede forståelse af opgaven. Det skal dog 

præciseres for læser, at nærværende opgave ikke er en opgave i selskabsskatteloven.  

  

1.4 Metode 

Min opgave vil være baseret på anvendelse af sekundære data i form af allerede eksisterende 

materiale. Som eksempler herpå kan nævnes lovtekster, lovforslag, domme og relevant littetur fra 

HD studiet gennem navnlig fagene Skatteret og Erhvervsbeskatning. Søgedatabaser samt diverse 

artikler, som kan tilgås fra arbejdet, inddrages også i opgaven, hvor det er gavnligt. Jeg anvender 

endvidere den erfaring jeg har opnået, igennem min 3 års ansættelse i et statsautoriseret 

revisionsfirma, hvorigennem jeg selv aktivt berører området samt den teori jeg har tilegnet mig 

gennem HD studiet. 

 

Opgavens fremstilling vil være af deskriptiv karakter, idet jeg vil gennemgå allerede eksisterende 

lovgivning samt anvendelsen og konsekvenserne heraf. Dertil vil jeg komme med et par illustrative 

eksempler på anvendelsen af de obligatoriske sambeskatningsregler, herunder anvendelsen af 

underskud og hvordan disse kan fremføres. 

 

Såfremt det vil være nødvendigt og gavnligt for opgavens fremstående, vil jeg inddrage relevante 

figurer mv.. På baggrund af ovenstående metodevalg vurderes det, at det er tilstrækkeligt til, at 

kunne afdække opgavens problemstillinger, som er nævnt tidligere i opgaven.  
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1.5 Målgruppe 

Målgruppen for nærværende opgave er hovedsageligt vejleder og censor, som skal gennemgå og 

vurdere denne, i forbindelse med afslutningen på HD studiet. Endvidere er opgaven tiltænkt til 

andre studerende på eksempelvis HD studiet, men også andre skatteretlige kurser. Selskaber som 

påtænker at indtræde i sambeskatningen, skal kunne læse opgaven, og anvende denne, som en form 

for vejledning og brush-up i de obligatoriske sambeskatningsregler. 

 

1.6 Afhandlingens opbygning 

Nedenfor ses en illustrativ fremstilling af opgavens opbygning. Jeg har forsøgt at sammendrage, 

hvordan opgaven i sin form tager sig ud, og hvilke områder jeg vil tage læserne igennem. 

Opstillingen nedenfor er opstillet i hovedpunkter:   

 

Figur 1 – Egen tilvirkning 

Opgavens struktur 

Indholdsfortegnelse 

Kapitel 1: Indledende afsnit 

Kapitel 2: Sambeskatningens historie 

Kapitel 3: Definition af koncernbegrebet 

Kapitel 4: National sambeskatning 

Kapitel 5: Sambeskatningsindkomsten 

Kapitel 6: Administrationsselskabet 

Kapitel 7: Lovforslag L 173 

Kapitel 8: Konklusion 

Kapitel 8: Litteraturliste 

Præmis for opgave 

Historie 

Analyse og teoretisk 
gennemgang af 

reglerne 

Aktuelt nyt på området 

Afrunding af opgave 
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2. Sambeskatningens historie 

2.1 Den historiske udvikling omkring sambeskatningen 

Reglerne omkring sambeskatning har ikke altid eksisteret, og før vedtagelsen af selskabsskatteloven 

i 1960, fandtes der rent faktisk ingen regulativer på området. Trods dette har der i en rum tid 

forinden indførelsen af selskabsskatteloven i 1960 eksisteret et såkaldt sambeskatningsinstitut. 

Dette institut menes, at være opstået på omtrent samme tid, som da statsskatteloven blev indført i 

Danmark i 1903, og landet derved blev introduceret til reel indkomstbeskatning
4
.  

 

Dengang fandtes der ikke rigtig nogen former for selskabsretlig lovgivning i Danmark, og man 

havde fra myndighedernes side svært ved, at skelne mellem selskaberne. Der manglede overblik og 

indsigt i de enkelte selskabers struktur, og man havde derfor særdeles svært ved at afgøre, hvornår 

der forelå et eller flere selskaber. Dette gjaldt både selskabsretlig som skatteretligt, og man 

vurderede derfor, at man i mange tilfælde simpelthen måtte behandle flere selskaber under ét. 

Skatteretligt fulgte man denne tendens, og kunne derfor godkende, at selskaber, som havde en vis 

sammenhæng rent økonomisk og administrativt, kunne betragtes som én samlet enhed. Herved 

indførtes en form for filialbetragtning, og formentlig af denne årsag så sambeskatningsinstituttet 

dagens lys
5
.   

 

Cirka et årti senere, nærmere betegnet i 1917, valgte man at indføre den første aktieselskabslov, da 

man ønskede at bringe de selskabsretlige regler i mere faste rammer. Der herskede dog forsat tvivl 

på nogle områder, blandet andet omkring, hvorvidt et aktieselskab kunne have et andet aktieselskab 

for eneaktionær. Tilladelsen til sambeskatning blev dog opretholdt fra lovgivers side
6
. 

 

I 1922 ændrede man statsskatteloven, og man indførte herved en datterselskabslempelse. Lempelsen 

gik i det store hele ud på, at et moderselskab, skulle kunne få nedsat sin skattebetaling med den 

skat, som unægtelig påhviler udbyttet fra datterselskabet. Skattemyndighederne tog dette som et 

signal fra lovgivers side om, at det hidtidige ulovhjemlede sambeskatningsinstitut havde mistet sin 

relevans, og derved skulle bortfalde. Dette var dog ikke ensbetydende med, at sambeskatningen 

skulle bortfalde, hvilke man på grund af tvivl på området valgte, at bevare indtil videre.  

 

                                                 
4
 Rapport fra sambeskatningsudvalget, s. 30 (Betænkningsnr. 1452, November 2004) 

5
 Rapport fra sambeskatningsudvalget, s. 30 (Betænkningsnr. 1452, November 2004) 

6
 Rapport fra sambeskatningsudvalget, s. 30 (Betænkningsnr. 1452, November 2004) 
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Denne usikkerhed blev dog afhjulpet i 1930, med ændringen af aktieselskabsloven, hvorefter 

skattemyndighederne var af den opfattelse, at hvis der var tale om et selskab, som var optaget i 

aktieselskabsregistret, så var der tale om et selvstændigt objekt, og sambeskatning skulle derfor ikke 

længere være muligt
7
. 

 

Denne betragtning blev dog modsagt af efterfølgende dom U 1936.715 H, hvor man fra Højesterets 

side slog fast, at man ikke trods datterselskabslempelsen skulle afskæres fra sambeskatning mellem 

moder- og datterselskab. Dog skulle en række betingelser være opfyldt, hvilke ses oplistet 

nedenfor
8
: 

1. Skattemyndighederne skulle give tilladelse hertil 

2. Moderselskabet skulle eje datterselskabet ultimativt, hvilket betød 100 pct. af aktiekapitalen 

i datterselskabet, hvor dette var et dansk selskab. (økonomisk enhed)  

3. Selskaberne skulle drive virksomheden i samme eller nærbeslægtede branche (saglig enhed)  

4. Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelsen i datterselskabet, dvs. besætte 

flertallet af bestyrelsesposterne i datterselskabet med bestyrelsesmedlemmer i 

moderselskabet (administrativ enhed) 

 

Ovenstående dom blev senere fulgt op af yderligere afgørelser (U 1940.421 H og U 1943.784 H), 

hvor man fastslog ovenstående retningslinjer. Endvidere blev det afgjort, at der kunne ske 

sambeskatning med et svensk selskab, såfremt ovenstående betingelser var opfyldt. 

 

En af fordelene ved sambeskatningen dengang, var ligesom vi kender det fra i dag, at selskaberne 

skulle kunne fremføre og modregne uudnyttede underskud hos hinanden. Med indførelsen af 

selskabsskatteloven i 1960, blev der indført en sambeskatningshjemmel i lovens § 31. Der var dog 

ikke tale om en konkret lov, men mere en form for pegepind for selskaberne, som skulle hjælpe 

dem med, at overholde de generelle betingelser for sambeskatningen, som er oplistet ovenfor. Fra 

1960 og frem var det Ligningsrådets ressort, at fastsætte og ændre reglerne for sambeskatningen. 

Der skete dog fra 1960 og frem til 1990 ikke de store lovændringer og der var kun tale om mindre 

reguleringer fra lovgiver, trods Ligningsrådets gennemgribende magt på området. Siden 1990 og 

frem til nu, har behovet for optimering og ændring af reglerne for sambeskatning eskaleret, og 

reglerne er derfor i en lind strøm ændret siden da, her tænkes navnlig på Selskabsskattelovens § 31.  

 

                                                 
7
 Rapport fra sambeskatningsudvalget, s. 31 (Betænkningsnr. 1452, November 2004) 

8
 Rapport fra sambeskatningsudvalget, s. 31-32 (Betænkningsnr. 1452, November 2004) 
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Den daværende skatteminister Svend Erik Hovmand valgte derfor i 2004, at der skulle nedsættes et 

råd, som løbende skulle gennemgå og vurdere de danske sambeskatningsregler for, at man kunne 

bevare disses konkurrencedygtighed
9
. Det såkaldte Sambeskatningsudvalg, har sidenhen kommet 

med deres rapport i 2004 ”Rapport fra sambeskatningsudvalget”, hvori de redegør for deres 

synspunkter og kommer med forslag til eventuelle lovændringer.  

 

Ambitionen var, at sikre, at reglerne om sambeskatning i fremtiden skulle fungere langt mere 

fleksibelt og administrativt fornuftigt. Dette både for virksomhederne såvel, som for 

skattemyndigheder. Regelsættet skulle endvidere indrettes således, at det kunne være 

konkurrencedygtigt i forhold til de gældende regler i udlandet. Det var ligeledes vigtigt, at der ikke 

kunne udnyttes huller i reglerne, ej heller udnytte muligheder for skatteplanlægning, som ville være 

i modstrid med det i loven anførte.  ndeligt skulle det ogs   sikres, at de fremtidige regler kunne 

holde til en EU-retlig prøvelse. Ønskerne til en fremtidig koncernbeskatning kan sammenfattes til
10

: 

1. Enkle regler – herunder, at reglerne skal være administrativt hensigtsmæssige for såvel 

virksomheder som myndigheder. 

2. Reglerne skal være robuste overfor skatteplanlægning og uden huller.  

3. Reglerne skal, for at kunne fremtidssikres endvidere være i overensstemmelse med EU-

retten.  

4. Reglerne skal give virksomhederne fleksibilitet mht. etablering af forskellige 

koncernstrukturer – herunder skal samspillet med reglerne i andre EU-lande vurderes. 

 

2.2 Gennemgang af lovforslagene L 153 og L 121  

Der kom i 2005 afgørende ændringer til de dagældende sambeskatningsregler. Lovforslaget L 121 

kom som en genfremsættelse af lovforslag L 153, som tidligere var blevet fremsat den 15. december 

2004, men som på grund af udskrivning af valg, ikke var blevet nået, at blive behandlet i 

Folketinget. De to forslag havde i bund og grund det samme formål, hvilket i henhold til lovgiver 

var, at lukke hullet i lovgivningen, som hidtil havde været gældende i sambeskatningsreglerne
11

. 

Det skulle således ikke længere være muligt for de enkelte udenlandske koncerner, blot at inddrage 

de underskudsgivende selskaber i sambeskatningen mens, at man samtidigt valgte, at holde de 

overskudsgivende udenfor. Ændringen ville få den betydning, at der skulle ske koncernbeskatning 

af alle de enkelte subjekter, hvilket ville give en bedre sammenhæng i regelsættet.  

                                                 
9
 http://www.skm.dk/publikationer/notater/udvalgomsambeskatning-baggrundsnotat.html 

10
 http://www.skm.dk/publikationer/notater/udvalgomsambeskatning-baggrundsnotat.html 

11
 http://www.skm.dk/lovforslag/resumeer/3793.html?rel 
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Herudover blev det tillige foreslået, at selskabsskattesatsen skulle sænkes fra 30% til 28 %. Dette 

blev senere ændret i 2009, hvor skattesatsen blev sænket til 25 %. Lovforslaget L 121 indeholdte 

samtidig et forslag til indførsel af et globalpuljeprincip, som ville medføre, at såfremt en koncern 

valgte international sambeskatning, skulle alle de koncernforbundne udenlandske selskaber, 

herunder filialer, alle indgå i sambeskatningen. Dette gjaldt både over- og underliggende selskaber, 

uagtet om de havde overskud eller underskud. Hvis koncernen ikke ville indgå i international 

sambeskatning, måtte koncernen indgå i den nationale sambeskatning, hvor der kun ville ske 

beskatning af de danske aktiviteter i Danmark, det såkaldte territorialprincip.  

 

Som det er nævnt ovenfor, havde de to lovforslag basalt set samme formål. Lovforslaget L 121 

indeholdte dog nogle forskelle, i forhold til det tidligere L 153.  Blandt disse forskelle var blandet 

andet: 

1. Koncerndefinitionen: L 121 fremlagde, at koncerndefinitionen skulle svare til den 

definition, som allerede anvendtes i de regnskabsretlige principper, hvorimod forslaget L 

153, holdte fast i den daværende koncerndefinition i kursgevinstloven. 

2. Indkomstopgørelsen: L 121 fremlagde, at uanset ejerandelen, så skulle hele indkomsten for 

hvert enkelt selskab, som indgik i sambeskatningen, medregnes i 

sambeskatningsindkomsten. I modsætning hertil foreslog L 153, at indkomsten skulle 

indregnes efter fordeling af ejerandelen.  

3. Hæftelses for skatten: L 121 fremlagde, at kun administrationsselskabet skulle hæfte 

solidarisk for koncernens samlede skat. Hvert enkelt selskab i koncernen, skulle således kun 

hæfte, for sin egen indkomstskat. L 153 foreslog en solidarisk hæftelse for skatten i hele 

koncernen.  

 

Begge lovforslag skulle have virkning for de selskaber, hvis indkomstår begyndte den 1. december 

2004 eller senere. Herudover er Lovforslag L 121 det lovforslag, som danner grundlaget for lov nr. 

426 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Sidstnævnte gennemgås i efterfølgende 

afsnit. 
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2.3 Sambeskatning efter ny lov nr. 426 af 06.06.2005 

Til trods for sambeskatningsudvalgets arbejde og udarbejdelsen af deres rapport, som de afgav den 

25. november 2004, og som blev offentliggjort, som betænkning nr. 1452, valgte den daværende 

skatteminister, at se bort fra mange af de anbefalinger, som udvalget var kommet med.  Et flertal i 

udvalget havde anbefalet, at reglerne vedrørende sambeskatning i fremtiden, skulle baseres p   en 

særlig ”koncernfradragsmodel”, som fortsat skulle opretholde muligheden for b de national- og 

international sambeskatning. Til trods herfor offentliggjorde skatteministeren samme dag, som 

udvalget kom med deres betænkning, at man ville fremsætte et lovforslag, som var baseret på et 

mindretal af udvalgets medlemmer. Et mindretal, som bestod af blandt andet to embedsmænd fra 

skatteministeriet
12

. Dette forslag indeholdt blandt andet en anbefaling om, at der indførtes et 

”globalpuljeprincip”, hvilket skulle udtrykkes ved et krav om, at hvis en koncern ønskede, at 

fratrække et underskud fra et udenlandsk selskab, s   skulle alle koncernens selskaber inddrages 

under sambeskatningen.    

 

Med lov nr. 426 af 06.06.2005 ændredes sambeskatningsreglerne radikalt, hvorefter 

selskabsskattelovens regler omkring sambeskatningen, blev inddelt i fire hovedgrupper, og hvor 

man fragik det overordnede frivillighedsprincip.  Man gjorde herved national sambeskatning 

obligatorisk. De fire hovedgrupper i SEL § 31 efter lov nr. 426 af 06.06.2005 er vist nedenfor: 

 § 31 - National sambeskatning  - Obligatorisk 

 § 31 A - International sambeskatning  - Frivillig 

 § 31 B - Skatterådets bemyndigelse – Udsteder mindstekrav m.v. 

 § 31 C - Sambeskatningsreglernes koncernbegreb 

 

Omkring den fjerde hovedgruppe i SEL § 31 C, blev der senere rejst et forslag ved L 171/2009, som 

senere blev til lov nr. 516 af 12.06.2009, hvor koncerndefinition i sambeskatningsøjemed blev 

ændret, hvilket gennemgås i afsnittet nedenfor. 

 

 

 

                                                 
12

 http://www.sam.sdu.dk/law/Publikationer/Notat_vedr_L153.pdf 
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3. Definition af koncernbegrebet samt koncernindikationer 

Koncernbegrebet har til formål, at afgrænse den kreds af danske selskaber, faste driftssteder samt 

faste ejendomme, som kan indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, og kredsen af 

udenlandske selskaber, faste driftssteder mv., som kan siges, at måtte kunne indgå i 

sambeskatningskredsen, såfremt der vælges international sambeskatning. Selve koncernbegrebet, 

som vi kender det i dag, blev ved lov nr. 516 af 12.06.2009 ændret således, at begrebet i 

sambeskatningsøjemed, blev hægtet op på den regnskabsmæssige definition af en koncern i ÅRL. 

Denne ændring af koncerndefinitionen i SEL § 31 C trådte efterfølgende i kraft 01.03.2010, og 

havde virkning for de indkomstår, der påbegyndtes på denne dato eller senere
13

. Man ønskede en 

harmonisering af reglerne for, at give selskaberne en administrativ fordel af, at de kunne anvende 

allerede indleverede oplysninger til udarbejdelse og opgørelse af sambeskatningsindkomsten. Man 

ville derved opnå en hensigtsmæssig synergi, idet sambeskatningsreglerne ville bygge på et allerede 

kendt princip og indarbejdet koncernbegreb, fra de regnskabsmæssige termer.  

 

Da man således i 2009 valgte, at ændre de dagældende regler i anparts- og aktieselskabsloven fra 

1973
14

,  ændrede man koncernbegrebet både regnskabsretligt og skatteretligt. Man ønskede at 

tilpasse definitionerne således, at disse var i overensstemmelse med de internationale 

regnskabsstandarder. Derfor blev både den nye selskabslov, men også årsregnskabsloven tilrettet 

således, at definitionerne heri var i overensstemmelse med IAS 27. Da koncerndefinitionerne 

indenfor sambeskatningen siden 2005 har taget udgangspunkt i definitionerne i årsregnskabsloven, 

ændrede man derfor også SEL § 31 C, så denne var i overensstemmelse med samme IAS 27.  

 

Efter ændringen af koncerndefinitionen i SEL § 31 C, lægges der i langt højere grad vægt på, hvem 

der reelt besidder den bestemmende indflydelse i det underliggende selskab. Denne sondring skal 

ske uden hensyntagen til størrelsen på ejede kapitalandele, da dette ikke længere er afgørende. Dette 

betyder i praksis, at der godt kan skabes et moder-/datter forhold, til trods for at der ikke ejes 50 % 

af aktiekapitalen i det underliggende selskab. Denne ændrede koncerndefinition har i visse tilfælde 

betydet, at tidligere eksisterende sambeskatningskredse, ikke længere kan bestå, da de ikke opfylder 

kravene til bestemmende indflydelse. Omvendt vil nogle selskaber, som ikke tidligere har kunnet 

indgå i sambeskatningen under de tidligere gældende regler, nu være omfattet af den nye 

koncerndefinition, og skal således indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning jf. SEL § 31
15

. 

                                                 
13

 Artikel af Anja Svendgaard Dalgas, Sambeskatning efter ændring af koncerndefinitionen, side 1 
14

 http://www.eogs.dk/sw21512.asp?nodeId=25751 
15

 Artikel af Anja Svendgaard Dalgas, Sambeskatning efter ændring af koncerndefinitionen, side 1 
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Brugen af det regnskabsretlige koncernbegreb sparer megen administrativ tid for selskaberne, og 

kan derfor umiddelbart anses for værende en fordel. Dog hersker der visse ulemper både 

regnskabsmæssigt som skattemæssigt. Regnskabsmæssigt kan man ”glide” ud af en sambeskatning, 

hvis der eksempelvis foretages en aktieopdeling i forskellige klasser såsom f.eks. i A/B aktier. 

Skattemæssigt kan der ligeså forekomme konsekvenser, hvor kortvarige afbrydelser af 

sambeskatningskredsen, simpelthen kan føre til, at man fortaber retten til, at modregne underskud 

jf. SEL § 31, stk. 2, 8. pkt.
16

. De regnskabsretlige koncerndefinitioner,  har helt andre formål end 

det koncernbegreb, som der anvendes i sambeskatningen, og det kan rejse spørgsmålet om, hvorvidt 

det overhovedet er hensigtsmæssigt, at tage udgangspunkt i de regnskabsretlige regler, når vi taler 

koncernforhold i sambeskatningsøjemed
17

.   

 

Moderselskabet kan udgøres af en fond, en trust eller en forening, men fælles for alle er, at et 

datterselskab kun kan have ét direkte moderselskab. Ovenstående juridiske enheder kan siges, at 

udgøre et moderselskab når et eller flere af nedenstående punkter er opfyldt
18

.  

 

3.1 Det tidligere koncernbegreb 

En koncern bestod jf. SEL § 31 C af et moderselskab og dettes datterselskaber. Efter SEL § 31 C, 

stk. 2 var et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. 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.                                                                                      

                                                                                               

aftale med dette,  

4. Er selskabs                                                                                

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. 

Selskabet skal ikke opfylde alle 5 kriterier for, at kunne udgøre et moderselskab. Det er således efter 

SEL § 31 C, stk. 2 nok kun, at opfylde ét af de 5 kriterier som er nævnt ovenfor for, at være 

moderselskab og derved opfylde betingelsen for sambeskatning.  

                                                 
16

 Sambeskatning 2011/12, side 19 
17

 Sambeskatning 2011/12, side 20 
18

 Skatteretten 2, side 380 
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Et selskab kan kun indg   i  n sambeskatning, men der kan godt være flere selskaber, som opfylder 

et eller flere af oplistede kriterier ovenfor. Da der i den dagældende lovtekst i SEL § 31 C, stk. 2 

står ”eller”, skal de 5 kriterier ses, som alternativer til hinanden, og de er således ikke arrangeret 

efter, hvilket kriterium, der vægter mest i afgørelsen om bestemmende indflydelse.  

 

Det tidligere koncernbegreb uddybes ikke nærmere i nærværende opgave. Trods afgrænsningen 

tidligere i opgaven er dette afsnit dog alligevel valgt inddraget for kort, at anskueliggøre de centrale 

ændringer i koncerndefinitionen, da disse ændringer har afgørende betydning for sambeskatningen. 

Der vil i nedenstående afsnit, blive lagt vægt på koncerndefinitionen efter de nye regler.  

 

3.2 Sambeskatningsreglernes koncernbegreb jf. SEL § 31 C efter lov nr. 516 af 

12.06.2009 

Ifølge de nugældende sambeskatningsregler, reguleres koncernforhold i SEL § 31 C stk. 1-8. Selve 

definitionen på en koncern findes i SEL § 31 C, stk. 1, hvoraf ordlydende er følgende: 

”          ,        ,                             . .                                            

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
19
”. 

 

De gældende regler indenfor sambeskatningen fastsætter en række nærmere angivet betingelser for, 

at obligatorisk national sambeskatning skal anvendes, og det er derfor væsentlig at få klarlagt, 

hvornår der kan siges, at foreligge en koncern. Efter indførelsen af lov nr. 516 af 12.06.2009, blev 

reglerne omkring koncernforbindelse ændret radikalt, og det hidtidige krav om 100 % ejerskab af 

datterselskaber, var således ikke længere gældende.  

 

Ifølge lovens nye præmis foreligger der en koncern mellem moderselskabet og dettes datterselskab, 

og det springende punkt er nu, hvorvidt moderselskabet har en retlig eller faktisk bestemmende 

indflydelse på datterselskabet. Et helt centralt punkt i regelændringen omkring koncerndefinitionen 

vedrørende sambeskatningsforhold er, at man ikke længere lægger vægt på ejerandel i 

datterselskabet. Det er med andre ord ikke en betingelse, at der haves flertallet af aktierne, men 

derimod et specifikt krav, at der haves den faktiske bestemmende indflydelse.  

                                                 
19

 Skattelovsamling for studerende 2011/1 22. udgave 1. Oplag, side 519 
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Regelændringen skaber en parallelitet mellem kravene til den regnskabsretlige koncernopgørelse og 

sambeskatningen. Bestemmende indflydelse er med andre ord, blevet et helt centralt begreb i 

sambeskatningen, hvorfor det er relevant, at uddybe netop dette område. Dette bliver gennemgået i 

det følgende. 

 

Bestemmende indflydelse i selskaber, hvor moderselskabet har over 50% af stemmerettighederne 

ses i lov nr. 516 af  12.06.2009, hvor SEL § 31 C, stk. 2 og stk. 3 lyder således
20

: 

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

driftsmæssige beslutninger. 

2. 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.  

 

Moderselskabet kan ogs   have bestemmende indflydelse selvom det ikke ejer mere end 50% af 

stemmerettighederne, hvis et af følgende er opfyldt jf. den ny ordlyd af SEL § 31 C, stk. 4, pkt. 1-4 

efter lov nr. 516 af 12.06.2009
21

: 

1. Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 

investorer, 

2. Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 

vedtægt eller aftale, 

3. Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og 

dette organ besidder den bestemmende indflydelse     selskabet, 

4. Råderet over det faktiske flertal af stemmerne     generalforsamlingen eller i et tilsvarende 

organ og derved besidder den faktisk bestemmende indflydelse over selskabet. 

 

Som det fremgår af SEL § 31 C, stk. 1, kan et selskab kun have et direkte moderselskab, men derfor 

kan et selskab sagtens have flere ejere, der alle opfylder et eller flere af ovenstående punkter. For 

efterfølgende at kunne afgøre, hvilket selskab, der er det direkte moderselskab, må man konkret 

vurdere, hvem der faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabet.  

                                                 
20

 Skattelovsamling for studerende 2011/1 22. udgave 1. Oplag, side 519 
21
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Moderselskabet der udøver den bestemmende indflydelse, vil ogs   være det selskab, der skal 

medtage datterselskabets indkomst i sambeskatning jf. lov 516 af 12.06.2009. I nedenstående 

gennemgås hovedbestemmelserne i den ny affattelse af selskabsskattelovens § 31 C. 

 

3.2.1 Moderselskabet besidder stemmeflertallet gennem direkte eller indirekte 

ejerskab 

I henhold til SEL § 31 C, stk. 3, anses et moderselskab jf. formodningsreglen, at have bestemmende 

indflydelse på datterselskabet, såfremt der ejes mere en 50 % af stemmerne
22

. Denne 

formodningsregel gælder i alle tilfælde og anvendes som en omvendt bevisbyrde for de selskaber, 

som dog ejer over 50 % af stemmerne i et andet selskab, men hvor det ikke udøver den 

bestemmende indflydelse. I sådanne tvivlssager er det op til det enkelte selskab, at løfte bevisbyrden 

førend, at udgangspunktet i loven kan fraviges jf. bemærkningerne til SEL § 7 i lovforslag nr. L 170 

fra 2008/09. Hovedregelen er som sagt, at hvis det først er konstateret, at moderselskabet er i 

besiddelse af flertallet af stemmerne, må det dernæst søges afklaret, om der alligevel ikke skulle 

foreligge bestemmende indflydelse. Der skal således tages hensyn til stemmeretsbegrænsninger, når 

man skal vurdere, hvorvidt der foreligger et koncernforhold, ved ejerskab af mere end 50 % af 

stemmerne i datterselskabet
23

. Når man taler bestemmende indflydelse tænkes der udelukkende på 

stemmerettigheder, og altså ikke på besiddelse af aktieandele. Til stemmerettigheder er de stemmer, 

som en virksomhedsdeltager rent faktisk kan afgive. Disse stemmerettigheder skal beregnes ud fra 

den samlede stemmemasse, dog med undtagelse af  egne kapitalandele jf. SEL § 31, stk. 4-5.  

 

Dette betyder i praksis, at selvom et selskab i realiteten kun ejer en lille andel af et andet selskabs 

aktier, kan det alligevel agere moderselskab i form af bestemmende indflydelse. Et klassisk 

eksempel på dette kunne være den såkaldte A/B model, hvor der i datterselskabet er udstedt to typer 

aktier. Her er det typisk A aktien, som giver flere stemmerettigheder end B-aktien. Et sådant forhold 

kendes fra blandt andet Mærsk.   

 

Det er kun selskaber, som i sig selv kan siges, at udgøre et selvstændigt skattesubjekt, som kan være 

et moderselskab i sambeskatningen. Dette medfører således, at et K/S ikke skal sambeskattes med 

sine 100 % ejede datterselskaber.  

                                                 
22

 Artikel af Anja Svendgaard Dalgas, Sambeskatning efter ændring af koncerndefinitionen, side 2  
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3.2.2 Bestemmende indflydelse uden flertallet af stemmerne jf. SEL § 31 C, stk. 4 

I SEL  § 31 C, stk. 4, nr. 1-4 er der som tidligere nævnt, oplistet en række kriterier for den 

bestemmende indflydelse i de tilfælde, hvor det ikke kan godtgøres, at nogen selskaber ejer mere en 

halvdelen af stemmerettighederne. Disse kriterier opsummeret nedenfor
24

; 

1. ”                                                                                     

investorer, 

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

vedtægt eller aftale, 

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

dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 

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

                                                                            .”  

 

Disse punkter vil enkeltvist blive gennemgået og uddybet i de følgende afsnit. 

 

3.2.3 Bestemmende indflydelse i kraft af aftale med andre investorer 

Når et selskab råder over stemmerne i et andet selskab via en aftale med en anden investor, som det 

eksempelvis kan være aftalt igennem en ejeraftale, siges selskabet at være et såkaldt moderselskab 

jf. S L § 31 C, stk. 4, nr. 1. Man skal holde sig for øje, at der bliver anvendt termen ”r der” over 

stemmerne, og at selskabet derfor ikke ”besidder” stemmerne. Forskellen p  disse begreber er, at 

begrebet ”besidder” betegner en mere permanent løsning, hvorimod ”r der” er en mere løs 

betegnelse for den dispositionsret der haves over stemmerne. Denne bestemmelse i lovgivningen 

omfatter blandt andet stemmeoverførselsaftaler, hvorigennem moderselskabet kan opnå, at råde 

over disse overførte stemmer uden begrænsninger. Det er således et krav, at moderselskabet skal 

kunne råde over stemmerne, uden indblanding fra den anden investor, og uden begrænsninger fra 

denne.  

 

Såfremt moderselskabet har fået overdraget stemmerne i et andet selskab, men fortsat er afhængig 

af enighed med den anden investor, anses selskabet ikke for omfattet af SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1.  

Dette skyldes at en sådan aftale, ikke vil give det potentielle moderselskab reel råderet over 

stemmerne i det andet selskab, da det vil være afhængig af den investor, som har overdraget 

stemmerne.  
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Foranstående bekræftes blandt andet i det bindende svar nr. SKM2010.677.SR
25

 fra Skatterådet. I 

dette bindende svar, blev der taget stilling til, hvorvidt en ejeraftale hvori det var aftalt, at en række 

oplysninger krævede 100 % tilstedeværelse og tilslutning fra bestyrelse, skulle kunne medføre, at 

der ikke skulle statueres sambeskatning mellem de pågældende selskaber.  I det konkrete tilfælde 

var beslutningerne af en sådan karakter, at Skatterådet efter en konkret vurdering fandt, at der ikke 

skulle ske sambeskatning af selskaberne
26

.   

 

3.2.4 Bestemmende indflydelse i henhold til en vedtægt eller aftale med datterselskabet 

Som det nævnes i SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2, vil et selskab som har beføjelser til, at styre de 

finansielle og driftsmæssige instrumenter i henhold til en vedtægt eller en aftale derom, blive 

kategoriseret som et moderselskab. Denne ledelsesret over andre selskaber gennem en sådan aftale, 

er dog ikke mulig efter dansk selskabsret, hvilket også underbygges i SKM2008.688.SR
27

.  Da den 

nævnte betingelse ikke er en mulighed efter dansk lovgivning, antages det at denne bestemmelse 

gør sig gældende, når der er tale om international sambeskatning, hvor det skal afgøres, om et 

udenlandsk selskab skal omfattes af reglerne eller ej. Ovennævnte betingelse vil endvidere træde i 

kraft, hvor udenlandske selskaber kan siges, at blive skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, 

enten i form af en DBO aftale eller jf. SEL § 1, stk. 6. 

 

3.2.5 Bestemmende indflydelse gennem beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af 

medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

Såfremt et selskab har beføjelser til, enten at udpege eller afsætte medlemmer i et andet selskabs 

øverste ledelsesorgan, vil der som udgangspunkt foreligge et koncernforhold jf. SEL § 31 C, stk. 4, 

nr. 3. I henhold til Selskabslovens § 5, nr. 5, menes der ved øverste ledelsesorgan følgende: 

1. Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse, 

2. Direktionen i selskaber, der alene har en direktion, 

3. Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion samt et tilsynsråd jf. Selskabslovens § 

111. 

 

 

                                                 
25

 SKM2010.677.SR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1910650&vId=0 
26
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Bestemmelsen i loven kan inddeles i flere led, da den ligger vægt på flere faktorer. Dels lægges der 

vægt på, om selskabet har beføjelsen til, at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det 

øverste ledelsesorgan, og dernæst skal det vurderes, hvorvidt dette ledelsesorgan egentligt besidder 

den bestemmende indflydelse i det pågældende selskab.   

 

Det første led i bestemmelsen går ud på, hvorvidt der haves beføjelse til, at udpege eller afsætte et 

flertal, af de siddende medlemmer i det ledende organ. Hvis et selskab besidder denne beføjelse, og 

derved kan udpege eller afsætte over halvdelen af stemmerne  inklusiv formandsposten, må det 

antages, at selskabet har den bestemmende indflydelse, idet der haves kontrol over flertallet af 

stemmerne i det ledende organ.  

 

I det andet led, skal det vurderes, hvorvidt det ledende organ i selskabet i virkeligheden besidder 

flertallet af stemmerne, og derved har den bestemmende indflydelse, som der kræves.  Bestyrelser i 

selskaber som har en sådan samt direktioner i selskaber, som ikke har en bestyrelse, vil altid have 

bestemmende indflydelse. Dette vil der aldrig være tvivl om, se hertil blandt andet 

SKM2010.687.SR
28

.  Der hvor der kan skabes tvivl om, hvorvidt der egentligt besiddes en 

bestemmende indflydelse på et selskab, er når vi snakker om tilsynsrådet. Tilsynsrådet opgave er jo 

først og fremmest, at føre tilsyn med direktionen, som forestår den daglige drift og ledelse af 

selskabet. Begrebet ”bestemmende indflydelse” dækker jo navnlig over selskabets finansielle- og 

driftsmæssige forhold, og de beslutninger der tages for, at kontrollere disse. Netop denne opgave er 

ikke tilsynsrådets ressort, idet tilsynsr det jo blot skal fungere, som en slags ”overv gningsenhed”. 

Selvom tilsynsrådet altså udgør en del af et kapitalselskabs øverste ledelse, har det  ikke beføjelser 

til, at træffe beslutninger omkring økonomi- og driftsforhold. Dog besidder tilsynsrådet en 

bemyndigelse til, at både ansætte og afskedige folk i direktionen, hvorfor de en kontrol over, hvilke 

folk der kan sidde deri. Tilsynsrådet har derfor mulighed for, at bestemme hvem der skal sidde i 

direktionen, og dermed hvem der skal træffe de økonomiske- og driftsmæssige beslutninger. Især 

ud fra denne betragtning, anses tilsynsrådet også for, at have bestemmende indflydelse på selskabet, 

jf. ogs  Karsten  ngsig Sørensen: i ”Den nye Selskabslov”, side 81
29

.  

 

I de tilfælde hvor en selskabsdeltager ejer 50 % af kapitalen i et underliggende selskab, og samtidig 

har ret til, at udpege flertallet af medlemmerne i bestyrelsen, foreligger der ikke bestemmende 

indflydelse, hvis disse bestyrelsesmedlemmers råderet/beføjelser er indskrænket, som følge af en 

                                                 
28
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aftale med en anden aktionær, som ligeledes ejer 50 %. Dette følger blandet andet af en afgørelse 

fra Fondsrådet, som blev offentliggjort den 22. februar 2010 (j.nr. 2009-0019048)
30

, hvori det blev 

afgjort, at der ikke forelå bestemmende indflydelse, da der i en fælles aftale var krævet, at der skulle 

foreligge enighed om en række væsentlige beslutninger. Det kan derved konkluderes, at foreligger 

der aftaler, hvori en aktionær beskæres i sine beføjelser, trods det faktum, at denne besidder 

majoriteten af stemmerne, så anses der ikke for, at foreligge bestemmende indflydelse. 

 

3.2.6 Praktisk majoritet 

I henhold til SEL § 31, stk. 4, nr. 4 foreligger der koncernforhold, hvis et selskab besidder flertallet 

af de faktiske stemmer, ved deltagelse på et andet selskabs generalforsamling o. lign.. Et sådant 

selskab siges, at have status som moderselskab.  En sådan situation kan forekomme, hvis 

selskabskapitalen er fordelt på mange forskellige aktionærer. Hvis dette er tilfældet, skal der en 

mindre del af den samlede selskabskapital til, at fordre et egentligt flertal. Dette vil i praksis betyde, 

at en aktionær, som reelt besidder under 50 % af stemmerne, rent faktisk kan udøve bestemmende 

indflydelse på selskabet. Den praktiske majoritet skal ses ud fra en konkret vurdering i det enkelte 

tilfælde, da man tager udgangspunkt i, hvad der tidligere har været tilstrækkeligt for, at opnå det 

faktiske stemmeflertal på generalforsamlingen. Dette behøves således ikke at være 51 %, hvis det i 

tidligere år på generalforsamlinger har vist sig, at eksempelvis 40 % er tilstrækkeligt. Dette fremgår 

af nedenstående uddrag fra bemærkningerne til lovforslag L170/2009 på Folketingets 

hjemmeside
31

: 

 

”F            . 4              ,                                                             

deltagelse på henholdsvis generalforsamlingen eller i selskabets øvrige tilsvarende 

ledelsesorganer, moderselskabsstatus. Det er ved udformningen ikke tilsigtet at give mulighed for, 

at moderselskabsstatus alene tillægges på baggrund af de fremmødte stemmer på den enkelte 

generalforsamling, men at det skal være på baggrund af en mere permanent rådighed over 

stemmer. Hvis det dog kan ses af tidligere generalforsamlinger, at f.eks. 40 pct. af de samlede 

stemmerettigheder i et selskabet er tilstrækkelig til at opnå bestemmende indflydelse – og 

moderselskabet har over 40 pct. af stemmerne, må det antages, at der foreligger et 

   c          .” 
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Såfremt der foreligger et moder-/datterforhold, og det på et senere tidpunkt på datterselskabets 

generalforsamling viser sig, at moderselskabet ikke havde de udslagsgivende stemmer til besiddelse 

af den bestemmende indflydelse, er det noget usikkert, hvorvidt sambeskatningen ophører med 

tilbagevirkende kraft, om det bliver med virkning for fremtiden eller om sambeskatningen for lov 

til, at fortsætte fra dette tidspunkt. Guldmand, Vinther og Werlauff antager i deres fælles bog 

”Sambeskatning 2011/12”, at sambeskatningen ophæves med virkning for fremtiden, hvis den 

manglende majoritet kan siges, at have vedvarende karakter. Såfremt der er tale om et enkeltstående 

tilfælde, vurderes det af de tre forfattere, at sambeskatningen for lov til, at fortsætte fremover. En 

ophævelse af sambeskatningen med tilbagevirkende kraft er forbeholdt de tilfælde, hvor det 

såkaldte moderselskab reelt set, aldrig har besiddet flertallet af stemmer, og derved aldrig opfyldt 

kriteriet for bestemmende indflydelse
32

.   

 

3.2.7 Potentielle stemmerettigheder 

I henhold til SEL § 31, stk. 5, skal eksistensen og den eventuelle indvirkning af potentielle 

stemmerettigheder i form af tegningsretter og købsoptioner, som aktuelt kan udnyttes eller 

konverteres, tages med i betragtningen om, hvorvidt et selskab har bestemmende indflydelse eller 

ej.  Denne bestemmelse vedrørende en hensyntagen til fremtidige potentielle stemmerettigheder 

herunder tegningsretter og købsoptioner, ved vurderingen af, om der foreligger en koncern, er 

formentligt den største ændring i forhold til tidligere gældende formulering i SEL § 31 C
33

.  Denne 

ændring er gennemført fra lovgivers side, da man ønsker et mere reelt billede af ejerkredsen, når 

man skal vurdere grundlaget for, om der foreligger koncernforhold eller ej.  Det skal bemærkes, at 

der i SEL § 31 C anføres, at der skal være tale om fremtidige rettigheder, som aktuelt skal kunne 

anvendes eller konverteres. Der er således tale om potentielle stemmerettigheder, som skal 

medregnes uanset om de er materialiseret eller ej, såfremt grunden herfor beror på en fælles 

beslutning om, ikke at udløse disse stemmerettigheder endnu. Hvis de potentielle stemmerettigheder 

afhænger af fremtidige forhold, som endnu ikke kan siges, at være afklaret, så skal stemmerne ikke 

tillægges ejerkredsens stemmemasse på vurderingstidpunktet, jf. lovbemærkningerne til den nye 

selskabslov
34

, som er fundet på Folketingets hjemmeside.  
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3.2.8 Datterselskabets eller datterdatterselskabets egne kapitalandele 

I henhold til SEL § 31, stk. 6, skal man i forbindelse med opgørelsen af stemmerettighederne i et 

datterselskab, se bort fra de kapitalandele, som er ejet af datterselskabet selv eller af 

datterdatterselskabet. Denne bestemmelse er en videreførelse af tidligere lovgivning, nærmere 

betegnet i den tidligere SEL § 31 C, stk. 5. Årsagen til denne bestemmelse er, at man følger 

selskabslovgivningen, hvori det bestemmes, at der ikke udøves stemmeret vedrørende egne aktier.  

Dette betyder, at såfremt et datterselskab ejer en beholdning af egne aktier, vil dette være med til, at 

reducere kravet til majoritet for et moderselskab forholdsmæssigt således, at de reelle ejerforhold 

afspejles.   

 

Denne bortseelse fra egne kapitalandele, når man skal opgøre stemmerne betyder, at der i praksis 

kan foreligge et moder-/datterforhold til trods for, at moderselskabet ikke råder over 50 % af 

stemmerne i datterselskabet.  

 

Dette er forsøgt illustreret ved nedenstående figur: 

 

Figur 2:  gen tilvirkning med inspiration fra ”Sambeskatning 2011/12” side 30  

 

I ovenstående eksempel, skal der beregnes stemmeantal i Datter 1 A/S ud fra i alt 91 % af 

aktiekapitalen i Datter 1 A/S, da henholdsvis 6 % er egne aktier og 3 % er aktier ejet af Datterdatter 

1 A/S. Dette betyder i praksis, at Datter 1 A/S, er koncernforbundet med det selskab, som besidder 

stemmeflertallet ud ad de i alt 91 %, som er til rådighed. Det vil sige, at det selskab, som råder over 

mere end 45,5 % af stemmerne i Datter 1 A/S, må siges at danne koncern med Datter 1 A/S. I det 

konkrete eksempel er dette selskab Moder A/S, da dette selskab ejer direkte 40 % i Datter 1 A/S og 

indirekte gennem Datter 2 A/S ejer 6 %, hvilket giver en stemmemajoritet på 46 % mod 

45% (Aktionær	udenfor	sambeskatningen)

40% 100%

(sambeskatningskredsen)

Moder	A/S

Datter	2	A/S
Datter	1	A/S			

ejer	6	%	af	
egne	aktier

6%

Datterdatter	1	
A/S																

ejer	3	%	af	
aktierne	i	
Datter	1
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storaktionærens, udenfor sambeskatningen 45 %. Ovenstående eksempel bekræfter lovteksten i SEL 

§ 31 C, stk. 6 om, at moder og datter kan være forbundet til trods for, at moderselskabet hverken 

direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af kapitalen i datterselskabet. Lovteksten i SEL § 31 C, 

stk. 6 er i harmoni med Selskabslovens § 85:  

”F                                                                                   

moderselskabet kan stemmeret ikke udøves. Sådanne kapitalandele medregnes ikke, når der til en 

beslutnings gyldighed eller udøvelse af en beføjelse kræves samtykke af samtlige kapitalejere eller 

en vis stemmeflerhed enten af de kapitalandele, som er repræsenteret på generalforsamlingen, eller 

                                    .”
35

 

 

3.5 Skattesubjekter, der skal holdes ude af sambeskatningen 

Af ordlyden i SEL § 31 C, stk. 7 fremgår det, at et selskab skal holdes uden for sambeskatningen, 

hvis moderselskabet eller et andet koncernforbundet selskab, tidligere har fradraget tab på 

koncernfordringer i henhold til KGL § 4, stk. 5. Denne bestemmelse er en videreførelse af den 

tidligere bestemmelse i SEL § 31 C, stk. 6, nr. 7, og er primært tilsigtet anvendelse på 

kreditinstitutters midlertidige besiddelse af aktier, med henblik på senere sikring af kreditinstituttets 

engagement. Værnsreglen som SEL § 31 C, stk. 7 i virkeligheden er, skal blandt andet forhindre de 

situationer, hvor en virksomhed både opnår fradrag for tab på en fordring og samtidig gennem 

sambeskatningen, opnår fradrag for et eventuelt underskud, som der måtte være i skyldnerselskabet. 

Samtidig gælder reglen også i de tilfælde, hvor der sker en aktieoverdragelse til andre 

koncernforbundne selskaber.  

 

Selskaber der er under konkursbehandling skal jf. SEL § 31 C, stk. 8, holdes helt ude af 

sambeskatningen. Selskabet skal holdes ude fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet 

afsiges
36

. Ved et sådant ophør af sambeskatning gælder SEL § 31 A, stk. 10, som omhandler 

genbeskatning af underskud. Reglerne på området omkring udtrædelse af sambeskatning ved et 

selskabs konkurs, har ikke ændret sig, som følge af indførelsen af L 171/2009 ved lov nr. 516 af 

12/6 2009
37

.  
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Den tidligere bestemmelse i SEL § 31 C, stk. 6, nr. 1, nr. 2 og nr. 3, 1. led, godtgjorde at et 

datterselskab kunne holdes ude af sambeskatningen i visse særtilfælde, hvis koncernen ikke aflagde 

regnskab efter de internationale standarder i IAS. Følgende tilfælde kunne begrunde, at et 

datterselskab holdtes ude for sambeskatningen: 

1. At betydelige og  vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænsede moderselskabets 

udøvelse af sine rettigheder over datterselskabets aktiver og ledelse, 

2. At de nødvendige oplysninger vedrørende datterselskabets forhold ikke ville kunne indhentes 

inden for en rimelig frist eller uden forholdsmæssigt store omkostninger,  

3. Eller såfremt moderselskabet udelukkende besad kapitalandelene i datterselskabet med 

henblik på efterfølgende salg. 

Denne mulighed er ikke længere tilstede, da reglerne for disse tre specielle situationer ikke er 

videreført i den ændrede formulering af SEL § 31. Selskaber der således tidligere har været holdt 

ude af sambeskatningen, på baggrund af én af de tre ovenstående undtagelser, kan ikke længere 

holdes udenfor, og skal derfor indgå i sambeskatningen fra og med det indkomstår, der begyndes 

den 1/3 2010 eller senere, såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt.  

 

3.6 Eksempler på direkte og indirekte koncernforbindelse - Sambeskatnings-

kredsen   

Procentandelene i nedenstående eksempler illustrerer stemmerettigheder og ikke kapitalandele, da 

det er stemmerettighederne, der afgør om der foreligger koncernforbindelse  i henhold til den nye 

koncerndefinition i SEL § 31 C, som blev vedtaget ved lov nr. 516 af 12.06.2009. Ved indførelsen 

af denne lovændring, er det blevet muligt at agere, som moderselskab for et underliggende selskab, 

selvom man ikke besidder majoriteten af aktieandelene i dette selskab. Dette søges illustreret ved 

nedenstående forenklede eksempler, som kan ses på næste side. 
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Eksempel 1 

  

Figur 3 –  gen tilvirkning (med inspiration fra ”Sambeskatning 2011/12” samt slides fra CBS) 

Et moderselskabs flertal af stemmerettighederne, kan sikres i et datter-datterselskab uden, at det 

ultimative moderselskab direkte, besidder nogen stemmerettigheder i det nederste selskab i 

koncernen. Dette fremgår i figuren ovenfor, hvor netop denne situation er skildret. Herved opnår 

moderselskabet gennem indirekte ejerskab gennem Datter 1 ApS et flertal og dermed den 

bestemmende indflydelse. Alle selskaber skal derfor indgå i sambeskatningen.  

Eksempel 2 

 

Figur 4 –  gen tilvirkning (med inspiration fra ”Sambeskatning 2011/12” samt slides fra CBS) 

I ovenstående eksempel er det kun Moder 1 A/S og Datter 1 ApS, som vil indgå i den nationale 

sambeskatning. Moder 2 A/S og det tyske GmbH indgår ikke i sambeskatningen, da det tyske 

selskab er beliggende i Tyskland. Endvidere er Moder 1 A/S og Moder 2 A/S ikke 

koncernforbundet jf. SEL § 31 C, da de kontrolleres af samme fysiske person. 

100% 100%

5% 47%

Moder	A/S

Datter	1	ApS			 Datter	2	ApS

National	sambeskatning	(obligatorisk)

Datterdatter	ApS

100% 100%

100% 100%

Moder	1	A/S			 Moder	2	A/S

National	sambeskatning	(obligatorisk)

Datter	1	ApS		 Tysk	GmbH



 

 28 

   

3.7 Bestemmelserne i henhold til retspraksis og almindelig praksis 

Da skatteministeriet valgte, at koncernindikationerne i sambeskatningsreglerne skulle ændres 

således, at de stemmer overens med de regnskabsretslige koncernindikationer, fandt man visse 

fordele ved, at lade den regnskabsretslige definition være det samme, som den skatteretslige 

definition. Som det er beskrevet i bemærkninger til lovforslag L 121, var der blandt andet den 

fordel, at de oplysninger der skal udveksles, i forbindelse med en regnskabskonsolidering, også er 

nødvendige for udarbejdelsen af sambeskatningsberegningen. Skatteministeriet så mulighederne 

ved at klare ”to fluer med et smæk”. 

 

Dog er der også den ulempe, at der ifølge lovens bestemmelser, kun kan være et moderselskab og at 

de fem koncernindikationer vægter lige meget. Problematikken medfører, at der ud fra nuværende 

sambeskatningsregler kan opstå en situation, hvor to selskaber reelt opfylder hver sin 

koncernindikation. Problematikken skaber derved tvivl om, hvilket af selskaberne der skal agere 

som moderselskab.  

 

I praksis sker der dog oftest det, at koncernforbindelsen sker via ejerandele i et underliggende 

selskab. Oftest vil det derfor være sådan, at det selskab med flest ejerandele i kapitalandelene i det 

underliggende selskab, også er det selskab, som besidder den bestemmende indflydelse.  

Med nedenstående eksempler ønskes det at vise, hvilke praktiske problemstillinger der kan være, 

omkring koncerndefinitionerne i SEL § 31 C, stk. 2 

 

Eksempel 1 

I nedenstående eksempel, ejer Selskab A ApS 75% af Selskab C ApS og Selskab B ApS 25%. På 

baggrund af bestemmelserne i SEL, skal der ske sambeskatning mellem Selskab A ApS og Selskab 

C ApS, eftersom Selskab A ApS har den bestemmende indflydelse i Selskab C ApS jf. SEL §31C, 

stk. 2, nr. 1.  
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Figur 5 – Egen tilvirkning  

Eksempel 2 

I nedenstående eksempel, skabes der ikke umiddelbart tvivl om, hvilket et af selskaberne der agere 

moderselskab. Selskab A ApS ejer 49% af Selskab C ApS mens Selskab B ApS ejer 51%. Selskab 

B ApS må umiddelbart betragtes, som værende moderselskab til Selskab C ApS.  

 

 

Figur 6 – Egen tilvirkning  

Dog har Selskab A ApS, indgået aftale med Selskab B ApS om, at Selskab A ApS har retten til at 

udpege 3 af i alt 5 bestyrelsesmedlemmer i Selskab C ApS, og Selskab B ApS har ret til at udpege 

de restende 2 bestyrelsesmedlemmer i Selskab C ApS. I denne situation er problemstillingen, at 

både Selskab A ApS og Selskab B ApS derfor opfylder koncernindikationen, hvorfor begge 

selskaber reelt kunne være moderselskab for Selskab C ApS, eftersom at alle fem 

koncernindikationer vægter lige meget jf. SEL § 31 C, stk. 1, pkt. 4. Der skal derfor ske en konkret 

vurdering af, hvilket af de to selskaber, som udgør moderselskabet. 

 

75% 25%

Selskab	C	ApS

Selskab	A	ApS			 Selskab	B	ApS

National	sambeskatning	(obligatorisk)

49% 51%

Selskab	A	ApS			 Selskab	B	ApS

Selskab	C	ApS

National	sambeskatning	(obligatorisk)
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Eftersom de fem koncernindikationer vægter lige meget, skal der ske en vurdering af, hvilket af de 

to selskaber, Selskab A ApS eller Selskab B ApS, der reelt har den bestemmende indflydelse i 

Selskab C ApS. På baggrund af de gældende regler, må det formodes, at Selskab A ApS må udgøre 

moderselskabet jf. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2, og samtidig vil der ske sambeskatning med Selskab A 

ApS som moderselskab og Selskab C ApS som datterselskab. Dette skyldes, at Selskab A ApS har 

retten til, at udpege den største andel af bestyrelsesmedlemmerne i Selskab C ApS, og kan dermed 

siges, at have den bestemmende indflydelse i selskabet. Herudover må det antages, at Selskab B 

ApS har indvilliget i, at Selskab A ApS har retten til at udøve den bestemmende indflydelse, via 

retten til, at udpege den største andel af bestyrelsesmedlemmerne i Selskab C ApS. Der kan dog 

skabes tvivl om, i visse situationer, at skulle afgøre, hvilket selskab der er moderselskabet. Dette 

skyldes, at koncernforbindelsen bliver afgjort på baggrund af subjektive vurderinger.  

 

Eksempel 3 

I følgende eksempel, ejer to selskaber hver 50 % i et underliggende selskab. Det ene af selskaberne 

har dog mandat til, at udpege 3 af de i alt 5 bestyrelsesmedlemmer, som sidder i det underliggende 

selskab, mens det andet har mandat til, at udpege 2 af de i alt 5 bestyrelsesmedlemmer. Her vil 

selskabet, som har mandat til, at udpege 3 bestyrelsesmedlemmer, have den bestemmende 

indflydelse i det underliggende selskab, og derfor efter SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2 være moderselskab. 

Havde situationen været, at ingen af selskaberne havde et flertal af mandater, og at begge selskaber 

stadig besad en lige stor ejerandel på 50 %, ville der ikke være nogen af selskaberne, som opfylder 

kravene om bestemmende indflydelse, og der ville derfor ikke være koncernforbindelse, og dermed 

ingen sambeskatningssituation.   

 

I nedenstående eksempler, er der hentet bindende svar fra SKAT, Skatterådet og skatteministeriet 

omkring de problemer koncerndefinitionerne giver i SEL § 31 C, stk. 2. Eksemplerne er hente fra 

SKAT´s hjemmeside, og er efterfølgende indarbejdet i nærværende opgave. Til slut i hvert 

eksempel, vil jeg komme med egne observationer og kommentarer. 

 

3.7.1 Sambeskatning som følge af vetorettigheder 

I nærværende bindende svar fra Skatterådet, er der tale om to forskellige koncerner, hvor 

holdingselskabet B ApS, har stiftet selskab A ApS, og ejer dette 100 %. Der indgås efterfølgende en 

aftale med selskabet X A/S, som indgår i den såkaldte Z- koncern sammen med selskabet Y A/S. 
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Sidstnævnte selskab skal i dets egenskab af holdingselskab, købe anparter i selskabet A ApS og 

efterfølgende modtage tegningsretter ”warrants”.  

 

Aftalen om købet af selskab A ApS indeholder nogle forpligtelser overfor selskabet Y A/S. 

Bestemmelserne i aftalen forlyder således: 

- Y A/S er forpligtet til at erhverve nominelt 10% af anparterne i A ApS fra B ApS.  

- B A S              ,    Y A/S                          ”W       ” ,           Y A/S            

tegne anparter i A ApS svarende til, at Y A/S opnår en ejerandel i A ApS på 51% af 

anpartskapitalen og stemmerne. 

- Udnyttelsen af de tildelte warrants kan –       Y A/S’           – ske på et hvilket som helst 

tidspunkt fra og med tildelingstidspunktet og frem til og med 2 måneder efter en nærmere 

angivet begivenhed. 

- Ved udnyttelsen af de tildelte warrants skal Y A/S betale et kontantbeløb til A ApS. 

Endvidere skal Y A/S stille et yderligere kontantbeløb til rådighed for A ApS, som efter 

påkrav fra B ApS skal indbetales helt eller delvist til A ApS i overensstemmelse med 

forretningsplanen i A ApS. 

- B A S    Y A/S                                 j                   ” j         ”             

anpartsbesiddelsen i A ApS 

- A ApS og B ApS kan ikke påtage sig nogen juridiske forpligtelser frem til udnyttelsen af de 

tildelte warrants, medmindre dette accepteres af Y A/S. 

 

Koncernstrukturen inden selskab Y A/S’ udnyttelse af de tildelte warrants, ser nu ud som illustreret 

nedenfor: 

 

Figur 7 – Egen tilvirkning  

10% 90%

Y	A/S			 B	ApS

A	ApS

National	sambeskatning	(obligatorisk)



 

 32 

   

Der er i forbindelse med købet, oprettet en ejeraftale, hvor selskab Y A/S har mulighed for, at 

udnytte de warrants, som i aftalen er blevet tildelt selskabet, i forbindelse med købet af selskab A 

ApS.  

De tildelte warrants er oplistet nedenfor: 

- Y A/S                                   A’           e, idet Y A/S kan udpege 2 ud af 3 

stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, jf. Ejeraftalen og 

bestyrelsens forretningsorden. 

- Enkelte væsentlige beslutninger, hvoraf størsteparten i henhold til selskabslovens 

deklaratoriske bestemmelser skal vedtages med kvalificeret flertal, kan alene vedtages 

såfremt der foreligger enighed mellem Y A/S og B ApS, jf. Ejeraftalen og bestyrelsens 

forretningsorden.  

Strukturen i koncernen efter Y A/S’ udnyttelse af ovenst ende warrants kan ses illustreret ved 

følgende figur: 

 

Figur 8 – Egen tilvirkning  

Spørgsmålet går nu på, hvornår og om A ApS er og skal sambeskattes med selskab Y A/S. 

Skatteministeriets svar herpå samt egne kommentarer hertil gives i følgende sfsnit. 

 

Skatteministeriets bemærkninger 

Skatteministeriet henviser til reglerne i SEL § 31, stk. 1, nr. 1 og 2, om betingelserne for hvornår 

der forefindes obligatorisk national sambeskatning, hvilket vil ske, når der forefindes 

koncernforbindelse. For koncernforbindelse henvises til bestemmelserne i SEL § 31C, efter lov nr. 

516 af 12.06.2009, hvor bestemmende indflydelse defineres som beføjelsen til at styre et 

datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Dette er beskrevet tidligere i opgaven. 

 

Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til § 7 i L170, at selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2 (som 

senere blev til stk. 3) skulle indeholde følgende regel: 

51% 49%

Y	A/S			 B	ApS

A	ApS
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”D                 . 2                               ,                          j            

halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab direkte eller indirekte gennem en 

dattervirksomhed, er der tale om bestemmende indflydelse, medmindre det modsatte klart kan 

bevises. Som udgangspunkt foreligger der således et moder-datterforhold i tilfælde, hvor 

moderselskabet besidder mere end 50 pct. af stemmerettighederne i dattervirksomheden. Antagelsen 

anvendes alene til at overføre en slags omvendt bevisbyrde på selskaber, der måtte være i den 

situation, at den, der besidder mere end 50 pct., ikke er den, der udøver den bestemmende 

indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. I disse situationer vil 

                                 ,                      ,                                   .”
38

 

 

Udgangspunktet er derfor således, at Y A/S besidder 51 % af stemmerettighederne, og dermed 

besidder den bestemmende indflydelse jf. SEL § 31C, stk. 3. Dernæst må det vurderes, om 

minoritetsaktionærens vetorettigheder kan siges, at have en sådan karakter, at hovedparten af 

beslutningerne i datterselskabet, udelukkende kan træffes i konsensus mellem moderselskabet og 

denne minoritetsaktionær. I den konkrete sag er der udelukkende tale om vetorettigheder, som 

vedrører beslutninger, hvortil der kræves kvalificeret flertal, hvilket vil sige 2/3 af stemmerne. 

Vetorettighederne som er blevet tildelt B ApS, er således ikke af indskrænkende karakter, og kan 

ikke siges, at begrænse Y A/S’ reelle indflydelse p  A ApS.  

 

Skatterådet er enigt i skatteministeriets svar.
39

 

 

Egne kommentarer og observationer 

Afgørelsen fra Skatterådet og skatteministeriet må formodes at være korrekt, idet skatteministeriet 

vurderer, om Y A/S har den bestemmende indflydelse i A ApS efter udnyttelsen af warrants og 

dermed har 51 % af stemmerettighederne. Y A/S opfylder derfor reglerne for koncernindikation i 

henhold til SEL § 31 C, stk. 3. Det skal dog bemærkes, at der først forekommer koncernforbindelse 

mellem Y A/S og A ApS på tidspunktet, hvor Y A/S opnår besiddelse af 51 % af 

stemmerettighederne. Indtil dette forekommer, er det B ApS der fungerer som moderselskab. 

Endvidere har de vetorettigheder, som er blevet tildelt B ApS ikke en sådan karakter, at de kan 

virke begrænsede for Y A/S. Dette forhold er bekræftende i spørgsmålet om, hvorvidt Y A/S og A 

ApS skal sambeskattes.  Dog kan man diskutere, om ikke Y A/S reelt besidder den bestemmende 

indflydelse allerede fra det tidspunkt, hvor aftalen indgås, idet der i denne står skrevet, at Y A/S til 

                                                 
38

 L 170 2008/09, http://www.ft.dk/samling/20081/lovforslag/L170/som_fremsat.htm#dok 
39

 SKM2011.42.SR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1924426&vId=0 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1924426&vId=0
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enhver tid kan gøre brug, af de tilkøbte ”warrants”. Ifølge SEL § 31 C, stk. 5, skal potentielle 

stemmerettigheder herunder tegningsretter medregnes desuagtet, at disse ikke er materialiseret 

endnu
40

, hvilket kan underbygge den påstand, at Y A/S måske allerede har opnået den bestemmende 

indflydelse, ved aftalens indgåelse.  

 

3.7.2 Sambeskatning og bestemmende indflydelse i  en begrænset periode 

I dette bindende svar fra Skatterådet er der tale om, at selskaberne Y ApS og Z ApS ejer 

henholdsvis 50 % hver, af selskabet X A/S med en aktiekapital på kr. 500.000. Y ApS ejer nominelt 

kr. 250.000, med deres ”A kapitalandele”, mens Z ApS ejer nominelt kr. 250.000 med deres 

respektive ”B kapitalandele”. Rettighederne er fordelt ligeligt mellem selskaberne Y - og Z ApS. 

Dette indebærer, at beslutninger omkring udlodning af udbytte, skal besluttes i samråd (se pkt. 9.5), 

samt retten til, at vælge medlemmerne til selskabets ledelse (pkt. 10). Vedtægterne omkring 

beslutninger på generalforsamlingen lyder som følgende efter pkt. 9.2 - 9.4:  

Pkt. 9.2: Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtaget med simpelt stemmeflertal, medmindre 

Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. 

Pkt. 9.3: I tilfælde af stemmelighed indtil 30. juni 2016 er A-kapitalejeren stemmer udslagsgivende. 

I tilfælde af stemmelighed fra og med 1. juli 2016 bortfalder forslaget. 

Pkt. 9.4: Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning om følgende forhold, hvis beslutningen 

tiltrædes af 80 % af den samlede selskabskapital: 

- Ændring af selskabets vedtægter 

- Beslutning om et forhold som nævnt i pkt. 10.4 

Det centrale ledelsesorgan består af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges for 1 år ad 

gangen jf. pkt. 10.1. Udpegelsesretten til bestyrelsesmedlemmerne lyder som følgende efter pkt. 

10.2 – 10.5: 

 

Pkt. 10.2: A-kapitalejeren vælger ved simpelt flertal 1-2 medlemmer til bestyrelsen på 

generalforsamlingen, og B-kapitalejeren vælger ved simpelt flertal 1-2- medlemmer til bestyrelsen 

på generalforsamlingen. Såfremt en kapitalklasse alene vælger et medlem til bestyrelsen, da har 

dette medlem 2 stemmer. Det 5. bestyrelsesmedlem vælges af kapitalejerne i enighed. Indtil 30. juni 

2016, vælges bestyrelsens formand blandt de af A-kapitalejeren udpegede bestyrelsesmedlemmer. 

                                                 
40
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Fra den 1. juli 2016 vælges bestyrelsesformanden blandt de af B-kapitalejeren udpegede 

bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 10.3: Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende.  

Pkt. 10.4: Følgende beslutninger kan dog – hvad enten de træffes som led i bestyrelsens arbejde 

eller som led i den daglige drift – alene træffes ved enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer: 

- Ændring af selskabets hidtidige virke 

- Ansættelse og afskedigelse af personale 

- Aflønning og ændring af ansættelsesvilkår for direktører og ansatte kapitalejere og disses 

ægtefæller 

- Anlægsinvesteringer over 50.000 kr., der ikke vedrører den sædvanlige daglige drift 

- Optagelse af banklån samt afgivelse af kautions- og garantierklæringer 

- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

- Indgåelse, ændring og opsigelse af leje- og leasingkontrakter. 

Pkt. 10.5: Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til ledelse af den daglige 

drift i virksomheden. Indtil 30. juni 2016 udpeges direktionen af de bestyrelsesmedlemmer, der er 

udpeget af A-kapitalejeren. Fra 1. juli 2016 udpeges direktionen af de bestyrelsesmedlemmer, der 

er udpeget af B-kapitalejeren, og tegningsreglen kan herefter ved beslutning fra B-kapitalejeren 

ændres. Selskabet tegnes af én direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. Fra 1. juli 2017 kan 

pkt. 10.4 endvidere ved beslutning fra B-kapitalejeren ophæves.  

 

På spørgsmålet til Skatterådet, søges bindende svar om, hvorvidt vedtægterne konstituerer 

sambeskatning mellem Y ApS og X A/S i perioden og frem til 30. juni 2016, hhv. perioden derefter.  

 

Skatteministeriets bemærkninger 

Skatteministeriet henviser til reglerne i SEL § 31 C samt til lovforslag L171 2008/09 §1, nr. 36, 

hvoraf det er af afgørende betydning, hvem der har den bestemmende indflydelse. Hertil kan 

nævnes, at der forefindes moder/datterforhold, såfremt et selskab besidder mere end 50 % af 

stemmerettighederne. Hvis et selskab derimod ikke besidder mere end 50 % af 

stemmerettighederne, skal dette selskab udøve den reelle bestemmende indflydelse over selskabets 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger, hvilket skal kunne påvises.  
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Som udgangspunkt siger skatteministeriet, at der ikke forefindes bestemmende indflydelse grundet 

ejerskabet, hvor ingen af de to pågældende selskaber ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i X A/S, jf. SEL § 31 C, stk. 3. Dog sker der sambeskatning mellem Y ApS og 

X A/S efter bestemmelserne i SEL § 31 C, stk. 4, omkring den bestemmende indflydelse. Dette skal 

ske, som en følge af, at Y ApS påviser og formodes, at have den bestemmende indflydelse over X 

A/S’ driftsmæssige og økonomiske beslutninger frem til d. 30. juni 2016, hvilket er det afgørende 

moment. Dertil skal det nævnes, at Y ApS udtræder af sambeskatningen med X A/S fra og med 30. 

juni 2016, mens Z ApS indtræder i sambeskatningen fra 1. juli 2016 med X A/S. 

 

Skatterådet er enigt i skatteministeriets svar.
41

  

 

Egne kommentarer og observationer 

Afgørelsen fra Skatterådet og skatteministeriet må her også formodes, at være korrekt, idet 

skatteministeriet vurderer, om der foreligger bestemmende indflydelse mellem Y ApS og X A/S 

frem til d. 30. juni 2016 og Z ApS og X A/S fra d. 1. juli 2016 og frem. Y ApS opnår den 

bestemmende indflydelse ved, at have retten til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmer i X 

A/S, og dermed kan tage de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i det omfang vedtægterne 

foreskriver det. Y ApS opfylder derfor reglerne for koncernindikationen i henhold til SEL § 31 C, 

stk. 4.  

 

3.7.3 Tvivl om sambeskatning og bestemmende indflydelse 

I dette bindende svar fra Skatterådet, er der tale om to selskaber, som hver i sær ejer hhv. 50 %. 

Selskab A A/S har retten til, at bestemme formanden, for datterselskabet X A/S. A ApS ejer de 

øvrige 50 %. A ApS’ kapitalejer er dog tillige direktør i X A/S, hvorimod ingen fra direktionen i A 

A/S har nogen form for ansættelse m.v. i X A/S. Der er udarbejdet en ejeraftale mellem A A/S og A 

ApS. Det væsentligste punkt i denne ejeraftale er som følger: 

”§ 8.3                                ,                                                        

selskabets forretningsområde inkl. salg, køb og salg af fast ejendom, oprettelse af kassekredit eller 

stiftelse af anden gæld, påtagelse af kautionsforpligtelse eller andet udlån eller opløsning af 

                 100 %                   100 %            .” 
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Hertil ”     § 8.3 nævnte beslutninger kan følgelig ikke træffes, uden at alle bestyrelsesmedlemmer 

                          .” 

Der sås tvivl om, hvorvidt der er koncernforbindelse og dermed sambeskatning i indkomstårene 

2009, 2010 og 2011 samt fremadrettet.  

 

Skatteministeriets bemærkninger 

Skatteministeriet henviser til reglerne i SEL § 31, stk. 1, nr. 1 og 2,  hvor der foreskrives, at det er 

en betingelse for, at selskaber undergives obligatorisk national sambeskatning, at selskaberne er 

koncernforbundne. Dette betyder, at der er tale om selskaber, der på et tidspunkt i indkomståret, har 

tilhørt den samme koncern jf. SEL § 31C.  

 

Det bemærkes, at ved §§ 6 og 7 i den nye selskabslov, jf. lov nr. 470 af 12.06.2009, og ved § 1, nr. 

36 i følgeloven til selskabsloven, jf. lov nr. 516 af 12.06.2009, er koncerndefinitionen i 

selskabslovgivningen og i årsregnskabsloven blevet ændret. Dette betyder, at koncerndefinitionen i 

sambeskatningsreglerne, nu ligger mere op af regnskabslovgivningen, og at koncerndefinitionen nu 

ydermere er svarende til formuleringen i IAS 27.   

 

I det konkrete eksempel, besidder A A/S 50 % af stemmerettighederne, samt retten til, at udpege 

formanden i bestyrelsen. På baggrund af netop dette, vil der indtræde koncernforbindelse i kraft af 

selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2. Vetoretten i ejeraftalen bevirker dog, at der på trods heraf, 

ikke kan etableres koncernforbindelse. Denne bestemmer, at beslutninger kun kan træffes med 100 

% repræsentation og 100 % tilslutning, hvorfor der alt andet lige i sådanne situationer vil 

forekomme stemmelighed. Vetoretten vægter derfor stort i forhold til hvorvidt der forefindes 

koncernforbindelse. Modsat det i opgaven tidligere skildret eksempel, har vetoretten i dette 

eksempel, indflydelse på væsentlige beslutninger, hvilket er afgørende. Endvidere kræves der 100 

% konsensus.    

 

Da det af høringssvaret fra Skatteministeriet ved behandlingen af lov nr. 343 af 18. april 2007 

(L10A 2006-07) fremgik, at de faktiske forhold vejer tungere end de rent formelle, må vetoretten 

betyde, at der ikke eksistere koncernforbindelse mellem A A/S og X A/S mfl. i indkomstårene 2009 

og 2010.  
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Som følge af ændringerne i Selskabsskatteloven, lægges der ved den nye formulering i højere grad 

vægt på, hvem der reelt har den bestemmende indflydelse i selskabet, snarere end hvem, der 

besidder stemmerettighederne. Dette betyder, at den ændrede formulering, ikke som udgangspunkt, 

vil indebærer væsentlige ændringer i den eksisterende praksis vedrørende SEL § 31 C. Dette 

forhold bevirker, at efter ændringerne i SEL, vil der heller ikke vil forekomme koncernforbindelse 

mellem A/S og X A/S.  

 

Hvad angår A ApS, som ligeledes besidder 50 % af stemmerettighederne i X A/S, og ikke på anden 

måde opnår bestemmende indflydelse, anses A ApS ikke, at have koncernforbindelse med X A/S 

mfl. i indkomstårene 2009 og 2011. Dette er på trods af, at A ApS’ kapitalejer sidder, som direktør i 

X A/S og varetager den daglige ledelse. Det skal dog bemærkes, at han ikke kan varetage de 

overordnede beslutninger, som driftsmæssige og økonomiske beslutninger udenom bestyrelsen, 

hvilket er af afgørende betydning. 

 

Skatterådet er enigt i skatteministeriets svar.
42

  

 

Egne kommentarer og observationer 

Afgørelsen fra Skatterådet og skatteministeriet må formodes at være korrekt, idet skatteministeriet 

vurderer, om der foreligger bestemmende indflydelse mellem hhv. A A/S og X A/S og A ApS og X 

A/S. 

 

Der foreligger ingen tvivl omkring koncernforbindelsen mellem A ApS og X A/S, eftersom A ApS 

kun besidder 50 % af stemmerettighederne, og hovedkapitalejeren, som tillige er direktør i X A/S, 

ingen beføjelser har. 

 

For så vidt angår A A/S og X A/S, kan der sås tvivl om koncernforbindelse, men som følge af 

ejeraftalen, hvor bestyrelsesformandens stemme ingen nævneværdig værdi har, findes der ligeså 

heller ingen koncernforbindelse her.  

 

Hverken A A/S og A ApS har derfor bestemmende indflydelse i form af de driftsmæssige og 

økonomiske beslutninger.  
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3.7.4 Eksempel på definition af økonomiske og driftsmæssige beslutninger 

Som tidligere nævnt, er ideen med de nye sambeskatningsregler, at de skal følge 

årsregnskabslovens. Erhvervsstyrelsen har i en aktuel sag fremlagt en problemstilling, hvor to 

aktionærer i et selskab, har hver deres aktieklasse. Den ene aktieklasse havde retten til, at udpege 

bestyrelsen i selskabet, mens den anden aktieklasse havde flertallet af stemmerne på 

generalforsamlingen i alle andre spørgsmål. I ovenstående tilfælde, vil der derfor kunne skabes tvivl 

om, hvem der reelt har status som moderselskab.  

 

Selskabet som besidder retten til flertallet, af stemmerne på generalforsamlingen, er i praksis den 

øverste myndighed, og kan reelt træffe de beslutninger, generalforsamlingen ønsker. Dog er dette 

ikke det selskab, der bliver valgt som moderselskab, da der ligges vægt på, hvilket selskab der reelt 

styrer de økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Selskabet med retten til, at udpege bestyrelsen 

vil derfor blive valgt som moderselskab, da det er det selskab, som kan påvirke den løbende drift i 

selskabet.
43

  

 

Egne kommentarer og observationer 

Tvisten i eksemplet styrer imod SEL § 31, eftersom det i dette konkrete eksempel ikke er det 

øverste led, som er moderselskabet, men derimod selskabet med retten til, at udpege bestyrelsen. 

Generalforsamlingen har i dette eksempel, derfor kun en mindre betydning, hvad angår den 

bestemmende indflydelse, mens der i de nye regler lægges større vægt på, hvem der reelt besidder 

den daglige bestemmende indflydelse, og dermed kan påvirke den løbende drift, og derigennem 

træffe de økonomiske og driftsmæssige beslutninger.   

 

3.7.5 Opsamling på analyse 

Som det kan ses af ovenstående tre analyser, samt af eksemplet fra Erhvervsstyrelsen, kan et 

selskabs vedtægter og eventuelle ejeraftaler, have stor betydning for, om der opstår 

koncernforbindelse og dermed sambeskatning til følge. De tre sager har hvert et forskelligt 

udgangspunkt:  
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I den første sag er spørgsmålet, på hvilket tidspunkt der kan siges, at forekomme 

koncernforbindelse, og om denne reelt er til stede. Som følge af reglerne i koncerndefinitionen, 

finder denne først sted, når den bestemmende indflydelse er etableret, og er så at sige ikke afhængig 

af, om der er påskrevet nogle vedtægter, eller om et selskab har mulighed for, at udnytte nogle 

tildelte ”warrants”, og derved opnå en bestemt ejerandel. Koncernforbindelsen finder derfor først 

sted, når koncerndefinitionen er opfyldt og dermed den bestemmende indflydelse. 

 

I den anden sag ses det, at der forekommer et ligeligt ejerskab mellem to forskellige selskaber, og 

som i vedtægterne begge, har begrænset deres bestemmende indflydelse til, at bestå i en begrænset 

periode. I dette eksempel ses det, at hvor to selskaber har en lige store ejerandel i et andet selskab, 

placeres den bestemmende indflydelse, gennem retten til valg, af antallet af bestyrelsesmedlemmer.  

 

Som i den første sag, har også den tredje sag to selskaber, som ejer hhv. 50 % af et datterselskab. 

Ingen af disse to selskaber, besidder dog den bestemmende indflydelse, på trods af, at et af disse 

selskaber har retten til, at vælge bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden har dog qua 

ejeraftalen ingen særlige beføjelser, eftersom der i ejeraftalen er bestemt, at der skal være 100 % 

konsensus førend, at en beslutning kan vedtages.  

 

I eksemplet med de to ligelige ejerandele, ses det, at det efter de nye sambeskatningsregler, kan 

tillægges en større betydning, hvilket selskab der besidder den løbende drift, og i mindre grad, hvem 

der er den øverste myndighed. Som følge af de nye ændringer, er det derfor selskabet, som besidder 

retten til, at vælge bestyrelsen, som vil være moderselskabet. 

 

Det kan på baggrund af ovenstående analyser konkluderes, at det ikke altid er lige til, at finde ud af, 

hvorvidt der rent faktisk foreligger koncernforbindelse, og hvem der reelt besidder den 

bestemmende indflydelse, hvilket til sammen statuere sambeskatning. De nye 

sambeskatningsregler, har tilmed givet anledning til større tvivlsspørgsmål, hos koncernerne 

imellem, til trods for, at Erhvervsstyrelsen tidligere har udtalt, at der ikke vil være de store 

ændringer i forhold til, de tidligere gældende bestemmelser. Ikke desto mindre, er definitionerne nu 

lavet om, hvilket har betydet, at der kan være koncerner, som efter de gamle regler har været 

sambeskattet, men som efter de nye regler, ikke længere opfylder kravene til koncernforbindelsen, 

og dermed sambeskatning. Eksisterende sambeskatningskredse bør således gennemgås, med 

henblik på en konkret vurdering heraf. Omvendt betyder de ændre regler, at selskaber, der ikke 
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kunne sambeskattes efter den hidtidige koncerndefinition, nu i visse tilfælde skal inddrages under 

den obligatoriske nationale sambeskatning, efter bestemmelserne i SEL § 31. 

 

4. National sambeskatning 

4.1 Hvem er omfattet af reglerne om national sambeskatning og hvornår 

Reglerne for den nationale sambeskatning kræver, at der i årets løb har været koncernforbindelse 

mellem selvstændige skattesubjekter. Ad SEL § 31, stk. 1 lyder det således: 

”K  c             selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5, og 

5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national 

sambeskatning). Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og 

foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern jf. § 31 C. I stk. 2-7 

sidestilles faste ejendomme og tilknyttet virksomhed efter kulbrinteskatteloven med faste 

driftssteder. Ved ultimativt moderselskab forstås det selskab, som er moderselskab uden at være 

datterselskab, jf. § 31 C.”
44

 

 

Ifølge lovteksten i SEL § 31, indtræder der altså national sambeskatning på det tidspunkt, hvor 

koncernforbindelsen etableres. Nedenfor har jeg oplistet de selvstændige skattesubjekter, som er 

omfattet af national sambeskatning
45

: 

1) SE, aktie- og anpartsselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 

2) Selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, (herunder transparente enheder, som 

aktieselskabsbeskattes efter SEL § 2 C), 

3) Sparekasser, andelskasser eller sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om 

finansiel virksomhed og foreninger oprettet i henhold til § 203 i lov om finansiel 

virksomhed, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 a, 

4) DSB 

5) Elselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e og 2 f.,  

6) Energinet Danmark. Selskabets elektricitetsrelaterede aktiviteter, jf. § 12 i lov om 

Energinet.dk. skal dog sambeskatningsretligt anses for en separat enhed i forhold til 

selskabets øvrige aktiviteter, jf. SEL § 13 E,  

7)  Vandforsyningsselskaber som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 2 h,  
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 Skattelovsamling for studerende 2011/1, 22. udgave 1. oplag, side 515. 
45

 Listen fremg r i ”Sambeskatning 2011/12”, side 33 



 

 42 

   

8)  Brugsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a, 

9)  Foreninger som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 4, 

10)  Gensidige forsikringsforeninger samt andre selskaber, foreninger m.v. som nævnt i SEL §   

1, stk. 1, nr. 5,  

11)  Fonde og foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5 b, 

12)  Selskaber med fast driftssted beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a (herunder 

selskaber, som filialbeskattes efter SEL § 2 A) 

13)  Selskaber med fast ejendom beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra b, og 

14)  Selskaber, der er skattepligtige af indkomst ved tilknyttet virksomhed, jf. KULBR § 21, stk. 

4. Positiv indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 indgår ikke i 

sambeskatningsindkomsten. Underskud fra anden erhvervsmæssig aktivitet kan derfor heller 

ikke medregnes i positiv kulbrinteindkomst omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2, jf. 

lovens § 11, stk. 3 og TfS 2008, 680 LSR (SKM2008.337.LSR). Underskud omfattet af 

kulbrinteskattelovens kapitel 2 kan derimod fradrages helt eller delvist i anden positiv 

indkomst, jf. KULBR § 11, stk. 2. 

Ovenstående selskaber og foreninger er således alle omfattet af reglerne om tvungen national 

sambeskatning.  

 

4.2 Sambeskatningens betydning for indkomståret 

I henhold til SEL § 31, stk. 5, skal alle selskaber, som indtræder i sambeskatningen, opgøre den 

skattepligtige indkomst for samme periode som administrationsselskabet
46

. Når der i en koncern er 

valgt et administrationsselskab, skal alle andre deltagende selskaber i sambeskatningen, have 

samme indkomstår som administrationsselskabet jf. SEL § 10, stk. 5. Der skal således ske en 

omlægning af indkomståret, såfremt et selskab indtræder i koncernen, og har et indkomstår, der 

fraviger fra administrationsselskabets indkomstår. Det er dog ikke et krav, at selskabernes 

indkomstår er sammenfaldende med regnskabsåret efter de regnskabsretlige regler. Disse er dog 

oftest sammenfaldende. Fastlæggelse af regnskabsåret fremgår nærmere i ÅRL § 15
47

.   
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Et nyerhvervet selskab, som har et andet indkomstår end administrationsselskabets, omlægges 

efterfølgende efter bestemmelsen i SEL § 10, stk. 5. Denne omlægning finder automatisk sted og 

kræver ingen anmeldelse til myndighederne
48

, idet en sådan omlægning er tvungen. Såfremt et af de 

underliggende selskaber, skal have omlagt indkomståret således, at dette svarer til 

administrationsselskabets indkomstår, er det en forudsætning, at omlægningen tilrettelægges på en 

måde, så alle indkomstperioder kommer til beskatning, og endvidere må intet indkomstår hverken 

springes over eller dubleres
49

.  Administrationsselskabet vil blive nærmere beskrevet nedenfor i 

afsnit 2.3.4, og derfor gennemgås dette ikke nærmere i dette afsnit. 

 

Nedenfor gives et par eksempler, som skal illustrere systematikken omkring, hvis et nyt selskab 

indtræder i sambeskatningskredsen, og hvilken betydning dette har for indkomståret m.v. 

 

Eksempel 

En koncern, hvis regnskabsår har udløb pr. 31.12, opkøber et selskab, som har forskudt regnskabsår 

med udløb 30.06. Opkøbet sker den 30.11.2010. 

 

Ved ovenstående antagelse, skal det opkøbte selskab, i det følgende kaldet ”Selskab B”, have 

omlagt sit regnskabsår således, at det bliver ændret fra  afslutning 30.06 til 31.12 således, at Selskab 

B følger administrationsselskabets regnskabsperiode, og dermed resten af koncernen. Dette er i 

henhold til ovenstående en forudsætning for sambeskatning.  

 

På overtagelsesdagen skal Selskab B opgøre deres indkomst for perioden 01.07.2010 og frem til 

30.11.2010, som vedrører indkomståret 2011. Den resterende måned af kalenderåret vil ligeledes 

vedrøre indkomståret 2011. Selskab B vil indgå i sambeskatningen med resten af koncernen pr. 

01.12.2010, selvom koncernens indkomstår 2011 først starter 01.01.2011. Dette skyldes, at Selskab 

B i forvejen, har påbegyndt dets indkomstår for 2011. 

 

I praksis betyder dette, at hvis Selskab B i den 12. måned af 2010 får et underskud, kan dette 

underskud bruges i sambeskatningen i den koncernen, hvori de netop er indtrådt, for indkomståret 

2011. Hvis Selskab B i perioden 01.07.2010 – 30.11.2010, har realiseret et underskud, betegnes 

dette som et særunderskud, hvilket kun kan benyttes af Selskab B, og således ikke kan benyttes af 
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de øvrige selskaber i koncernen, til nedbringelse af deres respektive skattepligtige indkomster. Dette 

skyldes, at dette underskud hidrører fra en periode, som ligger forinden indtræden i koncernen. 

 

Selskab B’s indkomst r 2011, vil dog være længere end resten af koncernens, hvorfor perioden 

inden opkøbet (01.07.2010 – 30.11.2010), vil blive betegnet som ”Del I” af indkomståret 2011. 

Heraf er Selskab B ikke sambeskattet med de øvrige selskaber, mens de i ”Del II” af indkomståret 

2011 (01.12.2010 – 31.12.2011), vil være sambeskattet med koncernen. 

 

Dette er forsøgt illustreret nedenfor: 

 

Figur 9 – Egen tilvirkning 

I ovenstående illustration kan det ses, hvordan og hvornår Selskab B bliver opkøbt, samt hvornår 

det indgår i sambeskatningen, og at den 12. måned i 2010, ved et realiseret underskud, skal indgå i 

sambeskatningen. Ligeledes ses det, at Selskab B’s indkomstår for 2011 strækker sig over 18 

måneder, og som fordeles over to delperioder. For hver delperiode skal den skattepligtige indkomst 

opgøres. Ligeledes skal de skattemæssige afskrivninger forholdsmæssigt opgøres for hver periode.  

 

Da et selskab som bekendt kan købes og sælges, som det nu engang passer ejeren, kan der ske op til 

flere salg af en virksomhed i løbet af et år. Hvis et selskab for eksempel er solgt 4 gange i løbet af et 

år, skal der derfor laves 5 delårsindkomster, hvor de 4 delårsindkomster er inden sambeskatning, 

01-01-2010 31-12-2011

01-04-2010 01-07-2010 01-10-2010 01-01-2011 01-04-2011 01-07-2011 01-10-2011

01-01-2010 31-12-2011

01-04-2010 01-07-2010 01-10-2010 01-01-2011 01-04-2011 01-07-2011 01-10-2011

01-01-2010 - 31-12-2010

Kalenderåret 2010

01-01-2011 - 31-12-2011

Kalenderåret 2011

01-12-2010 - 31-12-2011

Sambeskattet med moderselskab

01-07-2010 - 30-11-2010

Opgørelsesperiode inden sambeskatning

01-07-2010 - 31-12-2011

Indkomstår 2011

01-07-2010 - 30-11-2010

Del I - 2011

01-12-2010 - 31-12-2011

Del II - 2011

Moderselskab

Datterselskab / Selskab B

Illustration af indkomstår
Kilde: Egen tilvirkning
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samt en femte opgørelse, som indgår i sambeskatningen. En sådan opgørelse vil i princippet være, 

som det illustrerede eksempel ovenfor, blot med flere delårsperioder.  

 

Hvad angår de skattemæssige afskrivninger, skal disse ligeledes deles op, således at der udarbejdes 

en opgørelse over de skattemæssige afskrivninger i den periode, hvor der har været 

koncernforbindelse. De skattemæssige afskrivninger opgøres efter, hvor stor en del 

indkomstperioden udgør, af et helt kalenderår. Skattemæssige værdier og periodiseringsprincipper, 

som er fulgt indtil etableringen/ophøret, skal også følges i den resterende del af indkomståret, 

hvorefter koncernen kan vælge sine ”egne” principper.  

 

4.3 Hvornår anvendes reglerne om delårsindkomst 

I SEL § 31, stk. 3 behandles de forhold, hvor der ikke gennem hele året, har været etableret 

koncernforbindelse. Herved skal der ikke medregnes hele indkomsten, men udelukkende i den del 

af indkomståret, hvor det kan godtgøres, at der har eksisteret koncernforbindelse. Reglen i SEL § 

31, stk. 3 regulerer således de tilfælde, hvor koncernforbindelsen enten etableres eller afbrydes i 

løbet af et indkomstår. Reglerne skal således anvendes i følgende tilfælde: 

 ved overgang fra en kreds af sambeskattede selskaber til en anden kreds,  

 ved overgang fra en sambeskatningskreds til særbeskatning eller  

 ved overgang fra særbeskatning til sambeskatning 

 

I de tilfælde hvor det nye selskabs indkomstår udløber i forbindelse med koncernforbindelsens 

etablering eller ophør, skal der ikke anvendes opgørelse af delårsindkomst jf. SEL § 31, stk. 3. 

Selskaber kan således spare megen administration og ressourcer, såfremt de vælger den 

bestemmende indflydelses overgang således, at denne overgang passer med udløbet af koncernens 

indkomstår. Reglerne som er gældende i SEL § 31, stk. 3 vedrørende opgørelse af delårsindkomsten 

har betydning for både de tilfælde, hvormed en eksisterende koncernforbindelse med et selskab 

etableres eller ophører ved overdragelse af aktier eller stemmerettigheder m.v. i selskabet og i de 

tilfælde, hvor et selskab stiftes eller opløses. Det tidspunkt som anses for etablering eller ophør af 

en koncernforbindelse, følger som udgangspunkt overgangen af den bestemmende indflydelse og 

dermed konsolideringstidspunktet.  
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Den ovenfor beskrevet regel i SEL § 31, stk. 3 er kortfattet i sin ordlyd, men til trods for dette, så 

afdækker den et ret komplekst område med komplicerede problemstillinger. Lovens korte 

formulering har skabt tvivl om, hvilke konsekvenser reglen kan have, da den gælder i så mange 

tilfælde, som den nu engang gør. Fra lovgivers side, har man i et svar til FSR efter lovens 

vedtagelse forsøgt, at opridse nogle af de tvivlsområder og hovedpointer, som loven skal dække 

over. I dette svar tilkendegives det, at det er administrationsselskabets indkomstår, som er styrende 

for, om etableringen eller ophøret af koncernforbindelsen er sket i indkomståret eller ej. Det skal 

dog pointeres, at selve administrationsselskabet ikke selv er omfattet af reglerne i SEL § 31, stk. 3, 

om opgørelse af delsårsindkomst. Dog vil selskabet være omfattet heraf, såfremt det overtages af et 

andet selskab. Når en delindkomst skal opgøres medfører dette, at det pågældende selskab, som 

enten ind- eller udtræder af koncernen, skal opgøre to eller flere indkomstopgørelser for det samme 

indkomstår. Situationen er undtaget der, hvor selskabet er nysstiftet. Reglerne vedrørende opgørelse 

af delårsindkomst gælder endvidere i en lang række omstruktureringstilfælde, som ikke beskrives i 

nærværende opgave, i henhold til min afgrænsning i begyndelsen af opgaven. 

  

4.3.1 Hvordan opgøres delårsindkomsten 

Reglerne omkring opgørelse af delårsindkomst fremgår af SEL § 31, stk. 3, 1.- 4. pkt.. Som det kort 

blev nævnt i det foregående, skal en koncern udelukkende medregne den del af indkomsten fra det 

enkelte koncernselskab, som er oppebåret i den del af indkomståret, hvor der kan siges, at have 

foreligget koncernforbindelse mellem selskaberne. På tidspunktet for koncernens etablering eller 

opbrud, skal der foretages en indkomstopgørelse, som skal ske efter de almindelige skatteretlige 

principper. Opgørelsen skal foretages for den del af indkomståret, som for det pågældende selskab 

er forløbet, og skal opgøres som om, at perioden udgjorde et helt indkomstår. Man skal således 

anvende de samme skattemæssige værdier og periodiseringsprincipper for begge perioder, såfremt 

der skal udarbejdes delårsindkomster. Reglen om opgørelse af delårsindkomst, som om perioden 

udgjorde et helt indkomstår sikrer, at et selskabs afhændelse af afskrivningsberettiget aktiver m.v., 

efter en ophævelse af koncernforbindelse ikke påvirker opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i 

den sælgende koncern. Dette ville alternativt være tilfældet, da man efter de almindelige 

bestemmelser i afskrivningsloven, ikke må afskrive på aktiver i afståelsesåret.  

 

I henhold til AL § 18 gælder der den særlige regel, at skattemæssige afskrivninger henholdsvis 

straksfradrag, maksimalt kan foretages forholdsmæssigt, beregnet ud fra, hvor stor en del 

indkomstperioden udgør, af et helt kalenderår på 12 måneder. Det skal hertil nævnes, at denne regel 

gælder, uanset om indkomståret udgør mere eller mindre end de 12 måneder, hvilket kan 
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forekomme, hvor et selskab erhverver et andet selskab, og efterfølgende omlægger sidstnævntes 

indkomstår i henhold til SEL § 10, stk. 5. Reglen i AL § 18 har ikke betydning for den sælgende 

koncern jf. ovenstående, og denne skal derfor ikke tage hensyn til, hvorvidt et frasolgt selskab 

efterfølgende år omlagt sit indkomstår.  

 

Såfremt tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen, falder sammen med det nyerhvervede 

selskabs udløb af indkomstår, skal der ikke beregnes forholdsmæssige afskrivninger, hvilket er i 

god tråd med opgørelse af delårsindkomsten, som heller ikke skal foretages, såfremt det overtagne 

selskabs indkomstår udløber på samme tidpunkt, som koncernforbindelsen etableres.  

 

I henhold til LL § 15, stk. 7-12
50

, henstår der en række regler om, hvordan underskudsbegrænsning 

ved ejerskifte i de enkelte selskaber kommer til anvendelse. Underskudsbegrænsningen jf. LL § 15, 

stk. 7-12 finder ikke anvendelse på den sælgende koncerns indkomstopgørelse, og skal derfor 

udelukkende ses rettet mod den købende koncern. Dette forudsætter dog, at der ikke sker ejerskifte i 

den sælgende koncern. Ved køb af et selskab, som derefter indtræder i koncernforbindelsen, kan 

den købende koncern anvende underskuddet fra dette selskab. Dog kan dette blot ske for den del af 

overdragelsesåret, hvori det købte selskab har indgået i sambeskatningen med den købende koncern. 

De underskud som der eventuelt måtte være i det købte selskab, som er underskud, der er opstået i 

årene inden koncernforbindelsen blev etableret, er dog omfattet af underskudsbegrænsningsreglerne 

i LL § 15, stk. 7-12. I henhold til bestemmelsen i stk. 7, kan sådanne underskud, såfremt selskabet 

ved indkomstårets udløb ejes, af andre aktionærer end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, 

ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb, som er mindre end selskabets positive 

nettokapitalindtægter, med tillæg af indkomst fra udlejning mv.. Tilsvarende gælder, såfremt der 

sker forskydninger i over 50 % af den samlede stemmeværdi
51

. 

 

Et sådant underskud, som et overdraget selskab ikke selv kan anvende til modregning, kan heller 

ikke modregnes i lignende nettokapitalindtægter, som måtte være optjent i de øvrige selskaber i 

sambeskatningen, jf. L 110 (2006/07)
52

. De ovennævnte regler omkring underskudsbegrænsning i 

LL § 15, finder kun anvendelse for det særunderskud, som et selskab eventuelt måtte medbringe til 

en ny kreds af sambeskattet selskaber.   
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5. Sambeskatningsindkomsten 

Jeg har i tidligere afsnit belyst, hvilke selskaber der kan indgå i sambeskatningen samt hvornår de 

skal indgå i en sambeskatningskreds. Jeg vil derfor i nærværende afsnit beskrive, hvordan 

sambeskatningsindkomsten skal opgøres, hvordan den fordeles og skattebetalingen heraf. 

 

5.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, som skal ske mellem de deltagende selskaber i 

sambeskatningskredsen, er reguleret i SEL § 31 stk. 2. Af lovteksten i denne paragraf fremgår det, 

at der for alle sambeskattede selskaber, skal opgøres én samlet sambeskatningsindkomst, som består 

af summen af den skattepligtige indkomst,  for alle de enkelte selskaber, der indgår i kredsen af 

sambeskattede selskaber. Den skattepligtige indkomst i de enkelte selskaber opgøres efter 

skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber. 

Ved skattelovgivningens almindelige regler,  kan der henvises til SEL § 8, stk. 1, som foreskriver, 

at de enkelte selskabers skattepligtige indkomst, skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige 

regler, såfremt de efter deres indhold, er anvendelige for selskaber. Sambeskatningen får ikke den 

betydning for de enkelte selskaber, at hvis de indgår i koncernen, så ophører deres individuelle 

skattepligt. Det enkelte selskabs subjektive skattepligt ophører ikke, idet koncernselskaberne fortsat 

er forpligtet til, at skulle opgøre et selvstændigt beregningsgrundlag til sambeskatningen og 

efterfølgende foretage en normal selvangivelse heraf. 

 

Når man skal opgøre sambeskatningsindkomsten, skal hele indkomsten fra det enkelte 

sambeskattede selskab indgå i opgørelsen. Sammenlægningen af disse skattemæssige resultater 

foretages således, med den fulde indkomst fra de enkelte selskaber, og dette er til trods for, at alle 

selskaberne i sambeskatningen måske ikke er ejet 100 % af koncernen. Dette princip er kendt fra 

regnskabslovgivningen, hvor der ligeledes foretages fuld konsolidering i et koncernregnskab p   

trods af, at moderselskabet ikke besidder 100 % af aktierne i datterselskabet. I modsætning til 

koncernregnskaber, skal der dog ikke ske nogen form for eliminering af regnskabsposter, som vi 

kender det fra koncernregnskabet. Interne transaktioner, handler på tværs i koncernen og eventuelle 

avancer, skal altså medgå fuldt ud i den skattepligtige indkomst, som hvert enkelt selskab skal 

opgøre.  
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Såfremt man alene skulle indregne indkomst i forhold til sin respektive ejerandel af aktier i et 

selskab, ville dette i praksis f  den konsekvens, at man ville skulle udarbejde delårsindkomster hver 

gang, at der indtrådte sådanne ændringer i ejerandelen i et underliggende selskab. Dette forhold 

ville påføre en uhensigtsmæssig stor administrativ byrde for koncernerne, da ændringer i 

aktieandele m.v. er ofte forekommende. Hvis der kun har været sambeskatning i en del af 

indkomståret medtages kun den del i sambeskatningsindkomsten, hvor der har eksisteret 

koncernforbindelse, jf. tidligere afsnit om delårsindkomst. 

 

Sambeskatningen kan siges at være en fordel i de koncerner, hvor blot ét af selskaberne giver 

underskud. Her kan dette underskud modregnes i anden positiv indkomst, og man nedsætter altså 

derved koncernens samlede skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor udenlandske selskaber har 

faste driftssteder, som er beliggende i Danmark, gælder der særlige regler for anvendelsen af 

underskud. Underskud fra sådanne faste driftssteder kan ikke modregnes i anden 

sambeskatningsindkomst, hvis det pågældende underskud samtidig kan udnyttes i det udenlandske 

selskabs hjemland til modregning i den skattepligtige indkomst jf. SEL § 31, stk. 2, 2. pkt.. I disse 

særlige regler indgår territorialprincippet, som behandles i afsnittet 2.3.4.2 nedenfor. Modregning af 

underskud i udlandet er normalt en mulighed, idet de fleste lande anvender reglerne om 

globalindkomstprincippet. Dette princip medfører, at hvis et udenlandsk selskab ikke kan modregne 

underskuddet i selskabets egen skattepligtige indkomst, efter reglerne i det udenlandske selskabs 

hjemland, så vil underskuddet kunne anvendes til modregning i anden dansk 

sambeskatningsindkomst. Det afgørende punkt i dette princip er, at såfremt der ligger en mulighed 

for, at det udenlandske selskab kan anvende underskuddet fra det faste drift i Danmark, til 

modregning i den skattepligtige indkomst i dets hjemland, så fortaber det udenlandske selskab 

muligheden for, at underskuddet anvendes i den danske sambeskatningsindkomst, jf. L 119 

(2003/04)
53

. Det vil sige, at kun i de tilfælde, hvor det udenlandske selskab, qua lovgivningen i dets 

eget hjemland, er direkte afskåret fra, at kunne benytte underskuddet fra det faste driftssted i 

Danmark, vil underskuddet således kunne anvendes i den danske sambeskatningsindkomst. Man 

undg r derved, at der i det udenlandske selskab opn s et dobbelt fradrag, det s kaldte ”double dip” 

jf. L 119 (2003/04). 
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5.1.1 Territorialprincippet    

I henhold til SL § 4, er et selskab som er hjemmehørende i Danmark skattepligtig af alle dets 

indtægter, uagtet om de er oppebåret her i landet eller om de hidrører fra udlandet. Dette betyder 

med andre ord, at et selskab beskattes i Danmark af hele sin indkomst, som det tjener i Danmark 

såvel som i udlandet. Dette grundlæggende globalindkomstprincip, har eksisteret lige siden 

indførelsen af statsskatteloven i 1903, og har gjort sig gældende i dansk lovgivning lige side. Ved 

indførelsen af lov nr. 426 af 06.06.2005 (lovforslag L121), blev dette globalindkomstsprincip 

væsentlig ændret, da man ønskede at undgå, at dette blev misbrugt på tværs af landene
54

. Man 

ønskede fra lovgivers side, at det ikke længere skulle være muligt, at opkøbe udenlandske selskaber, 

hvorefter man kunne udnytte disses underskud i den danske sambeskatning. 

 

Det blev derfor bestemt ved SEL § 8, stk. 2, at indtægter og udgifter, som vedrører faste driftssteder  

eller en fast ejendom i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, som hovedregel ikke skal 

medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst
55

. Reglerne i SEL § 8 kan kort opsummeres 

således: 

 SEL § 8 stk. 2 Omhandlende territorialprincippet  

 SEL § 8 stk. 4, 1. Pkt. Omhandlende intern overførsel af aktiver til Danmark  

 SEL § 8 stk. 4, 3. Pkt. Omhandlende intern overførsel af aktiver ud af Danmark 

 

Reglen vil med andre ord sige, at et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, og som har 

etableret et fast driftssted i udlandet, således ikke længere skal medregne indkomsten fra dette faste 

driftssted, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark. Det skal til ovenstående 

understreges, at det kun er indtægter fra faste driftssteder og ejendomme, som ikke er beliggende i 

Danmark, der kan udelades af indkomstbeskatningen. Indkomsten som oppebæres fra henholdsvis 

varesalg, renter, udbytter, royalties, CFC- indkomst etc., er ikke omfattet af reglerne i SEL § 8 stk. 

2, og vil derfor fortsat være skattepligtig efter skattelovgivningens almindelige regler herom, 

såfremt de ikke kan henføres til et fast driftssted eller ejendom og derved indføres under SEL § 8 

stk. 2. Det skal endvidere bemærkes, at det udelukkende er selvstændige juridiske skattesubjekter, 

som er omfattet af reglen om territorialbeskatning, hvorfor fysiske personer stadig beskattes ved 

hjælp af globalindkomstsprincippet. Såfremt en koncern ønsker, at medregne aktiviteterne fra deres 

udenlandske engagementer, kan dette gøres ved, at koncernen vælger den frivillige internationale 
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sambeskatning. Da min opgave udelukkende omhandler national sambeskatning, vil denne 

mulighed dog ikke blive behandlet yderligere.  

 

5.1.1.1 Dobbeltbeskatningsoverenskomsters betydning for territorialbeskatningen 

Det fremgår af SEL § 8, stk. 2, 3. pkt., at ovenstående beskrevne regler omkring, at et hovedkontor 

ikke skal medregne indkomster fra et fast driftssted eller en fast ejendom, ikke gælder i tilfælde af,  

at der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en såkaldt DBO, mellem to lande, hvori det er 

aftalt, hvad definitionen på fast driftssted skal omfatte, er det denne definition, der vil være 

gældende, frem for de nationale regler. Efter det indførte territorialprincip udgår indkomsten fra 

faste driftssteder, henholdsvis faste ejendomme beliggende i udlandet, således udelukkende af den 

danske beskatning, såfremt følgende to betingelser er opfyldt: 

1) Hvis der foreligger er fast driftssted eller en fast ejendom efter definitionen i dansk ret, og 

2) hvis kildelandet ikke frafalder beskatningsretten via en dobbeltbeskatningsaftale eller anden 

international aftale med Danmark. 

Der er således lagt op til, at en national vurdering skal foretages af de givne regler. 

Territorialprincippets anvendelse i SEL § 8, stk. 2 medfører, at kildestatens skatteretlige 

bedømmelse er gjort overflødig, hvilket kan føre til dobbeltbeskatning eller ligefrem fuldstændig 

skattefrihed. Nedenfor ses en lille oversigt over, hvem der siges at have beskatningsretten: 

 

Figur 10 –  gen tilvirkning (med inspiration fra bogen ”Sambeskatning 2011/12”, side 177) 

 

 

Skal	indkomst	udeholdes	fra	
dansk	beskatning	efter	
territorialprincippet,	jf.	SEL	§	
8,	stk.	2?

Har	kildestaten	efter	intern	
ret	en	beskatningsret	til	
indkomst	vedrørende	
aktiviteten	i	landet?

Hvem	beskatter	-	Danmark	
eller	kildestaten?

JA JA KILDESTATEN

JA NEJ INGEN

NEJ JA BEGGE	LANDE

NEJ NEJ DANMARK
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5.2 Fordeling af over- eller underskud i sambeskatningen  

5.2.1 Fordeling af overskud 

I koncerner hvor sambeskatningsindkomsten er positiv, skal overskuddet fordeles forholdsmæssigt 

mellem de overskudsgivende selskaber jf. SEL § 31, stk. 2, 4. pkt. 

 

5.2.2 De generelle principper vedrørende underskud 

Når man taler om sambeskatning, er én af de klare fordele herved, at man på tværs i koncernen, kan 

udnytte hinandens underskud. Selskaberne kan altså nedbringe deres samlede skattepligtige 

indkomst for året ved, at udnytte underskud, som er realiseret af andre selskaber i koncernen. 

Anvendelse af underskud er nævnt i SEL § 31, stk. 2, lige efter, at de overordnede regler for 

opgørelse af sambeskatningsindkomsten er gennemgået i SEL § 31, stk. 2, 1. pkt.. Formuleringen 

lyder således: 

 

”S                                     ,                                            

fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstperioder. Er sambeskatningsindkomsten 

positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. Er 

sambeskatningsindkomsten for et indkomstår negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt 

mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos det pågældende selskab til modregning 

for efterfølgende indkomstår. Underskud i et selskab vedrørende perioder inden sambeskatningen 

kan kun modregnes i overskud i det pågældende selskab. Ved fremførsel af underskud modregnes de 

ældste underskud først. Underskud i et selskab vedrørende tidligere indkomstår kan kun modregnes 

i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende 

                                                                                        .”
56

 

 

Ovenfor ses bestemmelsen vist i sin helhed. Bestemmelsen indeholder nogle grundprincipper, som 

jeg vil forsøge, at belyse i det følgende. Den første elementære regel skal findes i SEL § 31, stk. 2, 

5. pkt., hvori der skrives: 

”U                                                                                             

i                       .” 

                                                 
56

 Lovsamling for studerende 2011/1, side 515 og 516 



 

 53 

   

Reglerne i SEL § 31, stk. 2 slår hermed fast, at uanset hvilke underskud, som måtte være opstået i 

tiden inden sambeskatningens opståen, kan disse pågældende fremførselsberettigede underskud, 

kun modregnes i de overskud, som realiseres af det enkelte pågældende selskab. 

 

På baggrund af ovenstående, er det derfor nødvendigt, at selskaberne fører et regnskab med de 

underskud, som hidrører fra før sambeskatningen, hvilket betegnes ”særunderskud”
57

. Efter de 

tidligere gældende regler, skulle de ældste underskud i sambeskatningskredsen fradrages forud for 

selskabets eget underskud for senere år.  

 

Da regelsættet imidlertid er blevet ændret, er de sambeskattede selskaber nødsaget til, at bryde 

underskud fra tidligere år op, og individualisere dem i de enkelte selskaber. Denne opdeling af 

underskuddene skal ogs   bruges, hvis et selskab eksempelvis sælges ud af koncernen, da selskabet i 

givet fald tager det fremførselsberettigede underskud med i en eventuel ny sambeskatning. I den 

nye sambeskatning er det fremførselsberettigede underskud dog ændret til et særunderskud. Dette 

uddybes i afsnittet nedenfor. En anden generel regel, skal findes i SEL § 31, stk. 2, 7. pkt., hvoraf 

ordlyden er følgende: 

”V                                                              .” 

 

Reglen skal forstås, som en praktisk rækkefølge, som lovgiver har fastsat, hvor selskabernes 

underskud fra tidligere indkomstår, skal modregnes i det pågældende indkomstårs overskud. Denne 

bestemmelse skal ses, som en slags hovedregel, og gennemgås i det følgende. 

 

5.2.3 Typer af underskud og modregningsrækkefølgen 

Såfremt et selskab realiserer et underskud ved udgangen af et indkomstår, skal dette behandles 

indenfor sambeskatningen. Der findes overordnet 3 forskellige typer af underskud, når det enkelte 

selskab skal opgøre sin skattepligtige indkomst for et givent indkomstår. Disse underskudstyper er 

oplistet nedenfor i figur 13. 
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Figur 11 – Egen tilvirkning 

Klassifikationen af ovenstående underskudsformer er relevante for selskaberne i relation til 

underskudsmodregningsrækkefølgen, hvilken der vises nedenfor. Efter opgørelse af selskabernes 

egne respektive skattepligtige indkomster, kan reglerne for fordeling af over- og underskud i 

henhold til SEL § 31, stk. 2 opstilles i nedenstående underskudsmodregningsrækkefølge: 

1. Anvendelse af egne underskud fra tidligere år. (særunderskud) 

2. Derefter modregnes egne ikke benyttede underskud under sambeskatningen 

3. Derefter modregnes årets underskud i indkomståret fra andre sambeskattede selskaber 

4. Derefter modregnes andre selskabers skattemæssige underskud fra tidligere år under 

sambeskatningen. 

 

Ovenstående underskudsrækkefølge er som nævnt ændret i forhold til tidligere. Efter de tidligere 

regler, skulle selskaberne først udnytte de ”nye” underskud, som måtte opstå i sambeskatningen, og 

derefter udnytte deres respektive særunderskud. Efter de omtalte nye regler er det omvendt, hvor 

først de respektive særunderskud skal udnyttes, hvorefter underskuddene, som er opstået under 

sambeskatningen udnyttes efterfølgende. Dog sættes der større krav til hvert enkelt selskab, som 

skal holde styr på de uudnyttede underskud fra før sambeskatningen, men på den anden side, så 

bliver disse ”udryddet” hurtigere, end hvad det hidtil har været tilfældet. Nedenfor gennemgås 

modregningsrækkefølgen, med udgangspunkt i de forskellige typer. 

 

Underskudstyper Bemærkninger/forklaring

Særunderskud Underskud der er opstået inden indtræden i en 

sambeskatningskreds, og alene kan anvendes af det 

selskab, som tidligere har realiseret underskuddet.

Subsambeskatningsunderskud Underskud der er opstået i en ældre 

sambeskatningskreds, og alene kan anvendes af de 

selskaber, der tidligere deltog i den pågældende 

sambeskatningskreds. Sambeskatningskredsen er nu en 

subsambeskatning i en større overordnet sambeskatning.

Sambeskatningsunderskud Underskud der er opstået i en overordnet 

sambeskatningskreds, og som kan anvendes af alle 

deltagende selskaber i sambeskatningen, der indgik i 

sambeskatningskredsen i det indkomstår, hvor 

underskuddene er realiseret.
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5.2.3.1 Anvendelse af egne underskud, herunder særunderskud 

Selskaber som indgår i en sambeskatning, skal som tidligere nævnt, udnytte deres egne 

skattemæssige underskud fra et tidligere indkomstår inden, at det enkelte selskabs indkomst skal 

indgå i sambeskatningsindkomsten jf. SEL § 31, stk. 2, 3. pkt.. Dette vil være tilfældet uanset, om 

selskabets egne underskud er opstået indenfor sambeskatningen eller om det er et særunderskud. 

Særunderskud er jf. ovenstående figur 11, et underskud som er opstået i perioder inden 

sambeskatningen, og kan være opstået hos selskabet alene eller opstået hos selskabet, mens det 

indgik i en anden sambeskatning. 

 

Særunderskud kan kun modregnes i et fremtidigt overskud hos det pågældende selskab jf. SEL § 

31, stk. 2, 6. pkt. Et særunderskud kan modregnes i selskabets egne senere overskud efter de 

almindelige regler om fremførsel af underskud i LL § 15. En del af et sådant særunderskud kan 

opst   i forbindelse med delperiode indkomstopgørelserne, samtidig med etablering af en 

koncernforbindelse, som det også er vist i eksemplet tidligere i opgaven.  

 

5.2.3.2 Anvendelse af underskud som hidrører fra indkomståret 

Efter at hvert enkelt selskab i en sambeskatningskreds har opgjort hver af deres respektive 

skattepligtige indkomster for året og modregnet egne underskud, herunder særunderskud, fordeles 

indeværende  rs underskud p   de overskudsgivende selskaber indenfor sambeskatningen. De 

selskaber som genererer overskud, og som derfor kan anvende andres underskud i året, skal betale 

et sambeskatningsbidrag, for deres anvendelse af de andre selskabers underskud.  

 

Hvis et overskudsgivende selskab eller koncern erhverver et underskudsgivende selskab midt i 

indkomståret, vil underskuddet i det erhvervede selskab efter koncernetableringen modregnes i det 

erhvervende selskab eller koncerns overskud i hele indkomståret. Det samme vil gøre sig gældende 

i den modsatte situation, hvor et underskudsgivende selskab eller en koncern midt i et indkomstår 

erhverver et selskab, som har overskud i den del af indkomståret, hvor der er etableret 

koncernforbindelse. Da vil underskuddet for hele indkomståret i det erhvervende selskab eller 

koncern kunne modregnes i overskuddet i det erhvervede selskab.  

 

5.2.3.3 Anvendelse af tidligere indkomstårs sambeskatningsunderskud 

Sambeskatningsunderskuddet er det underskud, som er opstået som følge af, at koncernen samlet 

set har haft et underskud, i et givent år, som efterfølgende ikke er blevet udnyttet i tidligere 

indkomstår. Et sådant fremførselsberettiget underskud modregnes først i selskabets eget overskud, 
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som det tidligere er beskrevet i afsnit 5.2.2.1, og kan derefter modregnes i de andre selskabers 

overskud i koncernen. Selskabsskatteloven stiller krav til, at for at et underskud i et selskab fra 

tidligere indkomstår skal kunne modregnes i overskud i et andet selskab, skal underskuddet således 

være opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber, har indgået i samme 

sambeskatningskreds. Sambeskatningen m   endvidere ikke efterfølgende, have været afbrudt jf. 

SEL § 31, stk. 2, 8. pkt.
58

.  

 

5.3 Udnyttelse af underskud i praksis 

I afsnittet 5.2.3 blev de tre forskellige former for underskud kort gennemgået, og det blev vist, at 

disse underskud, skal anvendes i en bestemt rækkefølge – den s kaldte ”modregningsrækkefølge”. 

Hvordan udnyttelse af underskud foregår i praksis, når en koncern eksempelvis har flere af de 

beskrevne underskudsformer, vil blive belyst med udgangspunkt i koncernen som er vist i figur 13. 

 

Moderselskabet A A/S ejer datterselskabet C A/S samt datterdatterselskabet D A/S. Alle selskaber 

har et indkomstår, der følger kalenderåret. Moderselskabet A A/S erhverver efterfølgende selskabet 

B A/S den 1. juli 2011. Alle selskaber er i øvrigt danske selskaber. I nedenstående figur 12, er vist 

hvordan koncernstrukturen ser ud, samt hvilke fremførte underskud der eksistere fra årene 2010 

samt indkomsten fra det aktuelle år 2011: 

 

 

Figur 12 – Egen tilvirkning (med inspiration fra Sambeskatning 2011/12, side 43) 

 

Selskabet C og D har været sambeskattet fra og med indkomståret 2004, og underskuddene i disse 

selskaber er opstået, under en tidligere subsambeskatning, hvilket betyder at underskuddene er 

sambeskatningsunderskud, mellem netop disse to selskaber. Nedenfor fremgår det af figur 15, 
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Selskab

Fremførte	

underskud	

2010

Indkomst	2011

A -100 200

B 0 1/1	-	30/6					-300

1/7	-	31/12				200

C -100 -50

D -50 150

100% 100%

100%
(erhverves	1/7	2011)

Sambeskattet	fra	og	med	indkomståret	2004

A	A/S

C	A/S			 B	A/S

D	A/S
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hvorledes sambeskatningsindkomsten opgøres for indkomståret 2011, og hvordan de enkelte 

underskud i sambeskatningskredsen skal anvendes, som en direkte følge af prioritetsrækkefølgen.  

 

Figur /tabel 13 – Egen tilvirkning (med inspiration fra Sambeskatning 2011/12, side 44)  

 

Det første step i opgørelsen er, at hvert selskab skal anvende sine egne underskud, som er til 

fremførsel fra tidligere indkomstår. Efter fremførsel af dette underskud, kan det ses af ovenstående 

tabel, at selskab A og D begge har et overskud p   100 efter modregning af egne underskud, og at 

selskab C har et underskud p   50 tilbage. I henhold til prioritetsrækkefølgen, fordeles herefter 

underskud fra indeværende indkomstår mellem de overskudsgivende selskaber. Dette betyder i det 

konkrete eksempel, at underskuddet i selskab C fordeles forholdsmæssigt mellem selskaberne A og 

D, hvilket ligeledes er  eksemplificeret ovenfor. 

 

Selskabet B’s underskud fra perioden 1/1 – 30/6 er et såkaldt særunderskud, da dette er opstået før 

etablering af koncernforbindelsen. Dette kan derfor udelukkende modregnes i selskabets egen 

positive indkomst. Efter anvendelse af underskud fra indkomståret 2011, kan det ses, at selskaberne 

A og D, hver især har et resterende overskud p   i alt 75, hvorimod indkomsten i selskaberne B og C 

er 0 efter modregning. 

 

Som det sidste element i rækkefølgen, kan sambeskatningsunderskud fra tidligere år modregnes. 

Det eneste af de fremførte underskud fra 2010, som endnu ikke er anvendt, er underskuddet i 

selskabet C. Da dette underskud er opstået under en tidligere subsambeskatning med selskabet D, 

har selskab A derfor ikke muligheden for, at anvende dette underskud til modregning, hvilket 

samtidig betyder, at det kun er selskab D, der kan få lov til, at udnytte dette underskud. Indkomsten 

i selskabet D ender derfor med, at være 0, ligesom det er tilfældet for selskaber B og C.  

 

 

Selskab

Indkomst	
til	

sambesk
atning	
2011

Egne	
under-
skud	til	

fremfør-
sel

Indkomst	
herefter

Under-
skud	i	
2011	

fordeles
Indkomst	
herefter

Underskud	
fra	tidligere	
indkomstår	
modregnes

Sambe-
skatnings-
indkomst

Underskud	
til	

fremførsel	
ultimo	
2011

A 200 -100 100 -25 75 0 75 0

B 200 -200 0 0 0 0 -100

C -50 0 -50 50 0 0 0 -25

D 150 -50 100 -25 75 -75 0 0
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Derimod ender selskab A, med en sambeskatningsindkomst p   75 for indkomståret 2011. Samtidig 

ender koncernens underskud til fremførsel i efterfølgende år med, at være 100 i selskabet B, som er 

et særunderskud, som kun B kan anvende, og 25 i selskab C, som består fra en subsambeskatning 

mellem selskab C og D. 

 

5.4 Selskabernes skattebetaling og godtgørelse 

Det er administrationsselskabet, som skal forestå indbetalingen, af den samlede indkomstskat, samt 

eventuel restskat, tillæg og renter til SKAT jf. SEL § 31, stk. 4, 7. og 8. pkt. Samtidig kan SKAT 

med frigørende virkning udbetale overskydende skat og rentegodtgørelse til 

administrationsselskabet i henhold til SEL § 31, stk. 4, 9. pkt. 

 

Det følger af SEL § 29 B, stk. 2, at den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat for 

indkomst ret, skal opgøres p   baggrund af, den samlede sambeskatningsindkomst, og beregnes hos 

administrationsselskabet jf. S L § 31, stk. 4. Sambeskatningsreglerne bygger endvidere p   

princippet, at der altid skal ske fuld fordeling af skatten, indenfor sambeskatningskredsen. Dette 

betyder, at administrationsselskabet efterfølgende skal fordele den beregnede skat mellem 

selskaberne, hvilket gøres ud fra bestemmelserne SEL § 31, stk. 6
59

. 

 

For de selskaber som måtte have realiseret en positiv indkomst, og hvor administrationsselskabet 

betaler indkomstskatten, gælder der det, at hvert enkelt selskab skal forpligte sig til betaling af et 

beløb, svarende til den betalte indkomstskat jf. SEL § 31, stk. 6, 5. pkt.. Forpligtelsen til, at foretage 

denne betaling af indkomstskatten, skal det enkelte selskab påtage sig senest p   dagen, for rettidig 

skattebetaling efter SEL § 30. Efter de gældende regler er det senest d. 20. november i kalenderåret 

efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår, senest d. 20. november i kalenderåret efter det 

kalenderår, som det forskudte indkomstår måtte træde i stedet for. Betalingerne mellem selskaberne 

påvirker ikke indkomstopgørelsen for hverken betaleren eller modtager jf. SEL § 31, stk. 6, 6. pkt.  

 

I de tilfælde, hvor den samlede indkomstskat overstiger summen af de ordinære acontoskatter, og 

eventuelle frivillige acontoindbetalinger for de sambeskattede selskaber, vil der opst   en restskat i 

henhold til SEL § 29, stk. 4. Denne samlede restskat inklusiv restskattetillægget og de påløbne 

renter, vil efterfølgende blive opkrævet hos administrationsselskabet. Det enkelte selskab hæfter for 

den del af restskatten, inklusiv tillæg og renter, som vedrører den del af indkomsten, der er fordelt 
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til det enkelte selskab. Restskattetillægget var for indkomståret 2011 4,8 %, mens det i 2012 bliver 

reduceret til 4,3 %
60

. 

 

Hvis den samlede indkomstskat derimod er lavere end summen af de betalte ordinære acontoskatter 

og eventuelle frivillige acontoindbetalinger for de sambeskattede selskaber, vil der være tale om en 

overskydende skat jf. SEL § 29 B stk. 5. Ved overskydende skat, skal der beregnes et 

godtgørelsestillæg, som i 2011 udgjorde 1,3 % af den overskydende skat, og som i 2012 vil blive 

reduceret til 0,8 %.. Da SKAT med frigørende virkning kan udbetale overskydende skat til 

administrationsselskabet, er det derefter administrationsselskabets opgave at fordele den 

overskydende skat og rentegodtgørelse til de sambeskattede selskaber som disse vedrører jf. SEL § 

29 B, stk. 5. Beregningen af overskydende skat foretages ligeledes samlet for alle de sambeskattede 

selskaber hos administrationsselskabet. 

 

Eksempel på fordeling 

Fordeling af skatten kan illustreres ved hjælp af figuren nedenfor, som er hentet fra 

SKM2009.759.SKAT. Heraf kan koncernopbygningen ses, hvilken er bestående af et 

administrationsselskab M samt to datterselskaber D1 og D2: 

 

Figur 14 – SKM2009.759.SKAT 

A = Betaling af samlet indkomstskat 

B = Betaling for D2's andel af indkomstskatten 

C = Betaling for D2's brug af D1's underskud 

D = Betaling for M og D2's brug af D1's underskud 
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Figur 15 – Egen tilvirkning med inspiration fra SKM2009.759.SKAT  

I ovenstående figurer, st r ”selskabet M” for beregningen samt betalingen af den samlede 

indkomstskat for koncernen. Den samlede indkomstskat udgør 150 svarende til 25 % af 600. 

Hæftelsen for indkomstskatten fordeles forholdsmæssigt, med 100 til selskab M, og 50 til selskab 

D2. Selskabet D2 skal derefter betale sin andel af anvendelsen p   de 50 til selskabet M, hvilket er 

illustreret med et ”B” i ovenst ende figur 14. Herefter overgår den fulde hæftelse for 

indkomstskatten til selskabet M, indtil dette selskab, har foretaget slutbetalingen til SKAT. 

Selskabet D2 skal desuden betale et sambeskatningsbidrag for udnyttelsen af D1’s underskud, hvor 

betalingen skal ske til selskabet M. Beløbet som skal afregnes i denne forbindelse er 75. Denne 

transaktion er vist med et ”C” i figur 14.  

 

Endeligt skal selskab M foretage en  betaling af det fulde sambeskatningsbidrag til D1, for 

udnyttelsen af D1’s underskud. Denne betaling skal både dække for D2’s og selskabet M’s egen 

udnyttelse af underskuddet i D1. Denne sum udgør derfor i alt 225 jf. figur 15 ovenfor. 

Transaktionen er endvidere illustreret med et ”D” i figur 14.  

 

De samlede betalingskrav kan af ovenstående eksempel kort opsummeres til følgende: 

1. Selskab M har et samlet krav mod selskab D2, p   i alt 125, som er bestående af 

indkomstskat 50 og skatteværdien af D1’s underskud p   de 75.  

2. Selskab D1 har et samlet krav mod selskab M på i alt 225, som består af skatteværdien af 

det udnyttede underskud.  

3. SKAT har et samlet krav mod selskab M p   i alt 150, som er svarende til den samlede 

indkomstskat. Selskabet M hæfter dog kun for de 100, hvor selskab D2 hæfter for 50, s   

længe der ikke er sket betaling heraf til selskab M. 

S e ls k a b

S k a t t e p lig t ig  

i n d k o m s t

F o r d e l in g  a f  

D 1 's  

u n d e r s k u d

In d k o m s t  

h e r e ft e r

F o r d e li n g  a f  

in d k o m s ts k a t

S k a t t e v æ r d i  

a f  D 1 's  

u n d e r s k u d

M 1 0 0 0 - 6 0 0 4 0 0 1 0 0 1 5 0

D 1 - 9 0 0 9 0 0 0 0 - 2 2 5

D 2 5 0 0 - 3 0 0 2 0 0 5 0 7 5

I  a lt 6 0 0 0 6 0 0 1 5 0 0
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6. Administrationsselskabet 

I selskabsskatteloven og andet materiale, som omhandler emnet sambeskatning, optræder ordet 

”administrationsselskab” ofte. Administrationsselskabet m   s ledes formodes, at have en relativt 

stor betydning indenfor sambeskatningen. Derfor vil jeg i indeværende afsnit forsøge, at belyse 

betydningen af dette selskab, samt hvilke funktioner og arbejdsopgaver, som et 

administrationsselskab har i forbindelse med sambeskatningen. 

 

6.1 Hvad er et administrationsselskab 

Administrationsselskabet er det selskab, der står for afregning af koncernens samlede skattebetaling 

overfor SKAT. Det er således dette selskab, som må siges, at være omdrejningspunktet i 

sambeskatningen, da dette forestår al kommunikation med det offentlige samt betalingerne til 

samme. SKA  kan ogs   udbetale overskydende skat til administrationsselskabet
61

. 

 

6.2 Valg af administrationsselskab 

Hovedreglen indenfor  national sambeskatning er, at det øverste danske moderselskab skal udpeges 

til, at være administrationsselskab for koncernen jf. SEL § 31, stk. 4. Hvis der findes flere 

moderselskaber, så anvendes SEL § 31 C til, at afgøre hvilket moderselskab, der kan godtgøres, at 

være det øverste moderselskab, og derved kan udpeges til, at være administrationsselskab for 

koncernen. Det er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, der skal være 

administrationsselskab.  Dog kan de koncerner, hvori der ikke er et dansk moderselskab, som det 

øverste selskab, godt udpege et af flere sideordnede søsterselskaber, som værende koncernens 

administrationsselskab
62

. Det står koncernen frit for at vælge, hvilket et af søsterselskaberne, som 

skal være administrationsselskabet, men kan der ikke opnås enighed herom, så er det det øverste 

moderselskab, der bestemmer. 

 

Det er obligatorisk for en koncern, at udpege et administrationsselskab, og koncernen skal samtidig 

angive overfor SKAT, hvilket selskab, som er blevet udpeget, som værende koncernens 

administrationsselskab. Angivelsen skal foretages sammen med indgivelsen af selvangivelsen for 

det indkomstår, hvori sambeskatningen påbegyndes i henhold til sambeskatningsbekendtgørelsen § 

3. Det er dog af praktiske hensyn vigtigt, at koncernen identificerer administrationsselskabet ret 
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hurtigt efter, at koncernforbindelsen er blevet etableret og sambeskatningen påbegyndes, således at 

der kan indgås sambeskatningsaftaler, der regulerer de interne forhold i koncernen. 

 

6.3 Administrationsselskabets opgaver 

Et administrationsselskab har mange opgaver, og den vigtigste opgave m   siges, at være afregning 

af den samlede indkomstskat for koncernen. Dette gælder ogs   for restskat, tillæg og renter for alle 

selskaberne i sambeskatningskredsen, hvilket fremgår af SEL § 31, stk. 4, pkt. 7 og 8
63

. I tilfælde 

hvor der udbetales overskydende skat og godtgørelse fra SKAT vil dette ligeledes ske til 

administrationsselskabet. Sambeskatningsreglerne bygger p  , at der sker en fuld fordeling af skatten 

mellem de sambeskattede selskaber. Det er her administrationsselskabets opgave, at opkræve 

skatten, hos de andre selskaber i sambeskatningen. Det er kun for administrationsselskabet der 

beregnes ordinær acontoskat, og der beregnes således ikke acontoskat, for de andre selskaber i 

sambeskatningen jf. SEL § 29 A stk. 3. Det er ligeså hos administrationsselskabet, at den samlede 

indkomstskat, restskat eller overskydende skat for indkomståret opgøres jf. SEL § 29 B stk. 2. De 

øvrige selskaber i sambeskatningen er efterfølgende forpligtet til, at betale et beløb svarende til den 

betalte indkomstskat til administrationsselskabet, hvilket ses af S L § 31, stk.  , 5 pkt. Dette gælder 

ogs   for acontoskat, restskat og overskydende skat, samt tillæg og renter. Ved overskydende skat, 

skal administrationsselskabet tilbageføre den del af den overskydende skat, inkl. godtgørelse, der 

kan henføres til det enkelte selskab. Betalingerne kan enten ske ved en kontant betaling, en 

overførsel mellem selskabernes bankkonti eller ved bogføring p   en mellemregningskontiene, 

hvilket ofte er tilfældet. Betalingerne har ingen skattemæssige konsekvenser hverken for betaleren 

eller modtageren. 

 

Administrationsselskabet har ydermere pligt til, ved hvert indkomstår, at redegøre for 

sammensætningen af koncernen jf. SEL § 31 C. Pligten består i, at redegøre for hvilke selskaber, 

der indgår i sambeskatningen, samt hvilke der eventuelt ikke indgår, og grunden herfor jf. 

sambeskatningsbekendtgørelsen § 6, stk. 1. Hvis en koncern fremsender deres årsrapport til 

Erhvervsstyrelsen, hvor omtalte oplysninger fremgår, kan administrationsselskabet undgå 

ovenstående informationsforpligtelser.  
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Som det kan ses af ovenstående passus, er der en del opgaver forbundet med, at blive udpeget som 

administrationsselskab. Men da det er bestemt ved lov, er det ikke noget, som koncernen kan slippe 

uden om, og koncernen m   således derfor selv internt, finde ud af, hvordan eventuelle 

administrationsomkostninger i forbindelse med at udføre administrationsselskabets opgaver skal 

fordeles i koncernen. 

 

6.3 Nyt administrationsselskab 

Det tidligere administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser, overgår til det nye 

administrationsselskab, hvilket fremgår af SEL § 31, stk. 4, 4. pkt.. Det tidligere 

administrationsselskab forpligter sig til, at betale et beløb til det nye administrationsselskab, 

svarende til de forpligtelser, som det nye administrationsselskab har overtaget jf. SEL § 31, stk. 4, 5 

pkt.. Endvidere har det nye administrationsselskab en pligt til, at give meddelelse om udpegningen 

og datoen for indtræden. SKAT kan med frigørende virkning udbetale overskydende skat til 

administrationsselskabet, som herefter skal sørge for, at fordele den overskydende skat til de 

retmæssige datterselskaber. Hvert enkelt selskab hæfter for sin egen skat, men når 

administrationsselskabet har modtaget skattebetalingen fra de øvrige selskaber, hæfter 

administrationsselskabet for skatten. Dette vil dog ændres med de nye regler, hvorefter koncernens 

selskaber skal hæfte solidarisk. Dette beskrives nærmere senere i opgaven. 

7. Lovforslag 173 af 25.04.2012 

7.1 Lovforslagets formål og baggrund 

Det nye lovforslag indeholder en del forandringer af den nugældende lovgivning, og medføre en del 

opstramninger indenfor en række områder. Jeg har dog valgt blot, at udplukke et par af de 

væsentligste områder i lovforslaget, som efter min mening kan siges, at have relevans for 

nærværende opgave. Lovforslaget er derfor ikke behandlet i sit fulde omfang, og der er derfor en 

del forhold, som ikke omtales i nedenstående afsnit. Nedenfor ses de to primære forhold, som jeg 

har valgt, at inddrage i opgaven. Disse vil efterfølgende blive behandlet og uddybet. 

 

Lovforslaget som længe har været i høring, men som er blevet fremsat af skatteminister Thor Möger 

den 25.04.2012, har primært til formål, at skulle sikre, et robust skattegrundlag i forhold til de 

enkelte selskaber, og skal ses i sammenhæng med aftalepartiernes ønske om, at erhvervslivet 

inkluderende de multinationale selskaber, skal bidrage mere til finansieringen af velfærdssamfundet 

herunder genopbygningen af samme. Lovforslaget indeholder derfor målrettede stramninger inden 
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for netop selskabsbeskatningen, som ses i form af begrænsningen af selskabernes adgang, til 

modregning af underskud herunder historiske underskud. En anden central del i det nye lovforslag, 

er forslaget om solidarisk hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningsforhold. 

Denne del af forslaget har til formål, at mindske risikoen for manglende betaling af eventuelle 

skyldige skatter. I 2007 blev der indført regler, om skattefrihed for datterselskabs- og 

koncernselskabsudbytter, samt adgangen til, at yde skattefri tilskud mellem de sambeskattede 

selskaber.  

 

Disse regler har betydet, at det har været muligt for selskaberne skattefrit, at flytte koncernens 

midler væk fra det hæftende administrationsselskab, hvilket kan indebære en risiko for, at midlerne 

udhules i det hæftende selskab, og som i sidste ende betyder, manglende skatteindtægter til staten. 

Endvidere medføre disse regler, at selskaber der er sambeskattede med det udbetalende selskab, 

ikke hæfter for kildeskatterne, selvom de f.eks. kan have udnyttet et underskud, der måtte være 

opstået i det udbetalende selskab, som følge af fradrag for eventuelt rente- eller royaltybetalinger. I 

association til de omtalte stramninger, indeholder det nye lovforslag tillige nogle tiltag, som har til 

formål, at motiver de enkelte selskaber til, at bidrage til finansieringen af velfærdssamfundet, 

gennem en korrekt skattebetaling.  

 

7.2 Et udvalg af lovforslagets enkelte elementer 

7.2.1 Underskudsfremførsel 

Gældende ret 

Det er efter ligningslovens § 15, stk. 1 bestemt, at selskaber kan fremføre deres respektive 

skattemæssige underskud, til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i de følgende indkomstår. 

Sådanne underskud kan dog kun fremføres, til modregning i et senere indkomstår, i det omfang, at 

det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. Heri ligger et princip om, at de ældste underskud skal 

anvendes først, når der modregnes i positiv indkomst. 

 

Adgangen til at fremføre underskud til modregning i indkomsten i senere år, er ikke underlagt 

tidsmæssige begrænsninger. Dog var det tidligere sådan, at adgangen til, at fremføre et underskud 

til modregning i senere indkomstår, blev begrænset til en periode på i alt 5 år. Denne 

tidsbegrænsning blev senenere ophævet i 2002, med virkning for de underskud, som måtte være 

opstået i indkomståret 2002 eller senere. 
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For selskaber, der indgår i en sambeskatning, opgøres der en sambeskatningsindkomst, som det 

tidligere er beskrevet i opgaven. Denne samlede indkomst, består af summen af den skattepligtige 

indkomst for hvert enkelt selskab i sambeskatningen. Den skattepligtige indkomst i de deltagende 

selskaber, skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, og med de undtagelser, der 

gælder for sambeskattede selskaber. Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt 

selskab er foretaget modregning af fremførselsberettigede underskud, der vedrører tidligere 

indkomstår. 

 

Forslagets indhold 

En del store selskaber, herunder både multinationale og danske, har igennem tiden oparbejdet meget 

store underskud, hvilket i praksis medfører, at disse selskaber ikke vil skulle betale skat i Danmark 

inden for en overskuelig fremtid. 

 

Lovgiver foreslår derfor en model, som har til formål, at begrænse adgangen til, at udnytte de 

fremførselsberettigede underskud. Der er i forslaget lagt op til, at underskud op til 7,5 mio. kr. altid 

skal kunne modregnes i den positive skattepligtige indkomst. Underskud herover, skal derimod 

højst kunne nedbringe den resterende indkomst med 60 pct. Forslaget har til formål, at sikre en vis 

skattebetaling uden, at selskaberne fratages de fradrag for udgifter, som de reelt har afholdt i tidens 

løb. Grænsen på 7,5 mio. kr. foreslås reguleret efter personskattelovens § 20. En bundgrænse, som 

ved lovforslagets fødsel var helt nede på 1 mio. kr., men som efterfølgende blev ændret i sidste 

øjeblik. Dette skete som konkvens af, at man efter at have sendt lovforslaget i høring hos en lang 

liste af organisationer mv., kom i så kraftig modvind, at man valgte at ændre præmis. Skatteminister 

Thor Möger valgte derfor, at lempe forslaget om de strammere regler for, hvordan selskaberne kan 

udnytte de skattemæssige underskud
64

.  

 

Det er foreslået, at begrænsningen i modregning af underskud hos sambeskattede selskaber skal ske 

på sambeskatningsniveau. Selskaberne der er deltagere i en sambeskatningskreds, har således kun 

én fælles bundgrænse i sambeskatningen. Formålet med at lade bundgrænsen gælde på 

sambeskatningsniveau er, at det ikke skal være muligt, at opnå flere bundgrænser blot ved, at 

tilrettelægge en koncernstruktur med mange selskaber. En sådan mulighed ville rent ud sagt udhule 

effekten af forslaget. Selskabernes underskud vil fortsat kunne fremføres i ubegrænset tid, og 

selskaberne risikerer således ikke, at få beskåret underskud, men blot en udskydelse af udnyttelsen. 
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Forslaget medfører dog, at selskaberne først kan udnytte en del af underskuddene på et senere 

tidspunkt, hvilket medfører en rentefordel for det offentlige. 

 

Forslaget vil medføre en likviditetsbelastning for de enkelte selskaber, idet selskaberne skal betale 

selskabsskatten tidligere, end hvad der er tilfældet, med de nugældende regler. Forslaget medfører 

endvidere, at selskaberne kun skal betale selskabsskat i de år, hvor de rent faktisk har skattemæssigt 

overskud, samtidig med at de ikke belastes af skattebetalinger i de år, hvor de har skattemæssigt 

underskud. 

 

7.2.2 Hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningsforhold 

Gældende ret 

Reglerne i sambeskatningen medfører, at alle koncernforbundne danske selskaber og faste 

driftssteder, skal sambeskattes efter de obligatoriske regler om national sambeskatning. 

Sambeskatningens væsentligste effekt er netop, at koncernen får den økonomiske fordel, at 

underskuddene i nogle koncernselskaber kan modregnes i overskud i andre koncernselskaber. 

Koncernen udgøres af moderselskabet sammen med dets datterselskaber. Datterselskaber er 

defineret som værende selskaber, hvor moderselskabet har direkte eller indirekte bestemmende 

indflydelse i datterselskabet, dvs. som udgangspunkt mere end 50 pct. af stemmerettighederne. 

I sambeskatningskredsen skal der udpeges et administrationsselskab, som typisk vil være det 

øverste danske moderselskab. Hvis koncernen har flere sideordnede søsterselskaber som øverste 

selskaber i Danmark, udpeges et af disse søsterselskaber som administrationsselskab. 

Administrationsselskabet forestår indbetalingen af den samlede indkomstskat for 

sambeskatningskredsen. 

 

Hæftelse for indkomstskatter 

Sambeskattede selskaber hæftede indtil året 2005 solidarisk for indkomstskatten, acontoskatten og 

restskatten samt eventuelle tillæg og renter. Denne solidariske hæftelse mellem de sambeskattede 

selskaber, blev dog afskaffet i forbindelse med ændringerne af sambeskatningsreglerne i 2005 ved 

indførelse af lov nr. 426. Efter de dagældende regler var sambeskatningen frivillig, og det var alene 

muligt, at vælge sambeskatning med 100 pct. ejede datterselskaber. 

 

Hæftelsesreglerne blev ligeledes ændret, som en konsekvens af, at man nedsatte ejerskabskravet og 

som en følge af, at den nationale sambeskatningen blev gjort obligatorisk, idet det på daværende 

tidspunkt blev vurderet, at den solidariske hæftelse ikke længere var nødvendig. 
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Inden for den nationale sambeskatning, hæfter hvert af selskaberne kun for den del af 

indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der kan siges, at vedrører den 

del af indkomsten, som fordeles til selskabet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4. Hæftelsen for 

indkomstskatten o. lign., overgår efterfølgende til administrationsselskabet på det tidspunkt, hvor 

administrationsselskabet modtager en betaling herfor. Herefter påhviler hæftelsen for 

indkomstskatten m.v. alene administrationsselskabet. 

 

Af den grund, kan der derfor opstå en situation, hvor SKAT alene kan rette sit krav mod ét selskab i 

sambeskatningen, nemlig administrationsselskabet uden, at de øvrige selskaber i 

sambeskatningskredsen hæfter solidarisk for kravet, selvom de øvrige selskaber i koncernen, har 

opnået skattemæssige fordele ved, at indgå i sambeskatningen med det udpegede 

administrationsselskab. Dette ”hul” i lovgivningen ønsker man derfor, at lukke fra lovgivers side. 

 

Hæftelse for kildeskatter 

Såfremt der udbetales udbytter, royalties, renter eller visse former for kursgevinster, der er omfattet 

af den begrænsede skattepligt, jf. selskabsskattelovens § 2 stk. 1, litra c, d, g og h, eller 

kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6 og 8, skal der indeholdes den såkaldte kildeskat. Pligten til at 

indeholde kildeskatten, påhviler det selskab, som forestår udbetalingen af udbyttet eller lignende. 

Skattepligten er endeligt opfyldt ved indeholdelsen af kildeskatten. 

 

Hvis det udbetalende selskab undsiger den påkrævede indeholdelse af skatten, er det udbetalende 

selskab ansvarlig over for det offentlige, for betalingen af det manglende beløb. Dette gælder dog 

ikke, hvis det udbetalende selskab kan bevise overfor myndighederne, at man ikke har udvist 

forsømmelighed, ved den manglende indeholdelse af skatten, jf. det anførte i kildeskattelovens § 69, 

stk. 1. Såfremt det udbetalende selskab har sørget for, at indeholde skattebeløbet, hæfter selskabet 

over for det offentlige, for betaling af det indeholdte beløb, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 2. 

 

Som det kan ses af ovenstående passus, er det alene det udbetalende selskab, som kan siges at bære 

hæftelsen, over for det offentlige. Selskaber der måtte være sambeskattet med det udbetalende 

selskab, hæfter således ikke for kildeskatterne, selvom de kan have udnyttet de underskud, der 

måtte være opstået, som følge af fradragene for rente- og royaltybetalingerne. Endvidere kan 

hæftelsen ikke placeres hos disse selskaber, selvom udbytteudlodningerne kan stamme fra overskud 

i de sambeskattede selskaber. Den manglende hæftelse, har givet anledning til problemer i enkelte 
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konkrete sager, og man har derfor valgt, at inddrage en ændring på dette område i det nye 

lovforslag. 

 

Det skal i forlængelse af ovenstående gennemgang nævnes, at såfremt det udbetalende selskab 

forsætligt eller groft uagtsomt undlader, at opfylde sin pligt til, at foretage en korrekt indeholdelse 

af eksempelvis udbytteskat eller royaltyskat, så straffes forholdet med bøde. Dette forhold gør sig 

ikke gældende ved manglende indeholdelse af renteskat 

 

Forslagets indhold 

Sambeskatningsreglerne som vi kender dem i dag medfører, at en koncern bliver beskattet af den 

samlede koncernindkomst. Dette forhold gælder uanset, hvordan de enkelte skattepligtige resultater 

fordeler sig i koncernen. Som det tidligere er nævnt i opgaven, kan man frit i en koncern, flytte 

midlerne rundt til de enkelte selskaber uden, at dette år skattemæssige konsekvenser. Hvis man 

sammenholder disse to forhold, har man fra lovgivers side nået til den konklusion, at man i  

koncernforhold også som udgangspunkt, bør hæfte solidarisk for skatter m.v.. Denne solidariske 

hæftelse er indskrevet i lovforslaget fordi, at man ønsker at kunne mindske den risiko der er efter de 

nugældende regler for, at SKAT kan stå tilbage, med et så at sige udækket krav, selvom der i andre 

dele af koncernen, kunne eksistere midler, til dækning herfor. 

 

Af denne årsag foreslås det derfor, at hæftelsen for ovennævnte skatter udvides således, at det ud 

over det selskab, der over for det offentlige er forpligtet til betaling efter reglerne i kildeskattelovens 

§ 69, stk. 1 og 2, som udgangspunkt også skal omfatte de øvrige selskaber, der indgår i 

sambeskatningskredsen med administrationsselskabet. Tilsvarende er det foreslået, at hæftelsen for 

selskabsskatter m.v. ligeledes som udgangspunkt skal omfatte alle de sambeskattede selskaber. 

 

I det fremsatte lovforslag, har man præciseret, at man ønsker hæftelsen udmøntet således, at denne 

skal kunne differentieres afhængigt af, om det hæftende selskab måtte være helt eller delvist ejet af 

de andre selskaber i koncernen. Såfremt alle kapitalandelene i administrationsselskabet og de øvrige 

selskaber i sambeskatningen, ved starten af et givent indkomstår, er ejet direkte eller indirekte af et 

eller flere koncernselskaber, indtræder den solidariske hæftelse for skatterne sammen med 

selskabet, vedrørende den del af indkomsten, som kan godtgøres, at være fordelt til selskabet.   

 

 



 

 69 

   

Det er endvidere nævnt i lovforslaget, at den solidariske hæftelse bør ophøre, hvis et selskab 

udtræder af sambeskatningen. Det udtrædende selskab skal således ikke hæfte for eventuelle 

skattekrav vedrørende de øvrige selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, medmindre den 

samme aktionærkreds, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, fortsat direkte eller indirekte råder over 

mere end halvdelen af stemmerettighederne efter selskabets udtræden, og derved kan godtgøres 

fortsat at have den bestemmende indflydelse i selskabet. 

 

Man har ved denne del af forslaget ønsket, at den solidariske hæftelse ikke skulle udgøre en barriere 

for de enkelte koncerner, i forhold til et eventuelt ønske om frasalg af selskaber. Ligeledes vil 

hæftelsen ikke berøre de tilfælde, hvor der gennemføres en solvent likvidation af et selskab i en 

koncern, idet det likviderede selskabs hæftelse i relation til den øvrige del af koncernen vil ophøre 

ved likvidationen af selskabet. 

 

Endelig foreslås det, at hvis et udbetalende selskab, enten forsætligt eller groft uagtsomt undlader, 

at opfylde sin pligt til, at foretage en indeholdelse af renteskatten, skal straffes det med bøde. Dette 

er en udvidelser af den gældende lov, hvor det betalende selskab straffes med bødeforlæg, hvis det 

forsømmer sin pligt til, at foretage korrekt indeholdelse af udbytte- eller af royaltyskat. 

 

7.3 Økonomiske & administrative konsekvenser af lovforslaget 

I det følgende afsnit, vil jeg belyse nogle af de økonomiske konsekvenser, som det er vurderet, at 

lovforslaget vil medføre. Dette være sig både økonomiske- og administrative omkostninger, som 

bliver pålagt både det offentlige, men i væsentlig grad også det ganske erhvervsliv. 

 

7.3.1 Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Underskudsfremførsel 

Af det nye forslag, skal der som nævnt ske en begrænsning af selskabernes adgang til, at kunne 

udnytte fremførte underskud, til modregning i deres respektive positive skattepligtige indkomster. 

Der er dog indført en bundgrænse for de fremførselsberettigede underskud på op til 7,5 mio. kr., 

som altid skal kunne modregnes i den positive skattepligtige indkomst. Det resterende underskud 

kan herefter højst nedbringe den resterende positive indkomst med 60 pct. Man sikrer således fra 

myndighedernes side, at der modtages en skattebetaling fra de selskaber, som har en positiv 

skattepligtig indkomst, som overstiger de 7,5 mio. kr. Dette er 2010-niveau, og vil fremtidigt blive 

reguleret.  
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Der vil derfor, som følge af det nye lovforslag, i indkomståret 2013 ske en begrænsning af de 

skattemæssige underskud, som selskaberne kan benytte til, at nedbringe deres skattepligtige 

indkomster med. Dette vil medvirke til, at man i Danmark opnår en øget selskabsskattebetaling fra 

og med indkomståret 2013. Det underskud, som man afskære selskaberne fra, at udnytte til 

modregning i den positive indkomst det første år, er ikke tabt for selskaberne, og kan således i 

stedet fremføres til modregning, i de efterfølgende år. Der er således tale om en udskydelse af 

anvendelsen. Selskaberne kan herved anvende det fremførte underskud til, at nedbringe 

selskabsskattebetalingen i de efterfølgende indkomstår. Det der faktuelt kommer til at ske er,  at 

man fremrykker selskabernes betaling af selskabsskatten, hvilket medfører en rentefordel for det 

offentlige. Fremrykningen af skattebetalingerne betyder, at man overføre den likviditetsmæssige 

belastning fra statskassen, og over til de enkelte selskaber. Netop denne yderligere 

likviditetsbelastning er blevet mødt med megen kritik.  

 

Det er fra lovgivers side skønnet, at det fremsatte forslag vil medføre et umiddelbart merprovenu i 

indkomståret 2013 på i alt 685 mio. kr., og derved en belastning til erhvervslivet på samme beløb. 

Den varige virkning af forslaget, er vurderet til efterfølgende, at være på ca. 70 mio. kr. om året 

efter tilbageløb. Lovgivers skøn er baseret på oplysninger, om de foregående års udnyttelse af 

underskud, og er således baseret på historiske betalinger. På denne baggrund er det anslået, at 

forslaget vil medføre en begrænsning af fradragene fra underskudsfremførslen i størrelsesordenen 

2,7 mia. kr. om året. Lovgiver har endvidere kalkuleret med, at ca. 10 pct. af de samlede fremførte 

underskud fra tidligere år vil bortfalde, som følge af, at underskuddene nu skal udnyttes over en 

længere årrække. Dette medfører simpelthen, at ikke alle selskaber kan nå at udnytte de fremførte 

underskud inden, at selskabet på en eller anden måde ophøre med at eksistere.  

            

I forbindelse med gennemførelsen af det nye lovforslag, har man planlagt en etablering af et nyt 

underskudsregister, som skal være en del af digitaliseringen af selskabsselvangivelsen. 

Underskudsregistret kan bl.a. forhindre, at eksempelvis det samme underskud bliver anvendt flere 

gange af hvert selskab, da der vil ske en løbende central registrering af de enkelte selskabers 

underskud. Herved forhindres endvidere, at et underskud videreføres i en koncern, selvom det 

selskab, der har underskuddet, er udtrådt af sambeskatningen. De undersøgelser som SKAT har 

foretaget viser, at skattegabet på området udgør godt 70 mio. kr. årligt. På denne baggrund skønnes 

det, at underskudsregistret på sigt vil give et varigt merprovenu efter tilbageløb i størrelsesordenen 

25 mio. kr. Af det fremtidige umiddelbare merprovenu tilfalder 13,41 pct. kommunerne svarende til 
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ca. 90 mio. kr. vedrørende 2013. Finansårsvirkning af forslaget skønnes at være 480 mio. kr. i 2014 

og 430 mio. kr. i 2015. 

 

7.3.2 Administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget om begrænsning af adgangen til, at udnytte fremførselsberettigede underskud medfører et 

behov for, at Skatteministeriet udvikler et digitalt underskudsregister. Dette skønnes med nogen 

usikkerhed, at ville indebære administrative engangsomkostninger på ca. 20 mio. kr. samt udgifter 

til udvikling af EDB, som løber op i 1,8 mio. kr. om året, og som ventes at skulle betales de 3 første 

år. Udover ovenstående udvikling af EDB, har man fra lovgivers side skønnet, at det nye lovforslag 

om begrænsning af selskabernes adgang til, at udnytte fremførselsberettigede underskud, at medføre 

løbende omkostninger på ca. 1 mio. kr. vedr. den løbende it-drift. Forslaget om solidarisk hæftelse 

skønnes ikke at medføre administrative omkostninger af betydning. Det samlede lovforslag, som 

blev fremsat her i april 2012 skønnes i alt, at medføre engangsomkostninger på ca. 23 mio. kr., og 

ydermere løbende omkostninger på ca. 1,4 mio. kr.. 

 

7.3.3 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 

Det nye lovforslag har også konsekvenser på den anden side af bordet, og det er måske her, at langt 

de største konsekvenser vil opstå. Det forslåede omkring begrænsningen af underskudsfremførsel, 

vil for selskaberne indebære, at de som nævnt bliver udsat for en yderligere likviditetsbelastning i 

en tid, hvor man måske i forvejen er presset. Årsagen til forskydningen i likviditetsbelastningen er, 

at adgangen til udnyttelse af fremførselsberettigede underskud fører til, at selskaberne skal betale 

selskabsskatten tidligere, end hvad der har været tilfældet under gældende regler. Selskaber der har 

en positiv skattepligtig indkomst, som i indkomståret overstiger bundgrænsen på de 7,5 mio. kr. 

(2010-niveau) kan således efter forslaget ikke anvende fremførselsberettigede underskud til 

modregning af den skattepligtige indkomst således, at denne nedbringes til nul. Disse selskaber vil 

derfor få fremrykket deres skattebetalinger i forhold til de tidligere regler. 

 

Selskaber, der har en negativ skattepligtig indkomst, vil ikke umiddelbart blive berørt af det nye 

forslag. Eksempelvis vil forskningstunge innovative selskaber og iværksættere, der typisk har store 

underskud i de første år, først skulle betale selskabsskat det år, hvor der reelt præsteres et overskud, 

og når selskabet har en positiv skattepligtig indkomst på mere end 7,5 mio. kr.. 
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Som en følge af, at underskuddene nu skal udnyttes over en længere periode, end hvad der hidtil har 

været gældende, vil der i højere grad ske en udhuling af den reelle værdi af de 

fremførselsberettigede underskud. Desuden vil der ske det, at en del af de fremførte underskud, ikke 

vil kunne nå, at blive anvendt i selskabernes levetid, og dermed vil disse gå endeligt tabt for 

selskaberne. Man mener fra lovgivers side, at begrænsningen i underskudsfremførslen vil føre til et 

mindre fald i antal virksomheder, som vil investere i Danmark, og dermed vil man formindske det 

forventede afkast af disse investeringer.  

 

Forslaget om udvidelse af hæftelsen inden for en sambeskatningskreds, vurderes normalt ikke, at 

ville have erhvervsøkonomiske konsekvenser, men kan i visse situationer have en mindre negativ 

virkning på markedsværdien af sambeskattede virksomheder. 

 

7.3.4 Administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget vedrørende underskudsfremførsel kan i et vist omfang medføre øgede administrative 

omkostninger for de selskaber, der omfattes af forslaget. Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt at have 

nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

7.4 FSR’s bemærkninger til det nye forslag L 173 

FSR har sammen med en lang liste af andre organisationer primo 2012 modtaget udkastet til det 

fremsatte lovforslag, som i første omgang blev udsendt i høring. Ligesom i de foregående afsnit, har 

jeg ved gennemgang af FSR’s svar, fokuseret p  omr derne omkring underskudsbegrænsning og 

den udvidede hæftelse blandt sambeskattet selskaber. Det er min klare opfattelse, at FSR’s svar i 

høj grad er farvet af, at vi som revisorer både skal fungere, som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

men så sandelig også skal agere som kundens mand. I deres bemærkninger til forslaget omkring 

begrænsning i adgangen til fremførsel af underskud, fremhæver FSR i sær det øgede pres på 

likviditeten, som det nye forslag uden tvivl vil medfører for selskaberne. Endvidere stilles der 

spørgsmål tegn ved, om indtægterne ved det kalkulerede merprovenu i statskassen, kan opveje de 

omkostninger der kan vise sig at komme, med de mange mulige konkurser, som følge af, at de 

svageste virksomheder simpelthen må give op. En betragtning som jeg sagtens kan tilslutte mig, og 

hvor jeg ydermere nemt kan forestille mig, at man virksomhederne mister deres engagementer i 

deres respektive kreditinstitutter, som følge af regnskaber med usikkerhed om fortsat samt 

manglende evne til tilbagebetaling af de lånte midler. FSR fremhæver ydermere, at man pålægger 

en yderligere administrativ byrde for selskaberne, som skal sætte sig ind i forholdsvis komplicerede 
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regler, og som i givet fald både vil koste både mere tid hos de erhvervsdrivende, men også flere 

udgifter til rådgivere etc.. Afslutningsvist skal det nævnes, at man i FSR mener, at forslaget om 

underskudsbegrænsning, rammer for bredt blandt selskaberne, og at organisationen derfor har 

anbefalet Skatteministeriet, at lave en fokuseret indsats mod de selskaber, som efter deres mening 

opbygger uberettiget underskud i Danmark
65

. Efter min mening rammer man mange selskaber, som 

på rette vis har oparbejdet skattemæssige underskud grundet tidligere foretagne investeringer, og 

som grundet selskabets ophør, ikke når at anvende underskuddet. Disse tilfælde bør ikke rammes på 

samme måde, og jeg mener derfor, at man burde klassificere de enkelte selskaber, og ikke blot 

skære alle over én kam.  

 

Til afsnittet omkring udvidelse af hæftelsen blandt sambeskattet selskaber, stiller FSR også 

spørgsmålstegn. Man rammer her en bred skare af selskaber, herunder de minoritetsaktionærer, som 

der eksisterer i mange sambeskatningskredse, og hvor de underliggende selskaber ikke ejes 100 %. 

Man mener ikke fra FSR’s side, at man bør straffe disse minoritetsaktionærer, og man bør s ledes 

ikke lade disse hæfte for andre selskabers skatter, blot fordi at nogle selskaber har misligholdt deres 

forpligtelse til indeholdelse af skatterne mv.. Disse minoritetsaktionærer er jo oftest ”tvunget” ind i 

en sambeskatning, som følge af deres ejerskab af en portion aktier i et tilfældigt selskab. FSR går 

endvidere så langt, at de foreslår at man kun bør hæfte solidarisk for de skatter, som kan henføres til 

selskaber, som er ejet 100 %. Alternativt skulle man ændre reglerne omkring den obligatoriske 

nationale sambeskatning således, at denne udelukkende ville gælde ved 100 % ejerskab
66

. Man ser 

ligeledes denne del af forslaget, som en skærpelse af de gældende regler, hvor virksomhederne også 

på dette område vil blive påført ekstra administrative byrder. Endvidere fremføres det, at man i 

virksomhederne kan få svært ved, at overskue de øgede hæftelsesforhold, ligesom at det kan skabe 

problemer over udenlandske långivere og investorer, og i værste fald få disse skræmt væk.  

 

Alt i alt kan det konkluderes, at FSR ser med nogen skepsis på det nye lovforslag. Dette tror jeg 

ikke kun er fordi, at man står som repræsentanter for de mange virksomheder, men skal også ses i et 

overordnet økonomisk perspektiv. En fremtid med mange mulige konkurser, og hvor investorerne i 

fællesskab flygter fra Danmark og finder andre vækstmarkeder, vil stille fædrelandet i en utrolig 

svær og ugunstig situation, hvor man vil miste terræn i forhold til vores konkurrenter.    
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 FSR’s svar p  lovslaget - 1. marts 2012, side 2 
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 FSR’s svar p  lovslaget - 1. marts 2012, side 4-5 
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7.5 Eksempler – underskudsbegrænsning og betydningen for skattebetalingen 

I det følgende afsnit vil jeg forsøge, at belyse hvilken betydning det nye lovforslag L 173 af 

25.04.2012, har for selskabernes anvendelse af underskud og betaling af selskabsskat. Jeg har til 

brug for opgaven, opstillet nogle tænkte eksempler, og det er således bekendt for opgaveskriver, at 

der er tale om teoretiske situationer, som i praksis vil kunne påvirkes af flere forhold. Forhold som 

der ikke er indkalkuleret i disse eksempler for forenklingens skyld.   

Eksempel 1 

I det første eksempel, vises konsekvenserne af de nye lovforslag L 173 i et tænkt og forsimplet 

eksempel. Hele beregningsafsnittet vedrørende nedenstående eksempel er vedlagt som bilag 1:  

 

Tabel/figur 16 - Egen tilvirkning 

Tallene er opsummeret for et enkelt selskab, og viser forskellen over en 5 års periode. Det bekræftes 

ved ovenstående forsimplet eksempel, at betalingen af selskabsskatterne både fremrykkes og 

forøges, set over den fremstillede periode. I det konkrete eksempel, har selskabet et fremførselsbart 

underskud på 200 mio., og en skattepligtig indkomst på 50 mio. i hvert af de 5 år. Det kan af 

ovenstående figur ses, at selskabet efter hidtil gældende regler, frit kan anvende underskuddet 

således, at selskabets skattebetalinger bliver nul de første 4 indkomstår. Først i det femte 

indkomstår, hvor underskuddet er endeligt brugt, skal selskabet betale selskabsskat. Efter de 

foreslåede regler, kommer selskabet til, at betale selskabsskat i alle årene, idet selskabets samlede 

indkomst overstiger bundgrænsen på 7,5 mio. kr. årligt. Derfor begrænses selskabets 

underskudsfremførsel efter de nye regler med 60 %  således, at den resterende indkomst efter 

modregning af de 7,5 mio., blot kan nedbringes med 60 %. Man sikrer herved, at selskaber altid 

skal betale selskabsskat, såfremt den skattepligtige indkomst er over de 7,5 mio.. I det konkrete 

eksempel betyder det, at selskabets skattepligtige indkomst over en 5 årig periode forhøjes med 35 

mio., og at selskabets skattebetalinger fremrykkes, og, at der derved betales i alt 8,75 mio. kr. mere 

Opsummering,	beløb	i	t.kr. År	1 År	2 År	3 År	4 År	5 Samlet

Skattepligtig	indkomst,	gældende	regler - 								 - 									 - 									 - 									 50.000		 50.000								

Skattepligtig	indkomst,	foreslåede	regler 17.000		 17.000		 17.000		 17.000		 17.000		 85.000								

Difference	(+/-) 35.000								

Skattebetaling,	gældende	regler - 								 - 									 - 									 - 									 12.500		 12.500								

Skattebetaling,	foreslåede	regler 4.250				 4.250					 4.250					 4.250					 4.250					 21.250								

Difference	(+/-) 8.750										
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til SKAT, end hvad det havde været tilfældet efter de gældende regler. Dog vil skattebetalingerne 

over tid være ens, såfremt fremførte underskud ikke fortabes endeligt. 

Eksempel 2 

I dette beregningseksempel vises, hvordan en koncern påvirkes, af de nye 

underskudsbegrænsningsregler. Der er i eksemplet taget udgangspunkt i en koncern, som er 

bestående af i alt 3 selskaber, A, B og C. Nedenfor vises i figur 17, hvordan underskuddet 

begrænses i forhold til de nugældende regler. Der tages udgangspunkt i en 

sambeskatningsindkomst, som både er positiv før og efter, at underskuddene modregnes: 

 

Figur/tabel 17 – Egen tilvirkning med inspiration fra L 173 af 25.04.2012 

Af ovenstående tabel kan det ses, at koncernens anvendelse af det fremførte underskud, begrænses 

med 12 mio. kr. det pågældende indkomstår. Efter modregning af de første 7,5 mio., som altid er 

fradragsberettiget, kan den resterende del af overskuddet maksimalt nedbringes med 60 %. Denne 

begrænsning medføre i det pågældende indkomstår, at koncernens skattepligtige indkomst forøges.  

 

Efterfølgende gælder det, at hvis et sambeskattet selskab eksempelvis modregner egne underskud 

for flere tidligere indkomstår, og skal der ske en forholdsmæssig begrænsning, af en del af de 

anvendte underskud, som følge af de forslåede regler, så skal de yngste underskud begrænses først. 

Herved opretholdes det nugældende princip om, at de ældste underskud modregnes først. Derfor 

beregnes en forholdsmæssig andel, som i det konkrete eksempel udgør 84 %. Den forholdsmæssige 

andel beregnes som det underskud der maksimalt kan modregnes i året, dividere med det totale 

underskud.  

 

F ø r u n d e r s k u d s b e g r æ n s n in g B e lø b  t . k r .

S u m m e n  a f  d e  s a m b e s k a t t e d e  s e ls k a b e r s in d k o m s t  i  in d k o m st å r e t  f ø r  m o d r e g n in g  a f  u n d e r s k u d  f o r  t id l ig e r e  å r 1 0 0 .0 0 0              

M o d r e g n e t  u n d e rs k u d  fo r  t id lig e r e  å r 7 5 .0 0 0                

S k a t t e p l ig t ig  s a m b e s k a t n in g s i n d k o m s t 2 5 .0 0 0                

E f te r u n d e r s k u d s b e g r æ n s n in g

S u m m e n  a f  d e  s a m b e s k a t t e d e  s e ls k a b e r s in d k o m s t  i  in d k o m st å r e t  f ø r  m o d r e g n in g  a f  u n d e r s k u d  f o r  t id l ig e r e  å r 1 0 0 .0 0 0              

7 , 5  m io . k r . e r a lt id  f r a d r a g s b e r e t t ig e t 7 .5 0 0  -                  

9 2 .5 0 0                

R e s te r e n d e  o v e r s k u d  m å  n e d b r in g e s  m e d  m a k s im a lt  6 0  p c t . (9 2 . 5 0 0  ×  6 0  p c t .) 5 5 .5 0 0                

S k a t t e p l ig t ig  s a m b e s k a t n in g s i n d k o m s t  e f t e r  u n d e r s k u d s m o d r e g n in g  (1 0 0 .0 0 0  –  (7 .5 0 0  +  5 5 .5 0 0 ) ) 3 7 .0 0 0                

U n d e r s k u d  d e r k a n  m o d re g n e s  ( 7 .5 0 0  +  5 5 . 5 0 0 ) 6 3 .0 0 0                

F o rh o ld s m æ ss ig  a n d e l  a f  f r e m f ø r se ls b e r e tt ig e t u n d e r s k u d  e f te r  S E L  §  1 2 , s t k .  2 .  (6 3 . 0 0 0 / 7 5 . 0 0 0 ) 0 ,8 4                     
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Nedenfor i figur 18, ses oplysninger om koncernens underskud for tidligere år: 

 

Figur/tabel 18 – Egen tilvirkning med inspiration fra L 173 af 25.04.2012 

Det ses af ovenstående, at der i koncernen haves et enkelt særunderskud fra tidligere år på 45 mio., 

som haves i selskabet A. Endvidere er der opstået underskud under sambeskatningen på i alt 30 

mio. kr., som fordeles på selskab B og C, med henholdsvis 5 mio. og 25 mio.. I det følgende vil jeg 

illustrere, hvordan den forholdsmæssige begrænsning af underskuddene, vil påvirke den 

pågældende koncern: 

 

Figur/tabel 19 – Egen tilvirkning med inspiration fra L 173 af 25.04.2012 

Af figuren ovenfor kan man se, at det enkelte selskabs anvendelse af underskud begrænses 

forholdsmæssigt med 84 %, som svarer til det totale modregningsberettiget underskuds andel af det 

totale underskud. Således kan der i alt for det pågældende indkomstår anvendes 63 mio., som det 

også tidligere er vist, mens de resterende 12 mio., kan fremføres til anvendelse i senere indkomstår, 

med en fordeling, som det fremgår af punkt 1, 2 og 3. 

 

Den samlede betydning af underskudsfordelingen- og begrænsningen er opsummeret i nedenstående 

figur, hvoraf det kan ses, hvilke selskaber der anvender underskuddene i årets fordeling samt, 

hvordan den skattepligtige indkomst fordeler sig på de enkelte selskaber: 

Selskab	

C

B

A

Sambeskatningsunderskud

25.000																																						

Særunderskud

5.000																																								

- 																																												

- 																																																														

- 																																																														

45.000																																																								

Indkomståret	2013

A B C

Modregningsberet-
tiget	underskud	

efter	begrænsning

Begrænset	
underskud

								90.000				 -								15.000				 							25.000				
-						45.000				 																		-						 																-						 -																		37.800				 -					7.200				
								45.000				 -								15.000				 							25.000				

																-						 																		-						 -						25.000				 -																		21.000				 -					4.000				
								45.000				 -								15.000				 																-						
-						15.000				 										15.000				 																-						
								30.000				 																		-						 																-						
-								5.000				 												5.000				 																-						 -																				4.200				 -								800				
								25.000				 																		-						 																-						
-								7.200				 -														800				 -								4.000				 -																		63.000				 -			12.000				

	(1) 	(2) (3)

1)	Fremførselsberettiget	underskud	udgør	det	begrænsede	særunderskud,	der	tilbageføres	til	A.
2)	Fremførselsberettiget	underskud	på	800	udgør	B’s	andel	af	det	begrænsede	underskud	anvendt	af	A
3)	Fremførselsberettiget	underskud	på	4.000	udgør	den	del	af	eget	underskud	der	tilbageføres	til	C

Underskud	til	fremførsel	ultimo	2013	
(efter	begrænsning)

Indkomst	herefter
Underskud	fra	tidligere	indkomstår	
Indkomst	herefter
Underskud	i	2013	fordeles

Forholdsmæssigt	
(63.000/75.000	=	0,84)

Efter	begrænsning

Indkomst	herefter
Egne	underskud	modregnes

Indkomst	herefter
Særunderskud	modregnes

Før	begrænsning

Indkomst	til	sambeskatning
Selskab
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Figur/tabel 20 – Egen tilvirkning med inspiration fra L 173 af 25.04.2012 

Eksempel 3 

Vi har set, at selskaberne fra og med indkomståret 2013, vil blive begrænset i adgangen til 

fremførsel af underskud. Forslaget betyder, at man fra lovgivers side har sikret skattebetalinger fra 

selskaberne, såfremt de har en skattepligtig indkomst som overstiger 7,5 mio. kr.. Forslaget 

medfører en øget likviditetsmæssig belastning for selskaberne, idet deres udnyttelse af 

underskuddene bliver udskudt, og samtidig bliver skattebetalingerne fremrykket. Jeg vil derfor i 

dette eksempel forsøge, at vise hvad selskaberne eksempelvis kan gøre for, at undgå denne 

likviditetsbelastning. Eksemplet omhandler et selskab A, som har et oparbejdet fremførselsbart 

underskud, og som har oparbejdet ikke-afskrivningsberettiget goodwill. Jeg vil i eksemplet vise, 

hvad der vil ske med skattebetalingerne, hvis selskab A ikke foretager sig noget kontra hvis selskab 

A sælger ud af deres aktiver til et nystiftet selskab.   

Første del af eksemplet fremgår nedenfor: 

1. Selskab A har fremførselsbart underskud på 500 mio. kr. 

2. Der kalkuleres med en skattepligtig indkomst på 50 mio. kr. pr. år. 

  

Figur/skema 21 – Egen tilvirkning  

Selskab

Indkomst	i	året	før	

underskudsfordeling	
og	begrænsning

Anvendte	og	

fordelte	
underskud

Skattepligtig	
indkomst	
efter	
underskuds-

fordeling	og	
begrænsning

A 90.000																							 57.000	-					 33.000									
B 15.000	-																						 15.000						 - 															
C 25.000																							 21.000	-					 4.000											

100.000																					 63.000	-					 37.000								

2 0 1 2  B e l ø b  

Å r  1  i t .k r .  

S k a t t e p l ig t ig  in d k o m s t 5 0 .0 0 0           

U n d e r s k u d  t il  m o d r e g n in g :

F u ld  m o d r e g n in g / f r e m f ø r s e l 5 0 .0 0 0  -          

( lo v f o r s la g e t e r  g æ ld e n d e  f ra  in d k o m s t å r e t 2 0 1 3 ) -                 

5 0 .0 0 0  -          

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  f r e m f ø r s e l -                 

S e ls k a b s s k a t -                 
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I indkomståret 2012 får selskab A en skattepligtig indkomst på nul, da de i dette år kan modregne 

deres underskud fra tidligere år ubegrænset. Dette skyldes, at lovforslaget først har betydning for 

indkomståret 2013. Fra og med indkomståret 2013, ser situationen umiddelbart anderledes ud, 

hvilket illustreres nedenfor. Indkomstforholdene er de samme, som er nævnt ovenfor i punkt 1 og 2, 

dog nu med 450 mio. kr. i underskudsfremførsel, da selskabet har anvendt 50 mio. i 2012: 

 

Figur/skema 22 – Egen tilvirkning 

I ovenstående figur kan det ses, at selskab A ikke længere kan fremføre deres underskud fra 

tidligere år ubegrænset. Bundfradraget på 7,5 mio. kan altid fradrages, hvor begrænsningen først 

sker efter modregning af dette. Efterfølgende kan det ses, at der blot kan udnyttes 25,5 mio. til 

modregning af den resterende positive skattepligtige indkomst, hvilket svarer til 60 %, og som er 

det tilladte efter de nye regler. Selskab A kan således maksimalt udnytte 33 mio. af sit 

fremførselsberettiget underskud fra tidligere år, hvilket medføre en skattebetaling på 4,25 mio. for 

selskab A i 2013 og fremefter, forudsat at indkomsten holdes konstant. 

  

I anden del af eksemplet, vælger selskab A, at sælge ud af deres aktiver, hvilke sælges til et nystiftet 

selskab B. Der er tale om goodwill, som sælges videre til selskab B. Præmissen for andel del af 

eksemplet fremgår nedenfor: 

3. Selskab A sælger ultimo 2012 goodwill til 500 mio. kr. til et nystiftet selskab B 

4. Selskab A har fortsat 500 mio. kr. i underskud til fremførsel 

5. Selskab B afskriver goodwill skattemæssigt med 1/10 

 
I indkomståret 2012, får selskab A en skattepligtig indkomst på 50 mio., som fremkommer ved, at 

man modtager betaling på 500 mio. for det solgte goodwill til selskab B, og ydermere præsteres der 

et resultat af driften på 50 mio.. Heri kan selskab modregne deres underskud fra tidligere år fuldt ud. 

2 0 1 3  - >  B e l ø b  

 i t .k r .  

S k a t t e p l ig t ig  in d k o m s t 5 0 .0 0 0           

U n d e r s k u d  t il  m o d r e g n in g :

B u n d g r æ n s e  7 ,5  m io . (a lt id  f r a d r a g ) 7 .5 0 0  -            

B e g r æ n s n in g ,  6 0  %  a f  r e s te r e n d e  o v e r s k u d 2 5 .5 0 0  -          

3 3 .0 0 0  -          

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  f r e m f ø r s e l 1 7 .0 0 0           

S e ls k a b s s k a t 4 .2 5 0             
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Selskab B får et skattepligtig indkomst på minus 50 mio., som følge af de skattemæssige 

afskrivninger på goodwill. Dette fremgår samlet i figuren nedenfor: 

 

Figur/skema 23 – Egen tilvirkning 

Der er nu tale om en sambeskatning, hvori selskab A og B begge deltager. Af figuren ovenfor ses 

det, at koncernens samlede skattepligtige indkomst i 2012 samlet ender med et nul. Nedenfor 

belyses situationen fra og med indkomståret 2013, og frem til året, hvori koncernen kommer til at 

betale selskabsskat for første gang siden koncernetableringen. Dette illustreres i figur/skema 24 og 

25: 

 

Figur/skema 24 – Egen tilvirkning 

Ovenstående skema viser fortsat, at koncernen i det tænkte eksempel i perioden 2013 til 2021, ikke 

ville skulle betale selskabsskat, da koncernen i denne periode ligeledes kommer ud med en 

skattepligtig indkomst på nul Dette sker ved, at selskab A ingen aktivitet har, og derved ikke 

påvirker skatteregnskabet. Selskab B som har erhvervet goodwill fra selskab A har nu et 

skattepligtigt resultat på 50 mio., som modsvares af de skattemæssige afskrivninger på 50 mio.. 

Man har således vekslet et stort underskud i selskab A til et afskrivningsgrundlag i selskab B, idet 

dette selskab kan afskrive på det erhvervede goodwill, og som medføre at skattebetalingerne 

2012
År	1 Selskab	A Selskab	B 	I	alt	

Resultat	før	skat 550.000		 - 											 550.000												
Skattemæssige	afskrivninger	goodwill,	1/10 50.000	-			 50.000	-													

Underskud	til	modregning:

Fuld	modregning/fremførsel 500.000	-	 - 											 500.000	-											
(lovforslaget	er	gældende	fra	indkomståret	2013) - 											 - 											 - 																				

500.000	-	 - 											 500.000	-											

Skattepligtig	indkomst	efter	fremførsel 50.000				 50.000	-			 - 																				

Selskabsskat - 																				

Beløb	i	t.kr.

2013	-	2021
Selskab	A Selskab	B 	I	alt	

Skattepligtig	indkomst - 											 50.000				 50.000														
Skattemæssige	afskrivninger	goodwill,	1/10 - 											 50.000	-			 50.000	-													

Underskud	til	modregning:

Bundgrænse	7,5	mio.	(altid	fradrag) - 											 - 											 - 																				
Begrænsning,	60	%	af	resterende	overskud - 											 - 											 - 																				

- 											 - 											 - 																				

Skattepligtig	indkomst	efter	fremførsel - 											 - 											 - 																				

Selskabsskat - 																				

Beløb	i	t.kr.
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udskydes til 2022. Derved opnår selskaberne en bedre likviditet, end hvis selskab A blot havde kørt 

videre med det store oparbejdet underskud. Betydningen af dette er med andre ord, at koncernens 

skattemæssige resultat i ovenstående periode vil forblive nul, såfremt de fremsatte forudsætninger 

holdes konstante. Koncernen vil således først i 2022 skulle betale selskabsskat, hvilket illustreres i 

nedenstående skema: 

 

Figur/skema 25 – Egen tilvirkning 

I indkomståret 2022 vil selskab B ikke længere have skattemæssige afskrivninger på goodwill, som 

kan modsvares i det skattepligtige resultat, hvilket vil betyde, at der skal svares skat af det 

præsterede overskud på 50 mio.. Koncernen får således en selskabsskat på 12,5 mio. i indkomståret 

2022, hvilket er koncernens første skattebetaling siden indkomståret 2012, hvor selskab B blev 

stiftet. Forskellen i likviditetsbelastningen holdes op imod hinanden i skemaet nedenfor, hvoraf man 

klart kan se, at selskaberne efter de nye regler, vil blive belastet hårdere på likviditeten, såfremt der 

bæres rundt på store underskud fra tidligere år, præsteres et resultat på mere end 7,5 mio., og 

endeligt ikke foretager sig noget. Forskellen er illustreret i nedenstående skema: 

 

Figur/skema 26 – Egen tilvirkning 

Ovenstående opsummering af skattebetalingerne i det tænkte eksempel viser, at selskab A belastes 

med 4,25 mio. allerede fra indkomståret 2013, såfremt der ikke foretages et frasalg af goodwill til et 

nystiftet selskab B. Ved stiftelsen af dette selskab samt frasalget af goodwill, udskydes 

skattebetalingen til indkomståret 2022. Der opnås derved en likviditetsbesparelse i perioden på i alt 

30 mio., som for de fleste selskaber og koncerner vil udgøre en betydelig sum. Det er dog vigtigt at 

bemærke, at det opstillede eksempel er et tænkt eksempel, som er opbygget med det primære 

2022
Selskab	A Selskab	B 	I	alt	

Skattepligtig	indkomst - 											 50.000				 50.000														
Skattemæssige	afskrivninger	goodwill,	1/10 - 											 - 											 - 																				

Underskud	til	modregning:

Bundgrænse	7,5	mio.	(altid	fradrag) - 											 - 											 - 																				
Begrænsning,	60	%	af	resterende	overskud - 											 - 											 - 																				

- 											 - 											 - 																				

Skattepligtig	indkomst	efter	fremførsel - 											 50.000				 50.000														

Selskabsskat 12.500														

Beløb	i	t.kr.

O p s u m m e r i n g ,  

s k a t t e b e t a l in g e r 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 S a m le t

M e d  a k tiv e r -     4 .2 5 0    4 .2 5 0    4 . 2 5 0    4 .2 5 0      4 . 2 5 0    4 . 2 5 0    4 . 2 5 0      4 .2 5 0     4 . 2 5 0    4 .2 5 0      4 2 .5 0 0      

F r a s a lg  a f  a k t iv e r -     -        -        -        -          -        -        -          -         -        1 2 .5 0 0    1 2 .5 0 0      

D i f fe r e n c e -     4 .2 5 0  -   4 .2 5 0  -   4 .2 5 0  -   4 .2 5 0  -    4 .2 5 0  -   4 .2 5 0  -   4 .2 5 0  -    4 .2 5 0  -    4 .2 5 0  -   8 .2 5 0      3 0 .0 0 0     
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formål, at illustrere hvad selskaberne måtte have af muligheder for, at imødekomme de nye regler 

om underskudsbegrænsningen. Det er endvidere vigtigt at tilføje, at der er tale om en 

skatteudskydelse for selskaberne og ikke en decideret besparelse, da skattebetalingen set over tid, 

vil blive den samme. Hvis ovenstående situation eksempelvis blot forlænges til indkomståret 2026, 

vil de samlede skattebetalinger således være lige store. Dog kan selskaberne nemt komme i en 

situation, hvor der er oparbejdet så store historiske underskud, at disse ikke når at blive brugt, 

førend selskabets levetid ophører. Derved vil selskabet naturligt fortabe retten til anvendelse af dette 

underskud, og det vil i sådanne tilfælde blive dyrere for selskaberne. 

8. Konklusion 

I nærværende opgave har jeg ønsket, at formidle en teoretisk gennemgang af reglerne for 

obligatorisk national sambeskatning. Området national sambeskatning er gennemgået og analyseret, 

hvor mit fokusområde hovedsageligt har været på reglerne omkring den nye koncerndefinition, som 

blev vedtaget ved lov nr. 516 af 12.06.2009, og som senere blev indført året efter, nærmere bestemt 

den 01.03.2010. En koncern er, en økonomisk sammenslutning af juridiske selvstændige selskaber, 

og koncernen består i henhold til SEL § 31 C af et moderselskab og dennes datterselskaber. Der 

lægges vægt på de nye regler jf. L 516, og de tidligere regler for koncerndefinitionen er derfor kun 

kort beskrevet, da opgaven ikke har haft til formål, at beskrive selve overgangen til de nye regler.  

 

Endvidere er der taget udgangspunkt i de nye sambeskatningsregler, som blev indført ved lov nr. 

426 af 06.06.2005, hvor man indførte obligatorisk national sambeskatning, og hvor man samlede 

reglerne om sambeskatning under et. Disse ændringer kom, som følge af ændringerne i anparts- og 

aktieselskabsloven, hvor man ændrede koncernbegrebet både regnskabsretligt og skatteretligt, med 

det fælles formål, at man ønskede en harmonisering med det anførte i den internationale 

regnskabsstandard, IAS 27. Koncerndefinitionen i årsregnskabsloven er således i overensstemmelse 

med koncerndefinitionen i IAS 27, og da koncerndefinition i sambeskatningsøjemed efter indførelse 

af reglerne om obligatorisk national sambeskatning ligger sig op af reglerne i ÅRL, blev 

selskabsskattelovens § 31 C således også ændret. SEL § 31 C var herefter også i overensstemmelse 

med IAS 27.  

 

Én af hjørnestene ved ændringerne af loven var, at koncerndefinitionen i SEL § 31 C fra dette 

tidspunkt ændrede principper i forhold til koncernetablering. Hvor man tidligere havde baseret 

koncernforbindelsen ud fra et perspektiv om ejerandele, blev der nu i højere grad lagt vægt på, 
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hvem der reelt besidder den bestemmende indflydelse i et underliggende selskab. Dette har reelt 

medført, at der kan være etableret koncernforbindelse mellem selskaber, uagtet at der formelt set 

ikke ejes kapitalandele i det underliggende selskab. Ændringerne betød endvidere, at tidligere 

selskaber med en ejerandel på mere end 50 % i et underliggende selskab, nu ikke længere 

automatisk var moderselskabet, såfremt et andet selskab reelt besidder den bestemmende 

indflydelse, hvilket kunne være aftalt i en ejeraftale m.v.. Selve koncernbegrebet og tegn på 

koncernindikationerne er i opgaven gennemgået, hvor der gives forskellige muligheder for 

koncernetablering, og hvornår en sådan foreligger.  

 

Administrationsselskabet er det selskab i koncernen, som kan siges at have kontakten med SKAT. 

Det betyder, at det er administrationsselskabet, der modtager den overskydende skat, afregner 

koncernens skat, samt fordeler sambeskatningsbidraget mellem de enkelte selskaber i koncernen. 

Det er koncernens øverste moderselskab, der skal være administrationsselskab. Såfremt der ikke 

findes et øverste dansk moderselskab, kan et af flere sideordnede datterselskaber dog i en sådan 

situation, blive udpeget som koncernens administrationsselskab. Sker der det, at en koncern får et 

nyt administrationsselskab, så overtager dette nye administrationsselskab det gamle 

administrationsselskabs rettigheder og forpligtigelser.  

 

Alle de deltagende selskaber i en koncern, skal følge administrationsselskabets indkomstår, hvilket i 

praksis betyder, at der skal ske tvungen omlægning af indkomstår i forbindelse med indtræden i 

sambeskatningen, hvis ikke selskabet i forvejen har samme indkomstår, som 

administrationsselskabet. 

 

En af de helt elementære fordele ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten er, at et selskabs 

underskud kan udnyttes af et andet selskab i koncernen, hvilket gælder for de selskaber der indgår i 

sambeskatningen. Sambeskatningsindkomsten består af den skattepligtige indkomst fra alle de 

sambeskattede selskaber, som efter at hvert enkelt selskab har opgjort deres respektive 

skattepligtige indkomst, bliver lagt sammen til en fælles skattepligtig indkomst. Denne opgørelse af 

sambeskatningsindkomsten skal omfatte alle selskabernes skattepligtige indkomst, hvilket 

indebærer, at også selskaber som ikke er ejet 100 % af moderselskabet skal indgå i opgørelsen. Ved 

sådanne tilfælde, hvor der ikke foreligger et 100 % ejerskab, medtages alligevel hele 

datterselskabets skattepligtige indkomst i sambeskatningsindkomsten. Dette må siges at være en af 

fordelene ved sambeskatningen, eftersom det ellers ville give store administrative byrder, at skulle 

fordele skatten forholdsmæssigt. 
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Som det nævnes, må underskud siges at være et af de væsentligste områder, idet der åbnes op for 

modregning i positiv indkomst på tværs af koncernen. Selskaber med overskud et pågældende år, og 

som anvender et andet selskabs underskud, skal betale et beløb svarende til 25 % af det underskud, 

som er udnyttet. Et selskab der udnytter et andet selskabs underskud, er derfor forpligtet til, at 

foretage betaling af et beløb til administrationsselskabet, som svarer til skatten af det underskud, 

som det pågældende selskab har udnyttet i indkomståret. I sambeskatningen finder der 3 former for 

underskud, som er særunderskud, underskud indenfor indkomståret, samt fremførte 

sambeskatningsunderskud fra tidligere år. Disse underskud skal anvendes i den nævnte rækkefølge. 

Ydermere kan særunderskuddene kun anvendes af det selskab, som måtte have oparbejdet dette 

inden, at koncernforbindelsen etableres.  

 

Hvordan disse regler fungerer, og hvilken betydning sambeskatningen har i praksis for de 

sambeskattede selskaber, er forsøgt illustreret ved et simpelt eksempel i afsnit 5. Den tvungne 

sambeskatning har i praksis ikke haft den store betydning for koncerner, der både har over- og 

underskudsgivende selskaber, da de typisk allerede forinden lovforslagets vedtagelse, var frivilligt 

sambeskattede. For koncerner med udelukkende overskudsgivende selskaber samt mindre 

koncerner, har den tvungne sambeskatning derimod betydet en ændring i en række arbejdsgange og 

en forøgelse af den administrationsmæssige byrde. 

 

Reglerne i praksis kan være svære at overskue for kapitalejerne i de enkelte selskaber, da reglerne 

gennem tiden er blevet ændret adskillige gange. Dertil skal det siges, at man på tværs af de enkelte 

selskaber mange gange ser, at der etableres aftaler mellem disse, og at de enkelte ejere måske ikke i 

realiteten er klar over hvad disse aftaler kan få af betydning, for beskatningen af de respektive 

selskaber. Efter ændringen af koncerndefinitionen blev der da også skabt tvivl om allerede 

etablerede koncerner, og om disse overhovedet kunne fortsætte. Der blev lagt op til, at kapitalejere 

og rådgivere i fællesskab nøje burde vurdere disse eksisterende sambeskatningskredse. Dertil kan 

nævnes, at selskaber, som ikke efter den tidligere definition kunne indgå i en sambeskatning, nu 

rent faktisk skulle inddrages i den obligatoriske nationale sambeskatning. Man kan diskutere hvor 

gennemskuelig loven er for de enkelte kapitalejere, som i mange tilfælde har rigeligt at se til, ved 

blot at passe deres forretning. Derfor ses det da også ofte, at man overlader denne vurdering til 

selskabets rådgivere i form af revisorer og advokater, som gennem deres arbejde har en bedre 

forståelse for de ret komplicerede regler.  
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Til belysning af disse tvivlssituationer, har jeg i min opgave inddraget nogle bindende svar fra 

SKAT. Her blev der i tre forskellige situationer rejst tvivlsspørgsmål om, hvorvidt det kunne 

godtgøres, at der ville foreligge koncernforbindelse mellem selskaberne, og derved sambeskatning 

til følge. En gennemgang af disse afgørelser i afsnit 3.7 viser da også, at selvom situationerne 

minder meget om hinanden, så er udfaldet ikke altid ens. De inddragne bindende svar fra SKAT 

viser med tydelighed, at der fra kapitalejernes side af, hersker betydelig tvivl om 

koncernforbindelser i praksis, og om hvornår disse opstår. De komplekse regler gør, at det på 

området bliver svært, at definere en løsning med to streger under, hvorimod det oftest handler om 

den rette argumentation i de enkelte sager. 

 

Da der efter den ny lovgivning er tvungen national sambeskatning i Danmark, er det bestemt et 

område, hvor virksomhederne skal holde et vågent øje, og konstant holde sig opdateret p   

udviklinger i retspraksis. Trods ønsket fra lovgivers side om, at forenkle disse regler om 

sambeskatning, må man blot konstatere, at dette langt fra i alle tilfælde holder stik. Ud fra mine 

gennemgåede eksempler og teoretisk gennemgang af de gældende regelsæt, kan det konkluderes, at 

der til stadighed skabes tvivl og problematikker på området. Selve koncerndefinitionen er stadig 

svær, at forstå blandt erhvervsfolk i Danmark, på trods af at reglerne skulle være forsimplet. Dog 

vurdere jeg samlet set ud fra et professionelt synspunkt, at reglerne efter det nye præmis, giver et 

bedre overblik over området, blandt andet ved, at man har samlet regulativerne samme sted i loven.  

 

I 2012 er der netop blevet fremsat i nyt lovforslag af skatteminister Thor Möger. Et forslag som 

allerede var i høring i 2011, og som fra start kom i modvind. Lovforslaget som er en del af 

Finansloven 2012, indeholder en række opstramninger indenfor erhvervslivet, hvor blandt 

underskudsbegrænsning samt ændring af hæftelsen mellem sambeskattede selskaber forslås ændret. 

Lovforslaget indeholder en række andre oplæg til ændringer, som jeg dog ikke har taget med i min 

opgave, at hensyn til omfanget og formålet med nærværende opgave.  

 

Underskudsbegrænsningen af selskabernes adgang til fremførsel af underskud herunder årets 

underskud såvel som historiske underskud, har til formål at sikre en øget og forbedret skattebetaling 

til den danske stat. Man indledte forslaget engang i 2011 med en såkaldt bundgrænse på 1 mio., 

som altid skulle kunne fradrages af selskaberne. Denne grænse blev imidlertid i ellevte time ændret 

af skatteminister Thor Möger, som måtte bøje af på sit oprindelige forslag. Bundgrænsen er i det 

fremsatte lovforslag L 173 af 25.04.2012 ændret til 7,5 mio., som selskaberne altid skal kunne 
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fradrage uden begrænsning. I en sambeskatningskreds gælder denne bundgrænse på 

sambeskatningsniveau. Man sikrer således fra lovgivers side, at såfremt selskaber præsterer 

resultater, som overstiger de 7,5 mio., så skal der svares skat til Danmark. Endvidere kalkulere man 

med, at mange selskaber har oparbejdet så store underskud gennem tiden, at disse underskud efter 

de nye regler ikke kan nå, at blive udnyttet fuldt ud, hvorfor dette vil betyde en yderligere gevinst 

for staten.  

 

Jeg har i opgaven forsøgt, at illustrere dette skisma, hvor jeg i 3 forskellige eksempler belyser, 

hvilken betydning den nye underskudsbegrænsning kan have for de enkelte selskaber. I eksempel 1 

og 2 illustreres konsekvenserne for henholdsvis et enkelt selskab og en samlet koncern, hvorimod 

jeg i eksempel 3 forsøger, at komme med et bud på, hvad selskaberne kan gøre for, at imødegå 

denne underskudsbegrænsning på en optimal måde, og derved begrænse deres respektive tab og 

likviditetsbelastninger. Eksemplerne viser klart, at selskaberne fra og med indkomståret 2013, 

udsættes for en langt større likviditetsbelastning, end hvad der er tilfældet i dag. SKAT derimod 

opnår den fordel, at deres kredittider minskes, og at et merprovenu bliver skabt til den danske 

statskasse. En mulighed for selskaberne til imødegåelse af disse udfordringer kunne være, at de 

sælger ud af deres aktiver til et nystiftet selskab. Dette er forsøgt illustreret i eksempel 3, hvor et 

selskab med et stort oparbejdet underskud, for vekslet dette til et afskrivningsgrundlag i et nystiftet 

selskab, og som får den betydning, at skattebetalingerne udskydes betydeligt, og derved den 

likviditetsmæssige belastning. Det skal dog hertil siges, at der er tale om et tænkt eksempel, som er 

søgt til formålet, og som er opbygget med det for øje, at sætte tingene lidt på spidsen, til illustration 

for problematikken.  

 

En anden ting, som med det nye lovforslag forsøges ændret er, at man ønsker en genindførsel af 

solidarisk hæftelse blandt selskaberne i en sambeskatningskreds. Denne solidariske hæftelse 

fjernede man i sin tid ved indførsel af den obligatoriske nationale sambeskatning, da man ikke 

mente, at dette længere var nødvendigt. Dette har efterfølgende givet problemer i en række konkrete 

sager, hvor SKAT ikke har kunnet få afdækket sit krav hos andre selskaber end 

administrationsselskabet. Er selskab som i nogle tilfælde har været tømt for værdier, og som andre 

selskaber i sambeskatningen har draget fordel af ved tidligere lejligheder. Derfor ønsker man fra 

lovgivers side, at man kan gøre sit krav gældende mod hvert enkelt selskab i sambeskatningen, 

hvilket betyder at de enkelte selskaber ikke kan betale sig fri af hæftelsen ved blot, at overføre et 

skattebeløb til administrationsselskabet. Dette initiativ skal være med til, at lukke et opstået hul i 

den nugældende lovgivning, som i enkelte tilfælde har kostet staten dyrt. 
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Alt i alt ser jeg det nye forslag, som en samlet opstramning af erhvervslivet, og dettes bidrag til 

statskassen. Man ønsker at erhvervslivet skal bidrage noget mere til vores fælles velfærdssamfund, 

navnlig igennem den forslåede underskudsbegrænsning. Endvidere medføre det nye lovforslag, at 

selskaberne bliver holdt i kortere snor, forstået på den måde, at man ikke ønsker nogen form for 

smutveje og anledning til skatteunddragelse fra lovgivers side, hvilket blandt andet ses med den 

ændrede hæftelse indenfor sambeskatningen. Lovforslag L 173 skal i bund og grund skabe forøget 

indtægter til staten, og skal samtidig bringe en større grad af gennemsigtighed omkring de enkelte 

selskabers skattebetalinger. Man kan så være mere eller mindre uenig i måden det bliver gjort på, 

hvor mange selskaber bliver hårdt ramt på navnlig likviditeten, men som også bliver pålagt en større 

administrativ byrde. Jeg tror personligt, at mange selskaber fortsat vil blive berørt af de nye 

underskudsbegrænsninger, trods det faktum, at man i sidste øjeblik valgt at hæve bundgrænsen til 

7,5 mio.. Man rammer en bred skare af selskaber, hvor man efter min mening burde iværksætte ne 

mere fokuseret indsats, og derved ikke skære alle selskaber over en kam.   

 

Endvidere er jeg af den overbevisning, at man skaber et akut likviditetsbehov hos selskaberne. Et 

behov for likviditet, som mange selskaber ikke kan opfylde, da selskaberne netop gennem tiden har 

oparbejdet store skattemæssige underskud, blandt andet fordi, at pengekassen er tømt. Hertil skal 

det nævnes, at vi i øjeblikket befinder os i en situation, hvor finansmarkederne og det ganske 

erhvervsliv befinder sig i en genopbygningsfase, hvor man er i gang med at reetablere sig selv og 

forretningsgrundlaget efter krisens indtræden i 2008. Vi er i en tid, hvor vi skal have skabt større 

fokus på Danmark som vækstland, og hvor vi skal skabe forøget interesse blandt kapitalstærke 

investorer, som skal smide penge efter danske initiativer. Vi kan ikke konkurrere på pris, der har vi 

allerede tabt, og derfor er forskning og derigennem ny viden vejen frem for Danmark. Derfor er det 

efter min mening risikabelt, at stable initiativer på benene, som i værste fald kan skræmme 

finansieringskilderne væk.  

 

Det er en tid, hvor bankerne i langt højere grad stiller krav til selskabernes låneaftaler, og i langt 

flere tilfælde handler mere konservativt end tidligere. Mange selskaber lider således under ikke, at 

kunne opnå finansieringstilsagn hos deres pengeinstitutter, hvilket i mange tilfælde skyldes 

usikkerheder om evnen til at fortsætte driften, og hvor revisor har afgivet en modificeret påtegning 

på regnskabet. Med det nye lovforslag mener jeg, at man presser citronen endnu hårdere overfor 

mange danske selskaber, og man risikerer ganske enkelt, at trække tæppet væk under mange af dem. 

Her kan man så til slut stille sig det spørgsmål, om omkostningerne ved de mulige mange konkurser 
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på sigt, vil kunne overstige statens forventede merprovenu. Jeg har ikke svaret på det i denne 

opgave, men jeg vil lade det være op til den enkelte læser, at tænke tanken videre herfra. 
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Bilag 

Bilag 1: 

 

 

B e lø b  i  t .k r .

S a m le t  f re m f ø r s e ls b a r t  u n d e r s k u d 2 0 0 .0 0 0                

N u v æ re n d e  r e g le r F o r e s lå e d e  r e g le r B e m æ r k n in g e r

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  fø r  m o d r e g n in g  a f  

u n d e r s k u d

5 0 .0 0 0                  5 0 .0 0 0                   

7 .5 0 0                      7 ,5  m io . k a n  a lt id  

f ra d r a g e s ,  

2 5 .5 0 0                    H e re ft e r  k a n  

u n d e r s k u d  

n e d b r in g e s m e d  

m a x  6 0  %  

5 0 .0 0 0                  3 3 .0 0 0                   

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  m o d re g n in g -                        1 7 .0 0 0                   

S e ls k a b s sk a t te b e t a l in g -                        4 .2 5 0                     

R e s te r e n d e  u n d e r s k u d  t i l  fr e r m f ø r se l 1 5 0 .0 0 0                1 6 7 .0 0 0                

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  fø r  m o d r e g n in g  a f  

u n d e r s k u d

5 0 .0 0 0                  5 0 .0 0 0                   

7 .5 0 0                      7 ,5  m io . k a n  a lt id  

f ra d r a g e s ,  

2 5 .5 0 0                    H e re ft e r  k a n  

u n d e r s k u d  

n e d b r in g e s m e d  

m a x  6 0  %  

5 0 .0 0 0                  3 3 .0 0 0                   

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  m o d re g n in g -                        1 7 .0 0 0                   

S e ls k a b s sk a t te b e t a l in g -                        4 .2 5 0                     

R e s te r e n d e  u n d e r s k u d  t i l  fr e r m f ø r se l 1 0 0 .0 0 0                1 3 4 .0 0 0                

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  fø r  m o d r e g n in g  a f  

u n d e r s k u d

5 0 .0 0 0                  5 0 .0 0 0                   

7 .5 0 0                      7 ,5  m io . k a n  a lt id  

f ra d r a g e s ,  

2 5 .5 0 0                    H e re ft e r  k a n  

u n d e r s k u d  

n e d b r in g e s m e d  

m a x  6 0  %  

5 0 .0 0 0                  3 3 .0 0 0                   

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  m o d re g n in g -                        1 7 .0 0 0                   

S e ls k a b s sk a t te b e t a l in g -                        4 .2 5 0                     

R e s te r e n d e  u n d e r s k u d  t i l  fr e r m f ø r se l 5 0 .0 0 0                  1 0 1 .0 0 0                

Å r  1

Å r  2

F r e m f ø r t  o g  m o d r e g n e t  u n d e r sk u d , 

t id l ig e r e  å r

F r e m f ø r t  o g  m o d r e g n e t  u n d e r sk u d , 

t id l ig e r e  å r

Å r  3

F r e m f ø r t  o g  m o d r e g n e t  u n d e r sk u d , 

t id l ig e r e  å r
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Bilag 1 fortsat: 

 

 

 

 

 

 

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  fø r  m o d r e g n in g  a f  

u n d e r s k u d

5 0 .0 0 0                  5 0 .0 0 0                   

7 .5 0 0                      7 ,5  m io . k a n  a lt id  

f ra d r a g e s ,  

2 5 .5 0 0                    H e re ft e r  k a n  

u n d e r s k u d  

n e d b r in g e s m e d  

m a x  6 0  %  

5 0 .0 0 0                  3 3 .0 0 0                   

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  m o d re g n in g -                        1 7 .0 0 0                   

S e ls k a b s sk a t te b e t a l in g -                        4 .2 5 0                     

R e s te r e n d e  u n d e r s k u d  t i l  fr e r m f ø r se l -                        6 8 .0 0 0                   

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  fø r  m o d r e g n in g  a f  

u n d e r s k u d

5 0 .0 0 0                  5 0 .0 0 0                   

-                        7 .5 0 0                      7 ,5  m io . k a n  a lt id  

f ra d r a g e s ,  

2 5 .5 0 0                    H e re ft e r  k a n  

u n d e r s k u d  

n e d b r in g e s m e d  

m a x  6 0  %  

3 3 .0 0 0                   

S k a tt e p l ig t ig  in d k o m s t  e f t e r  m o d re g n in g 5 0 .0 0 0                  1 7 .0 0 0                   

S e ls k a b s sk a t te b e t a l in g 1 2 .5 0 0                  4 .2 5 0                     

R e s te r e n d e  u n d e r s k u d  t i l  fr e r m f ø r se l -                        3 5 .0 0 0                   

F r e m f ø r t  o g  m o d r e g n e t  u n d e r sk u d , 

t id l ig e r e  å r

Å r  4

F r e m f ø r t  o g  m o d r e g n e t  u n d e r sk u d , 

t id l ig e r e  å r

Å r  5

O p s u m m e r i n g , b e lø b  i  t.k r. Å r  1 Å r  2 Å r  3 Å r  4 Å r  5 S a m le t

S k a t te p lig t ig  in d k o m s t,  g æ ld e n d e  re g le r -            -           -             -            5 0 .0 0 0        5 0 .0 0 0      

S k a t te p lig t ig  in d k o m s t,  f o r e s lå e d e  r e g le r 1 7 . 0 0 0      1 7 .0 0 0     1 7 . 0 0 0       1 7 .0 0 0      1 7 .0 0 0        8 5 .0 0 0      

D i f fe r e n c e  (+ / -) 3 5 .0 0 0      

S k a t te b e ta lin g , g æ ld e n d e  r e g le r -            -           -             -            1 2 .5 0 0        1 2 .5 0 0      

S k a t te b e ta lin g , f o r e s lå e d e  r e g le r 4 . 2 5 0        4 .2 5 0       4 . 2 5 0         4 .2 5 0        4 .2 5 0          2 1 .2 5 0      

D i f fe r e n c e  (+ / -) 8 .7 5 0        


