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1. Indledning 

Indtil den 6/6 2005 havde det i Danmark altid været frivilligt, hvorvidt koncernforbundne selskaber 

skulle indgå i en sambeskatning. Den 6/6 2005 blev vedtaget lov nr. 426, som havde de 

konsekvenser, at alle koncernforbundne danske selskaber skulle sambeskattes. Loven medførte 

derfor, at der blev indført tvungen national sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber i 

Danmark. Lovvedtagelsen medførte ligeledes, at der kom frivillig international sambeskatning, 

denne indebar dog, at man ”enten/eller” var international sambeskattet, da der her blev sat krav om, 

at ved valg af international sambeskatning ville man indtræde i sambeskatning på mindst 10 år. 

Tidligere havde det været sådan, at en ejer af flere selskaber, selv har kunnet vælge, om der skulle 

anvendes national sambeskatning mellem to eller flere af ejerens selskaber. Dermed kunne det altså 

vælges, selvom man ejede mere end to selskaber, kun at sambeskatte to selskaber, og derved holde 

de øvrige selskaber udenfor sambeskatningen.  

Sondringerne mellem national og international sambeskatning medvirkede ligeledes til at vi i 

Danmark gik fra globalprincippet til territorialprincippet. Dette betød, at det kun var indtægter og 

udgifter, der havde en tilknytning til dansk territorium, der skulle medregnes i den danske indkomst.  

 

I 2010 blev der igen ændret på selskabsloven på sambeskatningsområdet. Den 12/6 2009 blev lov 

nr. 470 vedtaget. Dette lovforslag havde en ny definition af, hvornår der opstod koncerndefinition 

selskaberne imellem. 

 

Indførslen af disse nye regler har blandt andet medført, at der er opstået tvivl og usikkerheder blandt 

selskabsejerne. Tvivlen består blandt andet på, hvornår der er tale om koncerndefinition, samt 

hvornår der opstår tvungen national sambeskatning. Ligeledes opstår der usikkerheder omkring 

planlægning for selskabets ledelse samt overvejelse om at indgå en koncern, hertil kan der nævnes 

fokus på skatteoptimering for selskaberne.  

 

Udover disse nævnte ændringer, som har stor betydning for sambeskatningsområdet, sker der 

løbende ændringerne på dette område. I 2012 indførtes der nye regler omkring begrænsning i 

modregning af underskud, samt nye regler vedrørende hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i 

sambeskatningsforhold lov nr. 591 af den 18/6 2012. Helt nyt på området er der et igangværende 
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lovforslag, lovforslag nr. 144 af den 26/2 2014, som vedrører registrering af fremførselsberettigede 

underskud, som vil blive behandlet senere i opgaven.  

 

Vi har valgt at skrive om dette emne, da vi har fundet det aktuelt, og et komplekst område. I 

opgaven vil vi belyse nogle af de problemstillinger, der er på sambeskatningsområdet, herunder 

gennemgå reglerne for koncerndefinition, delperioder og særunderskud ved indgåelse i en koncern 

samt optimering af sambeskatningsindkomst.   

 

2. Problemformulering 

Vi vil i opgaven beskrive, hvilke regler der gælder for den nationale sambeskatning, samt 

betydningen af sambeskatningsreglerne i praksis. Her vil vi foretage en analyse af 

sambeskatningsreglerne efter 2005 og de nye regler efter 2010 med henblik på klargørelse af 

koncerndefinition. Vi ønsker ligeledes at belyse mulighederne for optimering af 

sambeskatningsindkomsten ved indgåelse af en koncern med fokus på underskudsudnyttelse.  

 

Følgende spørgsmål vil blive besvaret i opgaven: 

- Hvem er omfattet af national sambeskatning? 

- Hvornår skal der foretages national sambeskatning? 

- Hvilke overvejelser skal et selskab foretage i forbindelse med indtræden og udtræden i en 

koncern samt sambeskatningsforhold i forhold til skatteoptimering og 

underskudsfremførsel? 

- Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten? 

- Hvad er et administrationsselskab, og hvilken rolle spiller dette i forhold til opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten? 

- Hvordan fordeles over- og underskud mellem selskaberne? 

- Hvordan foretages sambeskatning, såfremt der ikke har været koncernforbindelse hele 

regnskabsåret? 

- Hvilke regler er der for afregning og fordeling af selskabsskatten, herunder afregning af 

skatter imellem de koncernforbundne selskaber? 

- Hvem hæfter i sambeskatningen – og for hvad? 
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Vores hovedproblem er, hvordan der foretages national sambeskatning, samt hvornår. I vores 

opgave, vil vi berøre forskellige områder i sambeskatningen, og ud fra eksempler belyse hvordan 

national sambeskatnings foretages i praksis.  

 

3. Afgrænsning 

 
Ud fra den problemformulering vi har valgt at stille, har vi lagt fokus på national sambeskatning. Vi 

har derfor valgt at afgrænse os fra international sambeskatning og andre internationale forhold.  

 

CFC-beskatning efter SEL § 32 vil ligeledes ikke blive berørt i opgaven, da dette vurderes at ligge 

uden for vores emneformulering, ydermere har vi valgt ikke at komme ind på dette, da det sjældent 

anvendes i praksis.  

 

I opgaven vil vi heller ikke berøre området tynd kapitalisering, transfer pricing, 

rentefradragsbegrænsninger, omstruktureringer og reglerne vedrørende særlig 

underskudsbegrænsning, da vi ikke mener, at dette er relevant til besvarelse af 

problemformuleringen samt forståelsen af denne. Dette anses for at ligge udenfor de generelle 

regler og principper, samt at der her er tale om større problemstillinger som vurderes for omfattende 

til at kunne indgå i opgaven. Til sidst afgrænser vi os for alle EU-retslige problemstillinger, da vi 

fokuserer på hovedemnet, som er national sambeskatning. 

 

4. Metode 

 

Vores opgave berører et samfundsvidenskabeligt emne. Der findes forskellige tilgange til 

samfundsvidenskabelige emner, og vi har valgt at tage udgangspunkt i den normative, som angiver, 

hvad man bør/skal gøre. Vi vil i denne opgave tage udgangspunkt i den danske lovgivning som det 

normative ved at analysere, hvordan virksomheder skal opfylde loven vedrørende national 

sambeskatning igennem forskellige scenarier, fx ved indtræden, udtræden osv. og hvordan dette 

optimeres. Samtidig vil vores opgave være deskriptiv, idet vi vil beskrive udviklingen i 

lovgivningen fra 2005 til nu. 
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Vi er opmærksomme på den kontekst, vi arbejder indenfor, idet vi skal forholde os til den danske 

lovgivning udstedt af den lovgivende magt, samt de domme der er blevet afgivet på dette område, 

som skaber præcedens for kommende sager.  

 

Vi vil i vores analyse se på ændringen af lovgivningen på makro niveau. Vi vil forholde os til 

reglerne på samfundsniveau og ikke komme ned på mikro niveau og berøre de individuelle sager. 

Dette skal sikre et overblik over hvorfor og hvordan der er sket ændringer i lovgivningen.  

 

Vi vil anvende sekundært data i vores opgave, idet vi mener, at det kan sikre os den nødvendige 

viden. Vi vil anvende forskellige typer faglitteratur heriblandt lærebogen ”Sambeskatning 

2013/2014,” som giver en praksis tilgang til emnet. Derudover vil vi anvende artikler fra forskellige 

tidspunkter da de beskriver den udvikling, som forfatteren observerer på det givne tidspunkt og 

dermed giver et ”øjebliksbillede” af udviklingen.  

 

Vi vil undervejs forholde os kritiske til vores valg af materiale og forsøge at være så objektive som 

muligt og ikke lade vores egen holdning have indflydelse på vores opgave.  

 

5. Opgavestruktur  

 

Opgaven vil blive opbygget i fire hovedgrupper.  

Strukturen på opgaven vil være således, at opgaven vil bestå af (1.) de indledende kapitler – som 

berører introduktion til opgaven, (2.) de beskrivende kapitler – beskrivelsen af sambeskatning, dens 

historie, og teorien bag sambeskatningsforhold, (3.) de analyserende kapitler – her berører vi 

anvendelsen af sambeskatningsområdet i praksis, med beregninger og analyser m.v., og til sidst (4.) 

de afsluttende kapitler – til afslutning af opgaven, vil vi komme med en hovedkonklusion på 

opgaven, samt afsluttende områder som litteraturliste m.v.  
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6. Målgruppe 

 
Målgruppen for vores opgaven vil som udgangspunkt være vejleder og censor på vores 

hovedopgave. Opgaven vil udover disse være målrettet andre studerende på CBS.  

 

Udover de to førstenævnte, som må antages at være den primære målgruppe for opgaven, kan 

opgaven være målrettet andre, som kunne have interesse i at vide mere om national sambeskatning. 

Heri kunne der være tale om ledelsen af en koncern, som kunne have interesse i at lære og forstå 

emnet sambeskatning.  

 

Vores hensigt med udarbejdelse af denne opgave, er at opgaven vil gennemgå de vigtigste og mest 

aktuelle punkter i national sambeskatning for læseren.  
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7. Baggrund for sambeskatningen 

- Sambeskatning før 1960 

Frem til og med 1960 var der ingen egentlige regler for, hvordan danske selskaber skulle 

sambeskattes. I 1903 blev der oprettet et såkaldt sambeskatningsinstitut, som skulle påse hvorvidt 

alle filialer blev behandlet skattemæssigt ens, og hvorvidt disse skulle sambeskattes. 

Frem til 1917, blev alle selskaber set som en filial, da der ikke var vedtaget nogen lov, som 

klarlagde reglerne for selskaber. Derfor havde man tendens til at betragte selskaber som en filial, 

selvom om der var tale om et eller flere selskaber.  

 

I 1917 blev den første aktieselskabslov vedtaget. Denne lov klarlagde de selskabsretlige 

bestemmelser for aktieselskaber, men klarlagde ikke reglerne for sambeskatning af 

aktieselskaberne. Der var derfor tvivl om, hvornår flere selskaber skulle sambeskattes, og mange 

valgte derfor at lade selskaberne sambeskatte, såfremt de havde et aktieselskab, der ejede et andet 

selskab for at undgå dobbeltbeskatning af indtægter fra koncernforbudne selskaber, samt tab, som 

kunne fradrages i et eventuelt overskudsgivende selskab. 

 

Skattemyndighederne prøvede i den forbindelse i 1930’erne at ændre på aktieselskabsloven, således 

at disse former for selskaber ikke kunne anvende sambeskatning, og dermed undgå beskatning af 

indkomsterne selskaberne imellem og ligeledes anvende fradrag i form af underskud fra det 

underskudsgivende selskab. Denne ændring blev dog underkendt jf. U 1936.715 H. Det blev således 

ikke udelukket, at selskaberne kunne fortsætte deres sambeskatning. Ligeledes blev moderselskaber 

med 100 % ejerskab af datterselskaber anset og skulle behandles som en enhed.  

 

Efter vedtagelse af denne dom blev følgende praksis gældende for sambeskatning mellem 

aktieselskaber
1
: 

- Skattemyndighederne skulle give tilladelse til sambeskatning. 

                                                        
1 Rapport fra sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, november 2004  
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- Moderselskabet skulle eje 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet. 

- Selskaberne skulle drive virksomhed i samme eller nærslægtet branche.  

- Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelse i datterselskabet.  

 

- Sambeskatning fra 1960-2005 

I 1960 blev den første selskabsskattelov (SEL) vedtaget. Indførelsen af selskabsskatteloven 

medførte som følge af selskabsskattelovens § 31, at tidligere gældende praksis for at lade sig 

sambeskattet blev ændret til følgende regler1: 

- Sambeskatning kræver tilladelse fra ligningsrådet.  

- Aktieselskaberne skal have samme regnskabsår.  

- Moderselskabet skal direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet.  

- De nærmere vilkår for sambeskatning fastsættes af ligningsrådet.  

 

Ud fra de listede regler, er det et krav for at der kan ske sambeskatning mellem to eller flere 

selskaber, at der bliver ansøgt om tilladelse til at lade selskaberne sambeskatte, ansøgningen 

skal senest være indgivet inden, fristen for rettidig selvangivelse er udløbet2.  

 

Ligeledes skal de sambeskattede selskaber have samme regnskabsår. Er der derfor tale om et 

erhvervet selskab, som ikke har samme regnskabsår som moderselskabet, skal der ske 

omlægning af dettes regnskabsår.  

 

Der skal være en koncernforbindelse mellem de sambeskattede selskaber, hvorvidt denne er 

direkte eller indirekte.  

 

De ovenstående regler skal således være opfyldt, før der kan ske sambeskatning mellem to 

eller flere koncernforbundne selskaber.  

 

Med dette regelsæt blev det op til ligningsrådet at fastsætte betingelser og vilkår for 

sambeskatning mellem aktieselskaberne. Denne opgave blev i 1977 uddelegeret til 

                                                        
2 http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvs/afsnit_95.htm (del 1.4) 

http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvs/afsnit_95.htm
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ligningsmyndighederne. Efter uddelegeringen af opgaven til ligningsrådet, blev det starten på 

udsendelse af det første sambeskatningscirkulær, som sidenhed er blevet udgivet en gang 

årligt. Gennem årene er ligningsrådet blevet mere påpasselig med ændringer i betingelser og 

vilkår, der grænser op mod lovgivning. Dette har medført, at lovgivning på dette område er 

blevet ændret og tilføjet tiltag flere gange, samt at lovgivning i medførelse heraf er blevet 

større. 

 

- Indførsel af lov nr. 426 af den 6. juni 2005 

På baggrund af de mange skrevne sambeskatningscirkulærer, spredte lovbestemmelser samt 

anvisninger fra ligningsrådet, begyndte man at overveje at samle bestemmelserne et sted, for herved 

at klarlægge reglerne på området. Dette medførte en lovændring indførsel af lov nr. 426 af 6. juni 

2005 – nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatning.  

Denne lovhjemmel indeholder de nuværende regler for sambeskatningen.  

 

En væsentlig ændring i denne lovhjemmel var blandet andet, at man gik fra et frivillighedsprincip, 

hvor man tidligere selv kunne vælge, hvilke selskaber der skulle sambeskattes, til tvungen national 

sambeskatning for danske koncernforbundne selskaber.  

 

I tillæg til dette blev det ligeledes vedtaget, at ved international sambeskatning skulle alle 

udenlandske selskaber sambeskattes. Dog såfremt der valgtes international sambeskatning, ville 

selskaberne være bundet heraf i 10 år. Da vi har afgrænset os fra at skrive om international 

sambeskatning, vil dette emne ikke blive yderligere berørt i opgaven.  

 

De nuværende regler for sambeskatning findes i selskabsskattelovens § 31 – National 

sambeskatning, § 31A – International sambeskatning, § 31B – Skatterådets kompetencer og § 31C – 

Definitioner af koncernforbindelser.  

 

Til besvarelse af opgaven vil vi anvende selskabsskattelovens §§§ 31, 31B og 31C. Som nævnt 

ovenfor vil vi ikke komme ind på § 31A, da dette er en opgave om national sambeskatning, hvor vi 

har afgrænset os fra alle internationale forhold.  
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8 Koncerndefinition    

- Indledning  

I det følgende afsnit vil vi gennemgå selskabsskattelovens § 31 C i forhold til, hvornår der er tale 

om en koncern, og der dermed opstår national sambeskatning. Vi vil først gennemgå de gamle 

regler, og dernæst de nye regler efter lovændringen i 2009, for afslutningsvis at kunne sammenligne 

og kommentere på udviklingen. De gamle regler vil kun blive berørt overfladisk, da de kun er 

relevante for sammenligning og ikke er en del af den videre opgave. Vi vil ikke gennemgå hele SEL 

§ 31 C, men kun den del i den gamle og nye lov, som vedrører koncerndefinitionen. 

 

- Selskabsskattelovens § 31 C – før ændring i selskabsloven 2009 

Selskabsskattelovens § 31 C definerer, hvornår der er tale om et koncernforhold og bruges til at 

klarlægge, om der er tale om et sambeskatningsforhold. Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev 

koncerndefinitionen i selskabsskatteloven ændret, så man i selskabsskatteloven efterfølgende bruger 

det samme koncernbegreb, som findes i årsregnskabsloven. Dette skulle sikre en administrativ 

fordel, da sambeskatningsindkomsten herefter kan opgøres efter de oplysninger som allerede er 

indsamlet i forbindelse med årsregnskabet. Samtidig var formålet at mindske forvirring omkring 

koncerndefinitioner, da årsregnskabslovens definition allerede var kendt.  

 

Definitionen på en koncern mellem 2005 og før 2009 var ifølge SEL § 31 C et moderselskab og et 

datterselskab. I SEL § 31 C stk. 2 oplistes betingelserne for at et selskab, fond, trust eller forening 

kan være et moderselskab:  

 

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

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

selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

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

(datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med dette, 

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

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

over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

 

- Selskabsskattelovens § 31 C – de nuværende regler 

I 2009 vedtog folketinget, ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, at ændre både årsregnskabsloven og 

selskabslovens koncerndefinition, således at de nu bygger på samme principper som IAS 27.  

 

For at sikre sammenhængen mellem de forskellige koncerndefinitioner, ændrede man også 

selskabsskattelovens § 31 C. Denne ændring har givet visse fordele og ulemper. Det er blevet 

forholdsvist nemt at planlægge sig ud og ind i koncernforhold og dermed også national 

sambeskatning. Dette kan eksempelvis foretages administrativt ved opdeling i A og B aktier med 

stemmefordeling og dermed undgå et koncernforhold. En utilsigtet afbrydelse af koncernforhold 

kan samtidig også have negative konsekvenser, for eksempel ved at man ifølge SEL 31 stk. 2, 10. 

pkt. mister retten til at modregne overskud i et andet selskabs underskud fra tidligere år, såfremt 

sambeskatningen efterfølgende afbrydes.   

 

En ulempe ved brug af samme koncerndefinition indenfor årsregnskabsloven, selskabsloven og 

selskabsskatteloven er, at disse kan tolkes forskelligt. Der kan opstå situationer hvor forskellige 

myndigheder vælger at fortolke anderledes, og eksempelvis er skattemyndighederne ikke bundet af 

Erhvervsstyrelsens fortolkning. Ydermere er koncerndefinitionen lig den EU-retslige, men 

spørgsmål om fortolkning kan ikke forelægges for EU-domstolen, da den danske lov kun arbejder 

indenfor det direktiv, som EU har fremstillet.   

 

SEL § 31 C vil blive gennemgået i de følgende afsnit med undtagelse af stk. 6-8 da disse omhandler 

særlige tilfælde og derfor ikke anvendes generelt: 

 

Ifølge SEL § 31 C kan en koncern udgøres af selskaber, fonde, en trust og foreninger. For at der er 

tale om en koncern, skal der være en koncernforbindelse, hvilket opnås, når et selskab har 

bestemmende indflydelse hos et eller flere andre selskaber. I en koncern skal der være et og kun et 

moderselskab, som har til opgave at administrere koncernens anliggender og de andre selskaber vil 

være datterselskaber og eventuelt datter-datterselskaber. Da der kan være tilfælde, hvor flere 
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selskaber har bestemmende indflydelse hos et andet selskab, har man i SEL § 31 C, stk. 2-6 

præciseret, hvilke betingelser man skal opfylde for at have bestemmende indflydelse. I tilfælde 

hvor, flere selskaber opfylder en eller flere af betingelserne, er det kun det selskab, som reelt udøver 

bestemmende indflydelse. Det er ikke nødvendigvis det selskab med flest kapitalandele, som har 

den bestemmende indflydelse og selskabsskatteloven nævner slet ikke det forhold. 

 

- Bestemmende indflydelse 

SEL § 31 C, stk. 2: ”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske 

og driftsmæssige beslutninger” 

 

Beføjelse til at styre et datterselskabs økonomiske driftsmæssige beslutninger kan medføre et 

koncernforhold, men begreberne økonomiske og driftsmæssige beslutninger er ikke defineret i 

loven. Det giver mulighed for fortolkning, hvilket Deloitte har forsøgt: 

 

”Økonomiske beslutninger kan omfatte: udbyttepolitik, budgetgodkendelse, kreditforhandlinger, 

gældsætning, styring af likvider, kapitaludvidelse og revisionspolitik.  

Driftsmæssige beslutninger kan omfatte politikker og guides angående salg, marketing, fremstilling, 

personale samt ind- og udtræden af investeringer”
3
.  

Det er denne tolkning som anvendes i praksis. 

 

- Bestemmende indflydelse – mere end halvdelen af 

stemmerettighederne 

 

SEL § 31 C, stk. 3: ”Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når 

moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant 

ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse” 

 

                                                        
3
 Deloitte Touche Tohmatsu 2008, s. 22 
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Såfremt et selskab råder over mere end halvdelen, altså mere end 50 %, af stemmerettighederne i et 

andet selskab, forligger der et koncernforhold, med mindre det kan bevises, at det ikke udøver 

bestemmende indflydelse over økonomiske og driftsmæssige beslutninger, som omtalt i foregående 

afsnit. Når stemmerettighederne skal opgøres, er det vigtigt at tage hensyn til begrænsninger, såsom 

A og B aktier eller andre strukturer, hvor stemmerettighederne ikke fordeler sig ligeligt. 

Eksempelvis kan et selskab, der ejer 60 % af stemmerettighederne, men kun kan stemme for 5 %, 

ikke anses for at have bestemmende indflydelse via stemmerettigheder. Selv hvis et selskab har 

mere end halvdelen af stemmerettighederne, kan der være forhold såsom vetoret eller ejeraftaler, 

der afgør, at selskabet ikke har bestemmende indflydelse på de driftsmæssige og økonomiske 

forhold. Det fremgår af lovteksten, at det kun er i særligt tilfælde og at det klart skal kunne påvises, 

før denne bestemmelse træder i kraft. 

 

- Bestemmende indflydelse – mindre end halvdelen af 

stemmerettighederne 

SEL § 31 C stk. 4: ”Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et 

selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

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

investorer, 

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 

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet” 

 

I de tilfælde hvor der ikke er ét selskab, som ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, 

fastslår denne paragraf, hvordan der alligevel kan være koncernforbindelse. 

 

1) Bestemmende indflydelse i kraft af aftale med andre investorer om råderet over 

stemmerettigheder er en mulighed for koncernforbindelse, men det kræver, at aftalen er ubetinget, 
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og at der er fuld råderet over stemmerne. I de tilfælde, hvor aftalen er betinget af enighed mellem de 

forskellige investorer, opnås der ikke koncernforbindelse. 

 

2) Bestemmende indflydelse kan principielt opnås ved, at der i vedtægterne eller ved anden aftale er 

besluttet at lade et andet selskab have bestemmende indflydelse over driftsmæssige og økonomiske 

forhold. Dette er dog ikke tilladt efter dansk selskabsret, og dette er dermed ikke muligt ved 

national sambeskatning. Det er en mulighed ved international sambeskatning, men det vil ikke blive 

uddybet yderligere i denne opgave. 

 

3) Det fremgår ligeledes, at der er tale om bestemmende indflydelse og dermed koncerndefinition, 

hvis det ene selskab har ret til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 

ledelsesorgan, hvilket ifølge selskabslovens § 5 nr. 5 kan være: a) bestyrelsen i de selskaber, som 

har en bestyrelse, b) direktionen i de selskaber, som har en direktion eller c) tilsynsrådet i de 

selskaber, som både har en direktion og et tilsynsråd. Tilsynsrådet har dog ikke indflydelse på de 

driftsmæssige og økonomiske forhold, men idet at det kan afsætte direktionen, argumenteres der 

for, at de alligevel har bestemmende indflydelse. Ligeledes gælder det som ved punkt 1, at der ikke 

må være indgået aftaler med anden investor, som kræver enighed mellem parterne, da dette anses 

som en indskrænkelse af den bestemmende indflydelse. 

 

4) Bestemmende indflydelse kan også opnås praktisk ved at udgøre mere end halvdelen af 

stemmerettighederne på generalforsamlingen. Det er dog ikke tilsigtet, at der kan opnås 

moderselskabsstatus ved et enkelt fremmøde med stemmemæssigt overtal, men må bero på et 

historisk overtal. Det er således en konkret vurdering, der må foretages, og det er uklart, hvilke 

konsekvenser det vil have ved et fremmøde, hvor det hidtidige moderselskab ikke længere har mere 

end halvdelen af stemmerettighederne.  

 

- Sammenhold mellem de nuværende og tidligere regler 

I en koncern kan der indgå samme typer af juridiske skattesubjekter
4

 både før og efter 

lovændringen, og denne del har dermed ikke ændret sig. Derimod fremgår følgende ændringer: 

                                                        
4 Ved skattesubjekt forstås en selvstændig skatteydere som skal udarbejde selvangivelse og afregne sin individuelle 

skat. 



 

 

 
National Sambeskatning 

 

  

 
     14 

 

  

 

Den første forskel som vi bemærker, er at den gamle lov starter med at omtale flertal af 

stemmerettigheder, hvorimod den nye lov starter ud med den brede formulering, at bestemmende 

indflydelse er beføjelsen til at styre økonomiske og driftsmæssige beslutninger.  

Før 2009 blev der lagt stor vægt på, at selskabet besidder flertallet af stemmerettighederne og det er 

dermed de formelle forhold, som er gældende. Derimod fremgår det efter 2009 er det beføjelsen til 

at tage beslutninger i selskabet, som gør sig gældende. Fokus har dermed ændret sig til den reelle, 

daglige indflydelse fremfor den juridiske. SEL § 31 stk. 2 er dermed et nyt afsnit, som ikke tidligere 

har været gældende. Først når man kigger på SEL § 31 stk. 3 i den nye lov, er det muligt at foretage 

en direkte sammenligning, men her har afsnittet også ændret karakter.  

 
Figur 1. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

I begge udgaver af loven er det en betingelse, at man besidder mere end halvdelen/flertallet af 

stemmerettighederne, men i loven efter 2009 er det specificeret således at disse stemmerettigheder 

sammenlægges med stemmerettigheder fra datterselskaber.  Derudover er der i lovændringen fra 

2009 også indført en undtagelse fra hovedreglen, nemlig at hvis det kan påvises, at flertallet af 

stemmerettighederne ikke medfører bestemmende indflydelse, skal hovedreglen fraviges. 

 

Næste forskel ses, såfremt der ikke er et moderselskab, som har mere end halvdelen af 

stemmerettighederne. Her er der i øvrigt lavet om på rækkefølgen, men vi har valgt at sammenholde 

de afsnit, som indholdsmæssigt er sammenlignelige.  

 

Før 2009 

• Besidder flertallet af 
stemmerettighederne i et selskab 
(datterselskab) 

Efter 2009 

• 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 
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Figur 2. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Før lovændringen var det udspecificeret, at selskabet skal være selskabsdeltager, og dermed eje 

kapitalandele. Dette er nu ikke længere et krav, og det er dermed blevet nemmere at etablere en 

koncernforbindelse end tidligere, idet det kun kræver en aftale om at råde over 

stemmerettighederne. 

 

Figur 3. 

  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Igen ses kravet fra før 2009 om, at et eventuelt moderselskab skal være selskabsdeltager og dermed 

eje kapitalandele. Derudover er det indholdsmæssigt meget ens og begge omhandler retten til at 

styre finansielle og driftsmæssige forhold på grundlag af vedtægter eller en anden gyldig aftale.  

 

 

 

 

 

Før 2009 

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

Efter 2009 

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

Før 2009 

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

Efter 2009 

• 2) beføjelse til at styre de 
finansielle og driftsmæssige 
forhold i et selskab i henhold til en 
vedtægt eller aftale 
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Figur 4. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som tidligere nævnt var det tidligere et krav, at et selskab skulle eje kapitalandele og dermed være 

selskabsdeltager, hvilket nu er ophørt. En yderlig forskel fra tidligere er, at det ledelsesorgan, som 

et selskab skal have ret til at udpege flertallet af medlemmerne af, skal have bestemmende 

indflydelse. Derved opnår selskabet indirekte bestemmende indflydelse. 

 

Figur 5. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Indholdsmæssigt er disse afsnit forskellige. Før 2009 var det stadig et krav, at selskabet var 

selskabsdeltager, hvilket ikke længere er gældende efter 2009. Før 2009 skulle et selskab udøve 

bestemmende indflydelse over de finansielle og driftsmæssige beslutninger, hvilket vi anser som en 

Før 2009 

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

Efter 2009 

• 3) beføjelse til at udpege eller 
afsætte flertallet af medlemmerne i 
det øverste ledelsesorgan og dette 
organ besidder den bestemmende 
indflydelse på selskabet 

Før 2009 

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

Efter 2009 

• 4) råderet over det faktiske flertal 
af stemmerne på 
generalforsamlingen eller i et 
tilsvarende organ og derved 
besidder den faktiske 
bestemmende indflydelse over 
selskabet 
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bred formulering. Efter 2009 er det blevet mere specifikt, at bestemmende indflydelse kan opnås 

ved at besidde det faktiske flertal på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ.  

 

Ved gennemgang og sammenligning af lovteksterne har vi besvaret spørgsmålet, om hvornår der 

skal foretages national sambeskatning. Som det fremgår af ovenstående, skal der ske 

sambeskatning, når der er en koncernforbindelse, som er defineret i SEL § 31 C. Denne definition 

har ændret sig ved den nye selskabsskattelov fra 2009, og der er nu øget fokus på, at der skal være 

reel bestemmende indflydelse fremfor formelle omstændigheder, som var tilfældet før 2009.  

 

8.1 National sambeskatning 
 
National sambeskatning er defineret i SEL § 31, hvor det fremgår, at koncernforbundne selskaber 

og foreninger m.fl. skal sambeskattes. Hvilke selskaber, der er koncernforbundne skal udledes af 

koncerndefinitionen, som er gennemgået i foregående afsnit. 

 

Koncerner kan have forskellige strukturer med blandt andet holdingselskab, udenlandske selskaber, 

filialer, fonde m.fl., men det er ikke nødvendigvis alle, som skal indgå i sambeskatningskredsen til 

trods for at der er en koncernforbindelse. Eksempelvis kan fonde danne en koncernforbindelse, men 

skal ikke selv indgå i sambeskatningskredsen. De skattesubjekter, som skal indgå, er defineret ved 

SEL § 1 stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5b, samt SEL § 2, stk. 1, litra a og b og 

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4.  Heraf kan nævnes aktie- og anpartsselskaber, andre typer 

selskaber uden personlig hæftelse, og faste driftssteder beliggende her i landet. Derudover skal 

udenlandske selskaber, hvor ledelsen har hovedsæde i Danmark og danske selskaber, hvor ledelsen 

har hovedsæde i udlandet, også omfattes af den obligatoriske nationale sambeskatning.
5
 

 

National sambeskatning er obligatorisk og kan ikke fravælges og adskiller sig dermed fra 

international sambeskatning, som er valgfrit.   

 

Nedenfor er givet en række eksempler på koncernstrukturer med efterfølgende kommentarer til 

hvilke der skal indgå i den nationale sambeskatning. 

                                                        
5 (Jensen, Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18. april 2005 fra FSR, s. 17) (Jensen, Skatteudvalget, alm. 

del - bilag 4, skatteministerens svar til FSR vedr. L121, 2006, s. 2), se desuden bilag 3. 
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Koncern med udenlandsk datterselskab 

 

 
Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

I dette eksempel er holdingselskabet H ApS, datterselskabet D 1 ApS og deres datterselskab DD 

ApS, samt det andet datterselskab D 2 ApS omfattet af den nationale sambeskatning. Datter-

datterselskabet DD GmbH er ikke omfattet af den nationale sambeskatning da det ikke er 

hjemmehørende i Danmark.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 (Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 36). 
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Koncern med to holdingselskaber 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I dette eksempel er der to holdingselskaber, som hver ejer 50 %. Disse to holdingselskaber indgår 

ikke i den nationale sambeskatning, da de ikke umiddelbart har den bestemmende indflydelse 

(omtales i kapital 8). I den nationale sambeskatning indgår M ApS, D 1 ApS og D 2 ApS, da disse 

opfylder koncerndefinitionen
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Hansen, J. G., Vinther, N., & Werlauff, E. (2013). sambeskatning 2013 / 2014. København: Karnov Group, s. 36) 
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D 1 
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Koncernstruktur med personaktionær 
 

Figur 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

M 1 ApS og D 1 ApS indgår i den nationale sambeskatning. M 2 ApS indgår derimod ikke i 

sambeskatningen, da der ikke er koncernforbindelse ved ejerskab af en personaktionær. M 2 ApS 

og D 2 ApS skal ej heller sambeskattes efter national sambeskatning, da D 2 GmbH ikke er 

hjemmehørende i Danmark.
8
 

 

 

Fond som øverste subjekt: 
Figur 3. 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                        
8 Hansen, J. G., Vinther, N., & Werlauff, E. (2013). sambeskatning 2013 / 2014. København: Karnov Group, s. 37  
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I dette eksempel skaber fonden koncernforbindelse, men skal ikke selv indgå i den nationale 

sambeskatning. D 2 ApS har et fast driftssted i Tyskland, men denne indkomst skal ikke indgå i den 

nationale sambeskatning, da sambeskatningsindkomsten skal opgøres efter territorialprincippet. Det 

er derfor kun D 1 ApS og D 2 ApS, som indgår i den nationale sambeskatning
9
 

 

I dette afsnit er spørgsmålet, hvem er omfattet af national sambeskatning, blevet besvaret med, at 

aktie- og anpartsselskaber, andre typer selskaber uden personlig hæftelse, og faste driftssteder 

beliggende her i landet er omfattet af sambeskatningen. Derudover skal udenlandske selskaber, hvor 

ledelsen har hovedsæde i Danmark og danske selskaber, hvor ledelsen har hovedsæde i udlandet, 

også omfattes af den obligatoriske nationale sambeskatning. 

 

9. Administrationsselskab 

Når der er tale om et sambeskatningsforhold, skal selskaberne, der indgår i koncernen, have et 

administrationsselskab
10

.  

 

SEL § 31 stk. 6. ”Ved national sambeskatning udpeges det øverste moderselskab, der deltager i 

sambeskatningen som administrationsselskab i sambeskatningen. Findes der ikke et dansk skattepligtigt 

øverste moderselskab med flere sideordnede danske skattepligtige søsterselskaber, udpeges et af 

søsterselskaberne, der deltager i sambeskatningen, som administrationsselskab.”
11

 

 

Som udgangspunkt er det moderselskabet, der fungerer som administrationsselskab, men som det 

nævnes i § 31 stk. 6., kan der opstå situationer, hvor der ikke er et nationalt moderselskab, men to 

nationale søsterselskaber, her er det op til koncernen at vælge, hvilket selskab, der skal fungere som 

administrationsselskab. 

 

Moderselskabet kan lige såvel som et almindeligt selskab være en fond, trust eller forening. Det 

bestemmende for hvem der i koncernen er moderselskabet er, at denne har bestemmende 

                                                        
9 Hansen, J. G., Vinther, N., & Werlauff, E. (2013). sambeskatning 2013 / 2014. København: Karnov Group, s. 37  
10 Bekendtgørelse nr. 996 af 26/09/2006 
11 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
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indflydelse på et eller flere selskaber i koncernen. Opstår der situationer, hvor en fond, trust eller 

forening er moderselskab, har disse stor betydning for koncernforbindelsen, men indgår ikke i 

sambeskatningen, da denne ikke omfatter reglerne for selskabsskatteloven, men beskattes efter 

fondsbeskatningsloven.
12

 I disse situationer er det koncernforholdet mellem de underliggende 

selskaber, der er afgørende for, om der opstår national sambeskatning. 

 

Eksempel på administrationsselskaber i forskellige koncernstrukturer: 

 

Eksempel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I dette eksempel er det det øverste selskab, som bliver udnævnt til administrationsselskab. Denne 

handling er ufravigelig, da det fra SKATs side er vedtaget, at det altid er det øverste selskab, som 

skal være administrationsselskab. 

 

Eksempel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                        
12 Artikel status på sambeskatningsreglerne 

A ApS 

B ApS C ApS 

70 % 100 % 

Administrationsselskab 

A GmbH 

B ApS C ApS 

100 % 
100 % 

Administrationsselskab 
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I eksempel 2 er der tale om en koncernstruktur, hvor et internationalt selskab er det øverste selskab i 

koncernen. Da det ikke er muligt for det udenlandske selskab at være administrationsselskab, er det 

valgfrit for koncernen, hvilket et af de to søsterselskaber, som skal være administrationsselskab.  

 

SEL § 31 stk. 6, fortsat ”Såfremt administrationsselskabet ikke længere indgår i koncernen, eller såfremt et 

andet selskab bliver øverste danske moderselskab, skal der udpeges et nyt administrationsselskab.”
13

 

 

Hvis der i løbet er regnskabsåret er sket ændringer i ejerforholdene i koncernen, og det gamle 

moderselskab enten er udtrådt, eller der er indtrådt et nyt ultimativt moderselskab, skal der ligeledes 

ændres administrationsselskab. Det nye administrationsselskab overtager rettighederne og 

forpligtelserne fra det gamle administrationsselskab.  Såfremt der ændres i det administrerende 

selskab, hæfter det tidligere administrationsselskab stadig for ikke betalte og ikke forfaldne 

indkomstskatter og yderligere skatter, der indgår i de nye hæftelsesregler (gennemgås senere) for 

det pågældende indkomstår, hvor administrationsselskabet udtræder, og for det tidligere 

indkomstår, hvor det tidligere administrationsselskab stadig var administrationsselskab for 

koncernen.  

 

Administrationsselskabet er den i koncernen, der har forbindelsen med skat, det er hermed dette, der 

står for rapportering af sambeskatningsindkomsten, afregning af skat samt andet korrespondance, 

der måtte være mellem koncernen og SKAT.   

 

Hvert indkomstår skal administrationsselskabet afgive en redegørelse for hele koncernen med de 

eventuelle ændringer i ejerandele m.m., der har været i løbet af året. Denne skal blandt andet 

indeholde, hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen, og hvilke der ikke gør, samt forklaring 

på, hvorfor disse indgår og ikke indgår. Oplysningerne skal kun fremsendes til Erhvervsstyrelsen, 

såfremt disse ikke indgår i en årsrapport, jf. BEK nr. 996 § 6.
14

 

 

Ud fra ovenstående består administrationsselskabets opgaver i at samle al nødvendig information i 

koncernen og meddele relevante ændringer til SKAT, herunder indberetning af hjælpeskema til 

sambeskatning samt betaling af skatter og øvrige kommunikation med SKAT.  

                                                        
13 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
14 Bekendtgørelse 966 af 26/09 2006 
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- Afregning af skat  

SEL § 31 stk. 6, fortsat ”Administrationsselskabet forestår indbetalingen af den samlede indkomstskat. Dette 

gælder også restskat, tillæg og renter.”
15

  

 

Udover de tidligere beskrevne opgaver er det ligeledes administrationsselskabets opgave at afregne 

koncernens samlede beregnede selskabsskat, inklusiv eventuelle renter og restskattetillæg samt 

ordinær acontoskat. Såfremt der er tale om en overskydende selskabsskat, er det også til 

administrationsselskabet, denne vil blive udbetalt. Administrationsselskabet står senere hen for at 

fordele skatterne i mellem hele koncernen, hvilket vil blive behandlet i nedenstående punkt.   

 

Hvis et selskab ikke har indgået i koncernen hele indkomståret, hæfter administrationsselskabet kun 

for den selskabsskat for den periode, hvor selskabet indgår i sambeskatningen. Der bliver derfor 

som tidligere nævnt opgjort to delindkomstopgørelser, en for perioden, hvor selskabet indgår i 

sambeskatningen og en for den periode, der ikke indgår i sambeskatningen, dermed kommer 

administrationsselskabet kun til at hæfte for den selskabsskat, der vedrører 

sambeskatningsperioden.  

 

Såfremt der er tale om at der er overskydende selskabsskat i koncernen, er det ligeledes 

administrationsselskabet som modtager den overskydende skat retur. 

- Fordeling af skatter indenfor koncernen  

Administrationsselskabet forpligtiger sig, som tidligere nævnt, til at være ansvarlig for fordeling af 

skatterne imellem de sambeskattede selskaber. De enkelte selskaber skal betale den beregnede skat i 

hvert enkelt selskab til administrationsselskabet, eller godtgøres det underskud, som de 

overskudsgivende selskaber anvender.  

 

SEL § 31 stk. 8, ”Ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder i Danmark skal 

administrationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til den i § 17, 

                                                        
15 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
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stk. 1, nævnte procent (skatteværdien) af det udnyttede underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling 

efter § 30. Danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, som udnytter underskud i danske selskaber 

eller faste driftssteder i Danmark, skal forpligte sig til betaling til administrationsselskabet svarende til 

skatteværdien af underskudsudnyttelsen”
16 

 

Ifølge SEL § 31 stk. 8, skal al afregning og godtgørelse foretages igennem administrationsselskabet. 

Administrationsselskabets opgave er derefter at overføre den samlede beregnede selskabsskat til 

SKAT, og derefter godtgøre/fordele udnyttede underskud til det selskab, som skal have 

godtgørelsen, for det underskud, de øvrige selskaber har anvendt. Tidligere var det et krav at der 

skete en fysisk overførsel af skatterne imellem selskaber, senere er det blevet godkendt, at det er 

tilstrækkeligt, at skatterne fordeles selskaberne imellem gennem mellemregning.  

 

Et eksempel på fordeling af skatterne kunne se således ud, eksemplet tager udgangspunkt i 

beregningerne i figur 1: 

 

Figur 1. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ud fra dette eksempel får Æ en skattepligtig indkomst på kr. 650, som udløser en skyldig skat på kr. 

162,50. Af årets underskud anvendes kr. 200 fra Å, som medfører en godtgørelse til Å på kr. 50, 

disse skal afregne til administrationsselskabet M, som herefter skal afregne dem videre til Å, for 

anvendelse af Å’s underskud. Den samlede skat herefter bliver kr. 112,50. I sambeskatningen er der 

yderligere kr. 350, som er fremført fra tidligere år, kr. 300 som vedrører Ø og kr. 50 som vedrører 

M. Underskuddene fra Ø og M anvendes ligeledes af Æ til nedbringelse af den samlede 

selskabsskat, dette medfører, at Æ ligeledes skal afregne godtgørelse til Ø og M på henholdsvis kr. 

75 og kr. 12,5, der bliver afregnet igennem administrationsselskabet M. Efter anvendelse af alle 

underskuddene bliver den samlede skattepligtige indkomst på kr. 100, som udløser en selskabsskat 

                                                        
16 Skattelovsamling for studerende 2013/1 

Selskab *SI efter egne underskudFordeling af underskudSkat heraf Sambeskatnings underskudSkyldig/godtgjort skat

M 0 0 50 -12,5

Æ 650 -200 162,5 -350 162,5

Ø 0 0 300 -75

Å -200 200 -50 0 -50
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for året 2013 på kr. 25. Som tidligere nævnt skal godtgørelserne afregnes til de respektive 

underskudsgivende selskaber, samme dag som forfaldsdatoen for afregning af selskabsskatten til 

skattemyndighederne. 

  

- Opsummering administrationsselskab 

I ovenstående gennemgang konkluderes det, at administrationsselskabet er det øverste selskab i 

sambeskatningen.  

 

Af primære opgaver for administrationsselskabet kan nævnes:  

- Kommunikation med SKAT 

- Indsendelse af selvangivelse, sambeskatningsskema m.v.  

- Afregning af skatter, herunder selskabsskat, acontoskat m.v.  

- Beregning og fordeling af skatter i mellem koncernen.  

 

Administrationsselskabet står for al kommunikation med SKAT på vegne af hele koncernen, 

herunder indsendelse af selskabsselvangivelse og sambeskatningsskema Administrationsselskabet 

står ligeledes for afregning af indkomstskatterne til skat, samt afregning af skatter imellem de 

sambeskattede selskaber. Det er også administrationsselskabets opgave at modtage skyldig 

selskabsskat fra de overskudsgivende selskaber, samt afregning af godtgørelse af selskabsskat for et 

underskudsgivende selskab, hvor det overskudsgivende selskab har anvendt underskuddet. 

Afregningen af dette skal foretages samtidig med afregning af rettidig selskabsskat til SKAT.  

 

Udover de primære opgaver, som er tilknyttet administrationsselskabet vedrørende udarbejdelse af 

årsrapporten, er det ligeledes administrationsselskabets opgave at sende ansøgning om 

sambeskatning, såfremt et nyt selskab indtræder i sambeskatningsforholdet, samt ansøgning af 

omlæggelse af regnskabsår for et erhvervet datterselskab, da administrationsselskabet har ansvaret 

for kontakten med SKAT, samt at betingelserne for sambeskatning selskaberne imellem er opfyldt.  

 

I vores gennemgang af dette område besvares spørgsmålene i problemformuleringen ”Hvad er et 

administrationsselskab, og hvilken type rolle spiller dette i forhold til opgørelsen af 
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sambeskatningsindkomsten?” samt ”Hvilke regler er der for afregning og fordeling af 

selskabsskatten, herunder afregninger af skatter imellem de koncernforbundne selskaber?” 

 

9.1. Sambeskatningsindkomst  

- Indledning 

SEL § 31, stk. 2: ”For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen 

af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter 

skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.”
17

 

 

Når der er tale om en koncern, skal alle de selskaber, der indgår i koncernen, opgøre en 

sambeskatningsindkomst for hele koncernen jf. SEL § 31, stk. 2. Sambeskatningsindkomsten skal 

opgøres på baggrund af summen af de skattepligtige indkomster for hvert enkelt selskab i 

sambeskatningen. 

 

En betingelse for at selskaberne hører under tvungen national sambeskatning er, at reglerne for 

koncerndefinition er opfyldt.  Reglerne skal derfor være opfyldt med henblik på, at der er tale om en 

samlet koncern. Selvom moderselskabet ikke ejer 100 % af en tilknyttet virksomhed, er det en 

betingelse, at hele indkomsten for dette selskab indregnes i opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten, uanset ejerandelene
18

.  

 

Sambeskatningsindkomsten opgøres på et hjælpeskema, udarbejdet af SKAT. På dette skema 

angives den skattepligtige indkomst på hvert CVR-nummer, som er en del af koncernen, denne 

bliver efterfølgende rapporteret til SKAT gennem administrationsselskabet, som typisk vil være et 

moderselskab.  

 

I forbindelse med opgørelsen af sambeskatningsindkomsten er der nogle forskellige principper og 

regler, der gør sig gældende. 

 

                                                        
17 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
18 Lovforslag 121 af den 2/3 2005 tidligere lovforslag 153 
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En problemstilling med hensyn til opgørelsen af sambeskatningsindkomsten er 

delindkomstopgørelser. Dette gør sig blandet andet gældende såfremt, der ikke har været 

koncernforbindelse mellem et af selskaberne hele året. Som følge heraf skal der foretages 

delindkomstopgørelser, for den/de perioder, der indgår i sambeskatning og den/de der ikke gør.  

En anden problemstilling i forhold til opgørelse af sambeskatningsindkomsten er anvendelse af 

underskud. Disse emner vil blive berørt senere i opgaven.  

 

- Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

SEL § 31, stk. 2, fortsat: ”... Før sambeskatningsindkomsten opgøres, modregner hvert overskudsgivende 

selskab først den del af egne underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen, der kan rummes i 

indkomstårets positive indkomst. Et selskabs underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen kan 

kun modregnes i selskabets eget overskud. Herefter modregner hvert overskudsgivende selskab den del af 

egne underskud fra tidligere indkomstperioder under sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets 

resterende positive indkomst. Hvis der herefter både er selskaber med positiv indkomst og selskaber med 

negativ indkomst i sambeskatningen, fordeles den del af indkomstårets underskud, der kan rummes i andre 

selskabers positive indkomst. Hvis der herefter fortsat er selskaber med positiv indkomst, modregnes 

forholdsmæssigt den andel af andre selskabers resterende underskud fra tidligere indkomstperioder under 

sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets positive indkomst. Er der fortsat selskaber med 

resterende underskud i indkomståret eller resterende underskud fra tidligere indkomstperioder, fremføres 

disse til modregning i efterfølgende indkomstår efter reglerne herom. Et selskab der modregner underskud 

fra tidligere indkomstperioder, skal modregne de ældste underskud først. Et selskabs underskud fra tidligere 

indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, 

hvor det underskudsgivende selskab har været sambeskattet med det andet selskab og sambeskatningen 

efterfølgende ikke har været afbrudt.”
19

 

 

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter de principper og regler som er listet ovenfor i SEL § 31 

stk. 2.  

 

Som det står skrevet i SEL § 31 stk. 2, skal der ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten 

opgøres en skattepligtig indkomst for hvert enkelt selskab, som indgår i sambeskatningen. Den 

skattepligtige indkomst opgøres efter de almindelige skatteregler, hvor der tages resultat før skat, 

                                                        
19 Skattelovsamling for studerende  2013/1 
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som efterfølgende reguleres for afvigelser, såsom forskelle på skattemæssige og regnskabsmæssige 

afskrivninger, fradragsværdi på repræsentation, samt ej fradragsberettigede omkostninger etc. 

 

Ligeledes kan der i forbindelse med en koncern være indtægter, som ikke skal beskattes, dette kan 

eksempelvis være udbytte fra datter- til moderselskab, som ikke skal beskattes, da der derved opnås 

dobbeltbeskatning. Herunder kan der også være tale om koncerntilskud givet fra moderselskabet til 

datterselskabet. Disse sker der således ikke beskatning af i det modtagene selskab, ligesom der 

heller ikke gives fradrag for dette i det givende selskab. 

Indtægter og udgifter skal posteres i de selskaber, de vedrører, det er således et krav, at selvom et 

andet selskab har betalt udgiften eller modtaget indtægten, skal denne posteres gennem 

mellemregning med det andet selskab, således at indtægterne og udgifter medtages i de selskaber de 

vedrører.  

 

Et eksempel på opgørelse af sambeskatningsindkomst, kunne være følgende:  

 

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

I sambeskatningen er der ovenstående koncernstruktur. A ApS er moderselskab og 

administrationsselskab, dette ejer 100 % af B ApS og 70 % af C ApS. Deres samlede 

sambeskatningsindkomst kan opgøres som følgende:  

 

 

 

 

 

A ApS 

B ApS C ApS 

70 % 100 % 
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Figur 2. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Selskabets samlede skattepligtige indkomst er i dette eksempel opgjort til kr. 150.000. På trods af at 

der ikke er ejerandele på 100 % i begge selskaber, fradrages stadig det fulde underskud i C ApS. 

Der er i dette eksempel ikke taget højde for tidligere fremførte underskud, deriblandt også 

særunderskud. Det antages ligeledes i dette eksempel, at selskaberne har været sambeskattet hele 

året. 

 

For illustration af opgørelse af den skattepligtige indkomst i henhold til SKATs udarbejdede 

sambeskatningsskema tages udgangspunkt i følgende ovenstående eksempel, med tilføjelse af 

tidligere fremførbart underskud fra selskab A ApS. 

 

Trin 1:  

 

Figur 3. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

I det første trin opgøres hvert enkelt selskabs skattepligtige indkomst, som indføres i 

hjælpeskema til opgørelse af sambeskatningsindkomst. 
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Trin 2: 

Figur 4. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

I trin nummer to sker der fremførsel af selskabernes egne underskud, som fradrags i den positive 

indkomst.  

 

Trin 3:  

 

Figur 5. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Tredje trin er opgørelse af den skattepligtige indkomst efter opgørelse af selskabernes individuelle 

egne underskud.  

 

Trin 4:  

I det fjerde trin sker der omfordeling af årets underskud imellem selskaberne i sambeskatningen.  

Der sker således omfordeling af kr. 850.000, som fradrages i selskab A’s positive indkomst. 

Selskab A står derefter for godtgørelse af 25 % af det anvendte underskud til de enkelte selskaber. 

Denne godtgørelse skal ikke anføres i sambeskatningsskemaet. 
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Figur 6. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

Trin 5:  

I dette eksempel er trin nummer 5, den skattepligtige indkomst, som vi er kommet frem til ved 

fradrag af egne underskud, og omfordeling af årets underskud. Efterfølgende angives den 

skattepligtige indkomst i trin nummer 5, på rubrik nr. 016 af administrationsselskabets 

selskabsselvangivelse.  

 

Figur 7. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Såfremt de øvrige selskaber havde underskud, ville der være to punkter mere. Det ene punkt ville 

være før trin nr. 5  - den skattepligtige indkomst, hvor der sker fradrag i den skattepligtige indkomst 

af andre selskabers tidligere fremførbare underskud. Derefter ville den skattepligtige indkomst til 

felt nr. 016 på selskabsselvangivelsen blive opgjort. Det sidste trin vil efterfølgende være opgørelse 

af restunderskud, som anføres på felt nr. 085 på selskabsselvangivelsen. Det vil gøre sig gældende, 
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såfremt der var underskud fra dette år og tidligere år, som ikke har været anvendt i dette års positive 

indkomst, de vil derfor blive fremført til senere år. Dette emne uddybes yderligere senere i opgaven.  

 

- Opsummering sambeskatningsindkomst 

Det er et krav til selskaber, der er koncernforbundne, at de skal indgå i et sambeskatningsforhold. I 

Danmark er der tale om tvungen national sambeskatning, som ikke kan fraviges, såfremt der er 

koncernforhold mellem to eller flere selskaber. Sambeskatningsindkomsten opgøres efter et 

konsolideringsprincip, hvor den skattepligtige indkomst for hvert selskab opgøres for sig, og 

derefter bliver overført til et skema til foretagelse af konsolideringen, hvor eventuelle positive 

indkomster lægges sammen, og fradrages af eventuelle negative indkomster. Efter opgørelse af den 

samlede sambeskatningsindkomst rapporteres denne til SKAT sammen med moderselskabets 

selvangivelse og datterselskabernes selvangivelser, gennem et skema, der hedder ”hjælpeskema til 

sambeskatning”. 

  

Ved berøring af dette område, har vi besvaret spørgsmålet stillet i vores problemformulering 

”Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten”. Der er kort beskrevet og klarlagt med eksempel på, 

hvordan denne opgøres.  

 

9.2. Indkomstår og delindkomstopgørelse 

- Indledning 

En af de store problemstillinger, der er i forbindelse med sambeskatningsforhold, er spørgsmålet 

vedrørende indkomstår. Det er et krav jf. SEL § 10 stk. 5, at alle selskaber, der indgår i et 

sambeskatningsforhold, skal have samme regnskabsår.  

 

SEL § 10 stk. 5. ”Alle selskaber i en sambeskatning omfattet af § 31 eller § 31 A skal have samme 

indkomstår som administrationsselskabet, jf. § 31, stk. 6, eller § 31 A, stk. 4.”
20

 

 

                                                        
20 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
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Det store tvivlsspørgsmål opstår, når et eksisterende selskab køber et andet selskab. Der er herved 

krav om, at der sker en obligatorisk omlægning af det opkøbte selskab, således at deres 

regnskabsperiode er tilsvarende med moderselskabet jf. SEL § 10 stk. 5. 

  

SEL § 10 stk. 5., fortsat ”Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelse har et indkomstår, som 

afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter regler i stk. 1-4, så 

det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Hvis administrationsselskabet ved 

etableringen af koncernforbindelse med et andet selskab har påbegyndt et indkomstår, som ikke er 

påbegyndt for det pågældende selskab, anses det pågældende selskabs indkomstår for at være udløbet på 

tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen.”
21

 

 

Når et regnskabsår for et selskab skal omlægges, så det passer med administrationsselskabets 

regnskabsår, må omlægningsperioden som udgangspunkt ikke overstige 12 måneder. Hvis det 

bliver nødvendigt, kan omlægningsperioden som maksimum udgøre 18 måneder. Ved en 

obligatorisk omlægning af regnskabsperioden sker der en ændring af et vedtægtsbaseret indkomstår, 

dette medfører at vedtægterne for det opkøbte selskab skal ændres og godkendes på selskabets 

generalforsamling.  

 

Der findes tre former af forskellige indkomstår, kalenderåret, forud forskudt og bagud forskudt 

indkomstår. Der er tale om forud forskudt når regnskabsåret slutter mellem 1/1 – 1/3 og bagud 

forskudt når perioden slutter mellem 1/4 – 30/11.  

 

Beslutningen om omlægning af regnskabsår, skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest 5 

måneder efter udløb af det regnskabsår, som ændring ønskes gældende for, dog senest 5 måneder 

efter omlægningsperiodens udløb jf. ÅRL § 15 stk. 4. 

 

Ved opkøb af et selskab, således at der sker en obligatorisk omlægning af regnskabsperioden, bliver 

der skelnet mellem delindkomstopgørelser for opgørelse af indkomster, og 

sambeskatningsindkomster. Datterselskabets periode, som består før overtagelse af moderselskabet, 

bliver opgjort under sin egen delindkomstperiode. Indkomsten herfor er datterselskabet selv 

ansvarlig for at indberette selvangivelse for samt at afregne skat af, eller fremførsel af et eventuelt 

                                                        
21 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
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underskud, som bliver et særunderskud for datterselskabet. Perioden efter opkøbet indgår i 

sambeskatningsindkomsten med moderselskabet og er sin egen delindkomstperiode. I denne 

periode er administrationsselskabet ansvarlig for indsendelse af selvangivelse og hjælpeskema til 

sambeskatning, samt for afregning af skatter. Ligeledes kan et underskud i denne periode fradrages 

i et af koncernens overskudsgivende resultater. 

 

Den obligatoriske omlægning af indkomståret kræver ikke tilladelse fra skattemyndighederne, 

hvorimod omlægningen af regnskabsåret for datterselskabet som tidligere nævnt er en 

vedtægtsbaseret ændring, som skal ændres i vedtægterne og godkendes på generalforsamlingen, 

hvorefter ændringerne indsendes til Erhvervsstyrelsen. 

 

- Omlægning af indkomstår  

Teknisk er der nogle overordnede principper, der gør sig gældende, når der skal omlægges et 

regnskabsår ved erhvervelse af et datterselskab:  

- Indkomståret skal udløbe samtidig med administrationsselskabet: Det vil sige, at når der 

foretages omlægning af et regnskabsår for erhvervet datterselskab, er det et krav at dette 

følger indkomståret for administrationsselskabet.  

- Alle indkomstår skal komme til beskatning: Har datterselskabet skævt regnskabsår, hvor de 

er i gang med indkomståret 2012 og administrationsselskabet er påbegyndt indkomståret 

2013, kan der ikke foretages en samlet indkomst med administrationsselskabet for 2013. Der 

opstår som tidligere nævnt delindkomstopgørelser, hvor der skal foretages en rapportering af 

datterselskabet 2012 fra før sambeskatningen og efter sambeskatningen. 

Delindkomstopgørelse for datterselskabet for 2013 vil dermed indgå med 

administrationsselskabets 2013.  

- Intet indkomstår må overspringes eller dubleres: Som i ovenstående eksempel må der ikke 

vælges bare at springe et indkomstår over, selvom administrationsselskabet er i gang med et 

andet indkomstår, det er et krav, at der skal foreligge rapportering på ethvert indkomstår på 

selskaberne.  

 

For at illustrere hvordan der foretages omlægning af regnskabsår i praksis, har vi taget 

udgangspunkt i modellen i bilag 1, udarbejdet af Elan Schapiro og Kenny Madsen. Modellen 
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illustrerer, hvordan der foretages omlægning af datterselskabets regnskabsår i forskellige scenarier. 

Modellen tager kun anvendelse i de situationer, hvor koncernforbindelsen opstår ved erhvervelse af 

et datterselskab, og ikke ved koncernetablering med nystiftede selskaber. Til yderligere illustration 

har vi valgt at gennemgå nogle eksempler, hvor moderselskabet erhverver datterselskabet på 

forskellige tidspunkter, og ved påbegyndelse af forskellige regnskabsår.  

 

Eksempel 1: 

 

Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Artikel ”Status på sambeskatningsreglerne” af Elan Scharpio og Kenny Madsen. 

 

 

I dette eksempel erhverver moderselskabet datterselskabet den 1. april 2013. Moderselskabet har 

regnskabsår 1/1-2013 – 31/12-2013, det vil sige, at det igangværende indkomstår er 2013. 

Datterselskabet har regnskabsår 1/7-2012 – 30/6-2013, her er der ligeledes tale om indkomståret 

2013. I forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet bliver der foretaget en obligatorisk 

omlægning af dettes indkomstår samt omlægning af regnskabsåret, således at regnskabsåret 

kommer til at være 1/7-2012 til 31/12-2013.  

Beskatningen for indkomståret 2013, bliver således:  

1. Moderselskabets indkomst medregnes i sambeskatningsindkomsten for 2013. 

1/1 - 13 

1/7 - 12 

1/4 - 13 

30/6 - 13 

31/12 - 13 

31/12 - 13 

Erhver

velse 

af 

datters

elskab  

Moderselskab 

Datterselskab 
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2. Datterselskabets indkomst for delperiode (1) 1/7-2012 – 30/3 – 2013 særbeskattes. Her står 

datterselskabet selv for udarbejdelse af selvangivelsen samt afregning af selskabskatten. 

3. Datterselskabets indkomst for delperiode (2) 1/4-2013 – 31/12-2013 sambeskattes med 

moderselskabets indkomst for 2013. Moderselskabet står her for udarbejdelse af 

sambeskatningsindkomst samt afregning af eventuelle selskabskatter.  

 

Eksempel 2:  

 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Artikel ”Status på sambeskatningsreglerne” af Elan Scharpio og Kenny Madsen. 

 

I dette eksempel erhverver moderselskabet datterselskabet den 1. august 2013. Moderselskabet har 

regnskabsår 1/1-2013 – 31/12-2013, det vil sige, at det igangværende indkomstår er 2013. 

Datterselskabet har regnskabsår 1/7-2013 – 30/6-2014, her er der tale om indkomståret 2014. I 

forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet bliver der foretaget en obligatorisk omlægning af 

dennes regnskabsår, således at regnskabsåret kommer til at være 1/7-2013 – 31/12.2014.  

Beskatningen for indkomstårene bliver således:  

1. Moderselskabets indkomst for indkomståret 2013 bliver beskattet som tidligere, der er i 

dette indkomstår ikke tale om sambeskatning på trods af erhvervelsen d. 1/8 -2013, da 

indkomståret for 2013 for datterselskabet allerede er afsluttet. 

2. Moderselskabets indkomst for indkomståret 2014 sambeskattes med datterselskabet. 

1/1-13 

1/7 - 13 

1/8 - 13 

30/6 - 14 
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3. Datterselskabets indkomst for delperiode (1) 1/7-2013 – 30/7 – 2013 særbeskattes. Her står 

datterselskabet selv for udarbejdelse af selvangivelsen samt afregning af selskabskatten. 

4. Datterselskabets indkomst for delperiode (2) 1/8 – 2013 – 31/12-2014 sambeskattes med 

moderselskabets indkomst for 2014. Moderselskabet står her for udarbejdelse af 

sambeskatningsindkomst, samt afregning af eventuelle selskabskatter.  

 

Eksempel 3:  

 

Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Artikel ”Status på sambeskatningsreglerne” af Elan Scharpio og Kenny Madsen. 

 

I dette eksempel erhverver moderselskabet datterselskabet den 1. august 2013. Moderselskabet har 

regnskabsår 1/7-2013 – 30/6-2014, det vil sige at det igangværende indkomstår er 2014. 

Datterselskabet har regnskabsår 1/1-2013 – 31/12-2013, her er der tale om indkomståret 2013. I 

forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet, bliver der foretaget en obligatorisk omlægning af 

dettes regnskabsår, således at regnskabsåret kommer til at være 1/1-2013 – 30/6-2014.  

Beskatningen for indkomstårene, bliver således:  

1. Moderselskabets indkomst for indkomståret 2014 sambeskattes med datterselskabet. 

2. Datterselskabets indkomst for indkomståret 2013 bliver beskattet som tidligere, der er i dette 

indkomstår ikke tale om sambeskatning på trods af erhvervelsen d. 1/8 - 2013, da 

indkomståret for 2013 for moderselskabet allerede er afsluttet. 

1/7 - 13 
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3. Datterselskabets indkomst for 31/12-2013 – 30/6 – 2014 sambeskattes med moderselskabets 

indkomst for 2014. Moderselskabet står her for udarbejdelse af sambeskatningsindkomst 

samt afregning af eventuelle selskabskatter. 

 

- Delindkomstopgørelser og skattemæssige afskrivninger 

Ved køb og salg af et andet selskab skal afskrivningerne for det købende og sælgende selskab 

opgøres efter SEL § 31.  

 

Tidligere betød reglerne at afskrivningerne blev beregnet efter hvor stor en del af indkomstperioden 

udgjorde et indkomstår. Grunden til ændringer skyldes bl.a., at det kunne være svært for det 

sælgende selskab at opgøre afskrivninger, enten ved at der skete ændringer i selskabets kalenderår. 

Dette kan ske såfremt indkomståret blev forlænget eller forkortet i forbindelse med oprettelse af ny 

koncernforbindelse.  

 

SEL § 31 stk. 3, 2. pkt. ”Skattemæssige afskrivninger kan maksimalt foretages i forhold til hvor stor en del af 

indkomstperioden udgør et kalenderår.”
22

 

 

Til forklaring og illustration af beregning af de skattemæssige afskrivninger, vil vi gennemgå 

forskellige eksempler som kan anvendes til belysning af reglerne i praksis, i forskellige givne 

situationer. I vores eksempler på beregning af skattemæssige afskrivninger afgrænser vi os fra at 

komme ind på 115 % afskrivningsreglen, der foretages således kun illustration af de almindelige 

skattemæssige afskrivningsregler.  

 

Eksempel 1:  

 

Selskab A (Administrationsselskab) og selskab B har været sambeskattet efter reglerne om 

obligatorisk national sambeskatning siden 1. januar 2013. Den 1. juli 2013 sælger selskab A selskab 

B til selskab C. Begge sambeskatningsforhold anvender kalenderåret.  

 

Såfremt vi ser på selskab B uden et sambeskatningsforhold, vil afskrivningerne se ud som følgende:  

                                                        
22 Skattelovsamling for studerende 2013/1 



 

 

 
National Sambeskatning 

 

  

 
     40 

 

  

Figur 1. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Såfremt der ikke skete ændringer i koncernstrukturen for selskab B, og afskrivningerne blev 

beregnet på baggrund af kalenderåret, vil årets samlede afskrivninger for selskab B blive t.kr. 125. I 

nedenstående eksempel vil vi gennemgå afskrivninger i ovenstående beskreven situation ved 

overdragelse af selskab B til selskab C. Ovenstående beregning er foretaget til belysning af, hvad 

ændringen af koncernstrukturen vil betyde for de årlige skattemæssige afskrivninger.  

 

Figur 2. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Af de to beregnede eksempler fremgår det således, at afskrivningerne vil være større, såfremt der 

ikke blev foretaget ændringer i strukturen, hvor de samlede afskrivninger vil være t.kr. 125. Ved 

ændring af koncernstruktur og beregning af delårsopgørelser vil afskrivningerne således kun udgøre 

t.kr. 117,19.  

 

Såfremt der er tale om afskrivninger, som afskrives lineært såsom indretning af lejede lokaler, 

goodwill mv. vil følgende gøre sig gældende:  

 

I vores første del af eksempel 1 med saldoafskrivninger tale om afskrivninger for selskab B for et 

helt år, uden ændringer i koncernstrukturen og uden tilgange. 

 

Ud fra eksempelet fremgår det, at de samlede afskrivninger for kalenderåret er t.kr. 100. I det 

efterfølgende eksempel vil vi belyse afskrivningerne for selskab B ved overdragelse af selskab B til 

selskab C. 

 

Figur 3. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Lineære afskrivninger ved overdragelse af selskab B:  
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Figur 4. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Såfremt der er tale om lineære afskrivninger, og der ikke har været nogle tilgange i årets løb, 

fremgår det, at afskrivningerne på trods af ændring i koncernforhold og opgørelse af 

delårsopgørelser, vil være de samme t.kr. 100. I nedenstående eksempler vil dette blive illustreret, 

såfremt der har været tilgang i årets løb.  

 

For illustration af påvirkningen af delårsopgørelserne på de skattemæssige afskrivninger uden 

tilgange kan opstilles følgende tabel: 

 

(Uden tilgange) Lineære afskrivninger Saldoafskrivninger 

Uden ændring i koncernforbindelse 100 125 

Med ændring i koncernforbindelse 100 117,19 

Forskel 0 7,81 

 

Som konklusion på sammenligningen af de lineære afskrivninger og saldoafskrivninger ved 

koncernændring uden tilgange, kan det konkluderes, at de lineære afskrivninger ikke begrænses i 
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forbindelse med ændringen af koncernstrukturer, hvorimod der sker en begrænsning af 

saldoafskrivningerne. 

I eksempel 2 tager vi udgangspunkt i samme beskrevne situation vedrørende koncernforholdet og 

overdragelse af selskab B, i dette eksempel vil der i modsætning til eksempel 1 være tilgang på 

aktiverne.  

 

Figur 5. 

Saldoafskrivninger 

   

     Eksempel 2 - med tilgange  

   

     Afskrivningsgrundlag pr. 1. Januar 

 

500 

Tilgang  

   

50 

Afgang 

   

0 

Afskrivningsgrundlag 

  

550 

Afskrivninger  

  

25% -137,5 

Afskrivningsgrundlag pr. 31. December 

 

412,5 

     
Samlede afskrivninger 

  

-137,5 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Der tages udgangspunkt i tallene fra eksempel 1, til forskel fra eksempel 1, medregnes en tilgang på 

t.kr. 50. Tilgangen vedrører 2. halvår. De samlede afskrivninger bliver efter tilgangen t.kr. 137,5. 

Dette eksempel er beregnet alene for selskab B, uden ændringer i koncernforhold. Ved beregning af 

skattemæssige afskrivninger og delårsopgørelser med tilgang i 2. halvår, bliver afskrivningerne 

således:  

 

Figur 6. 

Saldoafskrivninger 

  

    Eksempel 2 - med tilgange  

  
    Afskrivningsgrundlag pr. 1. Januar 500 

Tilgang  

  
0 

Afgang 

  
0 

Afskrivningsgrundlag 1. Delårsopgørelse 500 

Afskrivninger  25% (6/12) 12,5% -62,5 

Afskrivningsgrundlag pr. 30. juni  437,5 
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Tilgang 

  
50 

Afgang 

  
0 

Afskrivningsgrundlag 2. Delårsopgørelse 487,5 

Afskrivninger  25% (6/12) 12,5% -60,94 

Afskrivningsgrundlag pr. 31. december  426,56 

    
Samlede afskrivninger 

 
123,44 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som tidligere eksempel ved delårsopgørelser bliver afskrivningerne her også mindre i forhold til, 

hvis der ikke var ændringer i koncernforholdet.  

 

Såfremt der var tale om lineære afskrivninger vil følgende gøre sig gældende:  

 

Figur 7. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Tilgangen på aktiverne medfører at afskrivningerne ændrer sig fra t.kr. 100 til t.kr. 110. De lineære 

afskrivninger kan med delårsopgørelse opstilles som følgende:  
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I nedenstående eksempel ses de linære afskrivninger ved delårsopgørelse. De samlede afskrivninger 

er beregnet til t.kr. 105, hvor de, såfremt der ikke var ændringer i koncernforbindelsen ville være 

t.kr. 110. Dette skyldes, at der ved beregning af afskrivningerne uden ændringer i 

koncernforbindelsen ikke skelnes mellem, hvornår tilgangen er anskaffet, hvorfor afskrivningerne 

her bliver t.kr. 5 større, da afskrivningerne beregnes på baggrund af et helt år i modsætning til 

delårsopgørelserne.  

 

Figur 8. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Sammenholde af afskrivninger, når der har været tilgang i en af delårsopgørelserne.  

 

(Med tilgange) Lineære afskrivninger Saldoafskrivninger 

Uden ændring i koncernforbindelse 110 137,50 

Med ændring i koncernforbindelse 105 123,44 

Forskel 5 14,66 

 

Ligesom ved ovenstående eksempel sker der her en begrænsning af saldoafskrivningerne, denne 

bliver større end i tidligere eksempel, da der er en tilgang i 2. halvår. I dette eksempel sker der 

ligeledes en begrænsning af de lineære afskrivninger i modsætning til eksempel 1. Begrænsningen 
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sker dog kun, da tilgangen, som sker i 2. halvår kun bliver afskrevet i 2. halvår, hvor den uden 

koncernændring vil blive afskrevet uafhængigt af, hvornår denne blev anskaffet.  

 

I stedet for opkøb af selskab vil moderselskabet som alternativ, kunne vælge at købe aktiviteterne i 

selskabet og dermed undgå delårsopgørelser, da aktiverne på denne måde vil indgå i 

moderselskabet som en tilgang, og afskrives fuldt ud i det selskab, der erhverver aktiviteterne. Det 

skal dog nævnes, at opkøb af aktiviteterne kan have andre skattemæssige konsekvenser, som vi ikke 

vil komme nærmere ind på i denne opgave.  

 

- Opsummering indkomstår og delindkomstopgørelse 

Som konsekvens af et selskab erhverver et andet selskab, sker der en koncernforbindelse imellem 

de to selskaber, hvor selskabet, der opkøber det andet selskab, bliver moderselskab for det andet 

selskab som kaldes datterselskab. Koncernforbindelsen sætter krav til, at de to selskaber skal opgøre 

deres skattepligtige indkomst for samme periode. Moderselskabet udpeges som 

administrationsselskab, og datterselskabet skal omlægge deres indkomstår og regnskabsår så denne 

følger administrationsselskabets. Omlægning af indkomståret er en obligatorisk omlægning, og er 

derfor ufravigelig, denne omlægning skal der ikke søges tilladelse om hos SKAT, derimod er 

omlægning af regnskabsåret en vedtægtsbaseret ændring, som medfører at datterselskabets 

vedtægter skal ændres, og godkendes på generalforsamlingen, hvorefter disse indsendes til 

Erhvervsstyrelsen.  

 

Erhvervelsen af et nyt selskab medfører opgørelse af delårsopgørelser, disse medfører ligeledes at 

der sker en forholdsmæssig fordeling af de skattemæssige afskrivninger, således at afskrivningerne 

beregnes ud fra den andel af året, de to selskaber har ejet selskabet hver. Ud fra tidligere 

gennemgået eksempler begrænses saldoafskrivningerne, når der sker ændringer i koncernstruktur og 

der foretages en delårsopgørelse. De lineære afskrivninger bliver som udgangspunkt ikke begrænset 

af ændringerne i koncernforholdet. Ved delårsopgørelser af skattemæssige afskrivninger med 

tilgang i årets løb begrænses saldoafskrivningerne yderligere end hvis der ikke var tilgange, 

ligeledes sker der, når der er tilgang på aktiverne, også begrænsning af de lineære afskrivninger. Til 

begrænsningerne skal det dertil nævnes, at der kun er tale om en tidsmæssig begrænsning, aktiverne 

afskrives fuldt ud på sigt.  
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Under gennemgang af dette emne bliver spørgsmålet i problemformuleringen ”Hvordan foretages 

sambeskatning, såfremt der ikke har været koncernforbindelse hele regnskabsåret?” besvaret.  

9.3. Underskud  

- Indledning 

For selskaber er det muligt at fremføre tidligere indkomstårs underskud til modregning i fremtidige 

indkomstårs overskud og dermed mindske den betalbare skat. Der findes forskellige typer af 

underskud: egne underskud, særunderskud og sambeskatningsunderskud, hvilket vi vil gennemgå i 

dette kapital, for efterfølgende at redegøre for, i hvilken rækkefølge disse underskud skal anvendes 

og hvordan underskud fra andre selskaber i sambeskatningen kan modregnes. Denne type af 

opgørelse vil vi illustrere ved hjælp af et eksempel.   

 

Ved lov nr. 591 af 18. juni 2012 er der sket en ændring af reglerne for fremførsel af underskud, og 

dette har virkning for indkomstår, der begynder den 1. juli 2012 eller senere. Dette har medført en 

række ændringer og vi vil i dette kapitel fokusere på de begrænsninger det har medført, idet det nu 

kun er muligt at udnytte 7,5 mio. kr. og 60 % af det resterende underskud i et indkomstår. 

 

Som udgangspunkt vil reglerne for underskudsudnyttelse blive gennemgået med den antagelse af, at 

den samlede skattepligtige indkomst i sambeskatningskredsen er under 7,5 mio. kr. Reglerne for 

fremførsel af underskud ved en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio. kr. vil blive gennemgået i 

afsnittet ”begrænsning af udnyttelse af underskud” 

 

Vi vil ikke gennemgå de tidligere regler.  

 

- Underskudsfordeling  

I en sambeskatningskreds kan der ske underskudsfordeling, således at andre selskaber end det, som 

har realiseret underskuddet, kan udnytte dette til at nedbringe indkomstårets skattepligtige 

indkomst. Efter at hvert enkelt selskab har opgjort sin skattepligtige indkomst, skal underskuddene 
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fordeles til de selskaber, der generer et overskud.  Der findes forskellige typer af underskud, og de 

er enkeltvist gennemgået nedenfor, da de skal anvendes på forskellig vis. Derfor er det også vigtigt 

at føre adskilte regnskab med underskuddene, da de ikke må puljes sammen. De enkelte selskabers 

underskud skal opgøres individuelt, og det skal fremgå, hvilke underskud der anvendes i 

indkomståret, enten af selskabet selv, eller af andre selskaber i sambeskatningen.  

 

Generelt for alle typer af underskud gælder det, at de ældste skal anvendes først, dog med respekt 

for den fastlagte udnyttelsesrækkefølge, hvilket omtales i afsnittet udnyttelsesrækkefølge. 

 

- Særunderskud 

Et særunderskud er et underskud, som er opstået inden indtræden i sambeskatningen, og egne 

underskud fra eventuelle tidligere subsambeskatning. Særunderskud kan alene anvendes at det 

selskab, som har realiseret underskuddet.   

 

Særunderskud er det første underskud i underskudsudnyttelsesrækkefølgen og anvendes derfor 

hurtigere end andre typer underskud.  

 

Særunderskud kan fremføres uden tidsbegrænsning og fortabes ikke ved ind- og udtræden af 

sambeskatning. Derimod bliver egne sambeskatningsunderskud til særunderskud, hvis selskabet 

udtræder af sambeskatningen. Dette gælder også, såfremt koncernforbindelsen afbrydes og 

efterfølgende genoptages igen. Omstrukturering i de sambeskattede selskaber og koncernændringer 

skal derfor nøje planlægges, således at sambeskatningsunderskud ikke bliver til særunderskud.  

 

- Subsambeskatningsunderskud 

Subsambeskatningsunderskud er underskud, der er opstået i en ældre sambeskatningskreds, og kan 

kun anvendes af de selskaber, der tidligere var en del af den pågældende sambeskatningskreds. Et 

selskab kan altså kun anvende et andet selskabs underskud hvis selskaberne var sambeskattet i det 

indkomstår, hvor underskuddet opstod, og at de siden hen ikke har afbrudt sambeskatningen.  
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Subsambeskatningsunderskud kan fremføres uden tidsbegrænsning og fortabes kun ved afbrydelse 

af den tidligere subsambeskatning.  

 

- Sambeskatningsunderskud 
 
Sambeskatningsunderskud er underskud, der er opstået i en sambeskatningskreds, og som kan 

anvendes af alle selskaber i sambeskatningskredsen, der indgik i det indkomstår, hvor 

underskuddene opstod. Sambeskatningsunderskud kan fremføres uden tidsbegrænsning, men 

fortabes, hvis sambeskatningskredsen afbrydes. Sambeskatningsunderskud fortabes desuden ved 

likvidation af et selskab. 

 

- Udnyttelsesrækkefølge 

SEL § 31 stk. 2 angiver i hvilken rækkefølge underskud kan fremføres:  

1) Der fremføres først egne særunderskud i de enkelte sambeskatningsselskaber
23

  

 

SEL § 31 stk. 2 ”før sambeskatningsindkomsten opgøres, modregner hvert overskudsgivende 

selskab først den del af egne underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen, der kan 

rummes i indkomstårets positive indkomst.”  

 

Egne underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen er et særunderskud og kan ikke indgå 

i sambeskatningen. Der er dog muligt at fremføre det i egen positiv indkomst inden 

sambeskatningsindkomsten opgøres. Det gælder generelt for alle typer af underskud, at de ældste 

skal fremføres først, dog således at rækkefølgen stadig overholdes.  

 

2) Der modregnes egne ikke benyttede underskud under sambeskatningen
24

  

 

                                                        
23 (Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 43)  
24 (Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 43)  
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SEL § 31 stk. 2 ”Herefter modregner hvert overskudsgivende selskab den del af egne underskud fra 

tidligere indkomstperioder under sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets resterende 

positive indkomst” 

 

Hvert selskab, som efter første punkt har positiv indkomst, skal herefter fremføre egne underskud 

fra indkomstperioder i sambeskatningen.  

 

3) Der modregnes herefter årets underskud i indkomståret fra et eller flere 

sambeskatningsselskaber
25

  

 

SEL § 31 stk. 2 ”Hvis der herefter både er selskaber med positiv indkomst og selskaber med 

negativ indkomst i sambeskatningen, fordeles den del af indkomstårets underskud, der kan rummes i 

andre selskabers positive indkomst, forholdsmæssigt mellem de selskaber, der har positiv 

indkomst”
26

  

 

I det tredje punkt skal det resterende underskud fordeles mellem de overskudsgivende selskaber. 

Underskuddet skal fordeles forholdsmæssigt, hvilket betyder, at det enkelte selskabs overskud skal 

divideres med årets samlede overskud, ganget med det samlede underskud.  

 
                   

                                  
 

 
4) Der modregnes andre selskabers skattemæssige underskud fra tidligere år under 

sambeskatningen
27

  

 

SEL § 31 stk. 2 ”Hvis der herefter fortsat er selskaber med positiv indkomst, modregnes 

forholdsmæssigt den del af andre selskabers resterende underskud fra tidligere indkomstperioder  

under sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets positive indkomst.”
28

 

 

                                                        
25 (Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 44) 
26 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
27 (Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 44) 
28 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
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Andre selskabers underskud fra tidligere indkomstår kan fremføres såfremt underskuddet er opstået 

i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber var sambeskattet eller subsambeskattet, og såfremt 

sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. Hvis disse krav er opfyldt, skal der ske 

fremførsel af underskud, fordelt forholdsmæssigt på de overskudsgivende selskaber.  

 

Såfremt der stadig er selskaber med underskud i indkomståret, kan disse fremføres til efterfølgende 

indkomstår. 

  

- Anvendelse af underskud 

Til at illustrere hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres ved brug af fremført underskud, har vi 

i dette afsnit givet et eksempel. 

 

I indkomståret 2013 er M sambeskattet med Æ, Ø og Å. 

Æ er indtrådt i sambeskatningen med M i indkomståret 2009. 

Ø og Å er indtrådt i sambeskatningen med M i indkomståret 2011. 

Ø og A har tidligere indkomstår været sambeskattet, indtil de blev opkøbt af M i 2011. 

 

Primo 2013 har de følgende underskud: 

M: 

Fra indkomstår 2008 150 t.kr. 

Fra indkomstår 2010 200 t.kr. 

 

Æ: 

Fra indkomstår 2010 50 t.kr. 

 

Ø: 

Fra indkomstår 2010 100 t.kr 

Fra indkomstår 2011 300 t.kr. 

 

Å: 

Ingen underskud 
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I 2013 har selskaberne følgende skattepligtig indkomst før fremførsel af underskud: 

M   300 t.kr. 

Æ  700 t.kr. 

Ø  50 t.kr. 

Å  - 200 t.kr. 

 

 

Beregning af sambeskatningsindkomsten for perioden 1/1 2013 – 31/12 2013: 

 

Figur 1. 

Anvendes i t.kr.  

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af ovenstående beregning, modregnes først egne underskud, først dem før 

indtræden i sambeskatning og derefter dem i sambeskatning. Hos M modregnes først egne 

underskud fra før indtræden i sambeskatning, og dernæst underskud fra sambeskatningsperioden. 

Ligeledes fremføres underskud i Æ og Ø. Der sker ikke modregning hos Å, da årets indkomst er 

negativ. Det medfører, at den samlede indtægt er nedbragt til 450 t.kr. og at kun Æ har positiv 

indtægt. Herefter følger trin 3, hvor årets negative indkomst fordeles på de(det) selskab som har 

positiv indkomst, nemlig Æ. Efter fordeling af årets underskud har Æ en positiv indkomst på 450 

t.kr. Som det sidste trin 4, skal tidligere års underskud fra andre sambeskattede selskaber fordeles. 

Det fremgår af beregningen, at der er 350 t.kr. tilbage til fordeling mellem de sambeskattede 

selskaber. Ved at fremføre disse underskud nedbringes Æ’s positive indkomst til 100 t.kr. Tilbage 

er kun at fremføre de tilbageværende underskud til fremtidige indtægtsperioder, i dette eksempel 50 

t.kr., da dette er et særunderskud (subsambeskatningsunderskud) og alle underskud er hermed 

Trin 1+2 Trin 3 Trin 4

Indkomst Egne Årets Indkomst fra 

til underskud Indkomst underskud Indkomst tidligere Sambeskatnings- Underskud til

sambeskatning fremføres herefter fordeles herefter indkomstår fordeles indkomst fremførsel

M 300kr.                    300kr.                      -kr.               -kr.            -kr.             -kr.                                -kr.                         -kr.                 

Æ 700kr.                    50kr.                        650kr.              -200kr.          450kr.             -350kr.                              100kr.                        -kr.                 

Ø 50kr.                      50kr.                        -kr.               -kr.            -kr.             -kr.                                -kr.                         50kr.                   

Å -200kr.                   -kr.                       -200kr.             200kr.           -kr.             -kr.                                -kr.                         -kr.                 

850kr.                    400kr.                      450kr.              -kr.            450kr.             -350kr.                              100kr.                        50kr.                   

Samlet undersk -200kr.             Samlet und -350

samlet oversk 650kr.              Samlet over 450kr.                               
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anvendt, fordelt eller videreført. Efterfølgende skal selskaberne afregne internt for brug af andre 

selskabers underskud, hvilket er gennemgået i kapitel 9. Administrationsselskabet. 

 

- Begrænsning af udnyttelse af underskud (SEL § 12 stk. 2 – § 31 stk. 

3) 

Der er med lovændringen af 18. juni 2012 indført en begrænsning for udnyttelse af underskud, 

såfremt der fremføres underskud der overstiger 7,5 mio. kr. (2014 =7.635.000 kr.). Denne 

begrænsning fremgår af SEL § 12 stk. 2: ”Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt 

ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 

2010-niveau). Et herefter resterende underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af årets 

skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet (...)”
29

. 

 

Denne begrænsning gælder på sambeskatningsniveau, så reglen træder i kraft, hvis den samlede 

sambeskatningsindkomst overstiger 7,5 mio. kr. Det gælder ifølge SEL § 31 stk. 3: ”§12, stk. 2, 

gælder samlet for de sambeskattede selskaber. § 12, stk. 2. anvendes kun, hvis summen af de 

sambeskattede selskabers indkomst i indkomståret er positiv(...)”
30

, hvilket vil sige at SEL § 12 stk. 

2 kun er gældende, hvis summen af den skattepligtige indkomst er positiv før alle 

underskudsfremførsler.  

 

Rent praktisk skal man først opgøre sambeskatningsindkomsten som om, SEL § 12 stk. 2 slet ikke 

fandtes. Når man har opgjort sambeskatningsindkomsten, skal man derefter vurdere, om der er 

fremført underskud for mere end 7,5 mio. kr. Hvis der er fremført mere end 7,5 mio. kr., skal de 7,5 

mio. kr. fremføres uden begrænsning, men det resterende beløb kan kun fremføres med 60 %. Her 

er vist et eksempel: 

  

                                                        
29 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
30 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
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I alt fremført underskud i sambeskatningen 30 mio. kr. 

Dette skal reduceres til: 

Uden begrænsning   7,5 mio. kr. 

60 % af de resterende beløb (30 - 7,5 x 60 %) 13,5 mio. kr. 

I alt til fremførsel   21 mio. kr. 

 

Begrænsningen skal ifølge SEL § 31 stk. 3 fordeles forholdsmæssigt: ”Den samlede begrænsning 

efter § 12, stk. 2, fordeles forholdsmæssigt mellem de sambeskattede selskabers 

fremførselsberettiget underskud (...), således at modregning af hvert underskud kun kan ske med 

den andel af underskuddet, der svarer til forholdet mellem den del af de samlede underskud, der 

efter § 12, stk. 2, kan fradrages i indkomståret, og de samlede underskud, der ville kunne fradrages 

i indkomståret, hvis § 12, stk. 2, ikke fandt anvendelse.”
31

 

 

Begrænsningen på 60 % af det resterende underskud betyder ikke, at det ikke-anvendte underskud 

fortabes, men at det blot fremføres til efterfølgende indkomstår.  

 

Ifølge lovforarbejderne er det hvert enkelt underskud (efter selskab og art), der reduceres. Det 

betyder at udnyttelsesrækkefølgen fraviges for eksempel fordi et særunderskud er begrænset, og 

dermed ikke kan fremføres fuldt ud. Dette skal tilsigte, at alle typer af underskud begrænses i 

samme omfang.
32

 

 

Herunder er vist to udvidet eksempler på hvordan underskuddene begrænses: 

 

Underskudsbegrænsning 2013 når sambeskatningsindkomsten er positiv både før og efter at 

underskud modregnes/udnyttes:  

 

M er sambeskattet med m2 og m3 fra 2012. 

De har følgende underskud: 

M 2011 8.000 t.kr.  

 2012 3.000 t.kr. 

                                                        
31 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
32

 (Amby, 2013, s. 213) 
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m2 2012 4.000 t.kr. 

m3 2012 1.000 t.kr. 

 

 

Årets indkomst t. Kr Før underskuds begrænsning Efter underskudsbegræsning 

M 22.500 

  m2 -7.500 

  m3 10.500 25.500 25.500 

Fremførselsberettiget underskud -16.000 -7.500 

60 % af (25.500 - 7.500) kan max. anvendes 8.500 -8.500 

Skattepligtig sambeskatningsindkomst 9.500 9.500 

Underskud der kan modregnes 16.000 6.500 

    Fordelingsbrøk: 

 

7.500 / 16.000 0,4063 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af ovenstående, beregnes først den samlede sambeskatningsindkomst uden 

underskudsfremførsel. Dette giver et resultat på 25.500 t.kr. Såfremt der ikke var begrænsning efter 

SEL § 12, stk. 2, kunne der udnyttes et underskud på 16.000 t.kr., hvilket giver en skattepligtig 

indkomst på 9.500 t.kr. Da udnyttelse af underskud overstiger 7,5 mio. kr. udløser dette SEL § 12, 

stk. 2, og der skal foretages begrænsning af underskudsfremførsel. Som det fremgår af kolonnen 

”efter underskudsbegrænsning”, er indkomsten den samme, og der fremføres først 7,5 mio. kr. og 

dernæst 60 % af det resterende overskud. Det er derfor muligt at fremføre alle de 16.000 t.kr. i 

underskud og dette giver en skattepligtig indkomst på 9.500 t.kr. Den skattepligtige indkomst er 

dermed blevet 9.500 t.kr. og det medfører en øget skattebetaling på 2.375 t.kr. (25 % i 2013).  

 

Da der skal ske begrænsning af alle typer af underskud forholdsmæssigt, beregnes denne brøk: 

 

                                                       

                                                     
 
     

      
        

  



 

 

 
National Sambeskatning 

 

  

 
     56 

 

  

 

 

Før begrænsning Fordelings Efter begrænsning 

 

M m2 m3 Brøk M m2 m3 

 

t.kr t.kr t.kr. 

 

t.kr. t.kr. t.kr. 

Indkomst 22.500 -7.500 10.500 0,4063 22.500 -7.500 10.500 

Egne særunderskud -8.000 0 0 -3.250 -3.250 0 0 

Indkomst herefter 14.500 -7.500 10.500 

 

19.250 -7.500 10.500 

Egne sambeskatningsunderskud -3.000 0 -1.000 -1.625 -1.219 0 -406 

Indkomst herefter 11.500 -7.500 9.500 

 

18.031 -7.500 10.094 

Årets underskud -4.107 7.500 -3.393 

 

-4.107 7.500 -3.393 

Indkomst herefter 7.393 0 6.107 

 

13.924 0 6.701 

Underskud fra tidligere år -2.190 0 -1.810 -1.625 -890 0 -735 

Indkomst herefter 5.202 0 4.298 

 

13.034 0 5.966 

I alt 

  

9.500 

   

19.000 

 

 

Underskud, der kan fremføres, er specificeret i ovenstående beregning. M kan fremføre 8.000 t.kr af 

egne særunderskud, men dette begrænses til 78,75 % = 6.300 t.kr. Dernæst kan M og m3 fremføre 

egne sambeskatningsunderskud, men disse begrænses til i alt 3.150 t.kr. Dernæst skal årets 

underskud fordeles, og her sker der ikke begrænsning.  Endeligt kan m2’s underskud fra tidligere år 

fordeles, men dette bliver ligeledes begrænset til 3.150 t.kr.   

 

Nedenfor er vist, hvilke underskud selskaberne har tilbage efter underskudsfordeling i 

sambeskatningen efter begrænsningen: 

 

 
M m2 m3 

 
t.kr. t.kr. t.kr. 

Primo 11.000 4.000 1.000 

Egne særunderskud -6.300 0 0 

Egne sambeskatningsunderskud -2.363 0 -788 

Underskud fra tidligere år 0 -3.150 0 

Ultimo 2.338 850 213 

I alt     3.400 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Den højere skattepligtige sambeskatningsindkomst på 3.400 t.kr. som beregnet tidligere, har 

sambeskatningen nu til fremførsel til efterfølgende år. Selskaberne bliver dermed ikke snydt for 
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deres underskud til fremførsel, men må blot vente til kommende indkomstår med at udnytte 

underskuddene fuldt ud.
33

 

 

Underskudsbegrænsning 2013 når sambeskatningsindkomsten er positiv før men negativ 

efter at underskud fremføres: 

 

M er sambeskattet med m2 og m3 fra 2012. 

De har følgende underskud: 

M 2011 13.000 t.kr.  

m2 2012 1.000 t.kr. 

m3 2012 1.500 t.kr. 

 

 

 

 

Årets indkomst t. 

kr. 

Før 

underskudsbegrænsning 

Efter 

underskudsbegrænsning 

M 15.000 

  m2 -7.000 

  m3 2.500 10.500 10.500 

Fremførselsberettiget underskud -15.500 -7.500 

60 % af (10.500 - 7.500) 

  

-1.800 

Skattepligtig sambeskatningsindkomst -5.000 1.200 

Underskud der kan modregnes 15.500 14.300 

    Fordelingsbrøk: 

 

14.300 / 15.500 0,9226 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som ovenstående beregning viser, er der et overskud på 10.500 t.kr. inden fremførsel/udnyttelse af 

underskud, og der skal derfor ske begrænsning efter SEL § 12, stk. 2.  

 

Først beregnes den skattepligtige indkomst, som om SEL § 12, stk. 2 ikke var gældende. Dette 

medfører en negativ indkomst, idet der kan fremføres et underskud på i alt 15.500 t.kr. Dette beløb 

fremgår af nedenstående beregning for anvendt underskud før underskudsbegrænsning, idet M først 

anvender 13.000 t.kr. og m3 anvender 2.500 t.kr af egne sambeskatningsunderskud i alt 15.500 t.kr.. 

                                                        
33 SKAT - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049731&chk=209735&layout=353121 
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Dernæst skal den samlede sambeskatningsindkomst beregnes efter SEL § 12 stk. 2, hvor der 

foretages begrænsning af underskudsudnyttelse. 7,5 mio. kr. kan fremføres, men det resterende 

beløb begrænses, og det er dermed kun muligt i alt at fremføre/udnytte 9.300 t.kr. i underskud, 

hvilket resulterer i en sambeskatningsindkomst på 1.200 t.kr.  

 

Forskellen på en sambeskatningsindkomst på 0 kr. såfremt underskuddene ikke blev begrænset, og 

en sambeskatningsindkomst på 1.200 t.kr. efter begrænsning af underskudsudnyttelse, udløser en 

skattebetaling på 300 t.kr. (25 % i 2013).   

 

Ligesom i det tidligere eksempel skal der beregnes den brøk, som fordeler underskuddene 

forholdsmæssigt, men tallene, som indgår i beregningen, opgøres efter en anden metode, da der nu 

indgår negativ indkomst jf. vejledning fra SKAT: ”Da sambeskatningsreglerne medfører, at den 

skattepligtige indkomst kan være negativ, samtidig med, at der modregnes underskud for tidligere 

år, skal underskudsbegrænsningen i disse tilfælde kun opgøres som forskellen mellem den 

skattepligtige indkomst efter der er foretaget begrænsning efter SEL § 12, stk. 2, og nul.”
34

 Derfor 

sker der kun begrænsning af underskud svarende til den skattepligtige indkomst efter begrænsning 

på 1.200 t.kr. og derfor bliver det samlede underskud efter begrænsning som kan fremføres 15.500 

t.kr. – 1.200 t.kr. = 14.300 t.kr. Fordelingsbrøken bliver derfor = 14.300 / 15.500 = 0,9226. 

 

Ved brug af fordelingsbrøken bliver udnyttelse af underskuddene som følgende: 

 

 

Før begrænsning Fordelings Efter begrænsning 

 

M m2 m3 brøk M m2 m3 

 

t.kr t.kr t.kr. 

 

t.kr. t.kr. t.kr. 

Indkomst 15.000 -7.000 2.500 0,9226 15.000 -7.000 2.500 

Egne særunderskud -13.000 0 0 -11.994 -11.994 0 0 

Indkomst herefter 2.000 -7.000 2.500 

 

3.006 -7.000 2.500 

Egne sambeskatningsunderskud 0 0 -2.500 -2.306 0 0 -2.306 

Indkomst herefter 2.000 -7.000 0 

 

3.006 -7.000 194 

Årets underskud -2.000 2.000 0 

 

-2.000 2.000 0 

Indkomst herefter 0 -5.000 0 

 

1.006 -5.000 194 

Underskud fra tidligere år 0 0 0 

 

0 0 0 

Indkomst herefter 0 -5.000 0 

 

1.006 -5.000 194 

I alt  

  

-5.000 

   

-3.800 

                                                        
34 SKAT – http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049731&chk=209735&layout=353121 
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Først kan M udnytte egne særunderskud, som dog bliver begrænset til 92,26 % = 11.994 t.kr. 

Efterfølgende kan m3 fremføre egne sambeskatningsunderskud på 2.500 t.kr., som bliver begrænset 

til 2.306 t.kr. Årets underskud bliver udnyttet af M, og beregningerne før begrænsning viser, at årets 

sambeskatningsindkomst nu er negativ med 5.000 t.kr. Beregningerne efter begrænsning viser, at 

årets sambeskatningsindkomst er 3.800 t.kr. og er dermed blevet begrænset med 1.200 t.kr. 

Nedenfor er specificeret hvilke underskud selskaberne har tilbage efter udnyttelse i 

sambeskatningen. I sambeskatningen er der nu 1.200 t.kr. yderligere i underskud efter begrænsning 

i forhold til før begrænsningen, og sambeskatningskredsen går dermed ikke glip af underskuddet på 

grund af begrænsningen, men kan i stedet fremføre underskuddet til fremtidige indkomstår med 

overskud.   

 

Underskud til fremførsel Før begrænsning Efter begrænsning 

 
M m2 m3 M m2 m3 

 
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Primo 13.000 1.000 3.000 13.000 1.000 3.000 

Egne særunderskud -13.000 0 0 -11.994 0 0 

Egne sambeskatningsunderskud 0 0 -2.500 0 0 -2.306 

Årets underskud 0 5.000 0 0 5.000 0 

Underskud fra tidligere år 0 0 0 0 0 0 

Ultimo 0 6.000 500 1.006 6.000 694 

I alt     6.500     7.700 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ved gennemgang af de forskellige typer underskud, rækkefølge for udnyttelse af underskud og ved 

et eksempel har vi besvaret ”Hvordan over-og underskud fordeles mellem selskaberne?”. 

Derudover har vi redegjort for reglerne om begrænsning af underskudsudnyttelse og hvordan disse 

skal anvendes ved udnyttelse af et underskud på mere end 7,5 mio. kr. i henhold til to forskellige 

scenarier.  

 

9.4. Opløsning af et selskab i sambeskatningskredsen 

Det kan blive nødvendigt at opløse et selskab, enten af frivillige eller tvungne årsager. Dette kan 

have store økonomiske konsekvenser ved opløsning af et eller flere selskaber i en 
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sambeskatningskreds med hensyn til opgørelse af sambeskatningsindkomsten og fremførsel af 

underskud. Der er derfor vigtigt at planlægge en opløsning, såfremt det er muligt, således at det på 

bedste vis tilgodeser sambeskatningskredsen. I det følgende afsnit gennemgås forskellige metoder 

til at opløse et selskab, og hvilke konsekvenser de metoder har på sambeskatningskredsen.  Det er 

muligt at opløse et selskab ved følgende metoder: 

 

Likvidation: 

Likvidation af et selskab kan kun ske hvis selskabet er solvent. Selskabet likvideres frivilligt ved at 

indgive en betalingserklæring iht. selskabslovens § 216 til erhvervsstyrelsen. Når Erhvervsstyrelsen 

har registreret likvidationen, kan selskabets aktiver og passiver overdrages til det umiddelbare 

moderselskab. Heraf skal der opgøres skattemæssige avancer og tab ved overdragelsen og disse skal 

indgå i sambeskatningsindkomsten. Ved en solvent likvidation indgår det likviderede selskabs 

overskud/underskud for året i sambeskatningsindkomsten, og det likviderede selskabs fremførbare 

underskud kan anvendes af andre selskaber i sambeskatningen i ophørsåret. Herefter bortfalder det 

likviderede selskabs underskud og kan ikke længere udnyttes i sambeskatningen jf. lovforslag nr. L 

121 (2004/05/2).  

 

Konkurs: 

Et selskab kan også opløses ved, at der indgives en konkursbegæring og er ofte tilfældet, hvor 

selskabet er insolvent. Hvis opløsningen sker ved konkursbegæring, skal selskabet ifølge SEL § 31 

C stk. 8 holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. 

Årets underskud kan derfor ikke anvendes af andre selskaber i sambeskatningskredsen. Derudover 

fortabes alle fremførte underskud fra tidligere år, og kan ej heller anvendes i 

sambeskatningskredsen. 

 

Rekonstruktion: 

Et selskab, der er truet af konkurs, kan begære rekonstruktion. Dette kan gøres som et forsøg på at 

redde en eventuel sund del af selskabet ved at indgå aftaler med diverse kreditorer. Selskabet 

underlægges en rekonstruktør, og i samarbejde med kreditorer lægges der en plan for selskabets 

videre aktiviteter. Det kan blive nødvendigt med en tvangsakkord eller gældseftergivelse, hvor 

kreditorerne får nedsat deres krav mod selskabet. Hvis selskabet frigøres af en forpligtelse bliver 

selskabet samtidig begrænset i at fremføre tidligere års underskud jf. SEL § 12 A med et tilsvarende 
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beløb. Hvis akkorden stammer fra et koncernforbundet selskab, sker der ikke begrænsning af 

underskud, ligesom kreditorselskabet ikke opnår skattemæssigt fradrag for kurstabet. Under en 

rekonstruktion opretholdes sambeskatningsforholdet, og de sambeskattede selskaber kan stadig 

udnytte fremførbare underskud under rekonstruktionen. Dog er det ikke muligt at udnytte den del af 

underskud, som er blevet begrænset som konsekvens af tvangsakkord. Den skattemæssige fordel 

ved rekonstruktion fremfor konkurs er derfor muligheden for at udnytte tidligere års underskud
35

.  

Foruden de ovennævnte konsekvenser ændres de involveredes sambeskatningsunderskud til sær- 

eller subsambeskatningsunderskud, som beskrevet i kapital 9.3, såfremt koncernforbindelsen 

afbrydes.  

Hvis opløsning af et selskab i en sambeskatningskreds planlægges i god tid, kan man undgå tab af 

sambeskatningsunderskud. Det kan for eksempel ske ved en skattefri fusion, som er defineret som 

opløsning af et selskab ved overdragelse af selskabets aktiver og gæld til et andet selskab. I den 

skattefrie fusion succederer det modtagne selskab i det indskydende selskabs stilling jf. 

fusionsskatteloven, FUL § 8 stk. 1-4, hvilket påvirker anskaffelsessummer og 

afskrivningsmuligheder. Som udgangspunkt kan underskud fra tidligere år ikke fremføres, men som 

det fremgår af FUL § 8, stk. 6, 2. punkt kan underskud, der er opstået mens de fusionerede 

selskaber har været sambeskattet, fremføres og fradrages i fremtidige skattepligtige indkomster. 

Dog er det et krav ifølge FUL § 8, stk. 6, punkt 3, at de overdragne aktiver eller passiver skal have 

været en del af sambeskatningen, dengang underskuddet opstod. Hvis dette overholdes, kan en 

koncern bevare fremførbare underskud
36

.  

 

9.5. Hæftelsesregler i sambeskatningen 

Frem til indkomståret 2013 har det været sådan, at alle sambeskattede selskaber hæftede for den del 

af den skattepligtige indkomst, acontoskatten og restskatten inkl., renter og tillæg og kildeskat, som 

vedrører den del af indkomsten, som kan fordeles til det enkelte selskab. Derefter var det hvert 

enkelt selskabs ansvar at afregne deres andel af skatten til administrationsselskabet. Når hvert 

enkelt selskab så havde afregnet deres forpligtelse til administrationsselskabet, overtog 

administrationsselskabet herefter skattebyrden. Denne afregning kunne foretages ved at oprette en 

mellemregning i de implicerede selskaber, sådan at der i det ene selskab var et tilgodehavende og i 

                                                        
35 Den juridiske vejledning 2014-1 
36 Sambeskatning 2013/2014 
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det andet en gæld. Der behøvede derfor ikke at være kontant afregning, såfremt mellemregninger 

føres i begge selskaber. 

 

Kildeskatteloven (KSL) § 69 stk. 3, ”Selskaber m.v., der på indeholdelsestidspunktet er sambeskattede, jf. 

selskabsskattelovens § 31, med det selskab m.v., der over for det offentlige er forpligtiget til betaling efter 

reglerne i stk. 1 eller 2, hæfter for udbytteskat, renteskat, samt tillæg og renter. Selskabsskattelovens § 31, 

stk. 6, 10.-14. pkt., finder tilsvarende anvendelse.”
37

 

 

Som konsekvens af vedtagelse af L173 er der nu medført ændringer i hæftelsesreglerne i 

sambeskatningsforholdet. De nye hæftelsesregler medfører, at selskaberne hæfter for 

selskabsskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties, som er opstået indenfor 

sambeskatningskredsen.  

 

Hæftelsen skal indgå i regnskabet som en eventualforpligtelse, hvor der skal oplyses, hvad der 

hæftes for af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen.  

  

De to hæftelsesregler på kildeskatter og selskabsskatter trådte i kraft på forskellige tidspunkter. 

Hæftelser vedrørende kildeskatter trådte i kraft 1. juli 2012, dermed hæfter sambeskatningen for 

skyldige kildeskatter pr. 1. juli 2012 eller senere. Hæftelsesreglerne vedrørende selskabsskatter 

træder i kraft for selskaber, der påbegyndes 1. juli 2012 eller senere. Ved selskaber, der anvender 

kalenderåret, træder hæftelsen således først i kraft for regnskabsåret 2013. 

 

I forbindelse med det nye hæftelsesregler, er det ligeledes blevet klarlagt, hvordan de forskellige 

selskaber hæfter
38

:  

- Administrationsselskabet og helejede selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for 

kildeskatter og selskabsskatter. Her hæfter selskaberne ubegrænset og solidarisk imellem 

hinanden. Hvis SKAT har prøvet at opkræve penge hos skyldnerselskabet og ikke kan få 

dækning herfor, kan SKAT gøre kravet gældende overfor de øvrige selskaber i 

sambeskatningen, hvis der er ikke er udsigt til at SKAT får kravet dækket af 

skyldnerselskabet.  

                                                        
37 Skattelovsamling for studerende 2013/1 
38 Skriv fra KPMG vedrørende regnskabsmæssige konsekvenser af de nye hæftelsesregler 
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- Ikke-helejede selskaber. Her er der tale om selskaber, der ikke ejes 100 % af 

moderselskabet. Disse selskaber hæfter begrænset og subsidiært for kildeskatter og 

selskabsskatter. Hæftelsen for et ikke-helejet selskab kan derfor først gøre sig gældende, når 

SKAT forgæves har forsøgt at inddrive kravet hos alle de selskaber i sambeskatningen, som 

hæfter ubegrænset og solidarisk,  herunder administrationsselskabet og de helejede 

selskaber.  

- Selskaber, der er udtrådt af sambeskatningen, hæfter ikke længere for nye hæftelser i 

sambeskatningen, men hæfter kun for det der er opstået under sambeskatningen. Dog hæfter 

de øvrige sambeskattede selskaber stadig for det udtrædende selskabers kildeskatter og 

selskabsskatter, for de år det udtrædende selskab indgik i sambeskatningen. Hvis det 

udtrædende selskab har samme aktionærkreds direkte eller indirekte, der kontrollerer over 

det udtrådte selskab, hæfter dette selskab fortsat som før dette udtrådte af sambeskatningen. 

 

- Opsummering hæftelsesregler  

Ved gennemgang af hæftelsesreglerne besvares spørgsmålet i problemformuleringen ”Hvem hæfter 

i sambeskatningen – og for hvad?”. Konklusion på hæftelsesreglerne er, at alle de sambeskattede 

selskaber hæfter for de selskabsskatter, kildeskatter m.v., som er skyldige i hele koncernen fra og 

med indkomståret 2013. Ved et koncernforhold, med ejerskab af flere selskaber, hæfter 

administrationsselskabet og de 100 % ejede datterselskaber først, hvorefter man går efter dem med 

lavere ejerandele, hvis de skyldige skatter ikke kan indhentes fra de 100 % forbundne selskaber. 

Ved udtrædelse af sambeskatningen hæfter det udtrædende selskab fra tidligere års ikke betalte 

skatter, samt det udtrædende års skyldige skatter.  

 

9.6. Lovforslag nr. 144 af den 26/2 2014 registrering af underskud 

Reglerne for sambeskatning ændrer sig løbende, og seneste udvikling er lovforslag L 144 om 

registrering af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslaget som indeholder 4 punkter
39

: 

1. Selskaber skal indberette ”gamle” fremførselsberettigede underskud 

2. Fradrag for tab på visse investeringsbeviser mv. er betinget af indberetning af købet 

                                                        
39 http://www.folketingstidende.dk/samling/20131/lovforslag/L144/index.aspx Lovforslag nr. 144 af den 26/2 2014 – 

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. 

http://www.folketingstidende.dk/samling/20131/lovforslag/L144/index.aspx
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3. Kildeartsbegrænsede tab kan kun modregnes i avancer, hvis de er selvangivet 

4. Værnsregel for finansielle selskaber 

Vi vil ikke gennemgå punkt 2 og 3, da disse ikke indgår i sambeskatningen. 

 

Første punkt indeholder: 

Lovforslaget pålægger skattepligtige efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, at: 

- Indberette resterende fremførselsberettigede underskud fra tidligere år 

- Indberette foretagne skattefri omstruktureringer, der har betydning for adgangen til at 

fremføre underskud. 

Dette skal ske som en del af SKATs forsøg på at digitalisere selskabsselvangivelsen, og dette gør 

det muligt at oprette et underskudsregister. Hvornår dette træder i kraft er ikke besluttet endnu, men 

det forventes at blive i efteråret 2014/ vinteren 2015. Den it-mæssige løsning skal dog være på plads 

først. 

 

Ifølge dette lovforslag mister selskabet retten til at fremføre et underskud, hvis ikke det registreres 

korrekt. Ikke anvendte fremførselsberettigede underskud fra indkomstårene 2002 og fremefter skal 

indberettes. Der skal indberettes underskud for hvert enkelt selskab og fordelt på de indkomstår 

hvor underskuddet er opstået. Det er administrationsselskabet for sambeskattede selskaber, der har 

pligt til at indberette. På trods af pligten til at indberette underskud, kan der i særlige tilfælde 

”tilgives” og dermed få mulighed for at udnytte ikke-indberettede underskud. Hvad særlige tilfælde 

dækker over er ikke yderligere specificeret endnu.
40

 

 

- Konsekvens af vedtagelse af lovforslag nr. 144 

Den øgede registreringspligt vil medføre en ekstra byrde for administrationsselskabet, idet der skal 

udfyldes flere punkter på selvangivelsen, men administrationsselskabet skal i forvejen skal holde 

styr på underskudssaldiene til brug for den årlige opgørelse af sambeskatningsindkomsten, og der 

skal derfor ikke foretages nye opgørelser.  

 

                                                        
40 Revifaxen. (27. februar 2014). Nyhedsbrev om skatter og afgifter nr. 1129 . København N 
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Den alvorlige konsekvens opstår, hvor et selskab glemmer at indberette underskud og dermed bliver 

afskåret fra at fremføre underskuddet fremover. Det kan have stor påvirkning på selskabets og 

sambeskatningens fremtidige skattepligtig indkomst. 

 

9.7. Delkonklusion af sambeskatningsindkomst 

Ud fra opgaven kan det konkluderes, at der skal ske sambeskatning, såfremt der er tale om to eller 

flere selskaber, der er koncernforbindelse imellem. Det er et krav, at datterselskabernes indkomst 

skal indgå fuldt ud, uanset ejerandele. 

 

Sambeskatningsindkomsten skal opgøres på baggrund af alle selskabers skattepligtige indkomster i 

koncernen. Således fremkommer der kun en samlet indkomst for hele koncernen, som beregnes på 

baggrund af hele koncernens skattepligtige indkomster og underskud.  

 

Ved indtræden af nyt selskab i koncernen er det et krav, at selskaberne skal anvende samme 

regnskabsperiode, for at der kan ske sambeskatning af indkomsterne. Såfremt der er tale om køb af 

nyt selskab, der har et andet regnskabsår, er det er krav, at der sker omlægning af dette selskabs 

regnskabsår, således at det stemmer overens med moderselskabets regnskabsår.  

 

Når der er sket opgørelse af selskabernes enkelte sambeskatningsindkomst, skal der som andet trin 

ske modregning af hvert enkelt selskab egne underskud, herunder først modregning af 

særunderskud, som er opstået før indtræden i sambeskatningskredsen (som hovedregel nævnes det, 

at det altid er det ældste underskud der anvendes først, således at særunderskud anvendes først), 

som modregnes den skattepligtige indkomst, herefter får hvert enkelt selskab skattepligtige 

indkomst efter modregning af egne underskud. Efter dette sker der omfordeling af selskabernes 

underskud. Såfremt der på bundlinjen er underskud, fordeles disse forholdsmæssigt mellem 

selskaberne. Efter omfordeling af årets underskud, såfremt der stadig er positiv indkomst, 

modregnes andre selskabers tidligere underskud, hvorefter den skattepligtige indkomst 

fremkommer, som skal selvangives på felt nr. 016 på administrationsselskabets 

selskabsselvangivelse.  
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Efter opgørelse af sambeskatningsindkomsten, udarbejdelse af hjælpeskema til 

sambeskatningsindkomst og selskabsselvangivelser for alle koncernens selskaber, er det 

administrationsselskabets opgave at rapportere disse til SKAT. Når selvangivelserne er 

indrapporteret til SKAT, er det administrationsselskabets pligt at stå for afregning af 

selskabsskatterne til SKAT, herunder fordeling af skatterne imellem koncernen og godtgøre skatter 

for underskudsgivende selskaber, som er anvendt af overskudsgivende selskaber. Derudover skal 

administrationsselskabet udarbejde en redegørelse til SKAT, såfremt der har været ændringer i 

koncernforholdet, herunder hvis der er der tale om eventuelle ændringer, som ikke indgår i de 

indsendte oplysninger, her i form af sambeskatningsskema og selskabsselvangivelser. Såfremt der 

er tale om, at koncernen har overskydende skat, som skal udbetales, returneres disse til 

administrationsselskabet, som ligeledes skal forestå fordeling af denne imellem hele koncernen.  

 

Såfremt der er indtrådt et nyt selskab i sambeskatningen, og dette ikke har været sambeskattet med 

de øvrige selskaber hele indkomståret, står dette kun for afregning af den skat, der vedrører 

perioden, hvor selskabet indgår i koncernen og sambeskatningen. Har dette selskab ikke samme 

regnskabsår som de øvrige selskaber, skal der ske omlægning af regnskabsåret, således at dette er i 

overensstemmelse med moderselskabets regnskabsår. Ved omlægning af regnskabsår, skal der 

således foretages delårsopgørelser, således at det kun er den del af årets resultat, som indgår i 

sambeskatningen med koncernen som medregnes i sambeskatningsindkomsten. Ved disse 

opgørelser, skal det sikres, at alle indkomstårene kommer til beskatningen, således at ingen år 

overspringes. Såfremt selskabet har været del af et andet sambeskatningsforhold, afregnes skatten 

vedrørende den gamle delårsopgørelse til det tidligere administrationsselskab og den vedrørende det 

nye sambeskatningsforhold til det nye administrationsselskab.  

 

Et af problemerne vedrørende delindkomstopgørelser er blandet andet opgørelse af de 

skattemæssige afskrivninger, som skal ske forholdsmæssigt i forhold til den del af året, selskabet 

indgår i den ene koncern og den anden koncern. De opgøres derfor på baggrund af de to 

delårsopgørelsers del af et kalenderår. Ved opgørelsen af delårsopgørelser kan der dertil nævnes, at 

saldometoden uden tilgange på anlægsaktiverne giver lavere afskrivninger ved koncernændringer, 

hvorimod der ikke sker ændringer i de lineære afskrivninger ved ændringer i koncernforholdet. Ved 

tilgang på aktiverne vil der stadig være lavere afskrivninger ved saldometoden ved ændring i 

koncernforholdet, forskellen vil dog være større, såfremt tilgangen sker efter ændring i 
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koncernforholdet. Hvis tilgangen sker før overdragelsen på den lineære metode, vil afskrivningerne 

fortsat være uændret, men sker tilgangen efter overdragelsen, vil afskrivningerne være lavere.  

 

Ved indtræden og udtræden af en koncern kan man prøve at gøre således, at man kan optimere den 

samlede koncerns sambeskatningsindkomst ved at tage højde for de skattemæssige afskrivninger og 

eventuelle til- eller afgange på afskrivningsgrundlaget.  

 

Ligeledes skal det nævnes, at ved ind- og udtræden af en koncern, skal selskabet være opmærksom 

på at optimere, således at de ikke mister uudnyttede underskud.  

10. Konklusion 

Vi har i opgaven forsøgt at redegøre for hvordan der foretages national sambeskatning, samt 

hvornår. Det har vi gjort ved at beskrive hvilke regler der gælder for den nationale sambeskatning, 

samt betydningen af sambeskatningsreglerne i praksis.  

 

Vi startede med at redegøre for koncerndefinitionen fordi koncernforbindelsen afgør om der kan ske 

sambeskatning. For at klargøre koncerndefinitionen har vi gennemgået sambeskatningsreglerne fra 

1960 og frem til i dag. Særligt har vi haft fokus på selskabsskattelovens § 31 C, som blev ændret i 

2009. Inden ændring af SEL § 31 C var betingelsen for koncernforbindelse, at moderselskabet 

skulle eje kapitalandele i datterselskabet og at de havde bestemmende indflydelse. Efter ændringen i 

2009 følger SEL § 31 C nu de samme principper som IAS 27. Dette betyder at kravet om at eje 

kapitalandele er fjernet til fordel for et krav om bestemmende indflydelse, i form af at have 

beføjelsen til at styre datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.   

 

Efter at have klarlagt hvornår der er koncernforbindelse, redegjorde vi for hvilke selskaber som skal 

indgå i sambeskatningen. Det er ikke nødvendigvis alle skattesubjekter, som er koncernforbundet 

som skal sambeskattes. De skattesubjekter som er omfattet af tvungen national sambeskatning er 

bl.a. aktie- og anpartsselskaber, selskaber uden personlig hæftelse og faste driftssteder beliggende 

her i landet, samt udenlandske selskaber hvor ledelsen har hovedsæde i Danmark. Eksempelvis kan 

en fond danne koncernforbindelse med et andet dansk selskab, men skal selv holdes ude af 

sambeskatningen.  
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I en sambeskatningskreds skal der udpeges et administrationsselskab, som sørger for forskellige 

administrative opgaver, såsom beregning af skatter, og indkrævning og fordeling af skatterne. Det 

er derfor også administrationsselskabets opgave at opgøre sambeskatningsindkomsten og indsende 

de relevante oplysninger til SKAT. Administrationsselskabet skal være det øverste selskab i 

sambeskatningen og er typisk det ultimative moderselskab.   

 

Vi beskæftigede os dernæst med hvordan administrationsselskabet skal opgøre 

sambeskatningsindkomsten. Igennem vores redegørelse heraf fandt vi ud af at 

sambeskatningsindkomsten skal opgøres efter et konsolideringsprincip, hvor den skattepligtige 

indkomst for hvert selskab opgøres for sig efter almindelig gældende skattelovgivning, og derefter 

bliver overført til et skema til foretagelse af konsolideringen, hvor eventuelle positive indkomster 

lægges sammen, og fradrages af eventuelle negative indkomster.  Den samlede 

sambeskatningsindkomst rapporteres derefter til SKAT sammen med moderselskabets 

selvangivelse, datterselskabernes selvangivelser, og et skema, der hedder ”hjælpeskema til 

sambeskatning”. 

 

Denne opgørelse af sambeskatningsindkomsten besværliggøres såfremt der ikke har været 

koncernforbindelse hele året. Dette kan være tilfældet ved køb og salg af datterselskaber, og der 

stilles her krav om at perioden for opgørelsen skal være ens. Derudover skal der laves 

delårsopgørelser, hvor der skal foretages forholdsmæssig fordeling af de skattemæssige 

afskrivninger. Dette medfører at saldoafskrivningerne begrænses tidsmæssigt, mens de lineære 

afskrivninger er uændrede.  

 

Når sambeskatningsindkomsten er opgjort kan der fremføres underskud fra tidligere år, og et 

eventuelt underskud fra året kan fordeles mellem de overskudsgivende selskaber. Først skal der 

fremføres og fordeles egne underskud, dernæst årets underskud, og endeligt 

sambeskatningsunderskud fra tidligere år. Der er dog indført en begrænsning for hvor meget 

underskud der kan anvendes pr. indkomstår. Der kan derfor kun fremføres 7,5 mio. kr. + 60 % af 

det resterende underskud på sambeskatningsniveau.  

 

Hvis det bliver aktuelt at opløse et selskab i sambeskatningskredsen, har vi redegjort for de 

skattemæssige konsekvenser heraf. En sambeskatningskreds har her mulighed for at skatteoptimere, 
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såfremt sambeskatningskredsen har fremførbare underskud, kan disse bevares ved eksempelvis en 

skattefri fusion.  

 

Endeligt har vi redegjort for hvem der hæfter for hvad i sambeskatningen. Her kan vi konkludere at 

alle de sambeskattede selskaber hæfter for selskabsskatter, kildeskatter m.v., som er skyldige i 

koncernen fra 2013. Eventuelle skyldige beløb vil først forsøges inddraget hos 

administrationsselskabet og andre selskaber med 100 % koncernforbindelse. Dernæst vil man 

forsøge med selskaber med lavere ejerandele. Ved udtrædelse af sambeskatningen hæfter det 

udtrædende selskab fra tidligere års ikke betalte skatter, samt det udtrædende års skyldige skatter.  

 

 

Hermed har vi svaret på vores hovedproblem, hvornår og hvordan der foretages national 

sambeskatning.  

 

11. Perspektivering 

For perspektivering af denne opgave, ville man kunne perspektivere denne til et aktuelt emne på 

skatteområdet nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % til 22 %. 

 

Nedsættelsen af selskabsskatten til 22 % medfører, at de fremførte underskud får en lavere 

skattemæssig værdi, og at de ved anvendelse efter 2016, får en lavere skattemæssig værdi, da det 

selskab der har oparbejdet underskuddet, derfor kun vil få 22 % godtgjort af det fremførte 

underskud.  

 

Ligeledes vil denne indgå til en lavere regnskabsmæssig værdi i regnskabet, såfremt der er aktiveret 

udskudt skat, af de fremførte underskud.  

 

På trods af den lavere skattemæssige værdi, vil nedsættelsen af selskabsskatten dog have en positiv 

effekt for selskaberne, ved minimering af skattebetalingen.  
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13. Bilag 

Bilag 1 

 

 

Kilde: Artikel, Status på sambeskatningsreglerne af Elan Shapiro og Kenny Madsen. 
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Bilag 2 

 

Det fremgår af SEL § 31, stk. 1, 1. pkt., at de selskaber mv., der skal undergives obligatorisk, 

national sambeskatning, er selskaber og foreninger m.v. omfattet af 

 SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5 b, 

 SEL § 2, stk. 1, litra a og b eller 

 kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. 

Med andre ord er de relevante skattesubjekter: 

 aktie- og anpartsselskaber, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 

 andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og 

som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, jf. SEL § 1, 

stk. 1, nr. 2, 

 sparekasser, andelskasser, sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om 

finansiel virksomhed og foreninger oprettet i henhold til § 207 i lov om finansiel 

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

 DSB, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 d, 

 elselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m.v., i hvis aktiviteter indgår produktion, 

transport, handel ellerlevering af elektricitet, jf. nærmere SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e, 

 kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af 

elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsyningslovens 

bestemmelser (elnæringsvirksomhed), jf. nærmere SEL § 1, stk. 1, nr. 2 f, 

 Energinet Danmark, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 g, 

 Vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering 

og økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved i denne lov forstås 

selskaber m.v., der for andre og mod betaling behandler og transporterer spildevand. 

Skattepligten gælder uanset vand- henholdsvis spildevandsforsyningsselskabets 

organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som 

nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, et kommanditselskab eller et 

kommanditaktieselskab, beskattes henholdsvis interessenterne, komplementaren og 

kommanditisterne efter reglerne i denne bestemmelse, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 h, 

 Naviair, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 i, 

 brugsforeninger, jf. nærmere SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P31
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P1
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P1
http://www.tax.dk/pjecer/skat_virksomhedsformer.htm
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P1
http://www.tax.dk/lv/lve/E_C_2_2_1.htm
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143677#P1
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Bilag 3 
 
SEL § 31 C: 
 
 

§ 31 C. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med 

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

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

den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses 

for at være moderselskab. 

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

driftsmæssige beslutninger. 

Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet 

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

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

bestemmende indflydelse. 

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

foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

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

investorer, 

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 

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 

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

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

ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. 

Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, 

som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. 
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Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne 

fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 5, af et koncernforbundet 

selskab. 

Stk. 8. Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra og 

med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges. Ved ophøret af sambeskatningen finder § 31 A, 

stk. 10, anvendelse. 
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