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English-Summary-

At!the!18
th
!of!June!2012!the!Danish!government!adopted!a!new!law!L!2012.591.!According!to!this!law,!

companies,!which!are!part!of!a!group,!will!have!a!joint!and!several!liability!to!the!Danish!tax!authorities.!

This!means!that!if!one!of!the!companies!in!a!group!is!unable!to!fulfil!the!claims!from!the!tax!authorities,!

the! tax! authorities! are! in! their! right! to! demand! the! payment! from! the! rest! of! the! companies! in! the!

group.! The! liability! of! the! companies,! which! also! have! owners! outside! the! group,! has! been!

differentiated! from! the! liability! of! the! companies! fully! owned!by! the! group.! Thus! the! tax! authorities!

have!to! levy!execution!on!all! the!companies,!which!are!fully!owned!by!the!group.! If! these!companies!

are! not! able! to! pay! the! tax! authorities! can! go! on! to! the! partly! owned! companies! and! demand! the!

payment.!

This!new!law!will!other!things!being!equal!make!it!less!interesting!for!international!companies!to!invest!

and! place! themselves! in! Denmark.! This! reduction! in! the! companies’! interest! in! Denmark! is! not! in!

accordance!with! the!overall!purpose!of! the!economic!policies! concerning!company! tax.!Denmark!has!

for!several!years!participated! in! the!worldwide!competition! to!attract!companies!and! investments!by!

lowering!the!percentage!of!company!tax.!!

The! ongoing! competition! and! Denmark’s! participation! is! often! up! for! debate! in! the! public.! Some!

political!parties! find! it!unfair! that! the! companies!do!not!have! to!pay!as!high! taxes!as! the!people!are!

working! hard! to! maintain! the! Danish! welfare.! Others! argue! that! the! lower! tax! will! attract! more!

companies!and!provide!more!incentives!to!invest!and!therefore!end!up!bringing!greater!revenue!to!the!

state!of!Denmark.!An!analysis!shows!that!in!spite!of!the!lower!tax!percentage!the!share!of!company!tax!

has!not!changed!significantly!in!the!state’s!total!income.!But!whether!or!not!the!percentage!of!tax!can!

be!used!to!attract!foreign!companies!is!still!doubtful.!Tax!is!only!part!of!the!companies’!expenses.!Those!

companies! who! use! aggressive! tax! planning! as! a! strategy! probably! choose! to! place! themselves! in!

countries!with!much! lower!company! tax! than! that!of!Denmark’s.!But! the! level!of! the!company! tax! is!

important! to! hold! on! to!Danish! companies! and! to! attract! other! companies!which!will! choose! not! to!

invest!in!Denmark,!if!the!tax!is!significantly!higher!than!in!the!countries!around!us.!

!
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Kapitel-1-–-Præsentation-af-problemstilling-

1.1-Indledning-

Selskaber,!der!er!hjemmehørende!i!Danmark,!er!ifølge!SEL!§!1!skattepligtige!til!den!danske!stat.!En!skat!

er!en!offentligretligt!bestemt!ydelse,!som!opkræves!af!det!offentlige,!uden!at!ydelsen!kan!anses!som!

værende! vederlag! for! en! dertil! knyttet! modydelse.
1
! De! skatter,! som! staten! opkræver,! skal! først! og!

fremmest!bruges!til!at!løse!nogle!af!samfundets!fællesopgaver.!Derudover!anvendes!skatter!og!afgifter!

også! som! adfærdsregulator! bl.a.! som! finanspolitisk! instrument! og! til! at! allokere! ressourcer! rundt! i!

samfundet.
2
!Den!stigende!globalisering!af!økonomien!og!af!kapitalmarkederne!er!ligeledes!en!væsentlig!

faktor! ved! indretningen! og! udviklingen! af! det! danske! skattesystem.! Globaliseringen! lægger! et! større!

pres!på!de!danske!skatteregler!og!på!niveauet!af!skatteprovenuet,!da!skattetænkning!og!skatteflugt!til!

udlandet!er!en!forholdsvis!enkel!mulighed!for!personer!og!selskaber,!der!ønsker!at!sparer!penge.
3
!Bl.a.!

lavere! transportomkostninger
4
! gør,! at! det! nu! er! muligt! at! drive! virksomheder! i! de! lande,! hvor! det!

økonomisk!er!mest!attraktivt!uden!nødvendigvis!selv!at!være!til!stede.!

Niveauet!for!selskabsskatteprocenten!er!som!følge!af!ovenstående!ofte!genstand!for!politisk!diskussion.!

Blandt! argumenterne! for! at! hæve! selskabsskatten! har! været,! at! erhvervslivet! bør! bidrage! til! vores!

velfærd,! herunder! bedre! uddannelse,! for! at! vi! på! sigt! kan! konkurrere! på! viden! og! kvalitet.
5
! Dermed!

forventes! en! højere! skattesats! at! indbringe! et! højere! provenu! til! staten.! Modsat! er! blandt!

argumenterne! for! en! lavere! selskabsskattesats,! at! det! skal! være! attraktivt! at! investere! i! danske!

virksomheder! samt! at! en! nedsættelse! vil! være! med! til! at! sikre! det! danske! skattegrundlag.
6
! Her!

forventes! således!et! samlet!højere!provenu! som! følge!af,! at! flere! virksomheder! vælger!at! investere! i!

Danmark.!Dette!skal!ses!i!sammenhæng!med,!at!virksomhedsledere!i!dag!ikke!er!geografisk!begrænset!

på!samme!måde!som!tidligere.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
!Jepsen,!Skattepolitik,!1996,!side!3!

2
!Greve!og!Jespersen,!Den!offentlige!sektors!økonomi,!2013,!side!208!

3
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!56!

4
!Finansministeriet,!Vækstplan!DK,!2013,!side!38!

5
!FAIR!forandring.dk!–tryghed!om!skat!og!velfærd!

6
!Finansministeriet,!Vækstplan!DK,!2013,!side!39!
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Som!følge!af!den!stigende!mobilitet!rundt!om!i!hele!verden!må!Danmark!erkende,!at!vi!befinder!os!i!en!

større!konkurrence!om!at!tiltrække!virksomheder,!der!i!fremtiden!kan!være!med!til!at!sikre!vores!høje!

velfærd.! Danmark! er! ikke! bare! i! konkurrence! med! landene! rundt! om! os,! men! i! lige! så! høj! grad! de!

resterende!lande!rundt!om!i!verden.!Det!er!en!konkurrence,!den!danske!regering!er!nødt!til!at!forholde!

sig! til! og! muligvis! handle! efter,! hvis! Danmark! i! fremtiden! skal! være! i! stand! til! at! tiltrække! større!

multinationale! selskaber! samt! holde! fast! på! de! danske! selskaber,! der! allerede! har! placeret! sig! i!

Danmark.!

Den! stigende! globalisering,! der! gør! det! lettere! at! placere! selskaber! i! andre! lande,!medfører! også,! at!

kapital! i!dag! let! flyttes! rundt!mellem! landene.!På!den!måde!er!multinationale!koncerner! i! stand!til!at!

flytte!deres!overskud!til!de!lande,!der!har!den!mest!attraktive!selskabsskat!blandt!andet!ved!at!anvende!

for! høje! transferpriser.
7
! Udfordringen! for! den! danske! regering! er! derfor! ikke! kun! at! tiltrække!

virksomheder,!men!i!lige!så!høj!grad!at!sikre!at!disse!selskaber!betaler!den!skat,!de!er!forpligtet!til.!

Et!af!de!senere!tiltag!for!at!sikre!at!selskaber!betaler!den!skat!til!den!danske!stat,!som!de!er!forpligtet!

til,! er! vedtagelsen! af! L! 2012.! 591.! Lovforslaget! bærer! underoverskriften! ”Styrkelse! af! indsatsen!mod!

nulskatteselskaber…”.!Denne! lov!ændrer!blandt! andet!på!de!eksisterende! regler! om! sambeskatning! i!

SEL!§!31.!Efter!vedtagelsen!af!loven!hæfter!alle!selskaberne!i!sambeskatningsordningen!nu!solidarisk!for!

koncernens! samlede! indkomstskat.! Ifølge! forarbejderne! til! L! 2012.591! er! formålet! med! at! indføre!

solidarisk! hæftelse! blandt! sambeskattede! selskaber! at! sikre,! at! staten! får! sine! indtægter! ind,! når! et!

selskab,!der!indgår!i!sambeskatning,!går!konkurs.
8
!Det!er!således!regeringens!ønske!med!L!2012.591!at!

sikre! statens! indtægter! på! trods! af! selskabernes! muligheder! for! at! flytte! rundt! på! kapital! mellem!

selskaberne.!

1.2-Problemfelt-

Reglerne!om!obligatorisk!national! sambeskatning!blev!vedtaget! tilbage! i! år!2005.
9
! Indtil!da!gjaldt!der!

regler!om! frivillig! sambeskatning.! Indtil! år!2005!og! regelændringen! fra! frivillig! til!obligatorisk!national!

sambeskatning! gjaldt! ligeledes! regler! om! solidarisk! hæftelse! blandt! selskaberne,! der! indgik! i!

sambeskatning.! Da! sambeskatning! blev! obligatorisk,! blev! hæftelsen! modificeret! således,! at! kun!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7
!Skatteministeriet,!Den!danske!selskabsskat!–!satsreduktion!og!baseudvidelse,!2003,!side!1!

8
!Forslag!til!ændring!af!lov!om…!S.!9!

9
!Jf.!L!2005.426!§!1,!nr.!17!
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administrationsselskabet! hæftede! solidarisk! for! skatten,! mens! de! enkelte! selskaber! i! koncernen! kun!

hæftede! for! sin!del! af! den! samlede! skat.!Denne! lempelse! skete,! idet! lovgiver! vurderede,! at! formålet!

med!en!generel!solidarisk!hæftelse!ikke!kunne!stå!mål!med!den!ulempe,!det!ville!påføre!selskaberne!i!

form!af!en!væsentlig!økonomisk!usikkerhed.
10
!

Ved! genindførelsen! af! solidarisk! hæftelse! med! L! 2012.591! blev! der! rejst! en! del! kritik.! Et! af!

kritikpunkterne! er,! at! SKAT’s! inddrivelsesmæssige!problemer! væltes! over! på!de!øvrige! selskaber! i! en!

sambeskatning,! herunder! minoritetsaktionærer,! der! ikke! har! mulighed! for! at! sikre! sig! mod! sådanne!

skattekrav.
11
! Ligeledes! kritiseres! den! solidariske! hæftelse! for! at! udgøre! et! grundlæggende!

retssikkerhedsproblem,! idet! aktionærer! i! et! selskab! pludselig! kan! komme! til! at! hæfte! for! et! andet!

selskabs!gæld.
12
!Der!sker!således!brud!på!princippet!om,!at!en!aktionær!kun!hæfter!over!for!selskabets!

kreditorer!for!selskabets!forpligtelser.!

Et!andet!væsentligt!kritikpunkt!var,!at!den!solidariske!hæftelse! i! større!eller!mindre!grad!kan!påvirke!

markedsværdien! af! danske! selskaber! negativt,! og! dermed! svække! muligheden! for! finansieringen! af!

disse!selskaber.
13
!

Indførelsen!af!den!nugældende!solidariske!hæftelse!skete!som!tidligere!nævnt!som!et!led!i!regeringens!

indsats! mod! nulskatteselskaber.! Samtidig! kæmper! Danmark! i! en! konkurrence! om! at! tiltrække!

udenlandske!selskaber!og!fastholde!de!danske.!Spørgsmålet!er!derfor,!om!indførelsen!af!den!solidariske!

hæftelse!er!så!hård!en!stramning,!at!det!kan!forringe!selskabers!incitament!til!at!investere!i!Danmark.!!

1.3-Problemformulering-

Regeringen!har,!som!ovenfor!nævnt,!skærpet!hæftelsen!imellem!selskaber,!der!indgår!i!en!koncern!og!

dermed!i!sambeskatning.!Denne!skærpelse!skal!blandt!andet!sikre,!at!staten!ikke!mister!indtægter!som!

følge! af! nogle! selskabers! konkurs.! Konsekvensen!af!det!ændrede! retsforhold! som! følge! af! solidariske!

hæftelse!for!selskaber!i!sambeskatning!vil!blive!analyseret!i!denne!afhandling.!

Selskabsskatten!er,!som!tidligere!nævnt,!blevet!til!et!konkurrenceparameter!i!den!globaliserede!verden.!

Skattesatsen! er! som! følge! af! denne! øgede! konkurrence! blevet! reguleret! flere! gange,! senest! med!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10
!LSF!121!til!L!2005.426!

11
!L!173!–!Styrkelse!af!indsatsen!mod!nulskatteselskaber!(artikel)!

12
!LSF!173!til!L!2012.591,!bilag!1,!side!8!

13
!LSF!173!til!L!2012.591,!bilag!1,!side!16!
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vedtagelsen!af!L!2013.792,!hvor!satsen!over!en!årrække!reduceres!fra!25%!til!22%.!Baggrunden!for!samt!

den!økonomiske!effekt!på!statens! indtægter!af!denne!sænkning!vil!blive!belyst!og!analyseret! i!denne!

afhandling.!Det!er! ligeledes! relevant!at!overveje,!hvorvidt!en!ændring! i! selskabsskattesatsen!påvirker!

aktørerne!på!markedets!handlemåde.!Set!i!lyset!af!dette!vil!også!de!økonomiske!effekter!af!indførelsen!

af!solidarisk!hæftelse!blive!analyseret.!

Problemformuleringen!for!denne!afhandling!lyder!derfor!således:!

!

Hvad!er!gældende!ret!efter!indførelsen!af!solidarisk!hæftelse!for!selskaber,!der!indgår!i!en!obligatorisk!

national! sambeskatning?! Og! hvad! er! effekten! af! den!ændrede! retsstilling! om! solidarisk! hæftelse! for!

samfundet!i!forhold!til!statens!indtægter!og!selskabers!handlemønster?!Hvordan!passer!effekten!med!

det!overordnede!formål!med!selskabsbeskatning?!

!

1.4-Betragtningsniveau-

Afhandlingen!opererer!både!på!samfundsi!og!selskabsniveau.!Når!de!samfundsmæssige!konsekvenser!

af!selskabsbeskatning!skal!analyseres,!vil!det!primært!ske!ved,!at!statens!indtægter!vurderes.!Ligeledes!

vil! regeringens! baggrund! for! at! vedtage! skærpede! regler! om! solidarisk! hæftelse! blive! vurderet! på!

samfundsniveau.!

Det!er!dog!også!relevant!at!se!på,!hvilke!konsekvenser!skærpelsen!vil!have!for!de!selskaber,!der!bliver!

ramt.!Her!er!det!en!ny!retsstilling,!der!muligvis!kan!medføre,!at!selskaberne!vælger!at!agere!anderledes.!

Ligeledes!tages!selskabernes!ageren!i!forhold!til!selskabsskatten!også!i!betragtning.!

1.5-Teori-og-metode-

Nedenfor! redegøres! for! valget! af! de! teorier! og! metoder,! der! anvendes! til! at! besvare! afhandlingens!

problemformulering.!
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1.5.1-Juridisk-teori-og-metode-

Den! juridiske! analyse! udarbejdes! ved! hjælp! af! den! retsdogmatiske! metode.! Den! retsdogmatiske!

metode!systematiserer,!beskriver!og!fortolker!gældende!ret!ved!hjælp!af!forskellige!retskilder.
14
!

Ved! analyse! af! solidariske! hæftelse! i! sambeskatning! er! en! række! retskilder! relevante.! Reglen! er!

reguleret! i! SEL! §! 31.! Dermed! vil! denne! bestemmelses! ordlyd! danne! grundlag! for! analysen.!

Forarbejderne!til!bestemmelsen!dels!i!form!af!lovforslaget,!som!det!er!fremsat!og!kommentarer!hertil,!

men!også!i!form!af!!spørgsmål!til!og!svar!fra!ministeren!vedrørende!lovforslaget!vil!også!blive!anvendt!i!

analysen.!Lovforarbejderne!anvendes!til!at!finde!frem!til,!hvad!lovgivers!hensigt!med!en!bestemmelse!

har!været!og!kan!derfor!anvendes!som!supplement!til!en!ordlydsfortolkning!af!bestemmelsen.!!

Ud!over!de!mange!love!på!skatterettens!område!udgør!administrativt!fastsatte!forskrifter!en!stor!del!af!

regelgrundlaget.!Herunder!findes!dels!bekendtgørelser,!der!har!hjemmel!i!lov!og!derfor!er!gældende!for!

såvel! borger! som! myndighederne.! Derudover! udarbejder! SKAT! vejledninger,! styresignaler! og!

meddelelser.!

Retspraksis!er!ikke!anvendt!som!analyseredskab!i!den!retsdogmatiske!analyse.!Bestemmelsen,!der!skal!

analyseres,!blev!vedtaget!i!år!2012,!hvorfor!der!endnu!ikke!findes!praksis!på!området.!Det!kan!dog!være!

relevant! at! anvende! praksis! fra! før! regelændringen! til! at! illustrere,! hvorvidt! regelændringen! må!

forventes!at!have!en!effekt.!

Administrativ! praksis! kan! ligeledes! være! relevant! at! anvende! ved! analysen.! Inden! for! skatterettens!

område! findes! en! betydelig! mængde! administrativ! praksis! fra! såvel! ankenævn! som! fra!

Landsskatteretten.! Derudover! træffer! Skatterådet! og! SKAT! selv! afgørelser,! der! kan! bidrage! til!

vurderingen!af,!hvad!der!er!gældende!ret.
15
!

Ovennævnte! retskilder! anvendes! som! tidligere! nævnt! til! at! udarbejde! en! retsdogmatisk! analyse! af!

gældende! ret.! Når! gældende! ret! skal! fastlægges,! er! det! ikke! uvæsentligt,! hvordan! og! i! hvilken!

rækkefølge!de!nævnte!retskilder!anvendes.!Ved!den!retsdogmatiske!analyse!skal!retskilderne!anvendes!

i! en! bestemt! rækkefølge! og! tillægges! dermed! ikke! samme! retskildeværdi.! Nedenfor! redegøres! for!

anvendelsen!og!værdien!af!de!ovenfor!beskrevne!retskilder.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14
!Nielsen!og!Tvarnø,!Retskilder!og!Retsteorier,!2008,!side!28!

15
Retssædvaner!samt!forholdets!natur!er!også!værd!at!nævne!som!retskilder,!men!disse!anvendes!ikke!i!

denne!afhandling.!
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På!skatterettens!område!skal! lovgivningen!først!og!fremmest!fortolkes!og!analyseres.!Lovgivningen!er!

tillagt! størst! betydning! som! følge! af! forvaltningsrettens! legalitetsprincip,! der! indebærer,! at! alle!

forvaltningsakter! skal! have!hjemmel! i! loven!og! samtidig! ikke!må! stride! imod! loven.
16
!Bestemmelsens!

ordlyd! analyseres! først.! Hvis! der! er! tvivl! om! forståelsen! eller! rækkevidden! af! denne,! kan! lovens!

forarbejder!tages!i!anvendelse!som!fortolkningsbidrag.!Betænkninger!og!bemærkninger!til!lovforslaget!

anses!som!egentlige!forarbejder!og!tillægges!en!betydelig!rolle!ved!fortolkningen!af!loven.!Derudover!er!

spørgsmål!til!og!svar!fra!ministeren!også!en!del!af!lovforarbejderne.!Disse!tillægges!ikke!samme!værdi!

som!bemærkninger!og!betænkninger,!men!de!har!alligevel!en!særlig!status,!især!lige!efter!et!lovforslag!

er! vedtaget,! idet! disse! spørgsmål! ofte! vedrører!mere! komplekse! problemstillinger,! der! ikke! er! taget!

høje!for!i!bemærkningerne!til!lovforslaget.
17
!

Efterfølgende! analyseres! de! administrativt! fastsatte! forskrifter,! herunder! bekendtgørelser! samt!

vejledninger,!meddelelser!mv.!Som!nævnt!ovenfor!har!bekendtgørelser!udtrykkelig!hjemmel!i!loven,!og!

disse! tillægges! derfor! værdi! både!over! for! borgere! og! skattemyndigheder.! Vejledninger,!meddelelser!

osv.!er!derimod!ikke!gældende!for!borgerne,!men!kun!for!skattemyndighederne!og!tillægges!derfor!kun!

den!værdi,!at!det!er!skattemyndighedernes!opfattelse!af!gældende!ret.
18
!

Retspraksis!er!bindende!for!skattemyndighederne!og!skal!derfor!tillægges!værdi!ved!afgørelsen!af,!hvad!

der! er! gældende! ret.! Ligeledes! skal! domstolspraksis! følges! af! myndighederne.! Dermed! må! senere!

afgørelser! foretaget!af!SKAT!som!udgangspunkt! ikke!stride!mod!en!afgørelse! truffet!af!domstolene.
19
!

Næst!efter!retspraksis!anvendes!administrativ!praksis!ved!fortolkning.!Landsskatteretten!er!ikke!en!del!

af! det! administrative! hierarki! og! kan! derfor! anses! for! at! være! mere! objektivt! end! de! øvrige!

administrative! organer.
20
! Derfor! kan! Landsskatterettens! kendelser! tillægges! en! værdi! over! de! øvrige!

administrative!organer,!der!er!med!til!at!danne!administrativ!praksis.!

Den!retsdogmatiske!metode!vil!således!blive!anvendt!i!analysen!af!gældende!ret.!Når!gældende!ret!skal!

udledes! i! denne! afhandling,! vil! de! forskellige! retskilder! blive! anvendt! og! prioriteret! som! beskrevet!

ovenfor.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!109!

17
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!136!

18
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!112!

19
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!114!

20
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!116!
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1.5.2-Økonomisk-teori-og-metode-

Afhandlingens!økonomiske!kapitel! indledes!med!en!analyse!af!selskabsskattens!rolle!og!betydning!for!

statens! samlede! indtægter.!Ved!denne!undersøgelse!anvendes!primært!nøgletal,!der!viser,!hvorledes!

statens!samlede!indtægter!er!fordelt!på!forskellige!kilder,!som!metode.!Denne!analyse!skal!bidrage!til!

en! forståelse! af,! hvor! stor! betydning! selskabsbeskatning! i! det! hele! taget! har! for! den! danske! stat.!

Sambeskatningen! af! selskaber! er! naturligvis! kun! en! delmængde! af! den! samlede! selskabsskat.! Det! er!

væsentligt! at! kortlægge,! hvor! stor! en! betydning! selskabsskatten! reelt! har! for! at! afgøre,! hvorvidt!

reglerne! på! området,! deriblandt! reglerne! om! sambeskatning,! har! en! relevans! for! at! sikre! statens!

indtægtsniveau!opretsholdes,!sagt!med!andre!ord!om!reglerne!om!selskabsskat!er!hensigtsmæssige!og!

efficiente!set!med!statens!øjne.!

Efterfølgende! foretages! en! analyse! af,! hvordan! selskabsskattens! niveau! påvirker! selskabernes!

incitament! til! at! investere! i! Danmark.! Ved! denne! analyse! anvendes! retsøkonomi! som!metode! til! at!

klarlægge!selskabsskattesatsens!virkning!på!aktørerne!på!markedet.!

Den! økonomiske! del! afsluttes! med! en! kort! en! analyse! af! den! økonomiske! effekt! af! indførelsen! af!

solidarisk! hæftelse! i! sambeskatning.! Dermed! foretages! en! retsøkonomisk! analyse! af! bestemmelsens!

umiddelbare! virkning! på! samfundsøkonomien.! Denne! analyse! foretages! for! at! afgøre,! hvorvidt!

selskabernes!ændrede!retsstilling!samlet!set!må!forventes!at!have!en!positiv!økonomiske!effekt!for!den!

danske!stat.!

Som! en! del! af! den! retsøkonomiske! analyse! anvendes! den! neoklassiske! økonomi.! Den! neoklassiske!

økonomi!bygger!på!en!antagelse!af,!at!agenter!er!rationelle.
21
!Med!denne!antagelse!kan!man!forsøge!at!

forudsige! de! pågældende! selskabers! adfærd.! Dette! vil! således! anvendes! til! at! forudsige,! hvorvidt!

sambeskattede! selskaber! må! forventes! at! ændre! adfærd! både! på! baggrund! af! en! ændring! i!

selskabsskattesatsen,!men!også!som!følge!af!indførelsen!af!solidarisk!hæftelse.!

1.5.3-Integreret-teori-og-metode-

Ved! den! integrerede! analyse! anvendes! retspolitiske! overvejelser! som! analyseredskab.! Retspolitik! er!

overvejelser! om,! hvordan! retsstillingen! bør! være.
22
! Denne! del! af! afhandlingen! vil! samle! op! på! den!

juridiske!og!den!økonomiske!del! af! afhandlingen.! Efter! denne!opsamling!udarbejdes! ved!hjælp! af! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21
!Nielsen!og!Tvarnø,!Retskilder!og!retsteorier,!2008,!side!420!

22
!Nielsen!og!Tvarnø,!Retskilder!og!retsteorier,!2008,!side!430!
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retspolitiske! overvejelser! en! fremstilling! af,! hvad! der! inden! for! selskabsskatteretten! kan! gøres!

anderledes.!

Denne!afhandling!har!som!tidligere!nævnt!til!hensigt!at!fortolke!gældende!ret!efter!lovændringen,!der!

pålægger!selskaber!i!en!koncern!solidarisk!hæftelse.!Derfor!anvendes!retspolitiske!overvejelser!i!denne!

forbindelse!til!at!angive,!hvordan!anvendelsen!af!reglerne!bør!være!i!konkrete!afgørelser.!!

1.6-Afgrænsning-

Sambeskatningsreglerne! i! SEL! §! 31! og! 31a! er! ikke! genstand! for! analyse! i! denne! afhandling.! For!

overblikkets! og! sammenhængens! skyld! medtages! en! kort! beskrivelse! af! selskabsskattereglerne! og!

herunder!også!reglerne!om!sambeskatning.!Formålet!med!denne!korte!beskrivelse!er!blot!at!sikre,!at!

læseren!har!en!forståelse!for,!hvordan!reglerne!i!grove!træk!er!udviklet!igennem!årene.!!

Reglernes!forhold!til!EUiretten!analyseres!ikke,!da!dette!ligger!uden!for!formålet!med!afhandlingen.!

Solidarisk! hæftelse! blev! som! tidligere! nævnt! indført! ved! L! 2012.591! som! en! del! af! en! indsats! mod!

nulskatteselskaber.! Denne! lov! indeholder! tillige! regler! om! blandt! andet! begrænsning! af!

underskudsfremførsel,! revisorerklæringer,! bøder! og! indkomstopgørelse! i! fast! driftssted.! Alle! disse!

skærpelser! er! ligeledes! en! del! af! indsatsen! mod! nulskatteselskaber,! men! reglerne! om! solidarisk!

hæftelse! er! vurderet! til! at! være! den! væsentligste! regelændring! i! selskabsskatteloven.! Ligeledes! har!

denne!ændring!skabt!megen!debat,!blandt!andet!fordi!lovforslaget!tidligere!har!været!på!tale,!men!blev!

droppet!igen.!Derfor!er!netop!denne!ændring!taget!ud!og!analyseret!i!dybden.!

1.7-Kildekritik-

I! den! juridiske! analyse! er! hovedsageligt! lovforarbejder! anvendt! som! kilder.! Disse! vil! ligeledes! blive!

anvendt!af!domstolen,!hvis!denne!skal!fortolke!loven,!men!lovforarbejder!såsom!baggrunden!for!lovens!

indførelse!og! svar! på! spørgsmål! stillet! af! eksempelvis! Folketinget! kan! indeholde!politiske!holdninger.!

Høringssvar!kan!på!samme!måde!indeholde!subjektive!meninger!til!lovforslaget.!Da!domstolene!!endnu!

ikke!haft! lejlighed! til! at! tage! stilling! til!bestemmelsen,! foreligger!der!endnu! ikke!nogen! retspraksis!på!

området.!Denne!manglende!retspraksis!skaber!en!usikkerhed!om!bestemmelsens!anvendelse!i!praksis.!!

Derudover! er! der! anvendt! artikler! fra! SRiSKAT! og! Skattepolitisk! oversigt.! Forfatterne! til! artiklerne! er!

advokater! og! revisorer,! der! til! daglig! arbejder! med! skatteretten.! Artiklerne! er! udarbejdet! som! en!
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objektiv! beskrivelse! af! reglerne,! men! ligeledes! kan! artiklerne! være! præget! af! forfatternes! egne!

holdninger.!

I! den! økonomiske! analyse! er! der! anvendt! fagbøger! om! skattepolitik! og! skattekonkurrence! samt!

retsøkonomi.!Derudover!er!der!anvendt!artikler!fra!de!danske!medier.!Artiklerne!er!anvendt!med!en!vis!

skepsis,!idet!de!er!skrevet!af!journalister.!Ved!anvendelsen!af!artikler,!der!er!skrevet!af!journalister,!er!

der! som! udgangspunkt! kun! anvendt! citater! fra! økonomer.! Journalisternes! subjektive! vurdering! er!

dermed!ikke!anvendt!som!grundlag!for!denne!afhandling.!Dog!har!det!været!nødvendigt!at!henvise!til!

artikler! for! at! synliggøre! den! offentlige! debat! om! selskabsskattesatsen.!Her! er! det! ikke! nødvendigvis!

økonomer,! der! udtaler! sig.! Her! skal! det! dog! også! bemærkes,! at! økonomer! også! ofte! har! subjektive!

holdninger!til,!hvorvidt!eksempelvis!lovgivning!er!hensigtsmæssig.!!

I!den!økonomiske!analyse!er!ligeledes!anvendt!en!række!nøgletal.!Så!vidt!det!har!været!muligt,!er!disse!

hentet! fra! Statistikbanken! for! at! sikre! sammenlignelige! tal.! Der! er! dog! også!medtaget! tal! fra! artikler!

udarbejdet! af! Skatteministeriet,! da! disse! tal! har! været! relevante! for! at! vise! en! tendens.! Tallene! fra!

Skatteministeriet!har!ikke!været!fuldt!ud!sammenlignelige!med!tallene!hentet!fra!Statistikbanken.!Der!

er! derfor! en! mindre! usikkerhed! om! den! påviste! sammenhæng.! Da! forskellene! i! tallene! ikke! ! er!

markante,! er! påvisningen! af! sammenhængen! vurderet! til! at! vægte! mere! end! usikkerheden.! På! den!

baggrund!er!tallene!er!medtaget.!

1.8-Struktur-

For!at!besvare!ovenstående!problemformulering!inddeles!afhandlingen!i!fem!kapitler.!

Kapitel!1!udgør!denne!introduktion!til!afhandlingen,!der!indeholder!en!begrundelse!for!indholdet!samt!

en!redegørelse!for!metoder!og!fremgangsmåde.!

Kapitel! 2! indeholder! en! kort! introduktion! til! selskabsretten! og! reglerne! om! sambeskatning.! Denne!

indledende! beskrivelse! skal! sikre! en! grundlæggende! forståelse! for! baggrunden! for! reglerne! om!

sambeskatning!samt!solidarisk!hæftelse.!!

I!kapitel!3!foretages!afhandlingens!juridiske!analyse.!Analysen!vil!primært!koncentrere!sig!om!at!udlede!

gældende!ret!efter!indførelsen!af!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!i!sambeskatning,!idet!denne!regel!er!

og!har!været!genstand!for!megen!debat!jf.!problemfeltet.!Det!er!derfor!væsentligt!at!udlede,!hvad!der!

er!gældende!ret! for! selskaberne! for!på!den!måde!at!afgøre,!hvorvidt!denne!regel!er!anvendelig! til!at!
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sikre! statens! indtægter,! eller! om! reglen!må! forventes! på! sigt! at! begrænse! statens! indtægter! ved! at!

selskaber!vælger!Danmark,!når!disse!skal!placere!deres!investeringer.!!

I! kapitel!4! foretages!den!økonomiske!analyse.!Den!økonomiske!analyse!behandles!efter!den! juridiske!

for!at!sikre!sammenhæng!i!afhandlingen.!Den!økonomiske!analyse!vil!således!tage!afsæt!i!den!juridiske.!

Kapitlet! indledes! med! en! analyse! af! selskabsskattens! rolle! og! betydning! for! statens! indtægter! samt!

udviklingen!heraf.!Herefter!analyseres!de!økonomiske!effekter!af!indførelsen!af!solidarisk!hæftelse!for!

både! det! offentlige! og! for! erhvervslivet.! Afslutningsvis! foretages! en! analyse! af,! hvorvidt! det! må!

forventes,!at!danske!og!udenlandske!selskaber!fremover!vil!ændre!på!deres!handlemønster!som!følge!

af!regelændringen.!!

Efter!at!de!to!delanalyser!er!foretaget!i!kapitlerne!3!og!4,!indeholder!kapitel!5!et!integreret!afsnit,!der!

samler! de! to! analyser! under! et.! I! dette! kapitel! redegøres! for,! hvorvidt! reglerne! samlet! set! har! den!

ønskede! samfundsmæssige! effekt,! og! hvorvidt! det!må! forventes,! at! selskaberne! agerer! på! en! ifølge!

formålet!med!reglerne!hensigtsmæssig!måde.!

Afslutningsvis! indeholder! Kapitel! 6! en! samlet! konklusion,! der! vil! forsøge! at! svare! på!

problemformuleringen.!
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Kapitel-2-–-Introduktion-til-selskabsskatteretten-

2.1-Selskabsskat-

Ligesom!en!person!med!en!vis!tilknytning!til!Danmark!er!pligtig!til!at!svare! indkomstskat!til!den!danske!

stat!af!de!indtægter,!vedkommende!tjener,!er!et!selskab!med!tilknytning!til! landet!ligeledes!pligtig!til!at!

svare!indkomstskat!til!staten!af!selskabets!indkomst.!!

Selskabsskatten!og!den!tilhørende!lovgivning!er!i!dag!reguleret!i!LBK!nr.!1082!af!14.!November!2012!af!lov!

om! indkomstbeskatning! af! aktieselskaber!mv.!med! senere!ændringer.! Selskabsskat! så! dog! første! gang!

dagens!lys!tilbage!i!år!1903.!Her!blev!selskabsskat!indført!i!statsskatteloven!med!en!skatteprocent!på!2.
23
!

Der!er!sket!en!hel!del!siden!1903,!både!med!det!danske!samfunds!sammensætning!og!det!internationale!

samfund.!Selskabsskattesatsen!har!som!følge!heraf!været!hævet!og!sænket!en!hel!del!gange!gennem!de!

seneste!godt!100!år!ikke!mindst!på!grund!af!skiftende!politiske!holdninger.!!

Igennem!tiden!har!der!således!været!lagt!forskellige!formål!til!grund!for!at!justere!på!både!skatteloven,!

men!i!særdeleshed!også!på!skatteprocenten.!Hovedformålet!med!selve!selskabsskatten!må!dog!være,!at!

selskaber,!på!samme!måde!som!private!personer,!skal!bidrage!til!det!danske!velfærdssamfund.!

Skattesatsen! for! selskaber! afviger! fra! personbeskatning.! Satsen! er! reguleret! i! SEL! §! 17.! Bestemmelsen!

blev!senest!ændret!ved!L!2013.792.!Ved!denne!ændring!skete!der!en!reduktion!af!skattesatsen.!Satsen!er!

på!nuværende!tidspunkt!på!24,5!%,!men!den!skal!reduceres!yderligere!med!gradvis!nedsættelse!frem!til!

år!2016!til!en!sats!på!22!%.!

2.1.1-Skattepligtige---

For!at!et!selskab!eller!en!sammenslutning!er!omfattet!af!reglerne!for!selskabsskat,!skal!det!fremgå!af!SEL!

§! 1.! Bestemmelsen! indeholder! en! lang! liste! over! økonomiske! enheder,! selskabsformer! og! specifikke!

selskaber,! der! således! er! forpligtet! til! at! svare! selskabsskat! til! den! danske! stat.! Kendetegnet! for! disse!

sammenslutninger! er,! at! de! kan! tillægges! en! selvstændig! skatteretsevne.! Derved! er! de! omfattede!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23
!Skatteministeriet,!Den!danske!selskabsskat!–!satsreduktion!og!baseudvidelse,!december!2003,!side!1!
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sammenslutninger! altså! selvstændigt! skattepligtige! af! deres! indkomst! efter! loven,! mens! eventuelle!

personer!bag!disse!sammenslutninger!ikke!beskattes!af!indkomsten.!!

Det!fremgår!af!bestemmelsens!stk.!1,!nr.!1,!at!indregistrerede!aktiei!og!anpartsselskaber!er!skattepligtige!

til! den! danske! stat.! I! denne! afhandling! forstås! der! ved! betegnelsen! selskaber! netop! et! aktieselskab!

omfattet!af!SEL!§!1,!stk.!1,!nr.!1.!!

2.1.2-Subjektiv-skattepligt-

Det!er!afgørende!for,!hvorvidt!ovennævnte!sammenslutninger!–!herunder!selskaber!–!anses!for!at!være!

skattepligtige,! at!disse!kan!anses! for!at! være!hjemmehørende! i!Danmark.! For!netop! selskaber!er!dette!

relativt! let! afklaret,! idet! der! i! bestemmelsen! er! anvendt! udtrykket! ”indregistrerede! aktiei! og!

anpartsselskaber”.! Dermed! overlader! bestemmelsen! umiddelbart! ingen! tvivl! om,! at! et! selskab,! der! er!

registret!hos!Erhvervsstyrelsen,!er!skattepligtig!til!den!danske!stat.!Ydermere!har!selskabet!selv!valgt!at!

lade!sig!registrere!her!i!landet!med!den!konsekvens,!at!det!bliver!omfattet!af!gældende!love.
24
!!

Der!kan!forekomme!situationer,!hvor!et!selskab,!herunder!et!aktieselskab,!ikke!er!registreret!i!Danmark,!

men!alligevel!bliver!anset!for!at!være!hjemmehørende!her!i!landet.!Det!gør!sig!gældende,!når!et!selskab!

har!sit!hovedsæde!placeret!i!Danmark.
25
!Der!kan!således!opstå!situationer,!hvor!et!selskab!er!retmæssigt!

registreret!i!et!andet!land!end!Danmark,!men!foretager!driften!fra!et!hovedsæde!placeret!i!Danmark,!og!

derfor!skal!svare!indkomstskat!til!den!danske!stat.!!

2.1.3-Objektiv-skattepligt-

De! danske! selskaber! skal! opgøre! deres! skattepligtige! indkomst! efter! skattelovgivningens! almindelige!

regler.
26
! Det! vil! sige,! at! det! helt! klare! udgangspunkt! er,! at! selskabers! skattepligtige! indkomst! opgøres!

efter!de! samme!regler,! som!gælder! for! fysiske!personer.
27
!Hertil! findes!der!dog!en! række!særregler!og!

undtagelser,!der!ikke!uddybes!nærmere!i!denne!afhandling.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24
!Her!skal!det!kort!bemærkes,!at!Danmark!har!indgået!flere!dobbeltbeskatningsoverenskomster,!der!kan!medføre,!

at!et!dansk!indregistreret!selskab!i!visse!tilfælde!ikke!er!skattepligtig!til!Danmark!af!sin!indkomst!
25
!jf.!SEL!§!1,!stk.!6!

26
!jf.!SEL!§!8,!stk.!1!

27
!Michelsen!og!Askholt!m.fl.,!Lærebog!om!indkomstskat,!2009,!side!812!
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Som! følge! af! ovenstående! er! det! klare! udgangspunkt,! på! samme!måde! som! ved! personbeskatning,! at!

selskaber!er!selvstændige!uafhængige!skattesubjekter,!der!opgør!deres! indkomst!hver!for!sig.!Ligeledes!

beskattes!disse!selskaber!kun!af!egen!indkomst.
28
!

2.2-Sambeskatning-

En!væsentlig!undtagelse!til!ovennævnte!udgangspunkt!findes!i!SEL!§§!31!og!31!A.!Disse!to!bestemmelser!

vedrører! beskatningen! af! koncernforbundne! selskaber! også! kaldet! sambeskatning.! Selskaber,! der! er!

omfattet! af! bestemmelserne,! skal! opgøre! deres! skattepligtige! indkomst! samlet.! Dermed! fraviges! det!

oprindelige!princip!om,!at!selskaber!er!selvstændige!skattesubjekter.!

Ifølge!§!31!skal!koncernforbundne!selskaber,!der!kan!anses!som!værende!hjemmehørende!i!Danmark!jf.!

SEL!§!1,!sambeskattes.!Det!vil!sige,!at!danske!selskaber,!der!i!løbet!af!et!indkomstår!indgår!i!en!koncern,!

skal!opgøre!en!sambeskatningsindkomst.!Denne!sambeskatningsindkomst!udgør!summen!af!hvert!enkelt!

selskabs! skattepligtige! indkomst! opgjort! efter! skattelovgivningens! almindelige! regler! jf.! §! 31,! stk.! 2.!

Dermed!skal!underskud!i!et!selskab!fratrækkes!overskud!i!de!øvrige!selskaber!forinden!der!sker!afregning!

med!SKAT.!!

Koncernbegrebet! lægger! sig! op! ad! koncernbegrebet! i! regnskabslovgivningen.! Baggrunden! herfor! er,! at!

det! skal! gøre! det! lettere! for! selskaberne! at! anvende! koncernbegrebet! både! ved! udarbejdelsen! af!

koncernregnskabet!og!ved!udarbejdelsen!af!sambeskatningsindkomsten.
29
!

En! koncern! består! af! et! moderselskab! samt! et! eller! flere! datterselskaber,! hvor! moderselskabet! har!

bestemmende! indflydelse.
30
! Ved! bestemmende! indflydelse! forstås! beføjelsen! til! at! træffe!

ledelsesmæssige!beslutninger!i!et!datterselskab,!økonomiske!såvel!som!driftsmæssige.
31
!

Bestemmende! indflydelse! kan! forekomme! på! flere! forskellige! måder.! Det! helt! klare! eksempel! på! et!

moderi/datterforhold! foreligger,! når! moderselskabet! direkte! ejer! mere! end! halvdelen! af!

stemmerettighederne!i!datterselskabet.
32
!Sagt!med!andre!ord!ejer!moderselskabet!mere!en!halvdelen!af!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28
!Reglerne!for!indkomstopgørelsen!behandles!ikke!dybere!i!denne!afhandling,!da!det!falder!uden!for!

problemformuleringen.!
29
!SKAT’s!jurudiske!vejledning!2014i1,!C.D.3.1.2.2!

30
!Jf.!SEL!§!31!C,!stk.!1!

31
!Jf.!SEL!§!31!C,!stk.!2!

32
!Jf.!SEL!§!31!C,!stk.!3!
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aktiekapitalen!i!datterselskabet.!I!dette!tilfælde!må!det!forventes,!at!moderselskabet!klart!er!i!stand!til!at!

udøve!den!afgørende!bestemmende!indflydelse.!!

Derudover!kan!et!moderselskab!også!indirekte!være!ejer!af!mere!end!halvdelen!af!stemmerettighederne!

i!et!datterselskab.
33
!I!dette!tilfælde!opnår!moderselskabet!status!som!moderselskab!i!kraft!af!eventuelle!

egne! stemmerettigheder! sammenlagt! med! et! datterselskabs! stemmerettigheder.! Moderselskabet! ejer!

dermed! ikke! alene!mere! end! halvdelen! af! kapitalen! i! det! nederst! placerede! datterselskab.! Her! er! det!

væsentligt!at!holde!for!øje,!at!SEL!§!31!C,!stk.!1,!2.!Pkt.!klart!udtrykker,!at!et!datterselskab!kun!kan!have!ét!

direkte! moderselskab.! Dermed! kan! der! altså! opstå! konstellationer,! hvor! et! koncernselskab! på! en! og!

samme! tid! er! henholdsvis! moderi! og! datterselskab.! I! disse! situationer! bliver! begrebet! ultimativt.

moderselskab.relevant.!Et!ultimativt!moderselskab!er!det!eneste!selskab!i!koncernen,!der!udelukkende!er!

moderselskab!uden!samtidig!at!være!datterselskab.
34
!!

Der! er! i! bestemmelsen! åbnet! for! muligheden! af,! at! et! ejerforhold! som! ovenfor! beskrevet! ikke!

nødvendigvis!udgør!bestemmende!indflydelse.!Det!er!dog!klart!udtrykt,!at!der!må!forventes!at!være!tale!

om!særlige!tilfælde.
35
!

Såfremt!moderselskabet!ikke!ejer!mere!end!halvdelen!af!stemmerettighederne!i!et!selskab,!foreligger!der!

alligevel!et!koncernforhold,!hvis!moderselskabet!på!anden!vis,! som!for!eksempel!ved!aftale!med!andre!

investorer,!har!ret!til!at!udøve!bestemmende!indflydelse!over!selskabet.
36
!

§! 31! A! vedrører! international! sambeskatning.! International! sambeskatning! ligner! den! nationale!

sambeskatning!bortset!fra,!at!international!sambeskatning!er!frivillig!jf.!§!31!A,!stk.!1,!1.!pkt.!Såfremt!en!

koncern! vælger! at! benytte! international! sambeskatning,! gælder! dette! for! alle! udenlandske!

koncernforbundne!selskaber.!Det!er!således!ikke!muligt!kun!at!medtage!udenlandske!underskudsgivende!

selskaber.!

2.3-Baggrunden-for-indførelsen-af-solidarisk-hæftelse-

Som!nævnt! i! indledningen!blev!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!blandt!sambeskattede!selskaber! indført!

med! L! 2012.591.! Loven! bærer! underoverskriften:! ”Styrkelse! af! indsatsen! mod! nulskatteselskaber,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33
!Jf.!SEL!§!31!C,!stk.!3!

34
!Jf.!SEL!§!31!A,!stk.!1,!5.!Pkt.!!

35
!Jf.!SEL!§!31!C,!stk.!3,!2.!del!

36
!Jf.!SEL!§!31!C,!stk.!4!



! ! Kapitel!2!–!Introduktion!til!selskabsskatteretten!

! ! Rebecca!Noer!

! ! Copenhagen!Business!School!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! Side 20 af 77!

beregning!af!indkomsten!i!et!fast!driftssted!og!åbenhed!om!selskabers!skattebetalinger!mv.”.!Loven!skal!

ses! som! en! del! af! en! større! politisk! indsats! for! at! sikre,! at! erhvervslivet,! i! særdeleshed! de! større!

multinationale!selskaber,!i!fremtiden!bidrager!til!finansieringen!af!det!danske!velfærdssamfund.
37
!

Lovforslaget! indeholder! flere! forskellige! stramninger! i! forskellige! skattelove.! Dermed! er! solidarisk!

hæftelse! blot! et! ud! af! flere! tiltag.! Baggrunden! for! at! indføre! lige! netop! solidarisk! hæftelse! i!

sambeskatning!er!en!forventning!om,!at!staten!på!den!måde!i!højere!grad!vil!være!sikret!sine!indtægter.!

Staten! har! herefter! ikke! nødvendigvis!mistet! en! indtægt! på! trods! af,! at! det! selskab,! som! SKAT! har! en!

fordring!mod,!er!gået!konkurs.!Ifølge!lovforslaget!har!staten!tidligere!mistet!indtægter!ved,!at!et!selskab!i!

en!sambeskatning!er!gået!konkurs,!mens!der!i!de!øvrige!selskaber!i!koncernen!er!tilstrækkelig!med!midler!

til!at!betale!de!skyldige!skatter.
38
!Et!eksempel!på!en!sådan!situation!er,!hvor!koncernen!flytter!rundt!på!

dens!midler,! så! koncernen! bevidst! unddrager! den! danske! stat! dens! tilgodehavende.! Dette! skal! blandt!

andet! ses! i! sammenhæng! med,! at! der! tilbage! i! år! 2007! blev! indført! regler! på! EUiplan! om! skattefrie!

udbyttebetalinger!mellem!moderi!og!datterselskaber.!!

Før!reglerne!om!obligatorisk!national!sambeskatning!blev!vedtaget!tilbage!i!år!2005,!gjaldt!der!også!regler!

om!solidarisk!hæftelse!ved!sambeskatning,!jf.!LBK!nr.!111!af!19.!Februar!2004!om!indkomstbeskatning!af!

aktieselskaber! mv.! §! 31,! stk.! 3,! 4.! Pkt.! Det! er! således! ikke! en! helt! ny! og! ukendt! regel! inden! for!

sambeskatningen.! Dog! var! scenariet! et! lidt! andet! på! daværende! tidspunkt,! idet! sambeskatning! ifølge!

ovenstående! lovbekendtgørelse! var! frivillig.! Selskaber! og! i! særdeleshed! deres! aktionærer,! der! ikke! var!

interesserede! i!muligvis! at! komme! til! at! hæfte! for! sit!moderselskab!og!dets! søsterselskabers! gæld,! var!

dermed! berettiget! efter! loven! til! at! fravælge! sambeskatning.! Derudover! var! det! kun! muligt! at!

sambeskatte!100%!ejede!datterselskaber.!Ejerskabskredsen!var!derfor!altid!den!samme!i!alle!selskaberne.!

På!den!måde!var!det!i!sidste!ende!samme!ejerskabskreds,!der!ville!lide!et!tab,!uanset!hvilket!selskab!der!

hæftede.! Der! var! således! en! større! beslutningsret! overlagt! til! selskaberne! selv,! ligesom! de! solidarisk!

hæftende!selskaber!må!forventes!at!være!tættere!knyttet,!når!disse!er!100%!ejede!datterselskaber.!!

Obligatorisk!national!sambeskatning!blev!indført!ved!L!2005.426.!Det!skete!i!forsøget!på!at!skabe!en!mere!

sammenhængende! koncernbeskatningsordning.! Formålet! med! denne! lov! var! at! lukke! et! hul! i!

sambeskatningsreglerne.
39
! På! daværende! tidspunkt! havde! en! koncern!mulighed! for! at! vælge,! hvilke! af!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

37
!LSF!173!til!L!2012.591,!side!9!

38
!LSF!173!til!L!2012.591,!side!9!

39
!LSF!121!–!Betænkninger!til!lovforslaget!
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koncernens!udenlandske!selskaber!den!ønskede!medtaget!i!international!sambeskatning!og!dermed!også!

hvilke! selskaber,! den! ikke! ønskede! at! medtage! –! også! kaldet! cherry! picking.
40
! Især! det! sidste! er! en!

væsentlig! baggrund! for! lovændringen.! Multinationale! koncerner! havde! mulighed! for! kun! at! medtage!

underskudsgivende!selskaber! i!den!danske!sambeskatning.!På!den!måde!kunne!det! lade!sig!gøre!for!en!

koncern! kun! at! betale! et! absolut! minimum! i! skat! til! den! danske! stat,! idet! underskuddet! fra! det!

udenlandske!selskab!som!bekendt!fratrækkes!i!overskuddet!i!de!øvrige!selskaber!i!sambeskatningen,!før!

der!afregnes!til!SKAT.!!

I!ovennævnte!lov!er!det!i!forhold!til!sambeskatning!præciseret,!at!hvert!selskab!kun!hæfter!for!den!del!af!

skatten,!der!kan!henføres!til! lige!netop!dette!selskab!jf.!§!31,!stk.!4,!10.!Pkt.!Dermed!er!det! !udtrykt!fra!

lovgivers!side,!at!der!ikke!gælder!regler!om!solidarisk!hæftelse!for!selskaberne!i!sambeskatning.!!

L!2005.426!blev!vedtaget!på!baggrund!af!LF!121
41
.!Dette! lovforslag!havde!en!forløber! i!LF!153

42
.! I!dette!

lovforslag!var!kravet!om!solidarisk!hæftelse!videreført! fra!den!gældende! lov!LBK!nr.!111!af!19.!Februar!

2004! §! 31,! stk.! 3,! 4.! Pkt.! Der! er! således! taget! en! beslutning! i! arbejdet!med! LF! 121! om,! at! kravet! om!

solidarisk! hæftelse! blandt! de! sambeskattede! selskaber! skulle! udgå.! Det! fremgår! af! forarbejderne
43
,! at!

formålet!med!den!solidariske!hæftelse!for!samtlige!selskaber!i!koncernen!ikke!står!mål!med!den!ulempe,!

det! medfører,! idet! der! opstår! en! betydelig! usikkerhed! om! den! økonomiske! påvirkning! af! de! øvrige!

selskaber! i! sambeskatningen.! Det! skal! ses! i! sammenhæng! med! indførelsen! af! den! obligatoriske!

sambeskatning!samt!inddragelsen!af!ikke!heliejede!selskaber!i!sambeskatningen.!

Genindførelsen!af!den!solidariske!hæftelse!begrundes!som!ovenfor!nævnt!som!en!nødvendighed,!der!skal!

være! med! til! at! sikre! statens! indtægter.! Denne! skærpelse! er! således! en! konsekvens! af! selskabernes!

mulighed! for! at! flytte! midler! rundt! skattefrit! blandt! koncernens! selskaber! og! dermed! unddrage! den!

danske!stat!skatteindtægter,!som!staten!ellers!har!krav!på.!!

Reglerne! om! solidarisk! hæftelse! efter! SEL! §! 31,! stk.! 6,! 10! –! 14.! Pkt.! har! virkning! for! indkomstår,! der!

påbegyndes! den! 1.! Juli! 2012! eller! senere.
44
! Bestemmelserne! gælder! derfor! ikke! for! skattekrav,! der! er!

opstået!før!denne!dato.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40
!Jf.!LBK!111!af!19.!Februar!2004!§!31,!stk.!1!

41
!LSF!121!til!L!2005.426!

42
!LSF!153,!fremsat!den!15.!December!2004!

43
!LSF!121!til!L!2005.426,!Svar!på!spørgsmål!nr.!3!

44
!SKAT’s!juridiske!vejledning!2014i1,!C.D.3.1.5.5!
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Kapitel-3-–-Retsdogmatisk-analyse-

I! dette! kapitel! foretages! en! retsdogmatisk! analyse! af! den! gældende! retstilstand! efter! indførelsen! af!

solidarisk!hæftelse!blandt! sambeskattede!selskaber! i! SEL!§!31,! stk.!6,!10.!–!14.!Pkt.!Bestemmelsen!er!

relativt! omfattende,! så! for! at! skabe! overblik! opdeles! analysen! i! afsnit,! der! hver! behandler! en! del! af!

bestemmelsen.!Først! i!hvert!afsnit!gengives!ordlyden!af!den!del!af!bestemmelsen,!afsnittet!vedrører.!

Kapitlet!afsluttes!med!en!opsamling,!der!konkluderer!på!den!nugældende!retsstilling.!

3.1-HelQejede-selskaber-

Ordlyden!af!§!31,!stk.!6,!10.!Pkt.,!1.!del!er!som!følger:!

”Administrationsselskabet. og. sambeskattede. selskaber,. hvor. alle. kapitalandele. ved.

indkomstårets.udløb.er.ejet.direkte.eller.indirekte.af.det.ultimative.moderselskab,.jf..§.31.

C,”!

!

Ifølge! ordlyden! er! administrationsselskabet! samt! alle! heliejede! sambeskattede! selskaber! omfattet! af!

bestemmelsen.!Når!det!skal!afgøres,!hvorvidt!et!selskab!er!omfattet,!skal!det!ske! i!overensstemmelse!

med!SEL!§!31!C.!!

3.1.1-Administrationsselskabet-

Først!og!fremmest!skal!det!klarlægges,!hvad!et!administrationsselskab!er.!Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6,!

10.! Pkt.! giver! ikke! eksplicit! klar! besked! om! dette.! Idet! reglerne! om! solidarisk! hæftelse! er! en! del! af!

sambeskatningsreglerne!i!§!31,!herunder!stk.!6,!tages!hele!stk.!6!i!betragtning.!Bestemmelsen!indledes!

med! en! angivelse! af,! hvilket! selskab! i! koncernen,! der! skal! udgøre! administrationsselskabet.! Som!

udgangspunkt! skal! det! øverste! moderselskab,! der! deltager! i! sambeskatningen,! udpeges! til! at! være!

administrationsselskab.! Det! vil! sige,! at! administrationsselskabet! som! udgangspunkt! må! forventes! at!

være! identisk! med! koncernens! moderselskab.! Som! nærmere! beskrevet! i! kapitel! 2! kan! der! opstå!

situationer,! hvor!der! i! koncernen!eksisterer! flere!moderselskaber! jf.! SEL! §! 31!C.!Denne!bestemmelse!

angiver!som!bekendt,!at!et!selskab!kun!kan!have!et!direkte!moderselskab.!Det!har!SEL!§!31,!stk.!6,!1.!
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Pkt.!taget!højde!for.!Det!er!nemlig!udtrykkeligt!angivet,!at!det!er!koncernens!øverste!moderselskab,!der!

skal! udpeges! til! administrationsselskab.! Således! volder! dette! ikke! større! problemer! for! så! vidt! angår!

fuldt!ud!danske!koncerner,!hvor!alle!selskaber!er!hjemmehørende!i!Danmark.!

For! større! internationale! koncerner! er! angivelsen! af! administrationsselskabet! ikke! altid! lige! så!

indlysende! som! ovenfor.! Det! øverste! moderselskab! er! muligvis! ikke! dansk.! Såfremt! koncernen! ikke!

vælger! at! benytte! sig! af! muligheden! for! international! sambeskatning
45
,! indgår! det! øverste!

moderselskab!således!ikke!i!den!danske!beskatning.!Dette!tilfælde!rummes!også!af!ordlyden!i!SEL!§!31,!

6,!1.!Pkt.!Her!er!det!angivet,!at!det!er!det!øverste!moderselskab,!der.deltager. i.sambeskatningen,!der!

skal!udpeges!som!administrationsselskab.!I!sådanne!tilfælde!vil!det!øverste!danske!moderselskab!skulle!

således!udpeges!til!administrationsselskab.!!

Hvis! koncernstrukturen! af! de!danske! selskaber! ikke! giver! anledning! til,! at! der! ligger! et!moderselskab!

over!de!øvrige!selskaber,!men!koncernen!derimod!er!struktureret!med!en!række!danske!sideordnede!

søsterselskaber,! skal! et! af! disse! sideordnede! søsterselskaber! udpeges! til! at! være!

administrationsselskab.
46
!!

Omstruktureringer!inden!for!en!koncern,!national!som!multinational,!kan!give!anledning!til,!at!der!skal!

udpeges!et!nyt!administrationsselskab.!Da!bestemmelsen!er!klar!over!hvilke!selskaber,!der!kan!udpeges!

til! at!være!administrationsselskab,! skal!dette!naturligvis!også!holdes! for!øje!og!eventuelt!ændres!ved!

omstruktureringer.!

Administrationsselskabets! fornemste! opgave! er! at! forvalte! sambeskatningen.! Det! er!

administrationsselskabet,! der! forestår! indbetalingen! af! koncernens! samlede! skattebetaling.! Ligeledes!

kan! SKAT! udbetale! overskydende! skat! vedrørende! hele! koncernen! til! administrationsselskabet! med!

frigørende!virkning.
47
!Det!er!også!administrationsselskabet!der! indgiver!meddelelser! til! SKAT!og! i! det!

hele!taget!varetager!kommunikationen!på!vegne!af!koncernen.
48
!

3.1.2-Direkte-og-indirekte-helQejede-datterselskaber-

Udover! administrationsselskabet! hæfter! de! heliejede! sambeskattede! selskaber! også.! Det! vil! sige,! at!

datteri!og!søsterselskaber,!hvor!samtlige!kapitalandele!er!direkte!eller! indirekte!ejet!af!det!ultimative!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45
!Jf.!SEL!§!31!A,!hvor!alle!koncernens!selskaber!danske!som!udenlandske!beskattes!i!Danmark!

46
!Jf.!SEL!§!31,!stk.!1,!2.!Pkt.!!

47
!Jf.!SEL!§!31,!stk.!6,!9.!Pkt.!

48
!Jf.!Sambeskatningsbekendtgørelsens!§§!1i7!
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moderselskab.!Når!bestemmelsen!læses,!skal!det!særligt!bemærkes,!at!det!er!selskaber,!der!fuldt!ud!er!

ejet!af!det!ultimative!moderselskab.!Det!er!således!ikke!blot!selskaber,!der!er!ejet!af!det!øverste!selskab!

i! sambeskatningen,! altså! administrationsselskabet.
49
! Det! ultimative! moderselskab! er! det! absolut!

øverste! selskab! i! hele! koncernen,! topimoderen! så! at! sige.! Begrebet! er! parallelt! med! begrebet!

administrationsselskabet,!men!det!har!grundlæggende!en!helt!anden!betydning.
50
!!

I!det!oprindeligt!fremsatte!LSF!173
51
!anvendtes!ikke!betegnelsen!det.ultimative.moderselskab.!Kriteriet!

var! i! dette! forslag,! at! den! solidariske! hæftelse! skulle! gælde! for! sambeskattede! selskaber,! hvor! alle!

kapitalandele!ved!indkomstårets!udløb!direkte!eller!indirekte!var!ejet!af!et.eller.flere.koncernselskaber.!

Denne!formulering!blev!kritiseret!ved!skatteudvalgets!arbejde!med!lovforslaget!for!ikke!at!være!skarp!

nok,! idet! et! selskab! kun! ville! blive! fuldt! omfattet! af! den! solidariske! hæftelse,! hvis! 1)! alle! dets!

kapitalandele! var! ejet! af! moderselskabet,! hvis! 2)! alle! kapitalandele! var! ejet! et! af! de! øvrige!

koncernselskaber! eller! hvis! 3)! samtlige! af! selskabets! kapitalandelene! var! spredt! blandt!

koncernselskaber,!hvor!moderselskabet!havde!bestemmende!indflydelse.!Omvendt!ville!et!selskab!ikke!

blive! fuldt! omfattet! af! den! solidariske! hæftelse,! hvis! der! i! ejerkredsen! befandt! sig! en!

minoritetsaktionær,!hvorover!moderselskabet!ikke!besad!bestemmende!indflydelse.!

Bestemmelsen!blev!præciseret!for!at!sikre,!at!der!ikke!kan!opstå!situationer,!hvor!eksempelvis!et! ikke!

heliejet!holdingselskabet!kun!hæfter!subsidiært! for!administrationsselskabets!skatter!mv.,!mens!et!af!

holdingselskabet! heliejet! datterselskab! hæfter! fuldt! ud.
52
! I! denne! tænkte! situation! ville! det!

nederstliggende!datterselskab!hæfte!solidarisk! for!administrationsselskabets!skatter,! idet!selskabet!er!

ejet! direkte! af! et! koncernselskab.!Mens!mellemholdingselskabet!med!minoritetsaktionærer! ikke! ville!

være! omfattet! af! den! fulde! solidariske! hæftelse.! Denne! situation! bør! undgås! for! at! beskytte!

minoritetsaktionærerne!i!mellemholdingselskabet,!da!disse!i!sidste!ende!rammes!af!det!underliggende!

selskabs!fulde!hæftelse.!

Nu!står!det!således!klart,!at! selskaber,!der!på!den!ene!eller!anden!måde!er!heliejet!af!det!ultimative!

moderselskab,!hæfter! solidarisk! for!de!øvrige!sambeskattede!selskaber.!Dette!gælder!således!uanset,!

om!det!ultimative!moderselskab!er!en!del!af!den!danske!sambeskatning!eller!ej,!og!ligeledes!uanset!om!

det!ultimative!moderselskab!samt!øvrige!ejere!af!holdingselskabet!er!danske!eller!udenlandske.! I!den!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Jf.!SEL!§!31,!stk.!6,!10.!Pkt.!
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!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!2!
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tænkte!situation!vil!det!betyde,!at!det!heliejede!datterselskab!ikke!kan!karakteriseres!som!værende!heli

ejet!af!det!ultimative!moderselskab,!hvis!ikke!mellemholdingselskabet!er!heliejet.!

Hvorvidt! et! datterselskab! er! enten!direkte! eller! indirekte! ejet! af! det! ultimative!moderselskab! er! ikke!

afgørende,! da! bestemmelsen! eksplicit! udtrykker! begge! dele.! Direkte! ejerskab! er! naturligvis,! når!

moderselskabet! ejer! 100%!af! datterselskabets! kapital.! Indirekte! ejerskab!opstår! eksempelvis,! når! det!

ultimative!moderselskab!ejer!50%!af!kapitalen!i!et!selskab,!mens!et!af!moderselskabets!datterselskaber!

ejer!de!resterende!50%!af!kapitalen.!

For!at!et!datterselskab!er!omfattet!af!denne!bestemmelse,!skal!selskabets!kapital,!som!tidligere!nævnt,!!

være! ejet! af! det! ultimative! moderselskab.! Det! er! væsentligt! at! bemærke,! at! kriteriet! for! at! være!

omfattet! af!den! solidariske!hæftelse!adskiller! sig! fra! kriteriet! for! at! være!omfattet! af! sambeskatning.!

Det!afgørende!for!at!være!sambeskattet!er!blot,!at!selskaberne!er!koncernforbundne.!Betingelsen
53
!for!

at! selskaber! er! koncernforbundne! er,! at!moderselskabet! er! i! besiddelse! af! bestemmende! indflydelse!

over!et!datterselskab.!Det!er!således! ikke!givet,!at!koncernsammenhæng!og!sambeskatning!medfører!

nogen!former!for!hæftelse.!!

3.1.2-Ejerskabstidspunkt-

Ifølge! bestemmelsens! ordlyd! er! det! indkomstårets! udløb,! der! er! det! afgørende! tidspunkt! for,! at! et!

selskab! anses! for! at! være! heliejet.! Ordlyden! giver! ikke! et! helt! klart! billede! af,! hvor! langt! i! tid! den!

solidariske!hæftelse!rækker!i!forskellige!tilfælde.!

Bestemmelsen!fastslår,!at!heliejede!selskaber!ved!indkomstårets!udløb!hæfter!solidarisk!sammen!med!

skyldnerselskabet!for!den!del!af!indkomstskatten!mv.,!som!kan!fordeles!til!skyldnerselskabet.
54
!Der!må!

derfor! antages,! at! selskaber,! der! er! heliejede! ved! indkomstårets! udløb,! hæfter! for! skattekrav!

vedrørende! de! øvrige! koncernselskaber! for! hele! det! pågældende! indkomstår,! uanset! hvordan!

ejerskabet!ellers!har!set!ud!igennem!årets!løb.!Det!vil!sige,!at!et!selskab,!der!i!årets!løb!indtræder!i!en!

koncern,!eksempelvis! ved!at! samtlige!kapitalandele!købes!af!det!ultimative!moderselskab,!hæfter! for!

koncernens! øvrige! selskabers! skattekrav! for! hele! året.! Bent! Ramskov! fra! DAHL! Advokatfirma! er! af!

samme!opfattelse.
55
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

53
!Sambeskatningens!koncerndefinitionen!er!nærmere!beskrevet!i!kapitel!2!

54
!Jf.!§!31,!stk.!6,!10.!Pkt.!sidste!del!

55
!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!4!



! ! Kapitel!3!–!Retsdogmatisk!analyse!

! ! Rebecca!Noer!

! ! Copenhagen!Business!School!

! ! Side 26 af 77!

I!ovenstående!eksempel!bør!det!overvejes,!hvorledes!de!sambeskattede!koncernselskaber!hæfter! for!

skattekrav,!der!rettes!mod!det!indtrædende!selskab.!Der!kan!være!tale!om!skattekrav!vedrørende!tiden!

både! før! og! efter! selskabets! indtræden.! For! skattekrav! vedrørende! tiden! efter! selskabets! indtræden!

findes!svaret!netop!ovenfor.!Det!må!være!omfattet!af!den!solidariske!hæftelse,!da!det!vil!være!en!del!af!

den! samlede! koncerns! indkomst,! og! det! derfor! er! krav! for! indkomst,! der! kan! fordeles! til! det!

indtrædende!selskab.!For!krav!mod!det! indtrædende!selskab,!der!vedrører!tiden!forud!for! indtræden,!

må! gældende! ret! forventes! at! være! anderledes.! Bent! Ramskov! pointerer,! at! formuleringen! af!

bestemmelsen,!og!i!særdeleshed!anvendelsen!af!ordet!fordeles,!samlet!må!forventes!at!angive,!at!det!

naturligvis! kun! er! skattekrav! vedrørende! indkomst,! selskabet! har! oppebåret! i! tiden! under!

sambeskatning,!som!de!øvrige!selskaber!hæfter!solidarisk!for.!

Således! hæfter! et! indtrædende! selskab! for! skattekrav! rettet! mod! selskaber! i! sambeskatningen!

vedrørende!hele!året,!mens!de!øvrige!selskaber!kun!hæfter!for!skattekrav!rettet!mod!det!indtrædende!

selskab!vedrørende!indkomst,!der!er!oppebåret!under!sambeskatningen.!

Bent!Ramskov!kommer!ydermere!frem!til!den!konklusion,!at!hvis!der!konstateres!solidarisk!hæftelse!på!

baggrund! af! en! konstellation! ved! et! indkomstårs! udløb,! så! hæfter! de! omfattede! frem! til! det!

efterfølgende!indkomstårs!udløb.
56
!Hæftelsen!gælder!således!fremad!i!tid!og!ikke!bagud.!

3.3-Datterselskaber-af-datterselskaber-

Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6,!11.!Pkt.!er!som!følger:!!

”Selskaber,.hvor.alle.kapitalandele.ved.indkomstårets.udløb.er.ejet.direkte.eller.indirekte.

af.selskabet.eller.selskaber,.der.hæfter.solidarisk.efter.10..pkt.,.hæfter.ligeledes.solidarisk.

sammen.med.selskabet.”.

.

Ifølge! ordlyden! af! bestemmelsen! hæfter! også! selskaber,! der! direkte! eller! indirekte! er! fuldt! ejet! af!

skyldnerselskabet! eller! af! de! øvrige! selskaber,! der! hæfter! solidarisk! efter! 10.! Pkt.! Det! vil! sige,! at!

skyldnerselskabets! heliejede! datterselskaber! hæfter! på! lige! fod! med! administrationsselskabet! og!

skyldnerselskabets! søsterselskaber! i! koncernen.! Derudover! hæfter! altså! også! søsterselskabernes!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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datterselskaber!på! lige! fod!med!koncernens!øvrige! selskaber.!Umiddelbart! virker!dette!punktum!blot!

som!en!uddybning!af!10.!Pkt.,!men!der!er!en!væsentlig!forskel.!

Denne!del!af!bestemmelsen!var!ikke!en!del!af!det!oprindelige!forslag!LSF!173.!Dette!skal!formentlig!ses!i!

sammenhæng!med!den!oprindelige!formulering!af!ejerskabet.!Som!nævnt!ovenfor!var!det!oprindeligt!

formuleret! således,! at! selskaber,!der. var. direkte. eller. indirekte. ejet. af. et. eller. flere. koncernselskaber!

hæftede! solidarisk.! Da! denne! formulering! af! bestemmelsen! ændredes! til,! at! selskabet! skulle! være!

direkte. eller. indirekte. ejet. af. det. ultimative. moderselskab,! blev! præciseringen! af! de! underliggende!

selskabers!hæftelse!medtaget.!Formålet!med!bestemmelsen!er!at!sikre,!at!samtlige!heliejede!selskaber!

inden!for!koncernen!hæfter!på!lige!fod!for!skyldnerselskabets!manglende!indbetaling!til!SKAT.
57
!

Som!tidligere!beskrevet!kan!et!selskab!i!forhold!til!skattereglerne!kun!have!et!direkte!moderselskab.! I!

forhold!til!heliejede!selskaber,!der!er!beskrevet!i!afsnittet!ovenfor,!er!der!dog!også!en!forskel.!Som!det!

er! angivet,! opstår! der! indirekte! ejerskab,! når! moderselskabet! sammen! med! et! andet! selskab! ejer!

datterselskabet! fuldt! ud.! Moderselskabet! er! således! selv! i! besiddelse! af! nogle! ejerandele! i!

datterselskabet.! I! tilfælde!omfattet!af! SEL!§!31,! stk.!6,! 11.!Pkt.! ejer!det!ultimative!moderselskab! ikke!

nogle! ejerandele! i! de! pågældende! selskaber.! Det! er! udelukkende! et! datterselskab! af! den! ultimative!

moder,! der! ejer! disse! andele.! Ejerskabet! kan! dog! ligeledes! her! være! indirekte,! således! at! selskabet!

bliver! heliejet! i! form! af,! at! kapitalen! til! dels! er! ejet! af! eksempelvis! et! søsterselskab! eller! andre!

datterselskaber.!Her!er!der!således!tale!om!en!koncern!inden!i!sambeskattede!koncernen.!

Ejerskabet!opgøres!også!her!ved!indkomstårets!udløb!som!beskrevet!ovenfor!i!afsnit!3.1.2.
58
!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sammenfattende!kan!de!omfattede!heliejede!selskaber!illustreres!på!denne!måde:!

!

!

-

-

-

-

-

-

-

Figur-1-

I!figur!1!er!datterselskaberne!B!og!E!direkte!eller!indirekte!100!%!ejet!af!det!ultimative!moderselskab!A!

og!dermed!omfattet!af!SEL!§!31,!stk.!6,!10.!Pkt.!Såfremt!B!er!skyldnerselskab,!hæfter!selskaberne!C!og!D!

efter! SEL! §! 31,! stk.! 6,! 11.! Pkt.! som! følge! af,! at! disse! selskaber! er! direkte! eller! indirekte! ejet! af!

skyldnerselskabet.!Selskabet!F!hæfter!i!førnævnte!eksempel!ligeledes!efter!SEL!§!31,!stk.!6,!11.!Pkt.,!idet!

F!er!ejet!af!et!selskab,!der!hæfter!solidarisk!efter!10.!Pkt.!Dermed!hæfter!alle!disse!selskaber!solidarisk!

for!hinandens!skatter.!!

3.4-Medregnede-kapitalandele-

Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6,!12.!Pkt.!er!som!følger:!

”Ejerandele,. der. besiddes. af. den. i. kursgevinstlovens. §.4,. stk..2,. nævnte. aktionærkreds,.

medregnes.ved.opgørelsen.af.kapitalandele.efter.10..og.11..pkt.”!

!

A!A/S!

E!A/S!

F!A/S!D!A/S!C!A/S!

B!A/S!
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Når! det! skal! opgøres,! hvorvidt! et! selskab! er! fuldt! ejet! af! det! ultimative!moderselskab,! skal! ikke! blot!

moderselskabets! direkte! og! indirekte! ejerandele! tælles! med.! KGL! §! 4,! stk.! 2! skal! også! tages! med! i!

betragtning.
59
!Ordlyden!af!KGL!§!4,!stk.!2,!nr.!1!og!2

60
!er!som!følger:!

”Ved.koncernforbundne.selskaber.forstås.

1).selskaber.og.foreninger.m.v.,.hvor.samme.aktionærkreds.ved.fordringens.erhvervelse.

eller. på. noget. senere. tidspunkt. direkte. eller. indirekte. ejer. mere. end. 50. pct.. af.

aktiekapitalen.i.hvert.selskab,.

2).selskaber.og.foreninger.m.v.,.hvor.samme.aktionærkreds.ved.fordringens.erhvervelse.

eller. på. noget. senere. tidspunkt. direkte. eller. indirekte. råder. over. mere. end. 50. pct.. af.

stemmerne.i.hvert.selskab.

!

Det! følger!af!bestemmelsen,!at!der!statueres!koncernforbundenhed! i!nogle!særlige! tilfælde,!hvor!der!

ellers!ikke!umiddelbart!ville!være!det.!Denne!bestemmelse!er!således!en!undtagelsesbestemmelse.!Det!

kan!udledes!af!nr.!1,!at!to!selskaber,!der!ellers!ikke!nødvendigvis!har!noget!med!hinanden!at!gøre,!skal!

anses!som!værende!koncernforbundne,!såfremt!samme!aktionærkreds!direkte!eller!indirekte!ejer!mere!

end!halvdelen!af! aktiekapitalen! i! hvert! selskab.!Det! fremgår!af! bestemmelsens!nr.! 2,! at!der! ligeledes!

skal! statueres! koncernforbundenhed,! hvis! samme! aktionærkreds! direkte! eller! indirekte! har! råderet!

over!mere!end!halvdelen!af! stemmerettighederne.!Kravet!er!dermed,!at! selskaber!med!samme!ejere!

anses!for!at!være!koncernforbundne.!

Ovenstående! resulterer! kort! sagt! i,! at! selskaber!med! samme!aktionærkreds! skal! anses! som!værende!

koncernforbundne,!når!denne!aktionærkreds!har!bestemmende! indflydelse! i!hvert!selskab.!Som!følge!

heraf!skal!to!selskaber,!der!ellers!måtte!anses!som!værende!moderselskaber!i!to!uafhængige!koncerner!

med! underliggende! datterselskaber,! anses! som! værende! koncernforbundne,! såfremt! disse!

moderselskaber! overvejende! ejes! af! samme! aktionærkreds.! Der! kan! således! ikke! ske! omgåelse! af!

reglerne!på!en!sådan!måde,!at!eksempelvis!hovedaktionæren! i!det!ultimative!moderselskab!også!ejer!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

59
!Jf.!SEL!§!31,!stk.!6,!12.!Pkt.,!der!nævner!KGL!§!4,!stk.!2,!som!henviser!til!ABL!§!4,!stk.!2!

60
!Denne!mindre!del!af!bestemmelsen!er!den!mest!relevante,!da!de!øvrige!numre!minder!herom!med!vedr.!fonde.!

Nr.!1!og!2!er!således!fyldestgørende!i!denne!sammenhæng!og!anvendes!som!baggrund!til!at!forklare!hele!

bestemmelsen.!
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en!mindre!aktionærpost!i!et!underliggende!datterselskab!med!den!konsekvens,!at!datterselskabet!kun!

hæfter!subsidiært.!Nærmere!herom!i!afsnit!3.7.
61
!

KGL!§!4,!stk.!2!henviser!derudover!til!ABL!§!4,!stk.!2,!således!at!også!denne!bestemmelse!skal!tages!med!

i!betragtning,!når!ejerandelene!skal!gøres!op.!ABL!§!4,!stk.!2!indeholder!en!personkreds,!hvis!ejerandele!

skal! regnes! som!værende!en!og! samme!aktionær.!Personkredsen!udgøres!af!ægtefæller,! forældre!og!

bedsteforældre!samt!børn!og!børnebørn!og!disses!ægtefæller!eller!dødsboer!efter!de!nævnte!personer.!

Disse! personers! ejerandele! i! et! selskab! skal! således! behandles,! som! om! de! ejes! af! en! og! samme!

aktionær.!Dermed! skal! aktier,! der! besiddes! af! den!nævnte!personkreds,! sammenlagt!medregnes! ved!

opgørelsen!af,!om!en!aktionær!har!bestemmende!indflydelse!over!et!eller!flere!selskaber,!og!der!derfor!

skal!statueres!koncernforbundenhed.!

Som!følge!af!ovenstående!vil!et!selskab!M,!der!ikke!umiddelbart!har!noget!med!koncernen!i!Figur!1!at!

gøre,!blive!anset!for!at!være!koncernforbundet!med!selskab!A,!såfremt!disse!to!selskaber!har!samme!

aktionærkreds.! Selskaberne! vil! ikke! alene! af! den! grund! være! omfattet! af! sambeskatning! og! dermed!

heller!ikke!hæfte!solidarisk!for!hinandens!skatter!udelukkende!som!følge!af!koncernfællesskabet,!men!

det!kan!alligevel!blive!afgørende!for!hæftelsen!inden!for!koncernen.!Hvis!selskaberne!A!og!M!ejer!hver!

50!%!kapitalen!i!selskab!E,!vil!dette!ikke!umiddelbart!falde!ind!under!SEL!§!31,!stk.!6,!10.!Og!11.!Pkt.!som!

et!heliejet!sambeskattet!datterselskab,!idet!det!ultimative!moderselskab!ikke!ejer!alle!kapitalandelene.!

Men!i!og!med!at!A!og!M!skal!anses!som!koncernforbundne!på!baggrund!af!den!fælles!ejerskabskreds,!

vil!M’s!ejerandele!skulle!medregnes!ved!opgørelsen!af!A’s!kapitalandel,!hvilket!medfører,!at!selskabet!E!

anses!som!heliejet!af!A.!

Det! følger! ikke! umiddelbart! af! ordlyden! af! SEL! §! 31,! stk.! 6! 12.! Pkt.,! hvornår! denne! opgørelse! skal!

foretages.! Ifølge! KGL! §! 4,! stk.! 2! er! tidsperspektivet! bredt,! idet! kravet! om! samme! ejerkreds! er! ved!

fordringens! erhvervelse! eller! på. noget. senere. tidspunkt.! Det! må! dog! antages,! at! det! afgørende!

tidspunkt! i! forhold! til! SEL! §! 31,! stk.! 6,! 12.! Pkt.! må! følge! de! foregående! to! punktummers!

tidsbegrænsning,!nemlig!til!indkomstårets!udgang.!Dette!er!også!bekræftet!af!skatteministeren.
62
!

Denne!lille!del!af!hele!sambeskatningsbestemmelsen!gør!hele!hæftelsesdelen!særdeles!kompleks.!Det!

er! ikke!blot! koncernselskabernes! indbyrdes! forhold,! der! skal! kortlægges,! hvilket! formentlig! kan! være!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

61
!Guldmand,!Vinther!og!Werlauff,!Sambeskatning!2013/14,!2013,!side!89!

62
!LSF!173,!fremsat!25.!April.!2012,!bilag!32,!side!18!
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svært!nok!i!større!multinationale!koncerner.!Ydermere!skal!de!ultimative!ejere!af!hele!koncernen!også!

findes.!Ifølge!Bjarne!Gimsing!må!dette!give!anledning!til!en!del!praktiske!problemer.
63
!

3.5-Solidarisk-hæftelse-

Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6,!10.!Pkt.!2.!del!er!som!følger:!!

”hæfter.solidarisk.sammen.med.selskabet.for.den.del.af.indkomstskatten,.acontoskatten.

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

selskabet.”!

!

De! ovenfor! angivne! selskaber! hæfter! solidarisk! sammen! med! skyldnerselskabet! for! en! række!

skattekrav,!der!rettes!mod!lige!netop!skyldnerselskabet.!

Solidarisk!hæftelse!er! ikke!nærmere!præciseret! inden!for!skatteretten.!Det!er!dog!et!velkendt!begreb!

inden! for! juraen,! især! inden! for! erstatningsretten.! Her! defineres! det! solidariske! ansvar! således,! at!

skadelidte! kan! kræve! det! fulde! erstatningsbeløb! hos! hvem! af! flere! skadevoldere,! han! vil.! Samtlige!

skadevoldere! er! herefter! frigjort! for! ansvar! overfor! skadelidte.
64
! Når! dette! overføres! til!

koncernselskabernes!solidariske!hæftelse,!betyder!det,!at!SKAT!kan!kræve!dets!tilgodehavende!betalt!af!

hvilket!som!helst!af!de!omfattede!selskaber.!Hele!koncernen!vil!derefter!være!frigjort!fra!kravet!over!for!

SKAT.!!

Ud!fra!ovenstående!er!der!således!ikke!noget!krav!til!den!rækkefølge,!som!selskaberne!forfølges!efter.!

SKAT!er!i!princippet!berettiget!til!at!gå!til!hvilket!som!helst!af!de!omfattede!selskaber!i!den!rækkefølge,!

SKAT!måtte!finde!mest!hensigtsmæssig.!!

I!den!praktiske!virkelighed!er!det!administrationsselskabet,!der!foretager! indbetalingen!af!koncernens!

samlede!indkomstskat,!acontoskat,!restskat,!tillæg!og!renter.!SKAT!er!ligeledes!berettiget!til!at!udbetale!

overskydende! skat! med! frigørende! virkning! til! administrationsselskabet
65
! I! det! hele! taget! forestår!

administrationsselskabet!den!generelle!kommunikation!med!SKAT.
66
!Umiddelbart!kunne!dette! føre! til!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

63
!Gimsing,!L!173!–!Styrkelse!af!indsatsen!mod!nulskatteselskaber,!2012,!side!6!

64
!von!Eyben!og!Isager,!Lærebog!i!erstatningsret,!2007,!side!386!

65
!Jf.!SEL!§!31,!stk.!6,!7.!Og!8.!Pkt.!og!C.D!3.1.5.3!i!SKAT’s!vejledning!

66
!Jf.!Sambeskatningsbekendtgørelsen!
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den! forventning,! at! SKAT! ligeledes! ville! rette! et! hvilket! som! helst! krav! vedrørende! et! af! de!

sambeskattede! selskaber!mod! administrationsselskabet.! Skatteministeren! har! dog! bekræftet,! at! som!

altovervejende!hovedregel!skal!kravet!først!gøres!gældende!mod!skyldnerselskabet!og!herefter!hos!de!

øvrige!koncerndeltagere,!hvis!det!viser!sig,!at!skyldnerselskabet!ikke!selv!er!i!stand!til!at!imødekomme!

kravet.
67
! Det! må! dermed! antages,! at! SKAT! praktisk! vil! rette! kravet! mod! skyldnerselskabet! som! det!

første.! Hvis! skyldnerselskabet! ikke! er! i! stand! til! at! betale! hele! eller! dele! af! kravet,! retter! SKAT! det!

resterende! krav! mod! de! øvrige! heliejede! selskaber.! Hvis! det! ligeledes! ikke! er! muligt! at! opnå! fuld!

dækning! hos! koncernens! heliejede! selskaber,! kan! SKAT! rette! kravet! mod! de! øvrige! ikke! heliejede!

selskaber,!se!i!afsnit!3.6!nedenfor!for!nærmere!beskrivelse.!!

Ud!fra!ovenstående!gælder!der!ikke!nogen!øvre!grænse!for,!hvor!meget!de!enkelte!heliejede!selskaber!

hver!især!kan!komme!til!at!hæfte!for.!Som!tidligere!beskrevet!var!baggrunden!for!indførelsen!af!reglen!

netop!også,!at!regeringen
68
!ønsker!at!undgå!situationer,!hvor!eksempelvis!administrationsselskabet!i!en!

sambeskatning! tømmes! for!midler,! og! SKAT! derfor!mister! hele! sit! tilgodehavende,!mens! koncernens!

øvrige! selskaber! fortsat! kan! bestå,! mens! disse! selskaber! muligvis! tidligere! har! udnyttet!

administrationsselskabets!underskud,!og! faktisk!har!midler! til! at! imødekomme!SKAT’s!krav.!Dette!må!

siges!at!være!forhindret!med!den!nuværende!gældende!ret!så!vidt!det!er!muligt.!

3.4.1-Skattekrav,-der-hæftes-for-

De!skattekrav,!der!ifølge!bestemmelsen!hæftes!for,!er!indkomstskat,!acontoskat!og!restskat!samt!tillæg!

og! renter.! Indkomstskat!er! som!navnet!antyder!den!skat,!der! skal!betales!af!et! selskabs! indkomst.!Et!

selskabs! indkomst! skal,! som! tidligere! beskrevet,! opgøres! efter! skattelovgivningens! regler.! Når! den!

skattepligtige!indkomst!er!opgjort,!skal!der!betales!skat!på!24,5%!af!den!skattepligtige!indkomst.
69
!!

SKAT!opkræver!ordinær!acontoskat!af!selskaber!to!gange!årligt.!Denne!acontoskat!er!beregnet!som!et!

gennemsnit!på!baggrund!af!selskabets!indkomstskat!de!forudgående!tre!år.
70
!

En! restskat! kan! opstå,! hvis! SKAT! eksempelvis! forhøjer! indkomstgrundlaget! for! et! af! selskaberne! i!

sambeskatningen.
71
!Tillæg!og!renter!lægges!til!de!øvrige!ved!eksempelvis!for!sen!indbetaling!til!SKAT.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

67
!LSF!173!til!L!2012.591,!bilag!32,!side!15!

68
!”Regeringen”!henviser!i!denne!afhandling!til!den!regering,!der!vedtog!L!2012.591,!nemlig!Socialdemokratiet,!

Radikale!Venstre!og!Socialistisk!Folkeparti!
69
!Jf.!SEL!§!17,!stk.!1!

70
!www.skat.dk!!!Erhverv!!!Betaling!!!Betaling!af!moms,!told,!,!skat,!lønsum!mv.!!!Sådan!betaler!du!frivillig!

acontoskat!og!selskabsskat,!dato:!26.juni!2014!
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3.4.2-Kildeskatter-

Da! reglerne!om!solidarisk!hæftelse!blandt! sambeskattede! selskaber! jf.! SEL!§!31,! stk.!6,!10.! –!14.!Pkt.!

blev! vedtaget! med! L2012.591,! blev! der! ved! samme! lov! tilføjet! en! lignende! bestemmelse! i!

Kildeskatteloven.!!

KSL!§!69,!stk.!3!er!som!følger:!

”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,.royaltyskat.og.renteskat,.

samt. tillæg. og. renter.. Selskabsskattelovens. §.31,. stk..6,. 10.L14.. pkt.,. finder. tilsvarende.

anvendelse.”.

.

Selskaberne! hæfter! ifølge! denne! bestemmelse! ligeledes! solidarisk! for! kildeskatter.! Det! fremgår! af!

bestemmelsen,! at! der! hæftes! for! udbytteskat,! royaltyskat! og! renteskat,! samt! tillæg! og! renter.!

Bestemmelsen!henviser!derudover!til!SEL!§!31,!stk.!6,!10.!–!13.!Pkt.!Disse!to!bestemmelser!har!således!

en!vis! sammenhæng.!Henvisningen! til! SEL!§!31,! stk.!6,!10i13.!Pkt.!medfører!blandt!andet,!at!der!skal!

skelnes!mellem!heliejede!og!ikke!heliejede!datterselskaber.!Se!nærmere!i!afsnit!3.2!–!3.3!og!3.6.!!

Det!er! listet!præcist! i!bestemmelsen,!hvilke!kildeskatter,!nemlig!udbytteskat,! royaltyskat!og!renteskat!

samt!tillæg!og!renter,!der!er!omfattet!af!denne!solidariske!hæftelse.!Dette!vil!modsætningsvis!sige,!at!

øvrige!former!for!kildeskat!ikke!er!omfattet.
72
!

Ifølge! bestemmelsen! er! indeholdelsestidspunktet! afgørende,! når! der! skal! konstateres! solidarisk!

hæftelse.!Dette!tidsperspektiv!adskiller!sig!fra!SEL!§!31,!stk.!6,!hvor!det!som!bekendt!er!indkomstårets!

udløb,! der! er! det! væsentlige! tidspunkt.! Her! er! det! dog! vigtigt! at! holde! de! to! bestemmelser! adskilt.!

Kravet! i! KSL! går! på,! at! der! skal! være! sambeskatning,! for! at! der! kan! opstå! solidarisk! hæftelse,!mens!

kravet! i! SEL! går! på,! at! ejerandelen! i! koncernselskaberne! skal! være! 100%,! for! at! der! kan! være!

ubegrænset! solidarisk! hæftelse.! Kort! sagt! skal! selskaberne! være! sambeskattede! på! tidspunktet,! hvor!

skyldnerselskabet! er! forpligtet! til! at! indeholde! kildeskat! for! overhovedet! at! blive! omfattet! af! den!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

71
!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!5!

72
!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!2!
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solidariske! hæftelse.! Ejerskabsandelen! ved! indkomstårets! udløb! afgør,! om! sambeskattede! selskaber!

hæfter!ubegrænset!eller!blot!begrænset!sammen!med!skyldnerselskabet.!

Et! eksempel! på! de! tidsmæssige! aspekter! kan! være! som! følgende:! Administrationsselskabet! A! er!

sambeskattet! med! datterselskabet! B! i! år! 1.! Koncernen! har! kalenderårsregnskab.!

Administrationsselskabet!A!tilkøber!d.!1.!juli!år!2!75%!af!kapitalen!i!datterselskabet!C.!I!år!3!retter!SKAT!

et! krav! mod! datterselskab! B! for! manglende! indeholdelse! af! kildeskat! for! indkomståret! 1.! I! denne!

situation! vil! datterselskab! C! ikke! hæfte! for! skattekravet,! da! selskabet! ikke! var! sambeskattet! med!

skyldnerselskabet! på! det! tidspunkt,! hvor! B! var! forpligtet! til! at! indeholde! kildeskat.!

Administrationsselskab!A!og!datterselskab!B!vil!derimod!hæfte!for!skattekravet,!da!disse!selskaber!var!

sambeskattede!på!tidspunktet,!hvor!B!var!forpligtet!til!at!indeholde!kildeskat!og!stadig!er!sambeskattet!

på! det! tidspunkt,! hvor! SKAT! rettet! sit! krav.! Retter! SKAT! i! år! 3! derimod! et! krav! på! manglende!

indeholdelse! af! kildeskat! mod! datterselskab! B! for! indkomståret! 2! efter! C’s! indtræden! i! koncernen,!

påhviler! hæftelsen! både! A,! B! og! C,! idet! kravet! vedrører! en! periode,! hvor! C! var! omfattet! af!

sambeskatningsreglerne,!herunder!reglerne!om!solidarisk!hæftelse.! I!denne!situation!vil!A!og!B!hæfte!

ubegrænset,!mens!C!kun!hæfter!begrænset!som!følge!af,!at!selskabet!ikke!er!heliejet.
73
!!

Disse!regler!om!solidarisk!hæftelse! for!kildeskatter!vil!blive!relevante! i!sager,!hvor!det!selskab,!der!er!

forpligtet!til!at!indeholde!kildeskatter,!ikke!har!gjort!det.!Det!kan!eksempelvis!være!på!baggrund!af,!at!

selskabet!ikke!har!anset!sig!selv!som!forpligtet!til!at!indeholde!og!indbetale!denne!kildeskat,!men!hvor!

SKAT!efterfølgende!starter!en!sag,! fordi!SKAT!anser!selskabet! for!pligtigt!til!at! indeholde!og! indbetale!

den!pågældende!kildeskat.
74
!

3.6-Øvrige-selskaber-

Ordlyden!af!§!SEL!31,!stk.!6,!13.!Pkt.,!første!del!er!som!følger:!

”Er. der. forgæves. forsøgt. udlæg. for. skattebeløb. hos. de. selskaber,. der. hæfter. solidarisk.

efter. 10.. og. 11.. pkt.,. kan. kravet. gøres. gældende. mod. andre. selskaber. i.

sambeskatningen,”.

.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Inspiration!til!eksemplet!er!fundet!i!SKAT’s!juridiske!vejledning!2014i1,!C.D.3.1.5.5!
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!Gimsing,!L!173!i!Styrkelse!af!indsatsen!mod!nulskatteselskaber,!2012,!side!5!
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Såfremt!der!forgæves!er!forsøgt!udlæg!i!de!heliejede!selskaber,!kan!SKAT!gøre!kravet!gældende!mod!de!

øvrige! selskaber! i! sambeskatningen.! Det! vil! sige,! at! ikke! heliejede! selskaber,! også! kaldet!

minoritetsselskaberne,! hæfter! subsidiært! for! koncernens! skattekrav,! såfremt! de! er! en! del! af!

sambeskatningen.!!

Hæftelsen!i!de!øvrige!selskaber!i!koncernen!er!dermed!solidarisk,!men!med!to!vigtige!begrænsninger.!

Den!ene!begrænsning!er!den!sekundære!hæftelse,!mens!den!anden!begrænsning!er!den!indskrænkede!

beløbsmæssige!hæftelse.
75
!

De!selskaber,!der!omfattes!af!denne!bestemmelse,!må!efter!ordlyden!og!ifølge!SEL!§!31,!stk.!6,!10.!og!

11.! Pkt.! modsætningsvis! være! selskaber,! hvori! det! ultimative! moderselskab! ikke! ejer! samtlige!

kapitalandele!hverken!direkte!eller!indirekte.!Ligeledes!må!det!være!selskaber,!hvor!koncernens!øvrige!

heliejede! selskaber! heller! ikke! ejer! samtlige! kapitalandele! direkte! eller! indirekte.! Dog! har! enten! det!

ultimative!moderselskab! eller! et! underliggende! selskab!den!bestemmende! indflydelse! i! selskabet,! da!

det! som! bekendt! er! nødvendigt! for,! at! der! består! en! koncernforbindelse! og! national! sambeskatning!

træder!i!kraft.!I!sagens!natur!vil!der!i!disse!selskaber!være!en!eller!flere!minoritetsaktionærer,!der!ikke!

har! noget! med! den! øvrige! koncern! at! gøre! og! ligeledes! heller! ikke! har! indflydelse! på! de! øvrige!

koncernselskabers!drift.!

Forslaget! om! at! ikke! heliejede! selskaber! ligeledes! skal! indgå! i! den! solidariske! hæftelse! for!

koncernforbundne! selskabers! skattekrav! har! været! genstand! for! megen! kritik.! Oprindeligt! var! det!

tænkt,! at! heliejede! og! ikke! heliejede! selskaber! skulle! hæfte! solidarisk! på! lige! fod.! I! en! lang! række!

høringssvar! til! lovforslaget,! blev! forslaget! kritiseret! for! at! være! for! vidtgående.
76
! Problemet!med! det!

oprindelige! forslag! var! ifølge! CEPOS! blandt! andet,! at! der! opstår! et! grundliggende!

retssikkerhedsproblem! som! følge! af,! at! selvstændige! retssubjekter! pålægges! tvungen! solidarisk!

hæftelse.
77
!Navnlig!at!minoritetsaktionærer!risikerer!at!hæfte!for!andre!selskabers!gæld,!vel!at!mærke!

selskaber!som!minoritetsaktionærerne!ingen!indflydelse!har!på,!findes!at!være!stærkt!kritisabelt.!!

Forinden!LSF!173!blev!fremsat!i!Folketinget!den!25.!April!2012!blev!indholdet!af!bestemmelsen!ændret!

til! det,! der! nu! er! vedtaget.!Her! blev! det!ændret! således,! at! ikke!heliejede! selskaber! dels! kun!hæfter!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Ramsing,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!5!
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!LSF!173!til!L!2012.591,!bilag!1,!høringssvar!fra!bl.a.!Advokatrådet,!CEPOS,!Danmarks!Skatteadvokater,!Dansk!

Industri!og!FSR!
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subsidiært!og!dels!kun!hæfter!for!den!del!af!kravet,!der!svarer!den!andel!af!kapitalen,!der!ejes!direkte!

eller!indirekte!af!del!ultimative!moderselskab.!Dermed!har!lovgiver!differentieret!hæftelsen!mellem!de!

forskellige!selskaber!i!et!forsøg!på!at!imødekomme!kritikken.!Det!er!herefter!lovgivers!holdning,!at!der!

er!fundet!den!bedst!mulig!balance!mellem!hensynet!til!SKAT’s!mulighed!for!inddrivelse!af!restancer!og!

hensynet!til!selskaberne!samt!selskabernes!aktionærer.
78
!

3.7-Subsidiær-hæftelse-

Som!følge!af!ændringen!er!retsstillingen!nu!således,!at!såfremt!det!ikke!er!muligt!for!SKAT!at!opnå!fuld!

dækning! for! skattekravet! hos! administrationsselskabet! og! de! heliejede! datterselskaber,! så! kan! SKAT!

tage!kravet!videre!til!de!ikke!heliejede!datterselskaber.!!

Det!er!helt!afgørende!for!de!ikke!heliejede!selskabers!hæftelse,!at!der!forgæves!er!forsøgt!inddrivelse!

hos!de!heliejede!datterselskaber.!Dette!er!som!tidligere!beskrevet!tilføjet!bestemmelsen!i!et!forsøg!på,!

at! beskytte! minoritetsaktionærer! i! de! ikke! heliejede! selskaber.! Det! fremgår! ikke! helt! tydeligt! af!

sammenhængen! i! bestemmelsen,! hvordan! ”forgæves! udlæg”! skal! forstås.! Begrebet! er! heller! ikke!

nærmere! beskrevet! i! forarbejderne.! Det! er! derfor! uklart,! om! SKAT! blot! skal! dokumentere,! at!

administrationsselskabet! og! de! heliejede! selskaber! ikke! er! i! stand! til! at! betale,! eller! om! SKAT! er!

forpligtet!til!eksempelvis!at!foretage!udlæg!i!de!øvrige!selskaber.!!

Udlæg!er!et!velkendt!begreb!inden!for!formueretten.!En!definition!af!begrebet!er,!at!en!pengefordring,!

som! oprindeligt! var! usikret,! opnår! sikkerhed! i! skyldnerens! aktiver! i! form! af! retspant.
79
! Overført! til!

skatteretten!vil!det!således!sige,!at!SKAT!opnår!sikkerhed!for!et!tilgodehavende!i!skyldnerens!aktiver.!I!

relation!til!den!konkrete!bestemmelse!vil!det!sige,!at!SKAT!skal!have! forsøgt!at!opnå!sikkerhed!for!et!

tilgodehavende,! som!SKAT!har!hos!et!af! selskaberne! i! sambeskatning.!SKAT!skal! ifølge!bestemmelsen!

have!forsøgt!at!opnå!denne!sikkerhed!hos!samtlige!af!de!heliejede!selskaber! i!sambeskatningen!uden!

held,! før! SKAT! kan! gå! videre! og! søge! sig! sikret! og! fyldestgjort! hos! et! af! de! ikke! heliejede! selskaber.!

Denne!strenge!fortolkning!af!begrebet!vil!formentlig!kræve!et!meget!stort!arbejde!af!SKAT.!

Hvis!begrebet!”forgæves!udlæg”!fortolkes!ved!hjælp!af!en!formålsfortolkning!må!det!formentlig!ende!

med,!at!ovenstående!skal! lægges!til!grund!for!begrebet.!En!sådan!formålsfortolkning!foretages!ud!fra!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!LSF!173!til!L!2012.591,!bilag!10,!Skatteministeriets!kommentarer!til!NOVO!A/S!henvendelse!af!7.!Maj!2012!
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!von!Eyben!og!MøgelvangiHansen,!Kredirtorforfølgning,!2013,!side!29!
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formålet! med! bestemmelsen,! der! er! nærmere! beskrevet! ovenfor! nemlig! at! beskytte!

minoritetsaktionærerne.! Dermed! må! det! forventes,! at! begrebet! skal! tillægges! en! bred! fortolkning,!

således!at!SKAT!skal!have!forsøgt!retligt!at!sikre!sig!hos!samtlige!af!de!heliejede!selskaber,!men!uden!

held.!!

Bent! Ramskov
80
! foretager! ligeledes! en! formålsfortolkning.! Han! sammenligner! med! kravet! for! at!

realisere!tab!på!en!fordring.!I!sådan!et!tilfælde!kræves!det!sædvanligvis,!at!der!forgæves!er!forsøgt!at!

foretage!udlæg,!at!debitor!erklæres!konkurs,!at!debitor!har!fået!en!akkord,!gældssanering!eller!at!det!

på!anden!måde!er!bevist,!at!debitor!er!ude!af!stand!til!at!opfylde!kravet,!for!at!tabet!er!realiseret.!Ved!

en!formålsfortolkning!mener!Bent!Ramskov,!at!disse!tiltag!må!sidestilles!med!”forgæves!udlæg”.!!

Skatteministeren! anvender! selv! ordene! ”subsidiær! hæftelse”! i! forbindelse! med! forarbejderne! til!

bestemmelsen.
81
! Som! regel! tages! ordet! ”udlæg”! meget! bogstaveligt,! når! der! er! tale! om! subsidiær!

hæftelse.
82
!Dette!taler!ligeledes!for,!at!der!faktisk!skal!ske!retligt!udlæg!hos!de!heliejede!selskaber,!før!

der!kan!rettes!krav!mod!ikke!heliejede!selskaber!i!koncernen.!

Den! subsidiære! hæftelse! vil! formentlig! være! mest! udbredt! i! mindre! koncerner,! hvor! der! ikke! er! så!

mange! selskaber.! Her! vil! en! subsidiær! hæftelse! også! ramme! hårdt,! hvis! den! opstår! som! følge! af,! at!

eksempelvis! administrationsselskabet! går! konkurs.! I! de! større! multinationale! koncerner,! som!

lovforslaget! egentlig! er! rettet! mod,! vil! et! skattekrav! formentlig! kun! meget! sjældent! nå! ned! til!

minoritetsselskaberne.!!

3.8-Begrænset-hæftelse-

Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6,!13.!Pkt.,!anden!del!er!som!følger:!

”dog.maksimalt. den. del. af. kravet,. der. svarer. til. den. andel. af. kapitalen. i. det. hæftende.

selskab,.der.ejes.direkte.eller.indirekte.af.det.ultimative.moderselskab.”.

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!6!
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!LSF!173!til!L!2012.591,!bilag!1,!side!6!
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!Se!blandt!andet!Lov!nr.!1333!af!19.!December!2008!om!inddrivelse!af!gæld!til!det!offentlige!§!12!
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De! ikke!heliejede!datterselskaber!hæfter!kun!begrænset.!Det!vil!sige,!at!et! ikke!heliejet!datterselskab!

maksimalt! hæfter! for! den! del! af! kravet,! der! svarer! til! den! ejerandel,! det! ultimative! moderselskab!

besidder!direkte!eller!indirekte.!!

For!at!finde!frem!til!hvor!meget!de!øvrige!selskaber!hæfter!med,!skal!det!således!gøres!op,!hvor!stor!en!

del! af! selskabets! kapital,! der! er! ejet! af! koncernens! øvrige! selskaber.! Da! det! er! det! ultimative!

moderselskabs! samlede! direkte! eller! indirekte! ejerandel,! der! er! afgørende,! skal! først! og! fremmest!

moderselskabets!egne!samt!alle!de!heliejede!datterselskabers!ejerandele!tælles!med.!Denne!opgørelse!

burde!ikke!umiddelbart!give!anledning!til!problemer.!

De! øvrige! ikke! heliejede! selskabers! kapitalandele! skal! derudover! også! tælles! med.! Det! kan! give!

anledning! til! problemer,! når! det! kommer! til! opgørelsen! af! det! ultimative! moderselskabs! indirekte!

ejerskab.!Det!kan!tænkes,!at!der!findes!konstellationer,!hvor!et!ikke!heliejet!datterselskab!ligeledes!er!

moderselskab!for!et!underliggende!ikke!heliejet!datterselskab.!Et!eksempel!kan!være,!at!det!ultimative!

moderselskab! ejer! 60%!af! kapitalen! i! et! datterselskab,!mens! dette! selskab! ejer! 60%!af! kapitalen! i! et!

underliggende!datterselskab.!Det!ultimative!moderselskabs!kapitalandel!i!dette!selskab!må!forventes!at!

skulle! opgøres! til! 60%*60%,! således! at! det! ultimative! moderselskabs! ejerandel! i! det! nederste!

datterselskab!er!på!36%.
83
!Denne!opgjorte!procentdel!er!dermed!også!den!del!af!skattekravet,!som!det!

ikke!heliejede!datteridatteriselskab!maksimalt!kan!komme!til!at!hæfte!for.!Således!kan!et!ikke!heliejet!

datterselskab!aldrig!komme!til!at!hæfte!for!det!fulde!krav,!som!SKAT!har!fremsat!mod!koncernen.!Det!

skal! her! præciseres,! at! der! også! kun! er! begrænset! hæftelse! for! den! del! af! skattekravet,! der! ikke! er!

blevet! betalt! af! de! heliejede! datterselskaber.
84
! Det! betyder,! at! såfremt! et! heliejet! datterselskab! har!

været!i!stand!til!at!imødekomme!en!del!af!kravet,!så!hæfter!det!ikke!heliejede!datterselskab!stadig!kun!

begrænset! af! det! tilbageværende! krav.! Dermed!må! det! ligeledes! antages,! at! såfremt! SKAT! har! fået!

opfyldt!en!del!af!skattekravet!hos!et!ikke!heliejet!selskab!som!følge!af!begrænsningen!i!hæftelsen,!kan!

SKAT!gå!videre!med!kravet!til!et!andet!ikke!heliejet!selskab!og!opnå!samme!delvise!fyldestgørelse!af!det!

resterende!tilgodehavende!i!forhold!til!ejerandelen!i!dette!ikke!heliejede!selskab.!

Den!subsidiære!og!begrænsede!hæftelse!kan!illustreres!således:!!

-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!En!formodning!foretaget!på!baggrund!af!en!definition!af!begrebet!”indirekte”!i!forhold!til!LL!§!2,!stk.!1!i!
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Figur-2-

I! Figur!2!er!vist!et!moderi!og!administrationsselskab!A.!Dette! selskab!ejer! fuldt!ud!datterselskabet!B.!

Moderi! og! administrationsselskabet! ejer! ligeledes! selskabet! E,! men! ikke! fuldt! ud.! Der! er! en!

minoritetsaktionær! G,! der! er! medejer! af! E! med! 49%! af! kapitalen.! Datterselskabet! E! ejer! også! et!

datterselskab,!her!kaldet!F.!

Såfremt! koncernen! bliver! mødt! med! et! skattekrav! 1! mio.! kr.,! så! vil! selskaberne! B,! C! og! D! hæfte!

solidarisk!og!ubegrænset!for!skattekravet.!SKAT!vil!derfor!kunne!gå!til!hvert!enkelt!selskab!og!kræve!det!

fulde! beløb.! I! dette! eksempel! er! selskaberne! kun! i! stand! til! sammenlagt! at! betale! 500.000! kr.,! og!

dermed! halvdelen! af! skattekravet.! Selskabet! E! hæfter! modsat! de! øvrige! subsidiært! og! begrænset.!

Derfor!vil!E!først!komme!i!betragtning!som!betaler,!når!de!øvrige!selskaber!er!ude!af!stand!til!at!dække!

kravet.!Da!de!øvrige!selskaber!kun!kunne!dække!halvdelen,!kan!SKAT!således!gå!videre!til!E!for!at!kræve!

dækning.!E!hæfter! som!nævnt!maksimalt! for!den!del!af! kravet,!der! svarer! til!den!andel!af! selskabets!

kapital,! der! direkte! eller! indirekte! ejes! af! det! ultimative!moderselskab.! I! dette! eksempel! vil! E! derfor!

blive!mødt!med!et!krav!på!51%!af!det!resterende!krav!på!500.000!kr.,!altså!255.000!kr.!Datterselskabet!

F!ville!også!kunne!blive!mødt!med!kravet!om!betaling!på!lige!fod!med!dets!moderselskab!E.!

A!A/S!

E!A/S!

F!A/S!D!A/S!C!A/S!

B!A/S!

G!A/S!
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3.9-Udtrådte-selskaber-

Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6.!14.!Pkt.!første!del!er!som!følger:!

”Træder. et. selskab. ud. af. sambeskatningen,. hæfter. det. udtrædende. selskab. fra.

tidspunktet. for. udtrædelsen. kun. for. den. del. af. indkomstskatten,. acontoskatten. og.

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

selskabet,”.

!

Såfremt!et!selskab!træder!ud!af!sambeskatningen,!hæfter!det!efterfølgende!som!udgangspunkt!kun!for!

skattekrav,! der! vedrører! selskabets! egen! del! af! den! samlede! indkomstskat! vedrørende!

sambeskatningen.! Det! vil! sige,! at! et! udtrædende! selskab! efter! sin! udtræden! ikke! længere! hæfter!

solidarisk! for! krav! vedrørende! de! øvrige! selskabers! skat,! uanset! om! det! udtrædende! selskab! før! sin!

udtræden!var!heliejet!eller!ikke!heliejet.!!

For! at! et! selskab! kan! ses! som! værende! udtrådt! af! sambeskatningen,! skal! det! være! udtrådt! af!

koncernen,! da! koncernforbindelse! som! bekendt! er! kravet! for,! at! selskaber! sambeskattes.
85
! Som!

tidligere!nævnt! er! et! datterselskab! en!del! af! en! koncern,! når!moderselskabet! har! retten! til! at! udøve!

bestemmende!indflydelse!over!datterselskabet.!Det!vil!modsætningsvis!sige,!at!såfremt!moderselskabet!

ikke!længere!har!ret!til!at!udøve!bestemmende!indflydelse!over!datterselskabet,!så!er!datterselskabet!

ikke! længere!en!del!af!koncernen!og!dermed!heller! ikke!omfattet!af!sambeskatningsreglerne.!Således!

kan! et! selskab! udtræde! af! sambeskatningen! ved! frasalg! af! hele! eller! dele! af! kapitalen! eller! ved!

likvidation,!omstrukturering!eller!konkurs.!

Ifølge! bestemmelsens! ordlyd! gælder! denne! ret! fra! det! øjeblik,! hvor! selskabet! træder! ud! af!

sambeskatningen.!Der!er!således!ikke!som!sådan!sammenhæng!med!de!øvrige!omtalte!bestemmelser,!

hvor!det!afgørende!tidspunkt!ved!vurderingen!af!hæftelsens!omfang!er!indkomstårets!udgang.!Dermed!

vil! krav,! der! rettes!mod! et! selskab! i! en! koncern,! dagen! efter! at! et! andet! selskab! er! trådt! ud! af! selv!

samme! koncern,! ikke! have! relevans! for! det! udtrådte! selskab.! Dette! giver! god!mening,! idet! hele! den!

solidariske!hæftelse!kun!gælder!for!selskaber,!der!er!underlagt!sambeskatning.!Således!ville!et!udtrådt!

selskab!ikke!være!omfattet!af!det!nævnte!krav!uanset!denne!delbestemmelses!eksplicitte!afgrænsning.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Jf.!SEL!§!31,!stk.!1!modsætningsvis!



! ! Kapitel!3!–!Retsdogmatisk!analyse!

! ! Rebecca!Noer!

! ! Copenhagen!Business!School!

! ! Side 41 af 77!

Det!er!væsentligt!at!bemærke,!at!det!er!krav,!der!opstår!efter!tidspunktet!for!udtræden,!som!selskabet!

ikke!hæfter!solidarisk!for.
86
!Det!betyder,!at!den!manglende!betaling,!som!kravet!udspringer!af,!godt!kan!

ligge! forud! for! selskabets! udtræden.! Det! er! således! tidspunktet! for! SKAT’s! fremsættelse! af! et!

skattekrav,!der!er!afgørende!for,!hvorvidt!et!udtrædende!selskab!hæfter!solidarisk!eller!ej.!Ifølge!Bent!

Ramskov!skal!kravet!være!fremsat!mod!netop!det!udtrædende!selskab!forinden!udtræden,!for!at!den!

solidariske!hæftelse!består.!Dermed!bliver!det!udtrædende!selskab!ikke!forpligtet!blot!som!følge!af,!at!

der!er!rettet!et!krav!mod!et!selskab!i!koncernen.!

Ydermere!er!det!væsentligt!at!bemærke,!at!det! ifølge!bestemmelsens!ordlyd!kun!er!det!udtrædende!

selskabs! solidariske! hæftelse,! der! bortfalder! ved! udtræden.! Dermed! hæfter! de! tilbageværende!

selskaber!i!sambeskatningen!efter!et!selskabs!udtræden!fortsat!for!krav,!der!måtte!fremsættes!mod!det!

udtrædende!selskab.
87
!

Situationen! kan! beskrives!med! følgende! eksempel:! Administrationsselskabet! A! er! sambeskattet!med!

datterselskaberne!B!og!C!i!år!1.!Administrationsselskabet!A!sælger!den!1.!marts!år!2!datterselskabet!C.!I!

år!3!forhøjer!SKAT!den!skattepligtige!indkomst!for!datterselskab!B!for!indkomståret!1.!I!denne!situation!

vil! datterselskab! C! ikke! hæfte! for! skattekravet! på! trods! af,! at! skattekravet! vedrører! år! 1,! hvor!

selskaberne! var! sambeskattede.! Administrationsselskab! A! og! datterselskab! B! vil! derimod! hæfte! for!

skattekravet.!Forhøjer!SKAT! i!år!3!den!skattepligtige! indkomst! for!datterselskab!C! for! indkomståret!1,!

påhviler!hæftelsen!for!skatten!både!A,!B!og!C.
88
!

3.9.1-Samme-aktionærkreds-efter-udtræden-

Ordlyden!af!SEL!§!31,!stk.!6,!14.!Pkt.!anden!del!er!som!følger:!

”medmindre. den. samme. aktionærkreds,. jf.. kursgevinstlovens. §.4,. stk..2,. fortsat. direkte.

eller. indirekte. råder. over.mere. end. halvdelen. af. stemmerettighederne. efter. selskabets.

udtræden.”.

.

Sidste!del!af!bestemmelsen!indeholder!således!en!undtagelse!til!retsstillingen!ovenfor.!Et!selskab,!der!

er! trådt! ud! af! sambeskatningen,! hæfter! dermed! fortsat! for! krav,! der! fremsættes! mod!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

86
!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!6!

87
!LSF!173!til!L!2012.591,!side!41!

88
!SKAT’s!juridiske!vejledning!2014i1,!C.D.3.1.5.5!
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sambeskatningens!øvrige!selskaber,!i!de!tilfælde!hvor!aktionærkredsen!omfattet!af!KGL!§!4,!stk.!2!stadig!

råder! over! mere! end! halvdelen! af! stemmerettighederne.! For! en! nærmere! præcisering! af!

aktionærkredsen!omfattet!af!KGL!§!4,!stk.!2!henvises!til!afsnit!3.4.!!

Denne! sidste! del! af! bestemmelsen! har! formentlig! til! hensigt! at! hindre! omgåelse! af! reglerne! ved! at!

aktionærerne! i!et!selskab!overdrager!aktier!rent!proforma!og! lader!et!selskab!udtræde!af! !koncernen!

for! på! den! måde! at! slippe! for! sambeskatning! og! den! solidariske! hæftelse,! men! således! at! disse!

aktionærer!fortsat!bevarer!den!bestemmende!indflydelse.!

3.10-Delkonklusion-

Lov!nr.!591!af!18.! Juni!2012!om!ændring!af!selskabsskatteloven,!kildeskatteloven,!skattekontrolloven,!

skatteforvaltningsloven! og! forskellige! andre! love! blev! vedtaget! blandt! andet! som! en! styrkelse! af!

indsatsen! mod! nulskatteselskaber.! En! del! af! denne! styrkede! indsats! gennemføres! ved,! at!

koncernselskaber,!der!indgår!i!en!sambeskatning,!nu!hæfter!solidarisk!for!koncernens!øvrige!selskabers!

skattebetaling.!

Før! L! 2012.591! blev! vedtaget,! hæftede! selskaberne! kun! for! den! del! af! indkomstskatten,! der! kunne!

henføres!til!dette!selskab.!Som!retsstillingen!ser!ud!i!dag,!hæfter!samtlige!selskaber!i!en!sambeskatning!

for!indkomstskatten.!Ikke!alle!selskaberne!hæfter!på!lige!vilkår.!Selskaber,!hvis!kapital!er!fuldt!ud!ejet!af!

det! ultimative! moderselskab! direkte! eller! indirekte,! hæfter! for! samtlige! andre! koncernselskabers!

manglende! skattebetalinger.! Derimod! er! der! indført! en! begrænsning! i! hæftelsen! for! de!

koncernselskaber,! der! tillige! ejes! af!minoritetsaktionærer.! Disse! selskaber! hæfter! subsidiært,! hvorfor!

SKAT! kun! har! adgang! til! at! rette! krav! mod! disse! selskaber! i! de! tilfælde,! hvor! koncernens! heliejede!

selskaber!ikke!er!i!stand!til!at!opfylde!forpligtelsen.!

Det!er!ikke!kun!rækkefølgen!for!SKAT’s!adgang!til!at!rette!krav!mod!selskaberne,!der!adskiller!sig!fra!de!

ikke! heliejede! selskaber.! Omfanget! af! hæftelsen! er! ligeledes! begrænset.! Et! ikke! heliejet! selskab! kan!

således!kun!blive!forpligtet!til!at!opfylde!en!del!af!kravet,!der!svarer!til!den!ejerandel,!der!besiddes!af!

det!ultimative!moderselskab.!Regeringen!har!på!denne!måde!forsøgt!at!beskytte!minoritetsaktionærer,!

der!i!sagens!natur!ikke!har!indflydelse!på!driften!i!koncerns!øvrige!selskaber.!

Det!er!muligt!for!et!selskab!at!slippe!fri!af!den!solidariske!hæftelse!ved!at!træde!ud!af!sambeskatningen.!

Dette! er! relevant! eksempelvis! ved! frasalg! af! datterselskaber.! Et! udtrædende! selskab! hæfter! ikke!

længere! for!skattekrav! fremsat!mod!koncernens!øvrige!selskaber! fra!den!dag,!hvor!selskabet!er! trådt!
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ud.! Omvendt! hæfter! de! tilbageværende! selskaber! i! sambeskatningen! fortsat! for! skattekrav! fremsat!

mod!det!udtrædende!selskab.!

Samlet! set! er! der! sket! en! væsentlig! skærpelse! i! reglerne! for! sambeskattede! selskaber.! Reglerne! har!

endnu!ikke!været!prøvet!ved!en!domstol,!hvilket!formentlig!er!på!grund!af,!at!reglerne!er!relativt!nye.!

Reglerne! vil! umiddelbart! ikke! medføre! de! store! ændringer! for! selskabernes! daglige! drift,! men! hvis!

reglerne! bliver! taget! i! anvendelse! af! SKAT,! kan! det! formentlig! få! betydelige! konsekvenser! for! de!

selskaber,!der!mødes!med!skattekrav! for!andre! selskabers!manglende!betaling!af! skat.!På! trods!af!at!

regeringen! har! forsøgt! at! lempe! på! kravet! for!minoritetsaktionærer,! kritiseres! reglerne! stadig! for! at!

have! for! vidtgående! konsekvenser! for! lige! netop! minoritetsaktionærer,! der! som! bekendt! ikke! har!

indflydelse!på!driften!af!koncernen.!
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Kapitel-4-–-Økonomisk-analyse-

Den!økonomiske!analyse!deles!op!i!tre!dele.!Kapitlet!indledes!med!en!analyse!af!selskabsskattens!rolle!

og!betydning! for! statens! indtægter.!Ved!denne!analyse! klarlægges! først!og! fremmest,!hvor!betydelig!

selskabsskatten! er! i! det! store! hele! i! forhold! til! statens! samlede! indtægter.! Derefter! analyseres!

selskabsskattens!ændrede!rolle!gennem!de!seneste!100!år!for!at!give!et!overblik!over,!hvorvidt!denne!

ændrede! rolle! har! konsekvenser! for! statens! indtægter.! I! afsnit! 4.2! foretages! en! analyse! af!

selskabsskattens!effekt!på!selskabers!incitament!til!at!investere!i!Danmark.!Denne!analyse!skal!således!

bidrage!til!afgørelsen!af,!hvorvidt!selskabsskattens!ændrede!rolle!faktisk!har!den!ønskede!effekt.!I!afsnit!

4.3! foretages! en! analyse! af! de! økonomiske! konsekvenser! ved! indførelsen! af! reglerne! om! solidarisk!

hæftelse! i!sambeskatning.!Denne!analyse!skal!bidrage!til!at!afgøre,!hvorvidt!reglerne!på!skatterettens!

område! ligeledes! tilskynder! til! at! opnå! den! ønskede! effekt! med! selskabsskattereglerne.! Kapitlet!

afsluttes!med!en!delkonklusion.!

4.1-Selskabsskattens-rolle-og-betydning-for-statens-indtægter-

Selskabsskat!har,! som!beskrevet! i! kapitel!2,! rødder!helt! tilbage! til! starten!af!1900! tallet.! Selskabsskat!

betales! som! bekendt! til! den! danske! stat! og! er! blot! en! af! mange! indtægtskilder! for! staten.!

Selskabsskatten! er! således! med! til! at! sikre,! at! den! danske! velfærdsstat! kan! bestå.! Faktisk! er! den!

vigtigste! kilde! til! finansiering! af! velfærdsstaten! netop! skat! af! indkomst,! herunder! personlig! og!

erhvervsmæssig! indkomst.
89
! Dette! kan! tyde! på,! at! selskabsskatten! er! en! særdeles! væsentlig! del! af!

statens!samlede!indtægter.!Selskabsskat!skal!jo!som!tidligere!beskrevet!svares!af!selskabers!overskud.!

Her!er!det!dog!særdeles!vigtigt!at!adskille!beskatning!af!personlig!indkomst!og!beskatning!af!selskabers!

overskud.!Beskatning!af!den!personlige! indkomst! forventes! i!2015!at!udgøre!hele!53%!af!de!samlede!

skatter!og!afgifter,!mens!erhvervsskatter,!herunder!selskabsskat,!kun!udgør!6%.
90
!Nedenfor! foretages!

en! analyse! af! selskabsskattens! rolle! og! betydning! ved! først! at! se! på,! hvordan! selskabsskatten! har!

ændret! rolle! gennem! tiden.! Derefter! analyseres! selskabsskattens! anvendelse! først! som!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

89
!Greve!og!Jespersen,!Den!offentlige!sektors!økonomi,!2013,!s.!211!

90
!Skatteministeriet,!Skattestrukturen!1983!–!2015,!juni!2014!
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konkurrenceparameter! for! Danmark,! derefter! som! vækstfaktor.! Afslutningsvis! analyseres!

selskabsskattens!bidrag!til!sikring!af!statens!indtægter.!!

4.1.1-Selskabsskattens-ændrede-rolle-

Selskabsskatten! har! gennem! tiden! været! genstand! for! megen! politisk! bevågenhed! og! debat.!

Skattesatsen!har,! som!beskrevet! i! kapitel! 2,! været! justeret!en!hel!del! gange!både!op!og!ned.! Et!ofte!

anvendt!argument! i!den!politiske!debat!er,!at!selskaberne!skal!være!med!til!at! finansiere!den!danske!

velfærdsstat!på!samme!måde,!som!fysiske!personer!er!med!til!det.
91
!Omvendt!argumenteres!for,!at!en!

lavere!skattesats!vil!tiltrække!investeringer!til!Danmark!og!indirekte!skabe!flere!arbejdspladser.
92
!!

Selskabsskattens!rolle!har!ændret!sig!væsentligt!siden!indførslen!tilbage!i!starten!af!det!20.!århundrede.!

Da!selskabsskatten!blev!indført,!var!det!hovedsageligt!med!det!formål!at!skabe!indtægter!til!den!danske!

stat.! Selskaber! blev! dengang! på! samme! måde! som! fysiske! personer! beskattet! af! deres! formue.
93
!

Selskabsskatten! har! naturligvis! stadig! til! formål! at! sikre! staten! indtægter,! men! niveauet! for!

selskabsskattesatsen! afhænger! i! dag! i! høj! grad! af! den! skattepolitik,! der! føres! i! landene! omkring!

Danmark.!

Selskabsskattesatsen!er,!som!nærmere!beskrevet!i!kapitel!2,!senest!blevet!ændret!i!år!2013.!I!år!2013!

blev!det!vedtaget!at!sænke!skatten!over!en!årrække,!så!den!i!år!2016!er!på!22%.!Denne!nedsættelse!er!

blot! den! seneste! i! en! lang! række! af! selskabsskattenedsættelser.! Gennem! de! seneste! 20! år! er!

selskabsskattesatsen!reduceret!fra!35%!i!år!1995!til!24,5%!i!dag.!Denne!tendens!er!ikke!enestående!for!

Danmark.! Faktisk! har! næsten! alle! EUilandene! sænket! deres! selskabsskattesats! siden! 1995.
94
! Den!

danske!selskabsskattesats!ligger!i!dag!lige!over!gennemsnittet!i!EU.
95
!

På!trods!af!at!selskabsskattesatsen!er!sænket!flere!gange!over!de!seneste!20!år,!er!det!svært!at!få!øje!

på,! hvad! effekten! har! været! på! statens! indtægter! fra! selskabsskat.! Tabel! 4.1! nedenfor! viser,! at!

selskabsskattens! andel! af! de! samlede! skatter! og! afgifter! ikke! har!ændret! sig! nævneværdigt! igennem!

årene.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

91
!http://www.ae.dk/artikler/debatisaenkelseiafiselskabsskatimanglerioekonomiskibelaeg!og!

http://politiken.dk/debat/profiler/stinebrix/ECE1928499/regeringensisaenkelseiafiselskabsskattenierihelti

hovedloes/!dato:!01i08i2014!
92
!https://www.liberalalliance.dk/politik!!

93
!L!1922.149!om!Indkomsti!og!Formueskat!til!Staten,!§!1!

94
!Skatteministeriet,!Selskabsskattesatser!i!EUilandene!1995i2014,!juni!2014!

95
!LSF!218,!fremsat!17.!Maj!2013,!side!7!
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Tabel-4.1.-Statens-indtægter-i-mio.-kr.96-

Indtægt- 1993- 1998- 2003- 2008- 2013-

Samlede- skatter-
og-afgifter-

437.236! 575.627! 674.611! 839.563! 922.584!

Selskabsskat- 16.847! 32.674! 34.309! 34.690! 41.900!

Selskabsskattens-
andel- af- de-
samlede- skatter-
og-afgifter-

3,9%! 5,7%! 5,1%! 4,1%! 4,5%!

-

Ifølge! tabellen! har! andelen! af! selskabsskat! på! trods! af! nedsættelser! i! satsen! faktisk! været! en! anelse!

stigende.! Dette! kan! skyldes! en! lang! række! faktorer,! men! det! er! med! til! at! give! et! billede! af,! at! en!

nedsættelse!af!selskabsskattesatsen!ikke!pr.!definition!medfører!et!lavere!provenu!til!den!danske!stat.!

4.1.2-Selskabsskat-i-konkurrence-

I! takt!med! at! resten! af! verden! rykker! tættere! og! tættere! på! af! blandt! andet! på! grund! af! de!mange!

teknologiske!fremskridt,!bliver!konkurrencen!om!de!store!selskaber!og!ikke!mindst!deres!kapital!større!

og!større! landene! imellem.!Muligheden!for!at! finansiere!vores!velfærdssamfund!gennem!relativt!høje!

skatter!indskrænkes!i!takt!med!øget!international!integration.
97
!!

Det!er!i!dag!muligt!at!drive!en!virksomhed!et!givent!sted!i!verden!mere!eller!mindre!uden!selv!at!være!

tilstede.!Dermed!er!det!forholdsvis!let!for!selskaber!at!flytte!deres!skattegrundlag!til!lande,!der!har!en!

attraktiv! lav!beskatning.!Selskaber!er! i!og! for!sig!blevet!mere!mobile.!Geografi!er!derfor! ikke! længere!

altafgørende!for,!hvor!investorer!vælger!at!placere!deres!kapital.!Dermed!er!det!muligt!for!en!investor!

at!tage!andre!faktorer!såsom!skatteforhold!med!i!betragtning,!når!det!skal!afgøres,!hvor!han!vil!placere!

sin! kapital.!Det!betyder,! at!et! land! som!Danmark! ikke!kan!vide! sig! sikker!på,! at!danske! investorer!og!

iværksættere! i! lige! så! høj! grad! som! tidligere! vælger! at! investere! i! danske! virksomheder.! Hvis! der! er!

udsigt!til!at!højere!afkast!på!den!investerede!kapital!i!et!andet!land,!eksempelvis!på!grund!af!en!lavere!

skattesats,!er!det!relativt!let!at!starte!en!virksomhed!der.!

I!teorien,!hvor!en!skattenedsættelse!anvendes!i!konkurrencen!om!at!tiltrække!virksomheder,!forventes!

det,!at!en!sænkning!af!skattesatsen!ganske!vist!på!kort!sigt!medfører!staten!et!tab!af!provenu,!men!på!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

96
!Tallene!er!hentet!fra!Danmarks!Statistik,!se!bilag!

97
!Andersen!og!Linderoth!m.fl.,!Beskrivende!dansk!økonomi,!2008,!side!110!
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lang! sigt! skulle! det! gerne! lykkes! både! at! tiltrække! og! fastholde! selskaber,! hvilket! vil! betyde! øget!

produktion! og! beskæftigelse! og! samlet! føre! til! et! større! skatteprovenu.
98
! Dog! er! der! som! bekendt!

opstået!en!regulær!konkurrence!mellem!en!lang!række!lande,!der!alle!regulerer!på!selskabsskattesatsen!

i!håb!om!netop!at!tiltrække!kapital.!Konsekvensen!af!en!sådan!konkurrence!kan!være,!at!alle! landene!

nedjusterer!deres!selskabsskattesatser,!og!selskaberne!derfor!ender!med!at!opnå!bedre!vilkår!i!samtlige!

lande,!der!deltager!i!konkurrencen.!Dermed!ender!samtlige!landes!skatteprovenu!med!at!falde!både!på!

kort!og!på!længere!sigt,!da!der!ikke!tiltrækkes!nye!virksomheder!fra!de!konkurrerende!lande.!Vinderne!

af!konkurrencen!vil!således!i!sidste!ende!være!selskaberne.!!

Baggrunden!for!den!seneste!nedsættelse!af!selskabsskattesatsen!var!da!også!hovedsageligt!for!at!gøre!

Danmark! mere! konkurrencedygtig! i! kampen! om! at! tiltrække! investeringer! og! arbejdspladser.
99
!

Regeringen!gør!således!en!indsats!for!at!gøre!det!attraktivt!for!selskaber!og!virksomheder,!danske!såvel!

som!udenlandske,!at!producere!og! investere! i!Danmark!og! i!danske!arbejdspladser.!Argumentationen!

lyder! umiddelbart! logisk,! men! der! er! også! en! grænse! for,! hvor! stor! en! effekt! nedsættelsen! af!

skattesatsen!har.!En!selskabsskattesats!på!22%,!som!den!danske!vil!være!i!år!2016,! ligger!stadig! langt!

fra! eksempelvis! Bulgariens! på! 10%! og! Cyperns! på! 12,5%.
100
! Såfremt! selskaber! placerer! deres!

investeringer!hovedsageligt!efter!selskabsskattesatsen,!vil!Danmark!slet!ikke!komme!med!i!betragtning.!

Ifølge!Kristian!Weise
101
!er!selskaber,!der!primært!placerer!sig!i!forhold!til!skattefordele!formentlig!heller!

ikke!værd!at!tiltrække!for!enhver!pris.!Kristian!Weise!påpeger,!at!multinationale!selskaber,!der!placerer!

hovedsæde!efter!de!mest!gunstige! skatteforhold,! kun! i!meget!begrænset!omfang!bidrager! til! landets!

økonomi.!Det! er! ofte! kun! hovedsædet,! der! placeres! i! landet,! for! på! den!måde! at! gøre! det!muligt! at!

kanalisere! overskud! hertil.! Produktionen! placeres! typisk! i! andre! lande.
102
! I! sådanne! tilfælde! vil!

gevinsten! i! statens! indtægter! fra! et! øget! antal! selskaber!muligvis! i! sidste! ende! blive! fortæret! af! den!

væsentligt!lavere!skattesats,!hvorfor!statens!provenu!samlet!set!ikke!øges.!!

Danmark!kan!omvendt!også!være!nødsaget! til! i!et!vist!omfang!at! følge!med,!når! landene!omkring!os!

sænker!selskabsskattesatsen.! Ikke!nødvendigvis!for!at!være!med!blandt!de! lande,!der!har!den! laveste!

skattesats,!men!for!ikke!at!ende!med!at!være!blandt!de!lande!med!den!absolut!højeste!sats.!!
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De! seneste! 20! års! nedsættelse! af! selskabsskattesatsen! har! blandt! andet! været! finansieret! ved! en!

udvidelse!af!selskabsskattegrundlaget.
103
!Dermed!har!den!samlede!besparelse!for!selskaberne!placeret!i!

Danmark!igennem!årene!ikke!været!helt!så!stor,!som!den!procentvise!nedsættelse!har!givet!anledning!

til!at!tro.!Det!er!også!med!til!at!forklare,!hvorfor!den!igangværende!konkurrence!mellem!landene!ikke!

har!haft!den!konsekvens,!at!samtlige!landes!provenu,!herunder!Danmarks,!er!blevet!lavere.!!

Når! landenes! selskabsskatter! skal! sammenlignes,! er! det! blandt! andet! som! følge! af! ovenstående!

væsentligt!ikke!kun!at!se!på!selve!satsen,!men!også!på!hvordan!skattegrundlaget!opgøres!i!de!enkelte!

lande.
104
!For!at!vurdere!hvorvidt!et!land!har!en!attraktiv!selskabsbeskatning,!skal!!man!således!se!på!en!

kombination! af! procenten! på! i! dag! 24,5%! og! på,! hvorledes! selskabets! overskud! skal! gøres! op.! Ved!

opgørelsen!af!indkomsten!er!det!væsentligt!at!se!på!hvor!store!fradrag,!der!kan!fratrækkes,!da!det!som!

bekendt!sænker!selskabets!skattepligtige!overskud.!

En!konkurrence!på!selskabsskattesatser!rundt!om!i!verden!kan!således!være!svær!at!gennemskue.!Det!

må! antages! at! være! besværligt! for! selskaberne! at! sætte! sig! ind! i! de! forskellige! landes! skatteregler.!

Ydermere! ser! det! i! øjeblikket! ud! til,! at! de! enkelte! lande! relativt! ofte! ændrer! både! på!

selskabsskattesatserne! og! ! på! reglerne! om! indkomstopgørelsen,! hvilket! gør! det! endnu! mere!

kompliceret!at!afgøre,!hvilket!land!der!har!det!mest!gunstige!sæt!selskabsskatteregler.!

4.1.3-Selskabsskat-som-vækstfaktor-

Satsen! på! selskabsskatten! ændres! ikke! udelukkende! ud! fra! konkurrencemæssige! hensyn.! Et! andet!

væsentligt! formål! med! at! nedsætte! selskabsskattesatsen! har! været! at! gøre! det! mere! attraktivt! for!

danske! selskaber! at! investere! mere.
105
! Skat! kan! som! bekendt! have! en! forringende! effekt! på!

incitamentet! til!at! investere!og!skabe!større!overskud,! idet!en!del!af!dette!overskud!går! til! staten!via!

selskabsskat.!Dermed!antages!det!også!omvendt,!at!en!nedsættelse!af!skattesatsen!vil!øge!incitamentet!

til!at!investere!og!skabe!overskud.!

Den! positive! sammenhæng! mellem! en! lavere! selskabsskat! og! et! højere! investeringsniveau! har! dog!

været! omdiskuteret.! Ved! arbejdet! med! lovforslaget
106
! om! den! seneste! nedsættelse! af!

selskabsskattesatsen! er! der! blevet! sat! spørgsmålstegn! ved! denne! sammenhæng.! Skatteministeren!
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erkendte,! at! virksomheder! ikke! træffer! beslutninger! om! investeringer! udelukkende! på! baggrund! af!

landets! skatteniveau,! men! at! det! kun! er! et! af! en! række! parametre.! Kristian!Weise! sætter! ligeledes!

spørgsmålstegn!ved!sammenhængen!mellem!lavere!selskabsskat!og!højere!investeringer.!Faktisk!mener!

han,!at!der!gennem!de!seneste!30!år!har!været!en! tendens! til!det!modsatte.
107
!Dermed!er!der! ifølge!

Kristian!Weise!sideløbende!med!de!seneste!mange!års!betragtelige!skattenedsættelser!også!sket!et!fald!

i!de!danske!selskabers!investeringer.!

Skatteministeriet! har! naturligvis! foretaget! beregninger! om! effekten! af! en! nedsættelse! af!

selskabsskattesatsen! fra! 25%! til! 22%! før! dette! blev! vedtaget.! Skatteministeren! meddelte,! at!

nedsættelsen!forventes!at!forøge!selskabernes! investeringer!med!ca.!½!i!1%!i!perioden!2014!til!2017.!

Kapitalapparatet! forventes! således!på! langt! sigt!at!blive! ca.!1%!større,!hvilket! svarer! til! 30!mia.!Kr.
108
!

Idet! selskaberne! ikke! udelukkende! baserer! deres! investeringer! på! niveauet! for! skatten,! pointerede!

Skatteministeren,!at!nedsættelsen!også!kun!en!del!af!en!større!vækstpakke.!!

4.1.4-Sikring-af-statens-indtægter--

Som!tidligere!nævnt! fylder!debatten!om!satsen!på!selskabsskatten!ofte!utrolig!meget! i!den!offentlige!

debat.! Der! argumenteres! både! for! en! højere! og! en! lavere! sats.! Selskabsskattens! andel! af! statens!

samlede! indtægter! er! derimod! af! relativ! beskeden! karakter.! I! tabel! 4.2! gives! et! overblik! over!

selskabsskattens!andel!af!statens!samlede!indtægter!i!perioden!2008!–!2012.!
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107
!http://www.information.dk/458206!

108
!LSF!218,!fremsat!den!17.!Maj!2013,!spørgsmål!2!



! ! Kapitel!4!–!Økonomisk!analyse!

! ! Rebecca!Noer!

! ! Copenhagen!Business!School!

! ! Side 50 af 77!

Tabel-4.2.-Statens-indtægter-i-mio.-kr.109-

Indtægt- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012-

Samlede-skatter-
og-afgifter-

839.563! 798.046! 839.084! 858.102! 882.761!

Selskabsskat- 45.967! 32.815! 40.896! 40.230! 48.230!

Selskabsskattens-
andel-af-de-
samlede-skatter-
og-afgifter-i-%-

5,4%! 4,1%! 4,9%! 4,7%! 5,5%!

!

Tabellen! ovenfor! viser,! at! selskabsskatten! også! de! senere! år! har! udgjort! en! relativt! lille! andel! af! de!

samlede! skatter! og! afgifter.! En! justering! enten! op! eller! ned! i! skattesatsen! vil! derfor! også! have! en!

mindre!effekt!i!det!store!hele.!Det!kan!derfor!diskuteres,!hvorvidt!debatten!omkring!skattesatsen!fylder!

uforholdsvis!meget.!

Naturligvis!er!indtægterne!fra!selskabsskatten!vigtige!i!det!store!hele.!Derfor!er!det!også!væsentligt!for!

den! danske! stat! at! fastholde! selskaber! og! inden! for! rimelighedens! grænser! at! tiltrække! udenlandske!

selskaber.!Dermed!kan!den!danske!stat!ikke!undlade!i!et!eller!andet!omfang!at!følge!den!tendens,!der!

viser!sig!rundt!om!i!verden,!hvor!landene!sænker!deres!selskabsskat.!Det!er!også!væsentligt!at!holde!in!

mente,! at! Danmark! er! et! lille! land! med! en! lille! økonomi.! Det! kan! muligvis! være! med! til! at! afgøre,!

hvorvidt!udenlandske!selskaber!ønsker!at!placere!deres!investering!i!lige!netop!Danmark.!Det!kan!også!

være!en!del!af!forklaringen!på,!hvorfor!lande!som!Tyskland,!Frankrig!og!!Italien!tøver!med!at!melde!sig!

ind!i!konkurrencen!om!en!lav!selskabsskattesats.!Disse!lande!er!så!at!sige!attraktive!at!investere!i!på!en!

række!andre!punkter!såsom!eksempelvis!potentiel!kundemasse,!geografi!og!arbejdskraft.!

Reglerne!om!sambeskatning!er!som!beskrevet!i!kapitel!3!blevet!ændret,!eller!skærpet!om!man!vil,!med!

indførelsen!af!solidarisk!hæftelse!blandt!selskaber!i!en!sambeskatning.!Denne!skærpelse!er!begrundet!

med,!at!statens! indtægter!skal!sikres.!Det!står!klart!ud!fra!ovenstående,!at!selskabsskatten!kun!udgør!

en! mindre! del! af! statens! samlede! indtægter,! så! derfor! kan! der! sættes! spørgsmålstegn! ved,! om!

regelændringen,!med!de!ulemper!det!eventuelt!medfører! for!de! involverede!selskaber,! reelt!har!den!

helt!store!værdi.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Skatteministeriet!har!tilbage! i!december!2013!foretaget!en!opgørelse!over!hvor!mange!selskaber,!der!

betaler!skat! i!Danmark.
110
! I!2012!var!andelen!steget! i! forhold! til! tidligere,!men!på!trods!heraf!var!det!

kun! godt! hvert! tredje! selskab! eller! 36%! af! de! i! alt! ca.! 161.000
111
! skattepligtige! selskaber,! der! faktisk!

betalte!skat.!De!resterende!godt!103.000!selskaber!er!såkaldte!nulskatteselskaber,!der!ikke!betaler!skat!

til!den!danske!stat.!

Der!kan!være!flere!årsager!til,!at!et!selskab! ikke!betaler!skat.!Selskaberne!har!fradrag!for!tidligere!års!

underskud!samt! fradrag! for! løbende!udgifter!og!nedslidning!af!anlægsaktiver.!Der! findes! ligeledes!en!

lang! række! særregler! og! begunstigende! ordninger,! der! reducerer! selskabernes! skattebetaling.!

Derudover! er! provenuet! fra! selskabsbeskatning! meget! konjunkturfølsomt,! således! at! perioder! med!

lavkonjunkturer!medfører! færre!selskabsskattebetalinger! til! staten!og!omvendt.
112
!Det!sker!som!følge!

af,! at! perioder! med! lavkonjunkturer! ofte! medfører! underskud! for! en! lang! række! selskaber.! Disse!

selskaber! skal! derfor! ikke! betale! selskabsskat.! Det! betyder! derfor! også,! at! der! i! opgørelsen! af!!

nulskatteselskaberne!vil!befinde!sig!selskaber,!der!betaler!skat!til!den!danske!stat!i!årene!før!og!efter!år!

2012.!!

Samlet! set! er! selskabsskattens! andel! af! de! samlede! skatter! og! afgifter! i! det! store! hele! ikke!

overvældende.!Men!omvendt!må!det!erkendes,!at!langt!fra!alle!skattepligtige!selskaber!betaler!skat!til!

den!danske!stat.!Det!er!med!til!at!forklare,!hvorfor!selskabsskattereglerne!og!ikke!mindst!satsen!er!et!

hyppigt!tilbagevendende!emne!i!den!politiske!debat.!Ligeledes!er!anvendelsen!af!selskabsskatten!som!

konkurrenceparameter!også!med!til!at!forklare!debatten.!

4.2-Selskabsskattens-effekt-på-selskabers-incitament-til-at-investere-i-Danmark-

Som! beskrevet! ovenfor! i! afsnit! 4.1.2! anvendes! selskabsskattereglerne! i! dag! som! en! del! af! en!

konkurrencestrategi! i! flere! lande! rundt! om! i! verden.! Der! konkurreres! om! at! tiltrække! og! fastholde!

selskaber,! der! kan! bidrage! til! det! enkelte! lands! skatteindtægter.! Beskatning,! der! ellers! som!

udgangspunkt! har! til! formål! at! finansiere! den! offentlige! sektor,! anvendes! således! til! at! forsøge! at!

påvirke!selskabers!økonomiske!incitamenter!i!en!ønsket!retning.!Indkomstbeskatning!vil!altid!i!en!eller!
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anden!grad!påvirke!de!økonomiske! incitamenter!hos!både!personer!og!selskaber,!men!som!regel! i!en!

uheldig!retning,!hvor!incitamentet!til!at!arbejde!ekstra!og!dermed!tjene!ekstra!falder.
113
!

Spørgsmålet!er!så,!hvorvidt!konkurrencen!faktisk!har!en! indflydelse!på,!hvor!selskaberne!placerer!sig,!

men!i!høj!grad!også!om!selskaber!overhovedet!overvejer!at!flytte!sit!hjemsted!til!et!andet! land!for!at!

opnå!mere!gunstige!skattevilkår.!Nedenfor! foretages!en! retsøkonomisk!analyse!af,!hvorvidt! selskaber!

anvender! selskabsskat! som! en! forretningsmæssig! strategi.! Efterfølgende! overvejes,! hvorvidt! andre!

faktorer!spiller!ind,!når!selskaber!vælger!hvor,!de!vil!placere!sig.!!

4.2.1-Skattetænkning-som-strategi-

Ved!en!retsøkonomisk!analyse!antages!det,!at!agenter!er! rationelle!aktører.
114
!Disse!agenters!adfærd!

betragtes!som!resultatet!af!et!ønske!om!at!opnå!det!størst!mulige!udbytte!af!begrænsede!ressourcer.
115
!

Markedets!aktører!vil!derfor!forsøge!at!optimere!deres!egen!nytte!ved!at!udnytte!de!muligheder,!der!

findes! inden! for! lovens! rammer.! Ved! denne! analyse! af! selskabernes! handlemåde! som! følge! af!

selskabsskattens! regler,! antages! det! således,! at! selskaberne! handler! rationelt.! Selskabernes! antages!

derfor!også!at!handle!på!ændringer! i! lovgivningen,!hvis!det!samlet!set!vil!anses! for!at!være!rationelt.!

Ifølge!teorien!forventes!disse!selskaber!altså!at!ville!maksimere!deres!egen!nytte!så!vidt!mulig!inden!for!

lovens!rammer.!!

Ifølge!Skatteministeriet
116
!påvirker!selskabsskatten!selskabernes!adfærd!på!tre! forskellige!måder.!Den!

formelle! selskabsskattesats! er! afgørende! for,! hvor! selskaberne! har! incitament! til! at! placere! deres!

overskud.!Det!betyder,!at!koncerner,!der!har!selskaber! i! flere! lande,!vil!have!et! incitament!til!at!flytte!

selskabernes! overskud! til! det! selskab,! der! er! placeret! i! det! land!med! den! laveste! selskabsskattesats.!

Overskuddene! kan! eksempelvis! flyttes! ved! hjælp! af! forkerte! transferpriser! mellem! koncernens!

selskaber.! Dernæst! er! den! effektive! gennemsnitlige! selskabsskat,! hvor! der! også! er! taget! højde! for!

reglerne!om!opgørelse!af!skattebasen,!med!til!at!påvirke!selskabernes!beslutning!om,!hvor!den!faktiske!

virksomhed!–!altså!produktionen!–! skal!placeres.!Til! sidst! kan! selskabsskatten!anvendes! til! at!påvirke!
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selskabernes! beslutninger! om,! i! hvor! høj! grad! der! skal! foretages! nyinvesteringer.! Her! er! det! den!

effektive!marginale!skattesats,!der!er!afgørende.
117
!

Som! netop! beskrevet! ovenfor! har! de! skiftende! regeringer! samt! flere! økonomer! derfor! også! en!

forventning! om,! at! selskabsskattesatser! indgår! i! overvejelserne,! når! virksomhedsledere! skal! placere!

deres! selskaber.! I! dette! afsnit! behandles! først! selskabsskatten! som! incitament! til! at! tiltrække!

virksomheder!og!derefter!selskabsskatten!som!incitament!til!at!fastholde!virksomheder.!!

4.2.1.1%Selskabsskat%som%middel%til%at%tiltrække%

Såfremt! selskaberne! faktisk! placerer! deres! investeringer! som! følge! af! forskellige! landes!

selskabsskattesatser! for!på!den!måde!at!opnå! størst!mulig!profit,! giver! landenes!konkurrencestrategi!

umiddelbart! udmærket! mening! ifølge! retsøkonomien.! I! det! virkelige! liv! findes! der! også! en! række!

eksempler! på,! at! især! multinationale! selskaber! vælger! at! placere! deres! hovedsæde! i! et! land! som!

eksempelvis! Irland,!hvor!selskabsskattesatsen!er! lav.
118
!Dermed!er!der!således!selskaber,!der!forsøger!

at!optimere!deres!profit!ved!hjælp!af!selskabsskatten.!

Det!er!kendetegnet!for!de!selskaber,!der!har!valgt!at!benytte!sig!af!Irlands!lave!selskabsskattesats,!at!de!

er! en!del! af! en!multinational! koncern.! Koncernen!placerer! hovedsædet! i! Irland,!men!denne!har! som!

oftest! søsteri! og/eller! datterselskaber! rundt! om! i! et! eller! flere! andre! lande.! Herefter! kanaliseres!

koncernens! øvrige! selskabers! overskud! så! vidt! muligt! til! Irland! for! på! den! måde! mere! eller! mindre!

legitimt! at! mindske! eller! helt! undgå! at! betale! skat! i! eksempelvis! Danmark,! hvor! selskabsskatten! er!

relativt! høj.! Dette! understreges! blandt! andet! ved! den! begrænsede! mængde! af! selskaber! placeret! i!

Danmark,!der!faktisk!betaler!skat!til!den!danske!stat.
119
!Dermed!tyder!det!på,!at!Skatteministeriets!teori!

om! selskabsskattesatsens! påvirkning! af! selskabernes! incitament! til! at! placere! overskuddet! der,! hvor!

selskabsskattesatsen!er!lav,!empirisk!viser!sig!at!være!sand.!Der!er!selskaber,!der!lader!sig!lokke!af!en!

lav!selskabsskattesats.!

Som! tidligere! nævnt! skal! der! formentlig! en! noget! lavere! selskabsskattesats! til! end! den! nuværende!

danske!sats!på!24,5%!for!at!tiltrække!multinationale!koncerners!hovedsæde.!Udenlandskei!eller!danske!

selskaber,! der! hovedsageligt! arbejder! på! at! optimere! deres! profit! gennem! aggressiv! skattetænkning,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

117
!Selskabsskattens!påvirkning!af!selskabernes!beslutninger!om!nyinvesteringer!behandles!ikke!nærmere!i!dette!

afsnit!
118
!http://www.b.dk/globalt/appleiogipepsiierisnartiligeisaaiirskeisomiguinness!!

119
!Se!afsnit!4.1.4!
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overvejer! derfor! næppe! at! placere! hverken! hovedsæde! eller! overskud! i! Danmark.! Når! den! danske!

selskabsskattesats!niveau! ligger!omkring!gennemsnittet! for!EUilandene,!vil!den!formentlig! ikke!kunne!

anvendes!som!incitament!til!at!tiltrække!de!store!multinationale!koncerners!hovedsæde!eller!overskud!

for!den!sags!skyld.!

Når!man! ser!på!de! lande,!der!geografisk! ligger! tættest!på!Danmark,!er!der! relativt! store! forskelle!på!

niveauet!for!selskabsskatten.!Sverige!har!i!2014!en!selskabsskattesats!på!22%,!hvilket!som!bekendt!er!

lavere!end!den!danske!sats.!Norge!og!Tyskland!har!derimod!højere!selskabsskattesatser!på!henholdsvis!

27%! og! 30,2%.
120
! Selskaber,! der! ikke! er! placeret! langt! fra! den! danske! grænse! som! i! eksempelvis!

Nordtyskland,!vil!således!ikke!skulle!flytte!ret!langt,!for!at!opnå!en!væsentligt!lavere!skattesats.!Derfor!

virker!det!oplagt,!at!selskaber!vælger!at!flytte!hen!over!grænsen!for!at!opnå!en!højere!profit,!hvis!den!

lavere!selskabsskat!faktisk!har! indflydelse!på!selskabernes!adfærd.!Umiddelbart!er!der!dog!ikke!noget!

der! tyder!på,!at!virksomhedsledere! i!Norge!og!Tyskland! i!højere!grad!end!svenske!virksomhedsledere!

tiltrækkes!af!at!starte!virksomhed!i!Danmark.!Danmarks!Statistik!udarbejde!i!år!2009!en!publikation!om!

lige!netop!udenlandske! firmaer! i!Danmark.!Her!viser!det! sig,! at! langt! størstedelen!af!de!udenlandske!

firmaer!ejes!af!svenskere.
121122

!!

Ifølge!ovenstående!er!der!således!ikke!noget,!der!tyder!på,!at!selskaber,!der!vælger!placering!af!deres!

hovedsæde!hovedsageligt!på!baggrund!af!et! lands!selskabsskattesats,!endnu!har!valgt!at!placere!sig! i!

Danmark.!Som!det!fremgår!er!det!lande!som!eksempelvis!Irland!med!en!selskabsskattesats!væsentligt!

lavere! end! den! danske,! der! tiltrækker! hovedsæder! og! overskud.! Den! seneste! nedsættelse! af!

selskabsskattesatsen!er!formentlig!ikke!stor!nok!til,!at!selskaber,!der!ønsker!at!maksimere!deres!profit!

ved!hjælp!af!en!lav!selskabsskattesats,!fremover!vælger!at!placere!sig!i!Danmark.!

Det! er! dog! ikke! kun! hovedsæder,! virksomhedsledere! skal! have! placeret.! I! flere! brancher! er! det!

afgørende,!at!man!fysisk!er!til!stede!i!et!land,!hvis!man!ønsker!at!ramme!en!kundegruppe.!Et!eksempel!

er! restaurationsbranchen,! der! også! oplever! en! øget! globalisering.! Kæder! som! McDonald’s! og!

BurgerKing!findes!i!dag!i!de!fleste!lande.!For!den!slags!selskaber,!der!overvejer!at!investere!i!Danmark!

med!et!ønske!om!at!drive!forretning,!kan!selskabsskatten!muligvis!være!med!til!at!styrke!eller!svække!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

120
!Kilde:!Selskabsskattesatser!i!EUilandene!1995!–!2014,!tallene!er!kombinerede!statslige!og!regionale!satser.!Hvis!

et!land!har!flere!forskellige!satser,!anvendes!den!højeste.!
121
!Danmarks!Statistik,!Udenlandske!firmaer!i!Danmark,!2009,!side!30!

122
!Publikationen!bygger!på!tal!fra!år!2006.!På!dette!tidspunkt!var!selskabsskattesatserne!i!Danmark,!Sverige!og!

Norge!på!28%,!mens!Tysklands!var!38,7%!!
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incitamentet.!Hvis!landene!omkring!Danmark!har!en!væsentligt!lavere!selskabsskat!end!den!danske,!vil!

det!alt!andet!lige!virke!mere!tiltrækkende!for!virksomhedsledere!at!placere!deres!investeringer!i!disse!

lande! frem! for! Danmark,! om! ikke! andet! kan! det! give! selskaberne! incitament! for! at! starte! deres!

udvidelser!og!nyinvesteringer!i!de!øvrige!lande,!før!Danmark!indtages.!Derfor!må!selskabsskattesatsen!

samlet! set! have! en! effekt! på! udenlandske! selskabers! incitament! til! at! investere! i! Danmark! frem! for!

andre! lande.! Dog! virker! det! urealistisk! at! forestille! sig,! at! selskabsskattesatsen! er! altafgørende! i! en!

sådan!situation.!Der!findes!jo!netop!også!mange!eksempler!på,!at!multinationale!kæder!faktisk!vælger!

også!at!placere!sig!i!Danmark.!Disse!selskaber!har!formentlig!andre!forretningsmæssige!faktorer!med!i!

deres!overvejelser,!der!gør!Danmark!til!et!attraktivt!marked,!se!nærmere!i!afsnit!4.2.2.!

Såfremt! et! selskab! har! til! hensigt! at! opnå! en! højere! profit! ved! at! placere! sig! i! et! land! med! en! lav!

selskabsskattesats,!må!det!forventes!af!selskabet!som!værende!en!rationel!agent,!at!grundlaget!for!den!

skattepligtige! indkomst! er! medtaget! i! overvejelserne! og! ikke! mindst! beregningerne! af! den! samlede!

økonomiske!besparelse.!Reglerne!for!opgørelsen!af!den!skattepligtige!indkomst!varierer!naturligvis!fra!

land! til! land.! De! mange! forskellige! regler! i! de! forskellige! lande! medfører! derfor! også,! at! landenes!

selskabsskattesatser! ikke! er! et! klart,! entydigt! og! sammenligneligt! redskab,! når! det! skal! afgøres,! hvor!

den!største!profit!kan!opnås.!Dette!taler!i!høj!grad!for,!at!langt!de!færreste!selskaber!alene!placerer!sig!

efter! den! laveste! selskabsskattesats.! Selskabsskattesatsen! kan! derfor! ikke! stå! alene! i! kampen! om! at!

tiltrække! investeringer! fra!udlandet,!da!den!som!nævnt!har!størst! indflydelse!på,!hvor!multinationale!

koncerner! placerer! selskabernes! overskud.! Som! angivet! i! afsnit! 4.2.1! er! også! den! effektive!

gennemsnitlige!skattesats
123
!afgørende! for,!hvor! selskaber!vælger!at!placere!sig.!Dette!gør! sig! særligt!

gældende,!når!produktionen! skal!placeres.! For!eksempelvis! servicevirksomheder! som!nævnt!ovenfor,!

hvor! fremstillingen! af! mad! er! nødt! til! at! foregå! samme! sted,! som! den! sælges,! vil! den! effektive!

gennemsnitlige!skattesats!have!indflydelse!på,!om!disse!selskaber!overhovedet!finder!det!profitabelt!at!

indtage! det! danske!marked.!Her! er! reglerne! for! opgørelsen! af! skattebasen! også! en! væsentlig! faktor,!

idet! der! er! forskellige!muligheder! for! fradrag,! når! selskabets! overskud! skal! gøres! op.! Der! er! således!

mulighed! for! at! tiltrække! udenlandske! investeringer! ved! at! sikre! gunstige! fradragsmuligheder! for! et!

selskabs!nye!investeringer.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

123 Den!effektive!gennemsnitlige!selskabsskat!er!et!udtryk!for!den!skat,!som!selskabet!betaler!af!det!samlede!

afkast!fra!alle!selskabets!investeringer! 
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Samlet! set! tyder! ovenstående! på,! at! selskabernes! incitamenter! påvirkes! som! antaget! af!

Skatteministeriet! således,! at! den! formelle! selskabsskattesats! har! størst! betydning! for,! hvor!

multinationale! koncerner! placerer! deres! overskud! eventuelt! ved! placering! af! hovedsæde,!mens! den!

effektive! gennemsnitlige! selskabsskat! er! afgørende! for,! hvor! øvrige! selskaber! placeres,! det! være! sig!

både!datterselskaber!og!andre!selvstændige!uafhængige!selskaber.!

4.2.1.2%Selskabsskat%som%middel%til%at%fastholde%

Større! og! mindre! danske! og! udenlandske! selskaber,! der! er! blandt! dem,! der! faktisk! betaler! skat! i!

Danmark,!nyder!godt!af!nedsættelserne!i!selskabsskattesatsen.!Disse!selskaber!må!dog!antages!ikke!at!

være!den!primære!målgruppe
124
! for! justeringerne! af! selskabsskattesatsen.! For! at! disse! selskaber! kan!

optimere!deres!profit!ved!lavere!skattesats,!kræver!det,!at!selskabet!stopper!sin!aktivitet!i!Danmark!for!

at!starte! forfra! i!et!andet! land!med!en! lavere!selskabsskat.!Det!virker!umiddelbart! tvivlsomt,!at!nogle!

selskaber!skulle!anvende!denne!strategi,!når!de!allerede!er!placeret!i!Danmark.!En!lang!række!af!disse!

selskaber! har! netop! placeret! sig! i! Danmark! til! at! begynde! med! på! grund! af! andre! faktorer! end!

selskabsskatten.! Derfor! må! det! antages,! at! der! skal! være! utroligt! høje! besparelser! i! sigte,! før! disse!

selskaber!vælger!at!flytte!ud!af!landet.!Alligevel!kan!en!nedsættelse!af!selskabsskatten!være!afgørende!

for!at!fastholde!disse!selskabers!aktiviteter.!Såfremt!den!danske!selskabsskattesats!er!tilpas!lav!i!forhold!

til! udlandet,! kan! det! give! selskaberne! incitament! til! også! at! lægge! deres! fremtidige! investeringer! i!

Danmark.!Som!bekendt!har!virksomheder!gennem!en!længere!årrække!flyttet!dele!af!deres!produktion!

til!udlandet!for!på!den!måde!at!opnå!en!højere!profit.!Hvis!forskellen!mellem!den!profit,!selskabet!kan!

opnå!ved!investeringer!i!Danmark,!og!den!profit!selskabet!kan!opnå!i!udlandet,!mindskes!ved!hjælp!af!

en!lavere!selskabsskattesats,!kan!det!øge!virksomhedsledernes!incitament!til!at!udvide!deres!aktiviteter!

her!i!landet!og!dermed!også!placere!deres!investeringer!her!i!landet.!

Endnu! engang! bliver! den! igangværende! selskabsskattekonkurrence! væsentlig,! idet! Danmark! som!

bekendt!ikke!er!det!eneste!land,!der!sænker!selskabsskattesatsen.!Derfor!vil!forskellen!på!at!investere!i!

Danmark! eller! i! øvrige! lande,! der! deltager! i! skattekonkurrencen,! formentlig! ikke! på! sigt! ændre! sig!

væsentligt!sådan!som!beskrevet!ovenfor.!Dog!kan!det!alligevel!være!nyttigt!for!Danmark!at!følge!med!i!

konkurrencen!for!på!sigt! ikke!at!miste!for!mange!investeringer.!Når!selskaberne!fremover!skal!afgøre,!

hvorvidt!deres!udvidelser!skal!ske!i!Danmark!eller!i!udlandet,!vil!det!måske!ikke!være!mere!favorabelt!i!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

124
!Målgruppe!skal!her!forstås!som!den!gruppe!af!selskaber,!som!den!danske!regering!ønsker!at!give!incitament!til!

en!ændret!adfærd!
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Danmark,! men! omvendt! heller! ikke!mindre! favorabelt! end! det! er! i! dag.! Forskellen! på! den! profit! et!

selskab!kan!opnå!i!Danmark!i!forhold!til!udlandet,!vil!således!på!sigt!ikke!ændre!sig!væsentligt!fra!den!

forskel,! der! eksisterer! i! dag.! Dermed! vil! selskabernes! incitament! til! at! vælge! Danmark! fra! som!

investeringsland!ikke!forøges,!blot!fordi!landene!rundt!om!os!sænker!deres!selskabsskattesats.!

Ydermere!kan!skattekonkurrencen!medvirke!til,!at! fremtiden!virker!usikker! for!selskaberne.!Det!er!på!

nuværende!tidspunkt! ikke!til!at!vide,!hvilke! lande,!der!har!de!mest!attraktive!selskabsskatteregler!om!

ganske! få! år.! Ligeledes! er! det! heller! ikke! til! at! sige,! om! Danmark! stadig! befinder! sig! omkring!

gennemsnittet!af!EUilandenes!skattesatser!relativt!få!år!ude!i!fremtiden.!Dette!må!alt!andet!lige!svække!

selskabernes!incitament!til!at!vælge!placering!af!nyinvesteringer!efter!selskabsskattesatser.!!

Den! seneste! nedsættelse! af! selskabsskatten! er! blandt! andet! blevet! begrundet! med,! at! en! lavere!

selskabsskattesats!kan!give!de!selskaber,!der!på!nuværende!tidspunkt! ikke!betaler!skat!til!den!danske!

stats,! et! incitament! til! at! betale! skat! i! Danmark! frem! for! at! føre! overskuddet! ud! af! landet.
125
!

Selskaberne! forventes! derfor! at!mindske! deres! overskudsoverførsel! til! de! lande,! der! har! den! laveste!

selskabsskattesats.!Hvorvidt!selskaberne!vil! leve!op!til!denne!forventning!må!bero!på!en!beregning!af,!

hvorvidt!selskaberne!i!fremtiden!kan!opnå!en!højere!profit!ved!at!betale!skat!i!Danmark.!Som!nævnt!i!

indledningen!til!afsnit!4.2.1!vil!rationelle!agenter!forsøge!at!maksimere!deres!egen!nytte!ved!at!udnytte!

de! muligheder,! der! findes! inden! for! lovens! rammer.! For! nogle! multinationale! koncerner! gælder,! at!

lovens!rammer!er!blevet!bøjet! lidt,!men!teorien!må!være!den!samme,!nemlig!at!selskabet!opgør!sine!

omkostninger!ved!at! føre!overskuddet!ud!af!Danmark!og!sammenholder!med!omkostningerne!ved!at!

betale!skat!til!den!danske!stat.!Multinationale!koncerner,!der!bevidst!ulovligt!fører!deres!overskud!ud!af!

Danmark,! forventes! således! på! ny! at! vurdere,! om! deres! egen! profit! fremover!må! forventes! at! være!

større! ved! at! følge! de! danske! skatteregler! og! betale! skat! til! den! danske! stat,! end! profitten! er! ved!

ulovligt! at! føre! overskuddet! ud! af! landet! med! den! risiko! det! indebærer.! Idet! indsatsen! mod! disse!

koncerner!i!det!hele!taget!skærpes!blandt!andet!med!vedtagelsen!af!L!2012.591,!er!det!ikke!urealistisk,!

at!det!fremover!må!forventes!at!være!mere!profitabelt!at!betale!skat!til!Danmark!frem!for!at!snyde!med!

øget!risiko!for!at!blive!opdaget!og!stillet!til!ansvar.!

Alt! i! alt! tyder! det! på,! at! Danmarks! strategi! omkring! selskabsskatten! muligvis! kan! være! med! til! at!

fastholde!de!selskaber,!der!allerede!er!placeret! i! landet,! idet!Danmark!som!bekendt! ikke!befinder!sig!

blandt!de!lande!med!den!højeste!selskabsskat.!Men!hvorvidt!den!nuværende!selskabsskattesats!og!det!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

125
!LSF!218,!fremsat!17.!Maj!2013,!side!18!!
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gældende! regelgrundlag! for! beregning! af! selskabsskatten! kan! anvendes! til! at! tiltrække! udenlandske!

selskaber!er!noget!mere!tvivlsomt.!Det!er!vigtigt!at!skelne!mellem!at!tiltrække!overskud!og!at!tiltrække!

faktisk!virksomhed.!Selskaber,!der!anvender!skattetænkning!som!strategi,!!vælger!formentlig!at!placere!

sig!i!andre!lande,!hvor!selskabsskattesatsen!er!væsentligt!lavere!end!i!Danmark,!men!andre!selskaber,!

der! ønsker! at! investere! og! drive! virksomhed,! kan! formentlig! godt! tiltrækkes! med! en! lavere!

selskabsskattesats,!såfremt!reglerne!om!opgørelsen!af!skattegrundlaget!ligeledes!er!attraktive.!

4.2.2-Andre-faktorer-i-selskabernes-strategi-

Et! selskabs! skattebetaling! er! som! bekendt! kun! en! ud! af! en! lang! række! udgifter.! Selskabsskatten! er!

derudover! en! procentsats.! Det! vil! sige! at,! den! endelige! selskabsskat,! der! skal! betales! til! staten,!

afhænger!af!selskabets!overskud.!Sagt!med!andre!ord!skal!selskabet!have!et!overskud!for!overhovedet!

at!blive!forpligtet!til!at!betale!skat.!Som!tidligere!nævnt!er!det!langt!fra!alle!selskaber,!der!betaler!skat!i!

Danmark.!Dette!kan!give!indtryk!af,!at!det!er!muligt!for!selskaber!at!placere!sig!og!drive!virksomhed!i!

Danmark!uden!at!blive!forpligtet!til!at!betale!skat!til!den!danske!stat.!Såfremt!det!er!tilfældet,!vil!den!

danske! selskabsskattesats! for! nogle! selskaber! være!mere! eller!mindre! irrelevant! som! incitament! ved!

afgørelsen!af,!hvorvidt!selskabet!vælger!at!placere!sig! i!Danmark.!Skiftende!danske!skatteministre!har!!

dog!siden!årtusindeskiftet!proklameret,!at! indsatsen!er!skærpet!mod!disse!selskaber.
126
! Indførelsen!af!

solidarisk!hæftelse!blandt!sambeskattede!selskaber!er!som!bekendt!også!en!del!af!indsatsen.
127
!

Ovenstående!er!med!til!at!fremhæve,!at!der!også!findes!en!række!andre!faktorer,!som!et!selskab!tager!

med! i! sine! overvejelser,! når! placeringen! af! investeringer! skal! foretages.! Det! betyder! samtidig,! at! et!

selskab!kan!spare!penge!på!en!række!andre!områder!end!selskabsskatten! i! forsøget!på!at!maksimere!

profitten.!Det!kan!eksempelvis!være!på!arbejdskraft,!på!transport,!på!placeringen!af!selskabet!osv.!Det!

er!også!en!kendsgerning,!at!en! række!selskaber!har! flyttet!deres!produktion!ud!af!Danmark! til! andre!

lande,!hvor!arbejdskraften!er!billigere.!

Der!kan!der!også!være!en!række!fordele!ved!at!placere!sig! i!et!givent! land,!der!overskygger!ulempen!

ved!en!høj!selskabsskat.!Ved!stort!set!alle!former!for!virksomhed!er!der!nogle!helt!centrale!faktorer,!der!

er! afgørende! for,! hvorvidt! virksomheden! klarer! sig! godt.! Disse! faktorer! skal! således! være! til! stede,!

muligvis!fysisk,!for!at!et!selskab!kan!bestå.!For!nogle!virksomheder!er!nøglemedarbejderne!afgørende.!I!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

126
!Se!blandt!andet!http://www.information.dk/72982!!

127
!L!2012.591!indeholder!tillige!krav!om!transfer!pricing!i!dokumentation!og!åbenhed!om!selskabers!

skattebetaling!
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Danmark! har! skiftende! regeringer! samt! en! række! virksomheder! gennem! mange! år! satset! på!

vedvarende!energi.!Der!er!derfor!blevet!opbygget!en!ikke!ubetydelig!viden!hos!de!mennesker,!der!har!

beskæftiget! sig!med! vedvarende! energi.! Såfremt! er! selskab!ønsker! at! gøre! brug! af! denne! viden! i! sin!

virksomhed,! kan! det! være! en! fordel! at! placere! sig! i! nærheden! af! disse! måske! kommende!

nøglemedarbejdere.!Såfremt!et!selskab!har!til!hensigt!at!satse!på!eksport!til!særlige!dele!af!verden,!eller!

måske! endda! hele! verden,! kan! det! være! strategisk! klogt! at! placere! sig! centralt! i! forhold! til! eksport.!

Endelige! kan! også! adgang! til! særlige! ressourcer! være! en! afgørende! faktor.! En! række! udenlandske!

virksomheder,!der!har!valgt!at!placere!sig! i!Danmark,!peger!på! tilstedeværelsen!af!erhvervsklynger
128
!

netop! i! Danmark,! som! en! væsentlig! motivationsfaktor! for! at! placere! sig! lige! netop! her.
129
! Disse!

erhvervsklynger! har! givet! virksomhederne! adgang! til! kvalificeret! arbejdskrat,! velfungerende!

infrastruktur!og!åbnet!for!muligheden!for!at!finde!lokale!samarbejdspartnere.!!

4.3-Den-økonomiske-effekt-af-indførelsen-af-solidarisk-hæftelse-i-sambeskatning-

Som!tidligere!beskrevet!er!indførelsen!af!solidarisk!hæftelse!blandt!sambeskattede!selskaber!en!del!af!

en! større! indsats! mod! nulskatteselskaber.! Ved! indførelsen! af! den! solidariske! hæftelse! indførtes!

samtidig!en!begrænsning!af!modregning!af!underskud,!krav!om!særlige!revisorerklæringer!i!forhold!til!

underskudsselskaber! samt! mere! åbenhed! om! selskabers! skattebetalinger.
130
! Skatteministeriet! har!

forsøgt!at!forudsige,!hvilke!økonomiske!konsekvenser!lovændringen!måtte!have!for!både!det!offentlige!

og! for! erhvervslivet.! Nedenfor! analyseres! først! de! økonomiske! konsekvenser! for! det! offentlige! og!

derefter!for!erhvervslivet.!Afslutningsvis!belyses!nogle!mulige!konsekvenser!for!de!enkelte!selskaber.!

4.3.1-Økonomiske-konsekvenser-for-det-offentlige-

Den! økonomiske! gevinst! for! det! offentlige! som! følge! af! indførelsen! af! den! solidariske! hæftelse! i!

sambeskatning!vurderes!i!sig!selv!primært!at!være!bidraget!til!sikring!af!selskabernes!skattegrundlag!og!

skattebetaling.! Det! er! i! særdeleshed! de! multinationale! selskabers! skattebetaling,! der! forventes! at!

stige.
131
!Loven!trådte!i!kraft!den!1.!Juli!2012!med!virkning!!for!indkomstår,!der!påbegyndes!den!1.!Juli!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

128
!En!erhvervsklynge!er!et!felt!eller!et!netværk,!hvor!udvikling,!innovation!og!vækst!skabes!

129
!Danmarks!Statistik,!Udenlandske!firmaer!i!Danmark,!2009,!side!30!

130
!Jf.!LSF!173!til!L!2012.591,!side!9!

131
!LSF!173!til!L!2012.591,!side!29!
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2012! eller! senere.
132
! Det! betyder,! at! de! første! konsekvenser! af! lovens! indtræden!muligvis! vil! kunne!

aflæses!af!indkomståret!2013.!På!nuværende!tidspunkt!er!der!ikke!truffet!afgørelser!af!SKAT!eller!afsagt!

domme!på!baggrund!af!de!nye!regler.!

Skatteministeriet!har!udarbejdet!en!opgørelse!over!skatteprovenuet!fra!de!multinationale!selskaber.
133
!

Denne!opgørelse!viser,!at!provenuet!fra!de!multinationale!selskaber!faktisk!har!været!stigende!set!over!

en!periode!fra!2007!–!2012.!Udviklingen!kan!ses!i!Tabel!4.3.!

Tabel-4.3-Andelen-af-selskabsskatteprovenuet-fra-multinationale-selskaber134-i-mia.-Kr.-

Årstal- Samlet-provenu- Multinationale-
selskabers-andel-

Andel-i-procent-

2007- 59! 29! 49%!

2008- 47! 23! 49%!

2009- 34! 18! 53%!

2010- 41! 25! 59%!

2011- 40! 25! 63%!

2012- 49! 29! 60%!

!

Tabellen!viser,!at!multinationale!selskabers!andel!af!det!samlede!provenu!har!været!støt!stigende!over!

årene!med!undtagelse!af!år!2012.!Der!er!endnu!ikke!foretaget!nogen!opgørelse!over!året!2013.!Det!er!

derfor!ikke!muligt!på!nuværende!tidspunkt!at!sige!noget!om,!hvorvidt!indsatsen!mod!de!multinationale!

selskaber! allerede! nu! har! givet! udslag.! Dette! kan! også! først! siges! med! en! rimelig! sikkerhed,! når!

tendensen!har!været!klar!over!en!længere!periode,!idet!selskabers!skattebetalinger!som!tidligere!nævnt!

kan! svinge! rigtig! meget! over! årene.! Der! vil! være! år,! hvor! selskaber! helt! legitimt! ikke! har! pligt! til!

indbetaling!af!selskabsskat.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

132
!jf.!Lov!591!af!18.!Juni!2012!§!11!

133
!Skatteministeriet,!Selskabsskatteprovenuet!fra!multinationale!selskaber!stiger,!december!2013!

134 Multinationale!selskaber!defineres!som!selskaber,!der!har!haft!koncerninterne!transaktioner!på!mere!end!10!

mio.!kr.!på!et!tidspunkt!i!perioden!2006i2010.!Hvis!blot!et!selskab!i!en!sambeskatningskreds!har!haft!

koncerninterne!transaktioner!over!10!mio.!kr.,!anses!hele!koncernen!for!at!være!multinational 
!
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Tabellen!giver!umiddelbart!anledning! til!at! sætte!spørgsmålstegn!ved!behovet! for!at! styrke! indsatsen!

mod!de!internationale!selskaber!og!deres!mulige!manglende!skattebetalinger.!Udviklingen!peger!på,!at!

selskaberne!selv!i!højere!grad!betaler!skat!muligvis!som!følge!af!tidligere!års!indsats!på!området.!

Det! fremgår! dog! også! af! Skatteministeriets! opgørelse,! at! det! hovedsageligt! er! danske!multinationale!

selskaber,! der! står! bag! skattebetalingerne.! Igennem! hele! perioden! har! de! danske! multinationale!

selskaber! stået! for!omtrent!75%!af! indbetalingerne!bortset! fra! år!2009,!hvor!det! kun!var!65%.!Dette!

berettiger!i!et!vist!omfang,!at!indsatsen!mod!netop!de!multinationale!selskaber!stadig!øges.!

Som!nævnt!ovenfor!er!indførelsen!af!den!solidariske!hæftelse!også!blot!et!af!flere!initiativer!i!indsatsen!

mod!multinationale!selskabers!manglende!skattebetaling.!SKAT!annoncerede!tilbage! i! januar!2012,!at!

styrelsen!forventede!at!mindske!omfanget!af!skattesnyd!fremover!gennem!en!lang!række!projekter.
135
!

Det!kan!derfor!på! sigt! være! svært!at! læse!ud!af!opgørelserne,!hvor!meget! lige!netop!den!solidariske!

hæftelse!bidrager!til!at!sikre!statens!indtægter.!

Indførelsen!af!den!solidariske!hæftelse!skønnes!ikke!at!medføre!nogle!administrative!omkostninger!for!

det! offentlige.
136
! Dermed! forventes! indførelsen! udelukkende! at! give! et! overskud! for! det! offentlige,!

såfremt!det!overhovedet!har!nogen!økonomisk!effekt.!

4.3.2-Økonomiske-konsekvenser-for-erhvervslivet-

Indførelsen!af! solidarisk!hæftelse!vurderes! ikke! til!umiddelbart!at!have!økonomiske!konsekvenser! for!

erhvervslivet.!Dog!kan!reglerne!i!nogle!tilfælde!have!en!mindre!negativ!virkning!på!markedsværdien!af!

sambeskattede! virksomheder.
137
! Bestemmelsen! medfører! som! bekendt! heller! ikke! nogle! krav! om!

ændringer!til!selskaberne!her!og!nu,!men!vil! først!træde!i!karakter,!hvis!et!selskab! i!sambeskatningen!

ikke!er!i!stand!til!at!betale!sine!forpligtelser!til!SKAT.!

Flere!parter!sætter!spørgsmålstegn!ved,!at!den!solidariske!hæftelse!ikke!har!økonomiske!konsekvenser!

for!erhvervslivet.!Blandt!andet!påpeger!Finansrådet! i!høringssvaret
138
! til! lovforslaget,!at!der!vil!kunne!

opstå! betydelige! eventualforpligtelser! for! sambeskattede! virksomheder! som! følge! af! sambeskattede!

selskabers!mulige!manglende!skattebetaling.!Sådanne!eventualforpligtelser!må!forventes!også!at!kunne!

påvirke! de! sambeskattede! selskabers! mulighed! for! at! opnå! ekstern! finansiering.! Dermed! kan!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

135
!SKAT,!Indsatsi!og!inddrivelsesplan!2012,!2011,!side!57!og!67!

136
!LSF!173!til!L!2012.591,!side!29!

137
!LSF!173!til!L!2012.591,!side!30!

138
!Høringsskema!side!34!
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lovgivningen! på! sigt! have! indflydelse! på! selskabernes! kreditvurdering! hos! bankerne.! En! ringere!

kreditvurdering!må!alt!andet!lige!føre!til!højere!omkostninger!ved!ekstern!finansiering.!

Indførelsen! af! reglerne! vil! også! have! nogle! regnskabsmæssige! konsekvenser! for! erhvervslivet,! idet!

selskabers!årsrapport!skal!indeholde!oplysninger!om!selskabets!eventualforpligtelser.
139
!Selskaberne!er!

derfor!principielt!set!forpligtet!til!at!kortlægge!hele!koncernstrukturen!samt!de!ultimative!ejere!for!at!

fastslå!hæftelsens!omfang.!Det!kan!være!relativt!komplekst!i!større!multinationale!koncerner.!Kravet!til,!

hvor! detaljerede! oplysninger,! årsrapporten! skal! indeholde! vedrørende! eventualforpligtelser! i! form! af!

eventuelle! skattebetalinger! for! sambeskattede! selskaber,! er! endnu! ikke! afklaret.
140
! For!

administrationsselskabet! fremgår! oplysningerne! dog! allerede! af! regnskabet,! idet! forpligtelsen! er!

indregnet! i! selskabets!balance.! For!datterselskaberne! i! en! koncern!er! det! lidt!mere! kompliceret,! idet!

disse! ikke!nødvendigvis!har!adgang!til!oplysninger! i!moderselskabet!eller!de!øvrige!søsterselskaber.
141
!

Det!er!PwC’s!opfattelse,! at!datterselskaber! vil! kunne!nøjes!med!at!henvise! til! tallene,!der! fremgår!af!

moderselskabets! årsregnskab.! Såfremt! denne! opfattelse! accepteres,! vil! indførelsen! af! reglerne! ikke!

medføre!ekstra!omkostninger!ved!udarbejdelsen!af!årsregnskab.!!

Afslutningsvis! er! det! væsentligt! at! bemærke,! at! en! undersøgelse! foretaget! af! den! tidligere! regering!

viser,!at!antallet!af!multinationale!selskaber!faktisk!er!relativt!lav.!Det!viser!sig,!at!i!år!2008!udgjorde!de!

multinationale! selskaber! 5%! alle! selskaber! i! Danmark! og! kun! 1,6%! af! alle! sambeskattede! selskaber! i!

Danmark.
142
!Hertil!skal!det!nævnes,!at!der!er!anvendt!andre!opgørelsesmetoder!end!ved!Tabel!4.3,!så!

tallene!er!ikke!helt!ens!og!derfor!heller!ikke!direkte!sammenlignelige!med!tallene!ovenfor.!Ifølge!denne!

opgørelse! udgjorde! de!multinationale! selskabers! andel! af! den! samlede! indbetalte! selskabsskat! knap!

53%.!Dette!adskiller!sig!således!med!4!procentpoint!i!forhold!til!tabellen!ovenfor,!men!det!vigtige!ved!

denne! undersøgelse! er! i! højere! grad! forholdet!mellem! andelen! af!multinationale! selskaber! og! deres!

andel!af!den!samlede!selskabsskat,!end!opgørelsen!af!den!indbetalte!selskabsskat.!Det!betyder!således!

ifølge!opgørelsen,!at!ca.!5%!af!selskaberne!i!Danmark!stod!for!omkring!halvdelen!af!selskabsskatten.!De!

udenlandske! multinationale! selskaber
143
! udgjorde! i! 2008! kun! 1,2%! af! selskaberne! i! Danmark.! Disse!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

139
!Gimsing,!L!173!i!Styrkelse!af!indsatsen!mod!nulskatteselskaber,!2012,!side!7!

140
!Ramskov,!Hæftelse!i!sambeskatning,!2013,!side!8!

141
!Nielsen/PwC,!Solidarisk!hæftelse!for!selskabsskatter/kildeskatter!–!hvad!skal!oplyses!i!årsrapporten?,!2013,!

side!2!
142
!Skatteministeriet,!Handlingsplan!for!beskatning!af!multinationale!selskaber,!juni!2010,!side!10!!

143!Afgrænsningen!mellem!udenlandske!og!danske!multinationale!selskaber!er!ifølge!artiklen!foretaget!på!grundlag!

af!oplysninger!i!Amadeus,!der!er!en!regnskabsdatabase,!der!er!udbydes!af!Bureau!van!Dijk  
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udenlandske! multinationale! selskaber! stod! for! ca.! 9,5%! af! selskabsskatten! til! den! danske! stat.!

Opgørelsen! kan! på! trods! af! de! mindre! afvigelser! være! relevant! i! forhold! til! at! give! billede! af,! hvor!

mange!multinationale!selskaber,!der!befinder!sig! i!Danmark.!Opgørelsen!giver!også!et!billede!af,!hvor!

mange!af!disse!multinationale!selskaber,!der!er!udenlandske.!

På!trods!af!at!tallene!ikke!er!direkte!sammenlignelige,!er!grundlaget!for!opgørelserne!de!samme,!hvad!

angår! definitionen! af! et!multinationalt! selskab.
144
! Dermed! kan! der! konkluderes,! at! de!multinationale!

selskaber! udgør! en!meget! lille! andel! af! antallet! af! selskaber! i! Danmark.! Andelen! af! de! udenlandske!

multinationale!selskaber!er!næsten!forsvindende!lille.!Der!er!således!et!meget!stort!fokus!på!en!meget!

lille! andel! af! skattebetalende! selskaber.! Regeringens! indsats! mod! det! meget! begrænsede! ! antal!

multinationale!selskaber!rammer!dermed!rigtige!mange!andre!selskaber,!der!som!sådan!ikke!er!målet!

for! stramningerne.! Ydermere! skaber! de! multinationale! selskaber! en! kæmpe! gevinst! for! det! danske!

samfund,! idet! de! økonomisk! er! de! danske! sambeskattede! selskaber! overlegne.! De! multinationale!

selskaber!udgør!5%!af!selskaberne!i!Danmark!og!kun!1,6%!af!de!sambeskattede!selskaber,!men!står!for!

53%!af!disse!selskabers!skattebetaling.!Deres!økonomiske!performance! ligger!derfor! langt!højere!end!

den!danske.
145
!

4.3.3-Økonomiske-konsekvenser-for-det-enkelte-selskab-

For!et!givent!selskab,!der!er!placeret!i!Danmark,!vil!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!i!sambeskatning!kun!

have! konsekvenser,! hvis! selskabet! er! en! del! af! en! sambeskatning.
146
! Der! er! således! en! lang! række!

selskaber,!hvis!retsgrundlag!ikke!har!ændret!sig!som!følge!af!reglerne.!

For! et! selskab,! der! indgår! i! en! koncernstruktur! med! både! danske! og! udenlandske! selskaber,! kan!

regelændringen!have!vidtgående!økonomiske!konsekvenser,!såfremt!et!selskab!i!koncernen!bliver!ude!

af!stand!til!at!betale!sine!forpligtelser!til!SKAT.!SKAT!kan!som!beskrevet! i!kapitel!3!gå!til!ethvert!af!de!

øvrige! selskaber! i! sambeskatningen,! såfremt! inddrivelse! hos! det! pågældende! selskab! ikke! er!muligt.!

Dermed! kan! et! selskab! ende! med! at! skulle! afholde! både! egne,! men! også! et! sambeskattet! selskabs!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
144
!Et!selskab,!der!har!haft!koncerninterne!handler!på!mere!en!10!mio.!kr.!over!landegrænser.!

145
!Dansk!Energi!høringssvar!til!LSF!173!

146
!Se!nærmere!beskrivelse!af!betingelserne!for!at!være!sambeskattet!og!omfattet!af!solidarisk!hæftelse!i!kapitel!3!
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forpligtelser! over! for! SKAT.! SKAT’s! inddrivelsesmæssige! problemer! overføres! dermed! til! de! øvrige!

selskaber!i!sambeskatningen.
147
!

Lovforslaget!skal!blandt!andet!imødegå!risikoen!for,!at!et!selskab!går!konkurs!og!derfor!ikke!længere!er!

i!stand!til!at!afholde!sine!forpligtelser!over!for!SKAT,!mens!koncernens!øvrige!sambeskattede!selskaber!

muligvis!har!benyttet!sig!af!det!konkursramte!selskabs!tidligere!underskud.
148
! Ifølge!Bjarne!Gimsing

149
!

har! reglerne! deres! baggrund! i! nogle! enkelte! konkrete! sager.! Såfremt! der! forud! for! reglernes!

gennemførelse! kun! har! været! enkelte! konkrete! sager,! vil! det! formentlig! være! et! begrænset! antal!

selskaber,!der!fremover!bliver!berørt!økonomisk!af!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!i!sambeskatning.!

Derudover! tilfører! reglerne! yderligere! kompleksitet! til! reglerne! om! selskabers! skatteopgørelse! og!

skattegrundlag.! Som! nævnt! i! afsnit! 4.1.2! er! tidligere! års! nedsættelser! af! selskabsskattesatsen! blandt!

andet!blevet!finansieret!ved!en!udvidelse!af!skattebasen.!Ydermere!er!selskabsskatteloven!i!løbet!af!de!

seneste! 10! år! blevet! ændret! omkring! 60! gange,! hvilket! følger! tidligere! års! udvikling! af!

selskabsskatteloven.
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!Det!er!dermed!et!komplekst!retsområde,!der!til!stadighed!er!i!hurtig!udvikling.!

4.4-Delkonklusion-

Selskabsskatten! er! en! meget! omdiskuteret! størrelse.! Ligeledes! tillægges! selskabsskatten! forskellige!

funktioner.! Selskabsskattesatsen! er! sænket! væsentligt! gennem! de! seneste! årtier.! På! trods! af!

nedsættelserne! over! årene! er! selskabsskattens! andel! af! statens! samlede! indtægter! fra! skatter! og!

afgifter!ikke!ændret!væsentligt.!Det!kan!der!være!flere!grunde!til,!men!det!faktum!kan!være!med!til!at!

afvise,!at!en!lavere!selskabsskattesats!pr.!definition!medfører!et!lavere!provenu!til!staten.!En!grund!til,!

at!den!lavere!selskabsskattesats!ikke!nødvendigvis!medfører!et!lavere!provenu!til!staten,!kan!være,!at!

Danmark!øger!sin!konkurrencemæssige!position!i!forhold!til!landene!omkring!os,!men!også!i!forhold!til!

resten!af!verden.!Dermed!kan!den!lavere!selskabsskattesats!medføre!at!udenlandske!selskaber!vælger!

at!placere!sig!i!Danmark.!En!anden!årsag!til!det!stabile!provenu!kan!være,!at!virksomhederne!i!højere!

grad!finder!det!attraktivt!at!øge!deres!investeringer!i!Danmark.!Der!er!således!skabt!grobund!for!danske!

virksomheders!vækst!i!Danmark.!Samlet!set!må!det!dog!erkendes,!at!selskabsskatten!udgør!en!relativt!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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lille!del!af!statens!samlede!indtægter.!Debatten!om!selskabsskatten!har!derfor!formentlig!større!politisk!

betydning!end!reel!betydning!for!statens!indtægter.!

Idet! skiftende! regeringer! gennem! tiden!har! anvendt! selskabsskatten! som! trækplaster! i! konkurrencen!

om!at! tiltrække!mobil! kapital,! antages!det,! at! selskabernes! incitamenter! til! at! vælge!placering! faktisk!

påvirkes! af! landenes! selskabsskattesatser.! En! retsøkonomisk! analyse! viser,! at! selskabsskatten!

formentlig! kan! anvendes! til! at! tiltrække! selskabernes! overskud.! Den! danske! selskabsskattesats! på!

24,5%,! som! den! er! i! øjeblikket,! er! dog! langt! fra! attraktiv! for! selskaber,! der! benytter! aggressiv!

skattetænkning! som! strategi.!Disse! selskaber! vælger! lande!med!en! selskabsskattesats,! der! ligger!helt!

nede! på! ca.! 10%,! når! de! skal! vælge! placering! af! selskab! såvel! som! overskud.! De! danske! regler! om!

selskabsskat!er!dog!ikke!ubetydelig.!Selskaber,!der!faktisk!har!til!hensigt!at!drive!virksomhed!i!det!land,!

hvor!det!er!placeret,!ser! formentlig!på!selskabsskattereglerne!samlet!set.!Her!er! fradragsmuligheder! i!

lige!så!høj!grad!væsentlige.!Ligeledes!er!selskabsskattesatsen!relevant!for!de!selskaber,!der!allerede!er!

placeret! i! Danmark.!Hvis! disse! selskaber! ikke! på! sigt! skal! flytte! deres! virksomhed!ud! af! landet! for! at!

opnå!en!højere!profit!igennem!lavere!skatter,!er!Danmark!nødt!til!at!have!en!sats,!der!ikke!ligger!langt!

fra!de!øvrige!landes.!Når!selskaber!skal!vælge!placering,!er!landenes!regler!om!selskabsskatter!dog!kun!

en! af! en! række! faktorer,! der! tages!med! i! betragtning.! Adgang! til! arbejdskraft! er! også! afgørende! for!

mange!selskaber.!

Selskabsskattesatsen!er!ikke!den!eneste,!der!anvendes!til!at!påvirke!selskabernes!adfærd.!Reglerne!om!

solidarisk!hæftelse!er! indført! for!at! sikre!statens! indtægter! fremadrettet.!Regeringen!har!vurderet,!at!

reglerne!på!sigt!netop!vil!bidrage!til!at!sikre!statens! indtægtsgrundlag!ved!at!mindske!SKAT’s!tab!som!

følge! af! konkurser.! Det! står! dog! ikke! klart,! hvor! stor! en! effekt! reglerne! har! for! statens! indtægter.!

Omvendt!kan!reglerne!have!store!konsekvenser!for!erhvervslivet,!for!ikke!at!sige!de!enkelte!selskaber.!

Reglerne!kan!medføre,!at!sambeskattede!selskabers!kreditvurdering!forringes.!Ligesom!disse!naturligvis!

risikerer!at!skulle!hæfte!for!et!andet!selskabs!manglende!betaling.!Det!er!værd!at!bemærke,!at!reglerne!

har! deres! baggrund! i! enkelte! konkrete! sager.! Dette! tyder! således! på,! at! reglerne! fremover! vil! få!

økonomiske!konsekvenser!for!et!begrænset!antal!selskaber.!Disse!selskaber!kan!dog!blive!hårdt!ramt.!

!
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Kapitel-5-–-Integreret-analyse-

Denne! integrerede! analyse! har! til! hensigt! at! vurdere,! hvordan! reglerne! på! selskabsskattens! område,!

herunder!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!i!sambeskatning,!bør!være!for!at!opnå!de!resultater,!som!har!

været! hensigten! med! reglerne.! Til! denne! vurdering! anvendes! retspolitiske! overvejelser.! Retspolitik!

anses!her! for!at!være!en!videnskabelig!analyse,!der!har! til! formål!at!klarlægge,!hvordan!politiske!mål!

kan! nås! via! lovgivning,! hvor! adfærdsanalysen! er! baseret! på! økonomisk! teori.
151
! Den! retsdogmatiske!

analyse! danner! grundlag! for! disse! retspolitiske! vurderinger.! Den! økonomiske! analyse! bidrager!

herudover! til! vurderingen,! idet! selskabernes! forventede! handlemåde! som! følge! af! reglerne! er! blevet!

behandlet! i! netop! den! økonomiske! analyse.! Kapitlet! indledes! med! en! vurdering! af,! hvorledes! det!

ønskede!mål,!der!ligger!til!grund!for!reglerne!om!solidarisk!hæftelse,!kan!nås!på!en!alternative!måder.!

Herefter!foretages!en!vurdering!af,!hvorvidt!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!bidrager!til!at!nå!et!andet!

politisk! mål,! der! ligeledes! er! blevet! behandlet! i! denne! afhandling,! nemlig! målet! om! at! tiltrække!

udenlandsk!kapital.!Kapitlet!afsluttes!med!en!delkonklusion,!der!opsummerer!de!foregående!afsnit.!

5.1-Solidarisk-hæftelse-i-sambeskatning-

I!dette!afsnit!redegøres!først!for!formålet!med!bestemmelsen!om!solidarisk!hæftelse!i!sambeskatning!i!

SEL! §! 31,! stk.! 6,! 10.! –! 14.! Pkt.,! da! dette! skal! danne! grundlag! for! den! retspolitiske! vurdering.!

Efterfølgende!foretages!en!vurdering!af,!hvorvidt!disse!politiske!mål!og!hensyn!eventuelt!kan!opnås!på!

en!anderledes!og!muligvis!mere!hensigtsmæssig!måde.!

5.1.1-Formålet-med-bestemmelsen-

Reglerne!om! solidarisk! hæftelse! i! sambeskatning!blev! som!bekendt! vedtaget!med! L! 2012.591.! Loven!

blev!vedtaget!på!baggrund!af!LSF!173.!Lovforslaget!har!blandt!andet!sin!baggrund!i!en!del!af!aftalen!om!

finansloven! for! år! 2012! mellem! regeringen! (Socialdemokratiet,! Radikale! Venstre! og! Socialistisk!

Folkeparti)! og! Enhedslisten,! der! vedrører! selskabsbeskatning.! Lovforslaget! har! primært! til! formål! at!

sikre,! at! erhvervslivet!bidrager!mere! til! den!danske! velfærd.!Det!er! især!de!multinationale! selskaber,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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som!stramningerne!skal!forsøge!at!ramme.!Det!konkrete!forslag!om!solidarisk!hæftelse!skal!være!med!

til! at! hindre,! at! der! opstår! situationer,! hvor! selskaberne! ikke! betaler! de! skyldige! skatter,! som! de! er!

forpligtet!til.
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!!

Før!national!sambeskatning!var!obligatorisk,!gjaldt!der!ligeledes!regler!om!solidarisk!hæftelse!blandt!de!

sambeskattede!selskaber.!På!det!tidspunkt!kunne!kun!heliejede!selskaber!indgå!i!sambeskatningen,!lige!

som!det!naturligvis! var! frivilligt,! om!koncerner! ville!benytte! sig! af!muligheden! for! sambeskatning.!Da!

national! sambeskatning! blev! gjort! obligatorisk,! og! ejerskabskravet! blev! nedsat! til! kun! bestemmende!

indflydelse,!ansås!den!solidarisk!hæftelse!for!at!være!for!vidtgående.!Siden!da!er!der!indført!regler!om!

skattefrie! tilskud! mellem! sambeskattede! selskaber,! ligesom! der! gælder! skattefrihed! ved!

datterselskabsudbytter! og! koncernselskabsudbytter.! Disse! regler! gør! det! muligt! for! selskaberne! i! en!

koncern!at!flytte!midlerne!rundt!skattefrit.!Det!er!således!muligt!at!flytte!midlerne!væk!fra!det!selskab,!

der!hæfter!over!for!SKAT.!Dermed!kan!der!opstå!situationer,!hvor!SKAT!kun!kan!rette!sit!krav!mod!et!

selskab! i! en! koncern,! der! ikke! er! i! stand! til! at! opfylde! forpligtelsen,! mens! de! øvrige! selskaber! i!

koncernen! ikke! hæfter! for! kravet,! på! trods! af! de! tidligere! kan! have! opnået! økonomiske! fordele! ved!

sambeskatningen.
153
!SEL!§!31m!stk.!6,!10.i14.!Pkt.!skal!som!bekendt!sikre,!at!sådanne!situationer!ikke!

opstår!fremover.!

Skatteministeren! har! understreget,! at! der! ikke! kan! sættes! lighedstegn! mellem! skærpede! regler! om!

solidarisk! hæftelse! og! skatteunddragelse.
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! Regelændringerne! er! således! ikke! udtryk! for,! at!

sambeskatning!er!et!område,!hvor!der!i!større!grad!en!andre!steder!konstateres!skatteunddragelse.!

Det!væsentligste!formål!med!bestemmelsen!er!således!at!sikre,!at!sambeskattede!selskaber!samlet!set!

betaler!den!skat,!de!er!forpligtede!til!på!trods!af,!at!de!enkelte!selskaber!muligvis!har!betalt!deres!del!af!

koncernens!samlede!skat!én!gang!til!administrationsselskabet,!som!efterfølgende!er!ude!af!stand!til!at!

opfylde!sin!forpligtelse!til!SKAT,!eller!på!trods!af!at!skattekravet!vedrører!et!andet!selskab!i!koncernen.!

5.1.2-Alternativ-regulering-

L! 2012.591! har! samlet! set! primært! til! formål! at! sikre,! at! erhvervslivet! bidrager!mere! til! den! danske!

velfærd.! Dette!mål! skal! således! nås! blandt! andet! ved! hjælp! af! reglerne! om! solidarisk! hæftelse,!men!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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også!de!øvrige!tiltag! i! loven!skal!være!med!til!at!sikre!dette.!Reglerne! i! loven!er!alle!stramninger,!der!

ikke!pålægger!erhvervslivet!nye!udgifter,!men!derimod!skal!bidrage!til,!at!selskaberne!betaler!alt!den!

skat,! de! hele! tiden! har! været! forpligtet! til.! Idet! stramninger
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! har! været! nødvendige,! må! der! være!

konstateret! unddragelse! eller! forsøg! på! unddragelse! blandt! de! selskaber,! der! er! skattepligtige! i!

Danmark.! Reglerne! om! solidarisk! hæftelse! skal! i! denne! forbindelse! være! med! til! at! sikre,! at!

administrationsselskabet! i!en!sambeskatning!tømmes!for!midler,!efter!at!de!sambeskattede!selskaber!

har! indbetalt! deres! del! af! koncernens! skat,!men! før! pengene! indbetales! til! SKAT.! Umiddelbart! giver!

reglerne! om! sambeskatning! således! selskaberne!mulighed! for! at! unddrage! skat! samt! risiko! for,! at! et!

skyldigt! selskab! helt! legat! bliver! ude! af! stand! til! at! opfylde! skatteforpligtelsen! på! vegne! af! hele!

koncernen.!

Reglerne!om!sambeskatning!flytter!en!del!af!SKAT’s!arbejde!over!på!selskaberne,!idet!en!koncern!skal!

opgøre!sin!samlede!indkomst!ved!blandt!andet!at!trække!underskud!i!underskudsgivende!selskaber!fra!i!

overskudgivende! selskabers! indkomst.! Derefter! er! det! koncernens! eget! ansvar! at! sikre,! at! de!

underskudsgivende! selskaber! selv! opnår! den! skattemæssige! fordel,! der! normalt! gør! sig! gældende! i!

efterfølgende! års! overskud.! Ulempen! ved! denne! konstruktion! er! som! beskrevet! oven! for,! at! SKAT! i!

nogle!tilfælde!ikke!kan!opnå!dækning!for!sit!krav,!da!det!forpligtede!selskab!eksempelvis!kan!være!tømt!

for!midler.!En!alternativ!mulighed!for!at!mindske!det!tab,!der!kan!opstå!ved,!at!det!hæftende!selskab!i!

en!koncern!af!den!ene!eller!den!anden!årsag!er!ude!af!stand!til!at!opfylde!sin!forpligtelse!over!for!SKAT!

er!derfor!at!ophæve!reglerne!om!sambeskatning.!Således!vil!de!enkelte!selskaber!selv!stå!til!regnskab!

over! for! SKAT.! På! denne! måde! er! det! ikke! muligt! for! koncernselskaber! at! nyde! godt! af! hinandens!

underskud.!Det!vil!også!være!væsentlig!mere!omfattende!at!forsøge!at!unddrage!skat!ved!eksempelvis!

at!føre!kapitalen!ud!af!landet,!når!dette!skal!gøres!for!samtlige!selskaber!i!en!koncern.!Omvendt!vil!det!

formentlig! også! være! en! stor! ulempe! for! mange! koncerner,! der! som! netop! nævnt! nyder! godt! af!

muligheden!for!at!udnytte!underskud!i!andre!overskudsgivende!selskaber.!Denne!løsning!vil!formentlig!

også!koste!SKAT!penge!i!form!af!ubetalte!forpligtelser!eksempelvis!ved!selskaber,!der!går!konkurs.!Her!

vil!SKAT! ikke!på!nogen!måde!være! i!stand!til!at! indkræve!den!manglende!skattebetaling!andre!steder!

fra.!Samlet!set!er!det!ikke!en!holdbar!løsning!at!afskaffe!reglerne!om!sambeskatning.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Indførelsen! af! den! solidariske! hæftelse! sker! ifølge! Bjarne! Gimsing
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! på! baggrund! af! nogle! enkelte!

konkrete! sager.!Det! står! umiddelbart! ikke! klart! hvilke! sager,! og!hvor! stort! et! omfang!disse! sager!har!

haft.! Det! er! derfor! vanskeligt! at! sige! noget! om,! hvorvidt! reglerne! står!mål!med! det! bagvedliggende!

formål.!Men!alt!andet!lige!pålægges!selskaber,!der!indgår!i!en!sambeskatning!et!stort!hæftelsesansvar!

over!for!den!danske!stat.!Det!er!såvel!selskaber,!der!forsøger!at!unddrage!skat!som!selskaber,!der!har!til!

hensigt!at!betale!den!skat,!de!er!forpligtede!til,!der!rammes!af!disse!regler.!Det!er!endnu!også!uvist,!om!

SKAT!på!sigt!har!et!overskud!som!følge!af!disse!regler.!Som!angivet!i!kapitel!3!skal!SKAT!forgæves!have!

forsøgt! at! gøre! udlæg!mod! samtlige! heliejede! selskaber,! forinden! der! kan! rettes! krav!mod! ikke! heli

ejede! selskaber.! Det! kan! formentlig! blive! en! omkostningsfuld! og! langvarig! affære! at! opfylde! denne!

betingelse.!Dernæst!er!der!også!en!begrænsning!i!det!krav,!de!ikke!heliejede!selskaber!kan!mødes!med,!

nemlig!at!de!kun!hæfter!for!den!del!af!kravet,!der!svarer!til!den!del!af!deres!kapital,!der!er!ejet!direkte!

eller!indirekte!af!det!ultimative!moderselskab.!Således!vil!der!alt!andet!lige!opstå!situationer,!hvor!SKAT!

bruger!en!masse!ressourcer!på!at!forfølge!et!krav!men!ikke!opnår!fuld!dækning!for!det.!Endnu!en!gang!

er! det! væsentligt! at! holde! for! øje,! at! det! er! uvist,! i! hvor! stort! et! omfang! disse! regler! vil! komme! til!

anvendelse!og!ligeledes!hvor!ofte!behovet!for!at!rette!krav!mod!ikke!heliejede!selskaber!vil!opstå.!!

På!baggrund!af!forarbejderne!og!angivelsen!af,!at!reglerne!er!blevet!lavet!som!følge!af!enkelte!konkrete!

sager,! er! det! således! tvivlsomt,! om! reglerne! overhovedet! er! nødvendige.! Regler! er! naturligvis! ikke!

mindre!berettigede,!blot!fordi!de!sjældent!finder!anvendelse,!men!hvorvidt!reglerne!faktisk!bidrager!til!

at! sikre,! at! selskaber! betaler! de! skatter,! de! er! forpligtet! til! er! tvivlsomt.! Såfremt! multinationale!

selskaber!ønsker!at!unddrage!skat!i!Danmark!ved!at!flytte!skattegrundlaget,!er!dette!formentlig!stadig!

muligt! ved! hjælp! af! transfer! pricing.! De! selskaber,! der! ikke! bevidst! flytter! skattegrundlaget,! men!

simpelthen!mister! det! ved!eksempelvis! konkurs,! vil! naturligvis! blive!omfattet! af! reglerne,! såfremt!de!

har! et! udestående! med! SKAT.! Men! hvis! sådanne! selskaber! har! været! underskudsgivende! gennem!

længere!tid,!vil!skyldsforholdet!til!SKAT!formentlig!være!begrænset.!Der!vil!således!ikke!være!grundlag!

for!at!benytte!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!til!at!forfølge!koncernforbundne!selskaber.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5.2-Danmark-som-attraktivt-investeringsland-

I!dette!afsnit!redegøres!for,!hvorvidt!reglerne!om!solidarisk!hæftelse!har!indflydelse!på!det!politiske!mål!

at! tiltrække!og! fastholde! investeringer! i!Danmark! for!på!den!måde!at! sikre!danske!arbejdspladser!og!

indtægter!i!fremtiden.!

Selskabsskattereglerne!anvendes!i!stigende!grad!også!til!at!tiltrække!virksomheder!til!Danmark!samt!til!

at! fastholde! virksomheder! her! i! landet.! Skiftende! regeringer! har! således! forsøgt! at! gøre!

selskabsbeskatningen!attraktiv! for!udenlandske!og!danske! selskaber.!Reglerne!om!solidarisk!hæftelse!

står! i!skærende!kontrast!til!dette!formål,! idet!reglerne!kan!medføre,!at!selskaber!kommer!til!at!hæfte!

for! andre! selskabers! gæld.! Især! risikoen! for! at!minoritetsaktionærer! kommer! til! at! hæfte! for! gæld! i!

selskaber,!som!disse!aktionærer!ikke!har!nogen!indflydelse!i,!må!anses!for!at!have!den!modsatte!effekt,!

nemlig!at!Danmark!bliver!mindre!attraktivt!at!investere!i.!!

Behovet!for!overhovedet!at!indføre!en!skærpelse!som!solidarisk!hæftelse!er!stadig!tvivlsomt.!Analysen!

foretaget! i! kapitel! 4! viser,! at! de! multinationale! selskaber! udgør! en! meget! lille! del! af! selskaberne!

placeret! i!Danmark.!Omvendt!har!disse!multinationale! selskaber! stået! for! indbetalingen!af!mere!end!

halvdelen! af! den! samlede! selskabsskat.! Det! bør! derfor! overvejes,! hvorvidt! disse! regler! har! en! større!

skadegørende!effekt!ved!at!mindske!multinationale!selskabers!incitament!til!at!investere!i!Danmark,!og!

staten!derfor!går!glip!af!mulige!indtægter!fra!selskabsskat!såvel!som!andre!afledte!indtægter!fra!disse!

selskabers!tilstedeværelse,!set! i! forhold!til! formålet!med!at!sikre!et!større!skattegrundlag! i! fremtiden.!

Derudover! er! de! økonomiske! konsekvenser! for! det! offentlige! ikke! til! at! sætte! tal! på.! Reglerne! skal!

hovedsageligt! bidrage! til! at! sikre! skattegrundlaget! og! selskabernes! skattebetaling! i! samspil! med! de!

øvrige!tiltag!i!lovforslaget.
157
!

Reglerne! har! som! beskrevet! i! kapitel! 4!muligvis! en! negativ! effekt! på! selskabernes!muligheder! for! at!

opnå!ekstern!finansiering.!Dette!må!forventes!at!påvirke!udenlandske!selskabers!incitament!til!at!vælge!

Danmark! som! investeringsland.! Der! er! således! et! væsentligt! modsætningsforhold! mellem! skiftende!

regeringers!ønske!om!at!tiltrække!udenlandske!kapitalstærke!selskaber!til!Danmark!og!indførelsen!af!de!

skærpede!regler.!Derfor!bør!det!overvejes,!hvorvidt!solidarisk!hæftelse!i!sambeskatning!er!den!bedste!

måde!at!sikre!selskabernes!skattegrundlag.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En! anden! alternativ! løsningsmulighed! til! at! øge!multinationale! og! danske! selskabers! incitament! til! at!

betale!skat!til!den!danske!stat!er!at!sænke!selskabsskattesatsen.!Som!beskrevet!i!kapitel!4!er!Danmark!

netop!midt!i!en!international!konkurrence!om!at!tiltrække!kapital!blandt!andet!ved!hjælp!af!en!lavere!

selskabsskattesats.!Som!analysen!har!vist,!er!selskabsskattens!andel!af!statens!samlede!indtægter!ikke!

faldet!væsentligt!over!de!seneste!20!år!på!trods!af,!at!denne!konkurrence!har!stået!på.!Dette!må!klart!

indikere,!at!en! sænkning!af! selskabsskattesatsen! ikke!nødvendigvis!medfører!et! lavere!provenu.!Men!

som! analysen! i! kapitel! 4! også! påpeger,! må! det! forventes,! at! selskabsskattesatsen! skal! nedsættes!

markant,! hvis! denne! skal! sikre! incitamentet! til! at! placere! overskud! i! Danmark! for! multinationale!!

selskaber,! der! anvender! aggressiv! skattetænkning! som! strategi.! Med! så! markant! en! nedsættelse! af!

selskabsskattesatsen,!kan!det!dog!ikke!afvises,!at!der!vil!ske!et!fald!i!det!samlede!provenu.!

5.3-Delkonklusion-

Samlet!set!må!det!bedste!resultat!til!at!sikre!selskabernes!skattegrundlag!og!skattebetaling!i!fremtiden!

antages! at! være,! at! reglerne! om! solidarisk! hæftelse! ophæves.! Reglerne! strider! imod! de! øvrige!

økonomiske! politiske! mål! på! selskabsskatteområdet,! der! vedrører! tiltrækningen! og! fastholdelsen! af!

udenlandsk!såvel!som!dansk!kapital.!Ønsket!om!at!sikre!selskabernes!skattegrundlag!og!skattebetaling!i!

fremtiden!må!ses!i!sammenhæng!med!det!samlede!økonomiske!provenu,!staten!kan!opnå.!Indførelse!af!

skærpede! regler! oven! på! et! i! forvejen! komplekst! regelsæt! kan! som! nævnt! begrænse! selskabers!

incitament!til!at!investere!i!Danmark.!Derfor!må!statens!mulige!økonomiske!provenu!holdes!for!øje,!når!

der!skal!fastsættes!regler!om!selskabsskat.!Dette!provenu!sikres!bedst!muligt!ved!at!gøre!det!attraktivt!

for! selskaber! at! etablere! sig! i! og! betale! skat! til! Danmark! ved! blandt! andet! en! forholdsmæssig! lav!

selskabsskattesats.!Alt!andet!lige!må!så!ukomplekse!love!og!regler!som!muligt!også!forventes!at!bidrage!

til!selskabernes!retmæssige!skatteopgørelse!og!ibetaling.!
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Kapitel-6-–-Konklusion-

6.1-Gældende-ret-

I! år! 2012! vedtog! regeringen! (Socialdemokratiet,! Radikale! Venstre! og! Socialistisk! Folkeparti)! og!

Enhedslisten! L! 2012.591.! Med! denne! lov! ændredes! væsentligt! på! hæftelsen! for! selskaber! i! en!

sambeskattet! koncern.! Der! indførtes! ubegrænset! solidarisk! hæftelse! for! heliejede! selskaber! og!

begrænset!sekundær!hæftelse!for! ikke!heliejede!selskaber.!Der!har!tidligere!gjaldt!solidarisk!hæftelse!

for! selskaber! i! sambeskatning,! men! denne! strenge! hæftelse! blev! afskaffet! i! år! 2005,! da! national!

sambeskatning!blev!gjort!obligatorisk,!og!ejerkravet!for!de!omfattede!selskaber!blev!reduceret!fra!kun!

at!omfatte!heliejede!selskaber!til!også!at!omfatte!koncernselskaber,!hvor!det!ultimative!moderselskab!

direkte! eller! indirekte! besidder! bestemmende! indflydelse.! På! daværende! tidspunkt! blev! reglerne! om!

solidarisk!hæftelse!anset!for!at!være!for!strenge.!

Reglerne!er!blevet!indført!på!ny!som!en!del!af!en!indsats!mod!nulskatteselskaber.!Reglerne!skal!således!

være! med! til! at! sikre,! at! selskaber! placeret! i! Danmark! betaler! den! skat,! de! er! forpligtet! til! og! ikke!

unddrager!skat.!Dermed!er!det! i!særdeleshed!multinationale!selskaber,!stramningen!har!til!hensigt!at!

ramme.! Reglerne! har! blandt! andet! baggrund! i! enkelte! konkrete! sager,! hvor! SKAT! ikke! har! opnået!

dækning!for!sit!krav.!!

Forinden!L!2012.591!blev!vedtaget,!hæftede!selskaberne!i!sambeskatningen!kun!for!krav,!der!vedrørte!

den!del!af!indkomsten,!der!kunne!henføres!til!lige!netop!det!selskab.!Det!følger!af!gældende!ret!i!dag,!

at! samtlige! selskaber,! der! indgår! i! en! sambeskatning,! hæfter! for! koncernens! samlede! indkomstskat,!

acontoskat,! restskat! samt! tillæg! og! renter.! Derudover! hæfter! selskaberne! ligeledes! solidarisk! for!

koncernens! kildeskat.! Det! vil! således! sige,! at! SKAT! kan! rette! krav! om! betaling! af! koncernens!

forpligtelser!til!samtlige!selskaber!i!koncernen.!Der!er!dog,!som!følge!af!megen!kritik!af!det!oprindelige!

lovforslag,! vedtaget! en!differentieret! hæftelse! for! ikke!heliejede! selskaber.!Det! betyder,! at! heliejede!

selskaber!hæfter!for!samtlige!af!koncernens!manglende!skattebetalinger,!mens!ikke!heliejede!selskaber!

kun! kan!mødes!med! krav! fra! SKAT,! når! SKAT! forgæves! har! forsøgt! udlæg! hos! koncernens! heliejede!

selskaber.! Disse! ikke! heliejede! selskaber! hæfter! således! kun! subsidiært.! Der! er! ligeledes! indført! en!

begrænsning!af!omfanget!af!hæftelsen!for!ikke!heliejede!selskaber.!Disse!selskaber!kan!aldrig!hæfte!for!
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en!større!del!af!kravet!end!det,!der!svarer!til!den!ejerandel,!der!besiddes!direkte!eller!indirekte!af!det!

ultimative!moderselskab.!!

Det! er!muligt! for! omfattede! selskaber! at! komme! ud! af! den! solidariske! hæftelse! ved! at! træde! ud! af!

sambeskatningen.! Der! er! flere! måder,! hvorpå! et! selskab! kan! træde! ud! af! en! sambeskatning! blandt!

andet!ved!slag!eller!likvidation.!Det!væsentlige!er,!at!koncernens!ultimative!moderselskab!ikke!længere!

besidder!bestemmende!indflydelse!i!det!udtrædende!selskab.!Når!et!selskab!ikke!længere!er!omfattet!

af! sambeskatning,! er! det! heller! ikke! længere! omfattet! af! reglerne! om! solidarisk! hæftelse! og! hæfter!

derfor! ikke! for! andre! selskaber.! Omvendt! gælder! naturligvis! for! de! tilbageværende! selskaber! i!

sambeskatningen.! Disse! selskaber! hæfter! fortsat! for! krav! fremsat! mod! det! udtrædende! selskab!

vedrørende!manglede!betalinger!for!perioden!indtil!selskabets!udtræden.!

6.2-Effekten-af-den-ændrede-retsstilling-for-samfundet-

Sambeskatningsreglerne!er!en!del!af! reglerne! for! selskabsbeskatning.!Disse! regler! fylder!ofte!meget! i!

den! offentlige! debat,! hvor! der! er! delte! meninger! om,! hvordan! selskaber! og! især! multinationale!

selskabers!skattebetaling!sikres!bedst!muligt.!Som!følge!heraf!har!selskabsskattesatsen!været!reguleret!

en!hel! del! gange.!Den!er! gentagne!gange!blevet! reduceret.!Dette! sker! som! følge!af,! at!Danmark!er! i!

konstant!konkurrence!med!resten!af!verden!om!at! tiltrække!kapital!og! investeringer! i!en!stadig!mere!

globaliseret! verden.! De! mange! reduceringer! i! selskabsskattesatsen! har! dog! ikke! medført,! at!

selskabsskattens!andel!af!statens!samlede!indtægter!har!ændret!sig!væsentligt.!Dermed!kan!det!afvises,!

at!en!lavere!selskabsskattesats!pr.!definition!medfører!et!lavere!provenu.!Dette!indikerer,!at!strategien!

med!at!tiltrække!og!fastholde!selskaber!ved!brug!af!selskabsskattesatsen!virker.!!

Den! danske! selskabsskattesats! ligger! omkring! gennemsnittet! set! i! forhold! til! resten! af! EU.! En!

selskabsskattesats!som!den!danske!kan!ikke!anvendes!til!at!tiltrække!selskaber,!der!anvender!aggressiv!

skattetænkning!som!strategi.!Disse!selskaber!vælger! så!vidt!det!er!muligt!at!placere!deres!overskud! i!

lande! med! en! selskabsskattesats,! der! er! markant! lavere! end! den! danske.! Men! den! danske!

selskabsskattesats! er! ikke! ubetydelig! af! den! grund.!Mange! selskaber! vælger! ikke! placering! efter! den!

laveste!selskabsskattesats,!men!en!for!høj!selskabsskattesats!kan!afholde!disse!selskaber! fra!at!vælge!

Danmark!som!investeringsland,! ligesom!det!kan!give!danske!selskaber! incitament!til!at!flytte!til!andre!

mere!attraktive!lande.!
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Reglerne! om! solidarisk! hæftelse! har! ligeledes! til! hensigt! at! påvirke! selskabernes! adfærd,!men! på! en!

anderledes!måde.!Disse!regler!skal!bidrage!til,!at!koncerner!faktisk!betaler!den!skat,!de!er!forpligtet!til.!

Reglerne!kan!således!siges!at!være!en!stramning,!der!alt!andet!lige!må!påvirke!selskabernes!incitament!

til! at! vælge! Danmark! som! placering! negativt.! Reglerne! kan! være! med! til! at! forringe! selskabernes!

kreditvurdering! og! dermed! også! deres! mulighed! for! at! fremskaffe! ekstern! kapital.! De! økonomiske!

konsekvenser!for!det!offentlige!som!følge!af!reglerne!er!ikke!til!at!sætte!tal!på.!Reglerne!skal!som!sagt!

anvendes! til! at! sikre! selskabernes! skattegrundlag.! Reglerne! står! derfor! i! kontrast! til! det! overordnede!

formål! om! at! tiltrække! selskaber.! Dog! er! det! stadig! uvist,! hvor! store! konsekvenser! disse! regler! i!

realiteten!får!for!både!selskaber!og!staten.!

Samlet! set! må! den! bedste! regulering! opnås! ved! at! afskaffe! reglerne! om! solidarisk! hæftelse! i!

sambeskatning.! Reglerne! strider! mod! de! øvrige! politiske! mål! med! selskabsbeskatning,! og! den!

økonomiske! gevinst! for! staten! er! stadig! tvivlsom! eller! endog! formentlig! relativt! lille! i! forhold! til! det!

store! hele.! Reglerne! bidrager! derfor!mest! af! alt!med! yderligere! komplicerede! regler! til! et! i! forvejen!

meget!komplekst! retsområde.!Dette!må! ligeledes!anses! for!at!være! i!modstrid!med!det!overordnede!

politiske! ønske! om! at! tiltrække! udenlandske! selskaber! til! Danmark.
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fordringer,!gæld!og!finansielle!kontrakter!med!senere!ændringer!(KGL)!

• LBK!nr.!1298!af!31.!oktober!2013!om!den!skattemæssige!behandling!af!gevinster!og!tab!ved!

afståelse!af!aktier!m.v.!med!senere!ændringer!(ABL)!

• LOV!nr.!591!af!18.!juni!2012!om!ændring!af!selskabsskatteloven,!Kildeskatteloven,!

Skattekontrolloven,!skatteforvaltningsloven!og!forskellige!andre!love!(L!2012.591)!

• Lov!nr.!426!af!6.!juni!2005!om!opkrævning!og!inddrivelse!af!visse!fordringer!(L!2005.426)!

• Lov!nr.!792!af!28.!juni!2013!om!ændring!af!selskabsskatteloven,!lov!om!afgift!af!lønsum!m.v.,!

kulbrinteskatteloven!og!forskellige!andre!love.!(L!2013.792)!

Bekendtgørelser-

• BEK! nr.! 977! af! 26.! August! 2014! om! sambeskatning! af! selskaber! m.v.!

(sambeskatningsbekendtgørelsen)!

Lovforslag-

• LSF! nr.! 173! af! 25.! april! 2012! til! lov! om! ændring! af! selskabsskatteloven,! kildeskatteloven,!

skattekontrolloven,!skatteforvaltningsloven!og!forskellige!andre!love!(LSF!173)!

• LSF!nr.!121!af!2.!marts!2005!til!lov!om!ændring!selskabsskatteloven!og!andre!love!(LSF!121)!

• LSF!nr.!153!af!15.!december!2004!til!lov!om!ændring!af!selskabsskatteloven!og!andre!love!(LSF!

153)!


