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Summary  

 

 

The objective of this thesis is to evaluate the implications of the thin capitalization rules and 

Selskabsskattelovens §§ 11 B - C in Denmark. Using empirical evidence, the thesis will conduct a 

review on the legislation while including current praxis from the Danish Courts and other relevant 

material published by the Danish Tax Authorities’.   

 

A thin capitalized company is a company with a large quantity of debt in proportion to equity, from 

a controlling natural or legal person which exceeds a 4:1 debt-equity ratio. The legislation in 

Selskabsskattelovens §§ 11 B - C is some of the most complex tax rules currently used. The thesis 

will provide examples of the extent to which the legislation has added a significant administrative 

burden to thin capitalized companies.  

 

The limited interpretation contributions provided by the tax authorities will most likely cause 

difficulties for such companies, as the rules are left open to interpretation. This is one of the major 

findings of the thesis.  

  

After the review to clarify the Danish thin capitalization rules the thesis reviews the legislation in a 

European perspective. The Danish legislation regarding the consolidation rule and 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 do not correlate with EC legislation. The key issues are 

addressed in this thesis with a view to clarifying whether discrepancies can be justified in principle 

of proportionality.  

 

The thesis overall concludes that the Danish consolidation rule and Selskabsskattelovens § 11 B, 

stk. 4 are in violation of current EC legislation and concludes that the Danish legislation should be 

amended accordingly.  
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KAPITEL 1 - INDLEDNING 

1.1 Indledning 

I 1998 blev de første danske transfer pricing bestemmelser vedtaget. Vedtagelsen af transfer pricing 

bestemmelser manifisterede sig Ligningslovens § 2 (armslængde princippet) og Skattekontrollovens 

§ 3 (oplysnings- og dokumentationspligten). Herved søgte den danske stat at sikre, at der ikke sker 

udhulning af den danske stats skattegrundlag.  

 

Transfer pricing betyder på dansk ”koncerninterne afregningspriser”, og vedrører fordelingen af 

multinationale koncerners indtægter mellem de pågældende lande, hvor koncernen
1
 er 

repræsenteret. Formålet med transfer pricing bestemmelserne er, at koncerner ikke kan fordreje 

indkomstfordelingen ved at foretage dispositioner, der ikke sker på markedsmæssige vilkår, og 

selskaberne derved opnår en skrævdeling af de skattepligtige indkomster mellem de involverede 

lande.
2
 Selskaberne har, for at optimere deres indtjeningsgrundlag, interesse i at flytte indkomsten 

til det eller de lande, hvor koncernen er repræsenteret med den mest lempelige beskatning. Tynd 

kapitalisering er en variant af denne problematik, hvor selskaber søger at foretage 

skatteplanlægning og derved manipulere med indkomstfordelingen ved at hjemtage overskud i form 

af rentebetalinger i stedet for udbytter og derved indirekte flytte beskatningslandet.  

 

I Danmark blev værnsreglerne om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11 indført ved lov nr. 

432 af 26. juni 1998. Reglerne har til formål at værne mod udhulning af det nationale 

skattegrundlag som følge af selskabets finansieringsforhold.
3
 Det lukkede muligheden for 

datterselskaber etableret i Danmark for at finansiere sig med uforholdsmæssig stor fremmedkapital i 

forhold til egenkapitalen.  

 

De danske regler om tynd kapitalisering blev ændret med vedtagelsen af lovforslag nr. L 119 den 

30. marts 2004. Baggrunden for udvidelsen af den daværende selskabsskattelovs § 11 skal findes i 

EF-domstolens afgørelse i sag C-324/00.
4
 

                                                 
1
 Koncernbegrebet bliver gennemgået under afsnit 3.9 

2
 Transfer pricing i praksis, Hansen (2008, 15ff) 

3
 Tidligere havde staten benyttet sig af selskabsretlige kapitaltabsregler til modvirkning af tyndt kapitaliserede selskaber 

jf. Bundgaard (2000,5)   
4
 Lankhorst-Hohorst: Sagen drejede sig om et tysk selskab, der i 1996 havde modtaget et lån fra sit hollandske 

moderselskab på 3 mio. DEM i et forsøg på at rekonstruere datterselskabet. I 1997 og 1998 betalte det tyske selskab i alt 

ca. 250.000 DEM i renter til det hollandske moderselskab.  På grund af de tyske regler om tynd kapitalisering blev det 

tyske selskab imidlertid nægtet fradrag for renteudgifterne. Rentebetalingerne blev i stedet for anset som maskerede 
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Afgørelsen statuerede, at de tyske regler om tynd kapitalisering var i strid med etableringsretten i 

art. 43 EF og 48 EF, og da de daværende danske materielle regler havde stor lighed med de tyske, 

var det naturligt, at Danmark ligeledes ændrede reglerne for at sikre EU konformitet.
5
 Lovgiver har 

dermed haft lejlighed til at udforme en ny lovgivning, der i højere omfang end tidligere lever op til 

sit formål.  

 

Vedtagelsen af L 540 af 6. juni 2007 medførte yderlige værnsregler, og der blev gennemført 

omfattende ændringer af reglerne for beskatning af selskaber. Ændringerne havde til formål at gøre 

selskabsbeskatningen i Danmark mere robust og konkurrencedygtig. Baggrunden for ændringerne i 

2007 var, at de hidtil gældende regler ikke i tilstrækkelig grad kunne forhindre, at internationale 

koncerner placerede renteudgifter i Danmark, mens indtægterne blev placeret i udlandet. EF-

domstolens havde samtidig truffet afgørelse i Cadbury Schweppes-sag, hvilket medførte et behov 

for justering af de regler, der skal forhindre, at danske selskaber flytter deres kapital til 

lavskattelande (CFC-beskatning).
6
 De to yderlige værnsregler, der begrænser fradragsretten for 

nettofinansieringsudgifter vedrører dels et variabelt renteloft og dels om en EBIT-regel.  

 

Spørgsmålet er, om reglerne om værnsreglerne har fået den tilsigtede effekt, og om de er forenelige 

med fællesskabsretten, eller om der fortsat sker forskelsbehandling mellem danske og udenlandske 

selskaber, og i så fald om denne diskrimination eller restriktion kan begrundes tvingende med 

almene hensyn. Dette vil i det nedenstående blive behandlet.  

  

                                                                                                                                                                  
udbytteudlodninger og blev derfor beskattet med 30% i Tyskland.EF-domstolen konstaterede, at de tyske regler om 

tynd kapitalisering medførte en forskelsbehandling af det hollandske selskab i forhold til tyske selskaber, idet reglerne 

ikke havde fundet anvendelse, hvis det hollandske selskab havde været et tysk selskab. Tysklands regler om tynd 

kapitalisering udgjorde derfor en hindring af den fri etableringsret.  
5
 www.skm.dk jf. Bemærkningerne til L 119 (Lov nr. 221 af 31.03.2004); Forslag til lov om ændring af forskellige 

skattelove. afsnit 2.3.1.  
6
 L 23 af 8. oktober 2008  

http://www.skm.dk/
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KAPITEL 2 – TEORI OG METODE  

2.1 Problemformulering  

Hvilke juridiske problemstillinger har reglerne om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens §§ 11 

– 11 C medført. 

I forbindelse hermed vil følgende underspørgsmål blive besvaret: 

- Hvorledes opfylder de materielle regler i selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C hensigten for 

danske koncerner. 

- Hvordan er selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C i overensstemmelse med EU-retten, og udgør 

bestemmelserne en diskrimination eller restriktion.   

- Hvorledes bidrager retspraksis og praksis fra skattemyndighederne til forståelsen af tynd 

kapitaliserings reglerne.  

- Hvordan har de regler i Selskabsskattelovens §§ 11 B – C påvirket de omfattede selskaber.  

 

2.2 Juridisk metode  

Den juridiske analyse i nærværende afhandling udarbejdes ved benyttelse af den retsdogmatiske 

metode. Den retsdogmatiske metode har til formål at udlede gældende ret gennem systematisering, 

beskrivelse, analyse og fortolkning af retskilderne.
7
 Flere retsdogmatikere foretager dog ikke en 

konkret adskillelse af aktiviteterne, hvorfor de oftest flyder sammen. Der foretages i nærværende 

afhandling ej heller en konkret adskillelses af aktiviteterne.
8
 Den retsdogmatiske metode benyttes 

hovedsagligt i afhandlingens kapitel 2 til kapitel 7, hvor den subjektive skatteret klarlægges i SEL § 

11 – 11 C.
9
 Udover retskildehierarkiet i den retsdogmatiske metode inddrages forarbejderne og 

bemærkningerne til Selskabsskatteloven som fortolkningsbidrag. 

  

National ret må ikke stride mod EU-retten, hvor denne har kompetencenormer, da EU-retten har 

forrang
10

 og direkte virkning i national ret.
11

 Det er derfor nødvendigt at inddrage fællesskabsretten 

i analysen af SEL § 11 – 11 C, og hvorvidt bestemmelserne overholder de grundlæggende 

fællesskabsretlige bestemmelser i traktaten og almengyldige fællesskabsretlige principper såsom 

                                                 
7
 Østergaard (2003, 275)  

8
 Evald (2004, 213)  

9
 Pedersen (2006, 55) 

10
 Benævnt som lex superior i den juridiske litteratur. Nielsen (2008, 203)  

11
 Sag 6/64  Flaminio Costa mod ENEL; der omhandler en italiensk advokat, som ikke vil betale en elektricitetsregning 

til det statslige monopol. Den italienske regering gjorde gældende, at italienske dommere udelukkende skulle anvende 

italiensk ret i sin afgørelse, og således ikke spørge EU-domstolen om de enkelte italienske bestemmelser stred mod EU-

retten jf. art. 234 (tidl. art. 177). EU domstolen fastslog at EU-ret er af en anden art end folkeret og at EU-ret har 

forrang for national ret jf. præmis 7. EU retten er ”af sin egen art”- en såkaldt sui generis retssystem. 
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diskriminations- samt restrektionsforbuddet og ligeledes proportionalitetsprincippet. I forbindelse 

med klarlæggelsen af EU-retlige perspektiv vil domspraksis og præjudicielle afgørelser
12

 fra EU-

domstolen inddrages sammen med udtalelser fra generaladvokaterne.  

2.3 Afhandlingens disposition 

 I kapitel 2 indledes gældende dansk ret vedrørende tynd kapitaliserings reglerne ved klarlæggelse 

af begreberne rente, koncern, og koncernskattepligt. Herefter bliver forudsætningerne for, at 

koncerner er omfattet af SEL §§ 11 – 11 C, gennemgået. Der foretages efterfølgende en analyse af 

reglerne i SEL §§ 11 – 11 C, og hvilke problemer reglerne medfører, samt hvordan de påvirker 

danske koncerner.   

 

Det vil blive analyseret, hvorvidt de danske regler om tynd kapitalisering forskelsbehandler på en 

sådan måde, at reglerne må karakteriseres som værende uforenelige med EU-retten.  Reglerne i SEL 

§§ 11 – 11 C vil derfor blive analyseret samtidigt med, at der laves eksempler til at illustrere en 

eventuel forskelsbehandling.  

 

Nærværende afhandling vil herefter bevæge sig videre til at anskue problemstillingen fra et 

fællesskabsretligt synspunkt. I det fællesskabsretlige perspektiv inddrages EU dommene blandt 

andet Langhorst-Hohorst GmbH sagen C-324/00, og hvordan disse har påvirket art. 43 EF og 56 EF 

med henblik på de nationale regler i SEL §§ 11 – 11C.  Afslutningsvis analyseres, det hvorvidt 

Danmark kan legitimere de nuværende regler i SEL §§ 11 – 11 C i tvingende almene hensyn. 

  

                                                 
12

 Afsagt med hjemmel i art. 234 EF.  
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2.4 Afgrænsning  

Denne afhandling vil afgrænse sig fra følgende: 

- Afhandlingen vil ikke behandle tynd kapitaliserings problemstillingen i forhold til 3. lande, 

da der oftest foreligger særlige dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem disse.  

- Det er diskuteret, hvorvidt tynd kapitalisering reglerne vil være omfattet af 

voldgiftskonventionen, men på grund af dette usikkerhedsmoment vil afhandlingen ikke 

indeholde en diskussion heraf.  

- Armslængdeprincippet er ganske omfattende og omdiskuteret, men der vil i afhandlingen 

ikke blive foretaget en nærmere behandling af dette. 
13

  

- Kapitalstruktursoptimering i forbindelse med sammensætningen af selskabers optimale 

kapitalstruktur i henhold til den økonomiske teori.  

- Hvorledes er tynd kapitaliseringsreglerne udformet i resten af verdenen.  

- Hybride finansieringsordninger og deres klassificering i henhold til tynd kapitalisering. 

- Nærværende afhandling vil primært fokusere på kapitalselskaber, hvorfor andre 

selskabsformere udelukkende inddrages i forbindelse med domspraksis.   

- Omstrukturering af koncerner i et tynd kapitaliserings perspektiv.   

 

  

                                                 
13

 LL § 2 indeholder en generel regel om, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville 

fastsætte for tilsvarende transaktioner. Bestemmelsen i LL § 2 gælder for alle interne aftaler og samhandelsforhold. 

Bestemmelsen gælder alene transaktioner i forholdet mellem koncernselskaber indbyrdes og forholdet mellem personer 

og selskaber, som disse personer kontrollerer. Den gælder derimod ikke mellem andre interne parter, f.eks. 

familiemedlemmer – Wittendorff (2009, 35ff) 
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KAPITEL 3 – TYND KAPITALISERING I GÆLDENDE DANSK RET 

3.1 Indledende bemærkninger 

Bestemmelser i tidligere Aktieselskabslovens § 1, stk. 3, 1 pkt. og Anpartshaverloven § 1, stk. 3, 1. 

pkt., opremser den minimale kapitalbinding, der skal foretages ved stiftelsen af henholdsvis aktie- 

og anpartspartkapital, navnlig kr. 500.000 og kr. 80.000.
14

 Herefter kan selskabers øverste 

beslutningsorgan frit disponere over, hvordan sammensætningen mellem egenkapital og 

fremmedkapital i det enkelte selskab baseret på baseret lang række økonomiske og juridiske, 

herunder skattemæssige, overvejelser.  

 

Vælger selskabet at finansiere sig med fremmedkapital, pålægges selskabet typisk rentebetalinger
15

, 

der skal betales uafhængigt af, hvilket resultat selskabet opnår. Egenkapital derimod berettiger kun 

aktionærer til at få residual af egenkapital eller udbetalinger af eventuelt udbytte svarende til deres 

aktieandel. Den skattemæssige forskel er således, at fremmedkapital er en driftsudgift og dermed 

fradragsberettiget, mens egenkapital udloddes til aktionærerne efter fradrag af renteudgifter og skat. 

 

For at forhindre flytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet ved at etablere 

finansieringskonstruktioner, der ikke kunne have været opnået på det frie marked mellem 

uafhængige parter, hvorved de danske datterselskaber skattepligtig indkomst ikke blev unødigt 

nedbragt af renteomkostninger eller kurstab grundet selskabets kapitalstruktur, blev de danske 

regler om tynd kapitalisering udformet og indført ved lov nr. 432 af 26. juni 1998.  

 

Formålet med reglerne er at sikre, der ikke sker en udhuling af den danske stats skattegrundlag, 

således at selskaberne etablerer konstruktioner, hvor datterselskaber i Danmark finansierer sig med 

uforholdsmæssig stor fremmedkapital i forhold til egenkapitalen stillet til rådighed af en part med 

kontrollerende indflydelse f.eks. et udenlandsk moderselskab. Denne konstruktion ville være 

medvirkende til, at den reelle danske kildeskat nedbringes, hvorved der var fradrag for 

renteomkostninger eller kurstab i Danmark, men skattefrihed renteindtægter og kursgevinst i 

modtagelseslandet.
16

 

 

                                                 
14

 Det bemærkes at pr. 1.marts 2010 trådte lov nr. 470 af 12/06 2009 - Lov om aktie- og anpartsselskaber delvis i kraft, 

hvor kapitalbindingen i anpartsselskab nedsætte minimums til kr. 80.000 jf. Selskabslovens § 4, stk. 2.  
15

 Det bemærkes, at fremmed kapitalen også kan være behæftet med særlige rettigheder fx gældskonvertering 

rettigheder eller anden type for hybrid finansiering.   
16

 Forarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998. 
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De skattemæssige konsekvenser ved at vælge at finansiere et selskab med enten egenkapital eller 

med fremmedkapital kan være betydelige, når der er tale om et dansk selskab, der er kontrolleret af 

udenlandske ejere. Afgørende er den forskellige skattemæssige behandling af det vederlag, der 

betales for den kapital, der stilles til rådighed.
17

 

 

Hvis det lægges til grund, at det långivende udenlandske selskab i sit hjemland bliver beskattet af 

renteindtægterne på et niveau svarende til det danske, vil koncernen samlet set ikke have 

skattemæssige fordele ved at overfinansiere gælden på bekostning af egenkapitalen. I praksis vil 

denne forudsætning imidlertid ikke nødvendigvis holde stik, fordi det långivende selskab kan være 

hjemmehørende i et land med lavere skattesatser end de danske eller i en finansiel lavskattezone. 

Det er således ikke unormalt for store koncerner at have et internt finansieringsselskab i et 

lavskatteland, der formidler koncerninterne lån.
18

 

 

Ved finansiering med egenkapital har det låntagende selskab ikke fradragsret for vederlaget i form 

af udbyttet, mens det udbyttemodtagende selskab beskattes af udbyttet i sit hjemland efter de der 

gældende regler. Danmark vil opkræve, en på grund af dobbeltbeskatningsaftaler typisk forholdsvis 

lav, kildeskat af udbyttet, som vil blive krediteret i hjemlandets skat. Udbytte, der betales fra danske 

selskaber til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande, er dog ikke skattepligtigt i 

Danmark. 

 

Kapitlet starter med nogle indledende begrebsafklaringer, hvad der indenfor skatteretten 

karakteriserer renter, herefter behandles koncerner.  

 

3.2 Motiver til tynd kapitalisering  

Hovedmotivet til at lade datterselskaber være tyndt kapitaliserede er, at koncernens samlede 

skattepligtige indkomst kan nedbringes, ved at foretage betaling til moderselskabet i form af 

fradragsberettigede renteomkostninger frem for udbyttebetalinger, der ikke er fradragsberettigede.
19

 

Motiver til tynd kapitalisering er særlige fremkommende ved kontrolleret ejerskab, da koncernen 

som en helhed er indifferent overfor investeringsstrukturen. Det vil derfor være givtigt for 

moderselskabet, at rentebetaling fra datterselskabet er fradragsberettiget, og skattefri i 

                                                 
17

 Bundgaard (2000, 21ff)  
18

 Forarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998. 
19

 Bundgaard (2000, 48) 
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moderselskabet, hvilket ville kunne opnås ved at lave selskabskonstruktioner via af indregistrering 

af moderselskabet i skattely. Dette er modstridende med skatteneutralitetsprincippet i Danmark. 

Danske selskabskonstruktioner giver som udgangspunkt
20

 ikke skattemotiver til tynd kapitalisering, 

hvilket bliver uddybende gennemgået under afsnittet 3.12 omkring skatteneutralitet. 

 

3.3 Selskabsskattelovens § 11  

Den nuværende kodificering af tynd kapitaliseringsreglerne i Selskabsskattelovens § 11, der blev 

indført ved lov nr. 432 af 26. juni 1998 og senest ændret ved Lov 460 af 12. juni 2009, har følgende 

ordlyd:  

Hvis et selskab eller en forening: 

1. er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b, 

2. har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1, (kontrolleret gæld) og 

3. selskabets eller foreningens fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapital ved udløbet af 

indkomståret overstiger forholdet 4:1, 

kan renteudgifter og kurstab, der vedrører den overskydende del af den kontrollerede gæld, ikke fradrages. Gæld til 

fysiske personer, der er selskabsdeltagere i selskaber og foreninger m.v. omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1, 2. 

pkt. (transparente enheder), anses ikke for kontrolleret gæld. Kurstab kan dog fradrages i kursgevinst på samme lån 

i efterfølgende indkomstår. Lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne 

selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for, anses som kontrolleret gæld. Fradragsbeskæringen 

bortfalder i det omfang, selskabet eller foreningen godtgør, at lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige 

parter. Fradragsbeskæring finder alene sted, hvis den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr. 

Fradragsbeskæringen finder endvidere alene sted for den del af den kontrollerede gæld, som skulle omkvalificeres 

til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital (gæld) og egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1. 

Er der såvel koncernintern kontrolleret gæld som kontrolleret gæld til tredjemand, foretages fradragsbeskæringen 

først for den koncerninterne kontrollerede gæld og dernæst for den kontrollerede gæld til tredjemand. 

Fradragsbeskæringen foretages først for dansk kontrolleret gæld og dernæst for udenlandsk kontrolleret gæld. Der 

foretages ikke fradragsbeskæring for beløb, der kan beskattes her i landet efter § 2, stk. 1, litra d. 

Stk.2. Som gæld anses gæld i henhold til fordringer omfattet af kursgevinstloven samt konvertible obligationer. 

Gælden opgøres som kursværdien ved indkomstårets udløb.  

                                                 
20

 Der kan forekomme situationer, hvor en koncern ønsker, at et givent datterselskab ikke skal generere en positiv 

resultat f.eks. i forbindelse med overdragelser, hvor en lav goodwill beregning ønskes. Forholdet behandles ikke 

yderligt.   

http://revisor.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20061061_P2&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2009-10-26+nr+1001+Selskabsskatteloven&crumb-uri=/app/document?docguid=i8AA843352B36538EE040DF0A17657B26
http://revisor.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20061061_P2&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2009-10-26+nr+1001+Selskabsskatteloven&crumb-uri=/app/document?docguid=i8AA843352B36538EE040DF0A17657B26
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Stk.3. Egenkapitalen opgøres ved indkomstårets udløb som værdien af aktiver opgjort til handelsværdi med fradrag 

af gæld efter stk. 2. Egenkapital indskudt af ejerkredsen medregnes kun i det omfang, den forbliver i selskabet i 

mindst 2 år.  

Stk.4. Kontrolleres flere danske koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, finder stk. 1-3 

samlet anvendelse på aktiver og passiver i disse selskaber, og der bortses fra danske selskabers aktier i andre 

selskaber, der indgår i den samlede opgørelse, samt gæld og fordringer mellem disse. 1. pkt. finder kun anvendelse 

på danske selskaber, der også uden at inddrage de udenlandske aktionærer eller et eventuelt dansk ultimativt 

moderselskab kan anses for at være koncernforbundne.  

Stk.5. Stk. 1-4 gælder tilsvarende for skattepligtige omfattet af § 2, stk. 1, litra a. Ved opgørelsen af gæld og 

egenkapital efter stk. 2 og 3 indgår alene værdien af aktiver og gæld, der har tilknytning til det faste driftssted. Lån 

fra tredjemand anses som kontrolleret gæld, når hovedkontoret hæfter for lånet.  

Stk.6. Renter og kursgevinster medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for skattepligtige 

omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, hvis debitor ikke kan få fradrag for de tilsvarende beløb efter stk. 1. Dette 

gælder dog ikke for renter af lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne 

selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for. 

 

3.4 Selskabsformer omfattede af tynd kapitaliserings reglerne i Selskabsskattelovens § 11  

Omfattet af tynd kapitaliseringsreglerne er selskaber eller foreninger, der oppebærer kontrolleret 

gæld til juridiske personer, der er nævnt i Ligningsloves § 2, stk. 1, og hvor den samlede gæld i 

forhold til egenkapitalen overstiger et 4:1 forhold ved indkomstårets udløb.  

 

Selskabslovens § 11, stk. 1 nr. 1. opregnet udtømmende hvilke juridiske personer der er omfattet i 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b. Se bilag 4 for nærmere uddybning.  

 

Det fremgår af Selskabsskatteloven § 11, at de omfattede kreditorselskaber skal have hjemsted i 

Danmark, og være omfattet af selskabsskatteloven og derved skattepligtige i Danmark. Danske 

selskaber vil under normale forhold have fradrag for renteomkostninger jf. Statsskattelovens § 6 og 

kurstab jf. Kursgevinstlovens § 3 jf. Kursgevinstlovens 13 i den danske skattepligtige indkomst.  

 

Det fremgår herudover, at udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark er omfattet i 

henhold til Selskabsskatteloven § 11, stk. 5. Hvis der optages lån fra tredjemand, hvor det 

udenlandske hovedkontor hæfter for gælden, så anses gælden for at være kontrolleret.  

 

http://revisor.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG2006978_P4&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2009-10-26+nr+1001+Selskabsskatteloven&crumb-uri=/app/document?docguid=i8AA843352B36538EE040DF0A17657B26
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Reglerne om tynd kapitalisering finder ligeledes anvendelse på udenlandske registrerede selskaber, 

når ledelsens sæde er i Danmark.
21

 Det udenlandske selskab vil, som følge af selskabets sæde, være 

skattepligtig i Danmark jf. Selskabsskattelovens § 1, stk. 6. Hjemlen til beskatning efter de danske 

materielle regler skal ikke finde i Selskabsskattelovens § 11, stk. 6, men i Selskabsskattelovens § 1, 

stk. 1. 

 

Forholdet er ikke problemfrit i praksis, da selskabet ikke har adgang til det udenlandske 

regnskabsmateriale, hvorfor der skal foretages en konkret vurdering af gældsposterne er omfattet af 

kursgevinstloven jf. Selskabsskattelovens § 11, stk. 2. Selskabet skal herved opgøre kursværdien 

ultimo i indkomståret, hvorved aktiver og passiver skal værdiansættes efter de danske regler.  

Forholdet kan blive aktuelt i tilfælde, hvor selskaber der ikke er det ultimative moderselskab har 

udlån til underliggende danske selskaber.
22

 

 

Forarbejderne fremfører, at det hjemmel i selskabsskattelovens § 1 til at beskatte udenlandske 

sambeskattede selskaber.  Bundgaard fremfører modsat, at der ikke er hjemmel til at opfatte 

udenlandske sambeskatte selskaber som skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6.
23

 Dette 

til trods for, at indkomsten for ovennævnte selskaber opgøres efter de danske skatteregler samt 

medregnes til det danske sambeskattede selskabs skattepligtige indkomst. 

 

Filialer anses for at udgøre en del af hovedkontoret, hvorfor filialen ikke som udgangspunkt udgør 

et selvstændigt juridisk enhed og skattesubjekt i henhold til TfS 2009.51.SR ad spørgsmål 6. 

Filialers skattepligtige indkomst opgøres efter Selskabsskattelovens § 2.  

 

I TfS 2008.229SR betragtede Skatterådet en selvejende institution er omfattet af reglerne, og derved 

skulle betragtes som det ultimative danske moderselskab. 

 

Til fortolkningen af Selskabsskattelovens § 11 fremgår det af LSR af 29. maj 2009
24

, at 

rentefradragsbeskæringen forudsætter, at der foreligger et sikkert grundlag, og 

rentefradragsbeskæringen alene finder sted, når misforholdet mellem egenkapitalen og 

fremmedkapitalen er ”åbenbart”. I dommen giver der ikke yderlig uddybning af, hvad der skal 

forstås ved ”åbenbart”.  

                                                 
21

 Der undtagelser jf. SEL § 1, stk. 1. 3. pkt. til hovedreglen i SEL § 1, stk. 6. 1. pkt.  
22

 Bundgaard (2000, 79ff) 
23

 Bundgaard (2000. 80ff ) og Bundgaard (2001, 293ff)  
24

 www.afgoerelsesdatabasen.dk/ Journalnr. 05-00809 
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3.5 Rentebegrebet 

Det er nødvendigt med en sondring vedrørende renter, da regnskabsmæssigt kan der opnås fradrag 

for renter, der efterfølgende bliver tilbageført skattemæssigt.
 
 

 

Renter er det vederlag, der betales for at have kapital til rådighed, og renter kan afgrænses negativt, 

ved at de ikke betragtes som formue-, værdistigninger, udbytter eller afdrag på gæld.
25

 For 

selskaber er renteindtægter som udgangspunkt skattepligtige jf. Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra e 

og renteudgifter fradragsberettigede, jf. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e. 

 

Den sparsomme lovregulering betyder at rentebegrebet detaljerede regler fremgår af praksis. 

Rentebegrebet volder sjældent problemer i praksis, da der er tale om et meget smalt rentebegreb 

med nogle klare betingelser, som skal være overholdt.
26

  

 

For at der foreligger en rente i en skatteretlig forstand, skal følgende fire elementer være til stede.
27

  

1. Et vederlag for rådigheden over et pengebeløb,  

2. Beror på en retlig forpligtigelse,  

3. Beregnes som en bestemt del af det nominelle beløb, der er stillet til rådighed i perioden,  

4. Rentebetalingen skal ske løbende eller erlægges samlet.
28

  

 

Renterne kan bruges til at flytte indkomst på flere måder: 

 Inter partes (fx mellem selskaber), 

 Mellem indkomstår,  

 Mellem lande (hvorved der skal betales skat i den nationale materielle stat, der modtager den finansielle 

indtægt og omvendt), 

 Maskerede udbyttebetalinger. 

Lovgiver i Danmark, har på baggrund af ovenstående en væsentlig interesse i at begrænse eller 

opstille regler, således at danske selskabers renteomkostninger til udenlandske selskaber begrænses.   

Rentebegrebet er i offentligretlig henseende mere snævert end det privatretlige rentebegreb, og det 

offentligretlige er primært udviklet af retspraksis.
29

 

 

                                                 
25

 Winther-Sørensen (2004, 355) 
26

 Hermann (1994, 5) 
27

 UfR.1941.563H Nakskovhus  
28

 Winther-Sørensen (2004, 355) 
29

 Ibid s. 355 
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3.6 Grænsedragningen mellem egenkapital og fremmedkapital  

Det er afgørende med korrekt klassificering af egenkapital og gæld, da forholdet har betydning for 

datterselskabets fradragsret for renter og kurstab på koncernintern gæld. Hvorvidt der skal ske 

fradragsbeskæring afgøres ud fra forholdet mellem gæld og egenkapital ved opgørelsen af 

selskabets skattepligtige indkomst.  

 

3.7 Egenkapitalsbegrebet 

Afhandlingen vil i dette afsnit analysere de forskellige egenkapitalsbegreber indenfor 

regnskabsmæssig-, selskabsretlig-og selskabsretlige tilgang. Generelt er egenkapital kendetegnede 

ved, at forrentningen af den indskudte kapital sker ved udbytteudlodninger eller i form af 

værdistigninger på den pågældende underliggende aktie. Udbyttebetalinger er ikke 

fradragsberettigede for selskabet, grundet det ikke er at betragte som en driftsomkostning for 

selskabet. 

 

En aktionær kan købe en del af selskabet, hvor denne ikke kræver direkte betalinger i form af renter 

eller lignende direkte vederlag. Aktionæreren får til gengæld en aktie, som repræsenterer en andel af 

egenkapitalen, og selskabet får rådigheden over den kapital. Aktionærer modtager ikke nogen form 

for sikkerhedsstillelse for den indskudte kapital
30

, og kræver med denne begrundelse et risikotillæg 

svarende til den business
31

 og finanical risk
32

, der findes i virksomheden. Egenkapitalens 

omkostning er det afkast, aktionærerne kræver af deres investering i selskabet. Aktionærernes 

krævede afkast ligger generelt ligger over rentesatsen på selskabets gæld.
33 

 

 

Med aktierne følger den juridiske ejendomsret til selskabet med egenkapitalen, og dermed har de, 

der besidder egenkapitalen, beslutningsrettighederne til virksomheden. Aktionærerne er derfor 

villige til at acceptere en højere risiko, i form af ingen sikkerhedsstillelse, for at have disse 

rettigheder.  

 

                                                 
30

 I denne forbindelse kan bør det nævnes, at aktionærerne i forbindelse med konkurs er sidste kreditor i selskabet, hvor 

Deres ejerandel generelt repræsenterer kr. 0, da selskabet ellers vil være i likvidation situation.  
31

 Den risiko selskabet har ved at operere på et givent marked.   
32

 Den risiko selskabet har i kraft af dets kapitalstruktur.  
33

 Modigliani (1958) 
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Egenkapitalsdefinitionen er forholdsvis strømlignet, uanset hvilken begrebsramme der 

undersøges.
34

 Jens O. Elling definerer, i ”Årsrapporten” ud fra en enhedsteoretisk synsvinkel, 

egenkapital som; 

  

Aktiver  - forpligtigelser = egenkapital 

 

Egenkapitalen er residualinteressen i selskabets aktiver, der er tilbage, når forpligtigelserne er 

fratrukket. Egenkapitalen kan ud fra enhedsteorien sidestilles med fordring, og udtrykkes som 

ejerens fordring på selskabet.
35

 Egenkapital er et syntaktisk begreb ud fra den formueorienterede 

regnskabsteori, der ikke eksisterer i virkeligheden. Som følge af egenkapitalens residuale størrelse 

øges egenkapitalen ved enhver stigning i aktiverne eller nedbringelse af passiverne.  

 

Egenkapitalen kan derfor betragtes som en slags ”papirpenge”, da egenkapitalens størrelse 

afhænger af hvilke regnskabsprincipper selskabet vælger. Selskabets reelle egenkapital kan positivt 

opgøres i forbindelse ved fx likvidation. I den internationale regnskabsmæssige begrebsramme
36

 

defineres egenkapitalen i afsnit 49, litra (c), som ”egenkapitalen er den forskelsværdi, der 

forekommer, når man fra alle virksomhedens aktiver fratrækker alle dens gældsposter”.  

 

Selskabsretligt definerer Munck og Kristensen egenkapital, som ”…Værdien af selskabets aktiver 

med fradrag af dets gæld (og hensættelser)
37

…” 

 

Skatteretligt defineres egenkapital i bemærkningerne til lovforslag 101 af 1997, som ”... som 

værdien af samtlige aktiver…”.
38

 Det må implicit fortolkes, at forpligtigelser er indfriet og 

residualen er egenkapitalen. Dette medfører, at egenkapital som udgangspunkt kan opgøres som 

handelsværdien af alle bogførte og ikke-bogførte aktiver med fradrag for gælden. Dette indebærer, 

at værdien af ikke-indregnede immaterielle aktiver, som oparbejdet goodwill, skal medregnes ved 

vurdering af, om selskabet er tyndt kapitaliseret.  

 

                                                 
34

 Det skal dog bemærkes, at der opereres med forholdsvis out-dated egenkapitalsbegreb, og i nyere økonomisk 

litteratur bliver der benyttet et mere komplekst egenkapitalsbegreb. 
35

 Elling (2002, 242ff) 
36

 International Accounting Standards Committee( IASC)’s begrebsramme  
37

 Munk, Noe Selskabsformerne 5. Udgave 2007, s. 231 
38

 Note i forarbejderne 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Committee
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at egenkapitalsbegrebet benyttes næsten homogent i de 

forskellige begrebsrammer. Forskellene imellem begrebsrammerne opstår, når egenkapitalens 

konkrete størrelse skal opgøres.  

 

3.7.1 Egenkapital i henhold til SEL § 11, stk. 3. 

Som det fremgår af SEL § 11 stk. 3 ses det, at egenkapitalen opgøres som værdien af aktiver opgjort 

til handelsværdi, herunder også immaterielle aktiver med fradrag af gæld efter SEL § 11 stk. 2, som 

nævnt ovenfor. Denne opgørelser stemmer til beskrivelsen, der fremgår af bemærkningerne til L 

101, hvor som nævnt egenkapitalen opgøres ”... som værdien af samtlige aktiver…”. 

 

Det kan illustreres ved nedenstående eksempel, hvor det forudsættes, at regnskabsmæssige værdier 

er lig skattemæssige værdier:   

 

Mio. kr.  A/S 1 A/S 2 Samlet 

Investeringsejendomme  1.000 1.500 2.500 

Debitorer  100 200 300 

Likvid beholdning  10 10 20 

Realkreditgæld -800 -1200 -2.000 

Kontrolleret gæld til tredjemand -100 -200 -300 

Egenkapital  210 310 520 

      kilde: egen tilvirkning 

 

Måden hvorpå egenkapitalen opgøres på efter Selskabsskattelovens § 11 stk. 2, er ved at vurdere 

handelsværdierne på samtlige af selskabets aktiver.
39

 Der foreligger ikke en nærmere definition af, 

hvorledes begrebet aktiver skal forstås, men det må forudsættes, at det ligeledes inkluderer ikke- 

bogførte værdier såsom goodwill. Det må som udgangspunkt forudsættes på baggrund af 

fortolkningsbidraget i bemærkningerne, at der ligger en normal skattemæssig begreb bag ordlyden 

af bestemmelsen, da hvis der foreligger en handelsværdi, skal denne vurderes. 
40

 

 

Dette betyder i ovenstående, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvad handelsværdierne 

er:  

                                                 
39

 Bemærkningerne til L 119 (Lov nr. 221 af 31.03.2004) 
40

 Bundgaard (2000, 167) 
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 Investeringsejendommene skal som udgangspunkt værdiansættes efter salgspriser eller 

valuarvurdering, men det må forudsættes, at offentlig ejendomsværdi ligeledes kan 

accepteres.  

 Såfremt der ikke er hensat til tab på debitorer, må det forudsættes, at disse skal optages til 

kurs pari.  

 Likvid beholdning skal optages til kurs pari. 

Såfremt dette ikke giver anledning til nedskrivning på ovenstående aktiver, fratrækkes gælden, 

hvorefter egenkapitalen er beregnet. Det vil i ovenstående eksempel betyde, at egenkapitalen i A/S 

1 er mio. 210 kr. og i A/S 2 er egenkapitalen mio. 310 kr. 

 

Såfremt ejerkredsen direkte eller indirekte indskyder egenkapital i selskabet, skal indskuddet 

udelukkende medregnes, hvis det forbliver i selskabet i minimum to år.
41

 Denne regel er medtaget 

for at undgå, at ejerkredsen indskyder egenkapital umiddelbart før udløbet af indkomståret, hvorved 

debt – equity forholdet bringes ned til 4:1 forholdet, som efterfølgende hjemtages i starten af det 

efterfølgende indkomstår. 

 

I tilfælde af, at det efterfølgende konstateres, at egenkapitalen indskudt af ejerkredsen ikke er 

forblevet i selskabet i minimum 2 år, og selskabet derved bringes i en tynd kapitaliserings situation 

iht. Selskabsskattelovens § 11, stk. 1. 

 

 Hvorved den kontrollerede gæld overstiger egenkapitalen med 4:1 forholdet, samt at den 

kontrollerede gæld overstiger mio. 10 kr., skal selskabet anmode genoptagelse af deres 

selskabsselvangivelse for indkomståret. Såfremt selskabet ikke kan påvise, at gældsforholdet kunne 

være etableret med en uafhængig part, vil der ske fradragsbeskæring. Disse forhold vil behandles 

udtømmende under afsnit 3.14. 

 

I SKM2009.257.ØLR
42

 var et selskabs fradrag for renter af gæld til koncernforbundne selskaber og 

til en bank blevet begrænset efter reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11. Afgørende for 

omfanget af denne rentefradragsbegrænsning var opgørelsen af selskabets egenkapital, og 

skattemyndighederne havde ved opgørelsen af heraf ansat værdien af selskabets aktier i et norsk 

børsnoteret selskab til børskursen. Sagsøgeren påstod værdien af aktieposten nedsat til det beløb, 

                                                 
41

 Dette kaldes karensperioden jf. Lovforarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998  
42

 TfS 2009, 945ØLR sagen bliver nærmere gennemgået under afsnit 3.7.2 
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hvortil selskabet havde erhvervet aktierne ca. ½ år forinden, og henviste i den forbindelse navnlig 

til; 

 

 at aktierne var blevet købt på armslængdevilkår fra en uafhængig tredjemand, 

 at der ikke siden købet var indtrådt væsentlige ændringer i det norske selskabs økonomiske 

situation, samt  

 at det i en for Landsskatteretten indhentet syns- og skønserklæring var tilkendegivet, at 

aktierne i det norske selskab kun i relativt begrænset omfang blev handlet på børsen, således 

at børskursen ikke i alle tilfælde kunne anses for udtryk for handelsværdien.  

 

Landsretten fandt, at aktierne i det børsnoterede selskab i overensstemmelse med fast retspraksis 

som udgangspunkt måtte værdiansættes til børskursen, medmindre der forelå særlige 

omstændigheder. Landsretten fandt, at hverken den omstændighed, at selskabet ved overtagelse af 

en strategisk, langsigtet aktiepost havde været villig til at erhverve aktieposten til en kurs, der 

oversteg børskursen, eller det om omfanget af handler over børsen oplyste gav grundlag for at 

fravige børskursen som handelsværdi.  

 

Om opgørelse af egenkapitalen i en transparent enhed blev Ligningsrådet i SKM2005.145.LR 

spurgt, om en transparent enhed ved opgørelsen af sin egenkapital skulle medregne en fordring på 

koncernens udenlandske moderselskab jf. Selskabsskattelovens § 11, stk. 3, jf. stk. 5. Ligningsrådet 

besvarede spørgsmålet benægtende.  

 

3.7.2 Ingen eller negativ egenkapital 

Der er ikke taget stilling til, hvorledes at der sker rentefradragsbegrænsning i de tilfælde, hvor den 

opgjorte egenkapital er nul eller negativ, i bemærkningerne til L 101. Jakob Bundgraard fremfører, 

at der formodentligt ikke vil være fradrag for renteudgifter eller kurstab, da det vil være umuligt at 

henføre den kontrollere gæld til den overskydende gæld, idet begrebet ikke eksisterer i denne 

situation.
43

 

 

Ovenstående blev bekræftet i SKM2009.257.ØLR, hvor Landsretten gennemgik den skattepligtige 

indkomst for en shippingvirksomhed. Selskabet ejes af et engelsk selskab, der indgår i en koncern 

bestående af en række shippingselskaber. 

                                                 
43

 Bundgaard (2000, 126) 
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Selskabet tegnede i perioden 2. juni 2000 - 28. august 2000 aktier i det børsnoterede norske selskab 

B til overkurs. Selskabet ejede herefter i alt 18,4 % af aktiekapitalen. Den samlede anskaffelsessum 

for disse aktier beløb sig til i alt 924.544.450 kr. Selskabets gæld ved udgangen af indkomståret 

opgjort således: 

 

Bankgæld 613.568.246 kr. 

Gæld til tilknyttede virksomheder 197.984.000 kr. 

Anden gæld 5.119.640 kr. 

Gæld i alt  816.671.886 kr. 

  

Det bemærkes, at aktierne i B er noteret på børsen. Børskursen på de pågældende aktier er udtryk 

for handelsværdien ved opgørelse af selskabets skattemæssige egenkapital. Der kan derfor ikke 

lægges vægt på syns- og skønsrapporten. At selskabet har erhvervet aktierne ved tegning til 

overkurs, hvorved der er betalt en overpris for erhvervelse af en betydelig aktiepost, er i den 

forbindelse uden betydning. Selskabets aktier værdiansættes på baggrund af handelsværdierne, og 

skal derfor indgå ved opgørelsen af selskabets egenkapital med denne værdi. 

 

Ved opgørelsen af selskabets egenkapital ultimo 2000 har skattemyndigheden ved værdiansættelsen 

af selskabets aktier i B anvendt børskursen, og egenkapitalen er herefter opgjort således: 

  

Aktier i B  602.854.879 kr. 

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 129.000 kr. 

Likvide beholdninger 107.000 kr. 

Aktiver i alt 603.090.879 kr. 

Gæld - 816.671.886 kr. 

Egenkapital - 213.581.007 kr. 

  

Landsrettens afgørelse vedrørende selskabets optagelse af lån konkluderede, at moderselskabet har 

stillet en garanti for koncernen. På den baggrund måtte lånet som udgangspunkt betragtes som 

kontrolleret gæld i henhold til Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, 3. pkt. Selskabet har ikke godtgjort, 

at det kunne have opnået et lån på tilsvarende vilkår uden den stillede garanti. Renterne af det 

pågældende lån kan derfor ikke fradrages efter reglerne i Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, og den 

følgende beskæring af rentefradraget skal kun foretages for så vidt angår den del af gælden, der i 



18 

 

forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. Da selskabets gæld overstiger dette forhold, idet 

selskabets egenkapital er negativ, bliver hele rentefradraget beskåret. 

3.8 Definition af gæld 

Det fremgår af SEL § 11 stk. 2, hvad der skal opfattes som gæld i forbindelse med vurderingen i 4:1 

forholdet. Som det ses af lovteksten, anses gæld som fordringer, der er omfattet af Kursgevinstloven 

samt konvertible obligationer. I Kursgevinstloven § 1 stk. 1 nr. 1 kan det ses, at loven generelt 

omfatter alle former for pengefordringer.
44

 Konvertible obligationer er positivt nævnt, da de ikke er 

omfattet af Kursgevinstloven men fremgår af Aktieavancebeskatningsloven. Den afgørende faktor 

er, at der foreligger et retligt krav på betaling i form af penge. Dette indebærer, at følgende typer af 

pengefordringer er defineret som gæld:  

 

1. Obligationer,  

2. Pantebreve,   

3. Gældsbreve, 

4. Terminskontrakter, 

5. Aftaler om køberetter og salgsretter under hensyn til det underliggende aktiv, 

6. Andre pengefordringer,  

7. Rentefrie lån samt fordringer, der opstår ved kreditlån og/eller, 

8. Korte lejlighedslån og/eller andre tilgodehavender uden sikkerhed.  

 

Opgørelsestidspunktet for forholdet mellem gæld og egenkapital er som nævnt ved udløb af 

datterselskabets indkomstår. Gælden opgøres til kursværdi på denne dato, jf. SEL § 11, stk. 2, 2. 

pkt. Såfremt gælden foreligger i fremmed valuta, skal der foretages omregning til danske kroner ved 

udløb af datterselskabets indkomst. 
45

 

 

Det fremgår af SEL § 11, stk. 2, at konvertible obligationer ligeledes er omfattet af tynd 

kapitaliserings reglerne. Konvertible obligationer er omfattet af aktieavancebeskatningsloven jf. 

ABL § 1, stk. 1. Konvertible obligationer er kendetegnede ved, at selskabet udsteder et gældsbrev 

til fordringshaveren, og giver denne en ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet til en på 

forhånd givet konverteringskurs. Konvertible obligationer er udtryk for gæld, indtil de konverteres, 

                                                 
44

 Lovforarbejderne til lov nr. 432 af 26. juni 1998 
45

Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende sektion S.I.3.3.1.2 – Ligningsvejledningen er en manual til de lignende 

myndigheder, og derfor ikke nødvendigvis resultatet domstolene vil komme frem til. 
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hvorefter disse er blevet konverteret til aktier, hvilket nærmere bestemmes som en ejerandel af den 

residuale egenkapital.
46

 Der redegøres nedenfor for yderlige væsentlige regnskabsposter 

 

3.8.1 Hensatte forpligtigelser 

Hensættelser adskiller sig fra traditionel gæld ved, at hensættelsen på balancetidspunktet til 

stadighed indeholder et usikkerhedselement vedrørende størrelsen af forpligtigelsen samt 

forfaldstidspunktet. Dette usikkerhedselement bevirker, at udgangspunktet er, at hensættelser ikke 

udgører gæld i kursgevinstlovens forstand. Der kan dog forekomme situationer, hvor hensættelsen 

beror på en retlig forpligtigelse, f.eks. hvor der består en overenskomstmæssig forpligtigelse til at 

betale medarbejderens videreuddannelse. I dette tilfælde vil det være afgørende, om der består en 

forpligtigelse til betaling, samt at forpligtigelsens størrelse kan sandsynliggøres.  

 

Hensættelse til udskudt skat opregnes som den midlertidige forskel mellem den regnskabsmæssige- 

og den skattemæssige værdi, hvilket f.eks. kan vedrøre værdien af goodwill. Generelt gælder det, at 

der beror et retligt krav på betaling af skatter, når slutskatten er pålignet.
47

 Hensættelsen til udskudt 

skat betyder, at forfaldstidspunktet ikke er konkretiseret endnu, hvilket på balancetidspunktet ikke 

kan godtgøres korrekt. Hensættelsen til udskudt skat
48

 er i lighed med hensættelser til pension og 

ferieforpligtigelser ikke omfattet af Kursgevinstloven bestemmelser.
49

   

 

3.8.2 Andre gældsposter 

I nedenstående er andre væsentlige gældsposter opremset, men listen skal ikke anses som 

udtømmende.  

 

Vekselgæld indeholder selskabets gæld i henhold til veksler, og denne medtages som omfattet af 

Kursgevinstlovens bestemmelser. 

 

Modtagne forudbetalinger fra kunder er omfattet af Kursgevinstlovens regler i det omfang, det beror 

på en retlig forpligtigelse til at levere varen eller serviceydelsen. Jacob Bundgaard
50

 fremfører, at 

                                                 
46

 Bundgaard (2000, 149) 
47

 Ibid s. 155  
48

 Analog gør tilsvarende sig gældende vedrørende et skatteaktiv 
49

 Andre hensættelser omfatter garantier, valutaforretninger, kontrakter om varekøb, hensættelser vedrørende 

igangværende arbejder, retssager etc.  
50

 Bundgaard (2000, 158) 
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forudbetalinger i forbindelse med serviceabonnementer formodentligt ikke vil være at opfatte som 

gæld i Kursgevinstlovens forstand, idet der ikke nødvendigvis eksisterer en forpligtigelse til at 

levere af ydelsen. Dette må antages, at Jacob Bundgaard har ret.  

 

Gæld til tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder kræver opmærksomhed på 

statustidspunktet, idet disse kan udgøre den kontrollerede gæld på statustidspunktet i 

debitorselskabet. Der skal i forbindelse med opgørelsen af den kontrollerede gæld fortages intern 

eliminering af mellemværender mellem selskaberne og filialer, der indgår i en eventuel 

konsolidering jf. SEL § 11, stk. 4.  

 

Posten selskabsskat omfatter bl.a. selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret, som 

selskabet forventer at blive pålignet fra skattemyndighederne med fradrag for eventuelle 

acontobetalinger i forbindelse med behandlingen af selskabets selvangivelse. Ved at selskabet ikke 

endeligt har fået dets selvangivelse behandlet, er skatten ikke pålignet på balancetidspunktet, 

hvorfor der ikke beror en retlig forpligtigelse. Forholdet er tilsvarende hensættelserne, der er 

behandlet ovenfor, da der kan forekomme afvigelser fra den selskabsskat optaget i regnskabet 

og/eller selvangivet.
51

 Tidligere års pålignet ej betalte selskabsskat udgør en gæld i henhold til 

Selskabsskatteloven, uagtet om den er forfaldet eller ej.  

 

3.9 Koncerndefinitionen 

Det findes ingen alment accepteret juridisk definition af begrebet koncern,
52

 men indenfor 

civilretten kendetegnes en koncern traditionelt ved følgende to betingelser:  

1. Der skal være tale om minimum to fritstående selskaber.  

2. Disse to selskaber skal befinde sig under fælles kontrol.  

Disse to krav gælder som hovedregel tillige inden for skatteretten, men generelt må det dog 

fastholdes, at skatterettens koncernbegreb er uafhængigt af civilrettens koncernbegreb.
53

  

 

Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 definerer, hvorledes koncernbegrebet skal forstås i relation til tynd 

kapitalisering. Som koncernforbundne selskaber og foreninger anses i denne sammenhæng de 

konstruktioner, hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på et senere tidspunkt 

                                                 
51

 Det må fremføres, at der ikke hersker samme grad af usikkerhed som i forbindelse med hensættelser, da 

selskabsselvangivelserne oftest udarbejdes i samråd med selskabets rådgivere.   
52

 Bundgaard (2004, 1) 
53

 Bundgaard (2004, 6) 
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direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen. Selskaber er også koncernforbundne, 

hvis samme aktionærkreds direkte eller indirekte råder over mere end 50% af stemmerne i hvert 

selskab jf. KGL § 4, stk. 2.
54

 Som det ses, udgør stemmebesiddelse og aktieejerskab de centrale 

koncernstatueringsparametre i KGL § 4, stk. 2. Koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2 er betydeligt 

videre, end hvad der følger af selskabsretten og en almindelig koncernopfattelse.
55

 Den brede 

koncerndefinering skyldes, at der i skatteretten snarere fokuseres på interessefællesskab end på 

egentlig dominans i forbindelse med koncernstatueringen.
56

 

 

I civilretlig henseende er koncernbegrebet defineret i hhv. AL § 2 og APL § 3. Der er i henholdsvis 

AL § 2, stk. 2 og APL § 3, stk. 2 opregnet fem indikatorer for, at der forelægger et moderselskab. 

De fem indikatorer er sideordnede og alternative således, at én indikation udelukker de andre. Det 

selskabsretlige koncernbegreb konstituerer f.eks. koncernforbindelse, hvis et selskab har 

bestemmende indflydelse overfor et andet selskab uden at have 50% af stemmerne, men hvor der er 

så stor en spredning af aktierne, at der er etableret en praktisk majoritet jf. AL § 2, stk. 2 nr. 5.  

 

Med baggrund i denne opgaves omfang og emneområde, vil der i det følgende udelukkende blive 

anvendt det i KGL § 4, stk. 2 nævnte koncernbegreb.
57

  

 

Det faktum, at en selskabskonstruktion i dansk ret anses som en koncern, indebærer ikke 

nødvendigvis skattepligt i Danmark. 

 

3.9.1 Koncernforbundne selskabers skattepligt i Danmark  

Et selskab udgør et særskilt retssubjekt, der må bedømmes som en selvstændig enhed.
58

 For at et 

selskab udgør et selvstændigt skattesubjekt, og dermed er skattepligtig i Danmark, skal subjektet 

være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6. Bestemmelsen nævner udtømmende, hvornår selskaber er 

hjemmehørende i Danmark, og derved er underkastet fuld skattepligt.  

 

                                                 
54

 Der vil nedenfor blive givet en nærmere behandling af problematikkerne vedr. denne definition, da den giver 

anledning til fortolkningsproblemer set i forhold til SEL § 11, stk. 4.  
55

 Bundgaard (2005, 15) 
56

 Bundgaard (2005, 17) 
57

 Det er endnu overladt til national ret i hver enkelt medlemsstat at definere det indenfor sit område gældende 

koncernbegreb. Dette kan potentielt udgøre en forskelsbehandling, der er i strid med EU-retten, men dette aspekt vil 

nærværende afhandling ikke belyse. Jf. Werlauff (1999, 455) 
58

 Winter-Sørensen (2006, 374) 
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Udenlandske selskaber er skattepligtige efter de almindelige skatteregler, når virksomheden udøver 

erhverv med fast driftssted i Danmark, jf. SEL § 1, stk. 6. Ved fast driftssted forstås det sted, 

hvorfra den pågældende aktivitet fysisk udøves jf. SEL § 2, stk. 1, litra a jf. OECD´s modelaftale 

vedrørende dobbeltbeskatning artikel 5.
59

  

 

Endvidere kan selskaber med hjemsted i udlandet blive begrænset skattepligtige i Danmark på 

grund af, de udøver virksomhed i Danmark jf. Selskabsskattelovens § 2, stk. 1. Koncernselskaberne 

kan endvidere blive skattepligtige i Danmark.  

 

3.9.2 Sambeskatning af koncernforbundne selskaber  

En eventuel sambeskatning medfører ikke, at de sambeskattede selskabers subjektive skattepligt 

ophører, idet der fortsat skal selvangives et selvstændigt beregningsgrundlag, der overføres til 

sambeskatning i moderselskabet. Sambeskatningen betyder der blot, at de sambeskattede selskabers 

skat beregnes af sambeskatningsindkomsten.
60

 

 

Sambeskatning er et udtryk for lempelse i sambeskatningen og ikke ophævelse af skattepligten. 

Sambeskatning medfører, at det er muligt at modregne en negativ skattepligtig indkomst i et 

datterselskab i sambeskatningsindkomsten, hvorved der opnås en likviditetsfordel ved at 

underskuddet ikke fremføres til modregning i fremtidig positiv skattepligtig indkomst.    

 

Det har tidligere været frivilligt, hvorvidt selskaberne ønskede at blive sambeskattede såfremt 

moderselskabet besad 100 % af aktierne i datter. Dette blev ændret med L 426 af 6. juni 2006 

hvorefter der blev indført en obligatorisk national sambeskatning.
61

 

 

I Selskabsskattelovens § 31 C opregnes hvornår selskaber og filialer er koncernforbundne. Det 

bemærkes, at der benyttet regnskabslovgivningens bestemmelser fra årsregnskabsloven, hvilket 

betyder, der er sket en ændring i den hidtidige koncerndefinition. Selskaber og filialer er 

koncernforbundne, når der kan statueres bestemmende indflydelse, som: 

 

 Besidde et flertal afstemmerettighederne, 

                                                 
59

 Winther-Sørensen (2006, 299ff) 
60

 Tillæg til Skatteretten 2, 4. Udg. Kapitel 3.3 sambeskatning. 
61

 Amby (2005, 2368-2370)  
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 Retten til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i datterselskabets øverste 

ledelsesorgan, 

 Retten til at udøve bestemmende indflydelse over datterselskabets driftsmæssige og 

finansielle ledelses, 

 Retten til at råde over et flertal af stemmerettighederne, 

 Udøve bestemmende indflydelse over datterselskabets driftsmæssige og finansielle ledelse.  

Det fremgår af selskabsskatteloven §§ 31-31C, at der under visse betingelser er sambeskatning for 

koncernforbundnes selskaber. Af selskabsskattelovens § 31, stk. 1 fremgår det, at der er obligatorisk 

sambeskatning for danske koncernselskaber m.v. Muligheden for frivillig sambeskatning med 

udenlandske koncernselskaber hjemles i Selskabsskattelovens § 31A, stk. 1, såfremt der vælges 

sambeskatning med udenlandske selskaber. Sambeskatningen forekommer i to varianter;  

 

 Udenlandske selskaber der har fast driftssted i Danmark eller, 

 International sambeskatning. 

Vælges der sambeskatning med udenlandske selskaber, gælder det for samtlige koncernforbundne 

selskaber uagtet om det danske selskab er det ultimative moderselskab. Sambeskatningen medfører, 

at den skattepligtige indkomst opgøres på koncernniveau, hvorved der foretages en samlet 

opgørelse efter selskabernes indkomst
62

 korrigeret for urealiserede gevinster og tab. 

Skattebetalingen varetages af administrationsselskabet, hvilket er det ultimative danske 

moderselskab eller det øverste danske moderselskab i selskabskonstruktionen
63

.
64

 

Selskabsskatteloven § 31, stk. 6 opregner positivt de situationer, hvor et selskab kan holdes ude af 

sambeskatningen. 

 

3.10 Kontrolleret gæld 

Den anden betingelse er, at selskabet skal have gæld til de juridiske personer, der er nævnt i LL § 2, 

stk. 1 jf. SEL § 11, stk. 1 nr. 2. Gæld er kontrolleret, hvis långiver har bestemmende indflydelse 

over låntager, hvilket kræver, at långiver direkte eller indirekte har ejerskab eller rådighed over 50% 

af aktiekapitalen eller stemmerettighederne jf. LL § 2, stk. 2, 1. pkt. 

 

                                                 
62

 Det bemærkes, at datterselskaberne godt kan have en negativ indkomst, som der er fradrag for i den sambeskattede 

indkomst. I praksis løses dette ved at etablere interne mellemregninger i form af refusion af skat.  
63

 Det er ligeledes i administrationsselskabet der opkræves acontoskat jf. selskabsskattelovens § 29A. 
64

 Tillæg til Skatteretten 2, 4. Udg. Kapitel 3.3 sambeskatning. 
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Det fremgår derudover af SEL § 11, stk. 1, 3. pkt., at lån fra tredjemand, som den kontrollerende 

ejerkreds har stillet sikkerhed for, anses som kontrolleret gæld. Denne sikkerhed kan både stilles 

direkte og indirekte. Direkte sikkerhedsstillelse omfatter eksempelvis forhold, hvor et moderselskab 

kautionerer eller på anden måde stiller sikkerhed
65

 for datterselskabets lån.
66

 Udtrykket indirekte 

sikkerhedsstillelse dækker over de såkaldte back-to-back lån, hvor moderselskabet f.eks. aftaler 

med tredjemand, at denne skal yde datterselskabet et lån mod, at moderselskabet yder et lån til 

tredjemand.
67

   

 

SEL § 11, stk. 1, nr. 2 omfatter udelukkende danske og udenlandske juridiske personer, som er 

koncernforbundet med selskabet. Det må ud fra en ordlydsfortolkning vurderes, at fysiske personers 

sikkerhedsstillelse for gæld således ikke er omfattet af reglerne, idet det eksplicit er nævnt i SEL § 

11, stk. 1 nr. 2, at det kun er juridiske personer, der er omfattet.  

 

Denne fortolkning bekræftes af skatteministeren i bilag 21,
68

 som svar på et spørgsmål stillet af 

FSR i bilag 16. Fortolkningen er af flere
69

 blevet kraftigt kritiseret, fordi der i Selskabsskattelovens 

§ 11, stk. 1, 3 pkt. anvendes betegnelsen ” kontrollerende ejerkreds”, hvilket kan forstås som at 

omfatte fysiske personer. Det anføres, at hvis en fysisk persons ejerskab af to selskaber kan 

medføre, at der er tale om kontrolleret gæld de to selskaber imellem, som omtalt i 

Selskabsskattelovens § 11, stk. 1 nr. 2, så må det ligeledes antages, at fysiske personer også kan 

udgøre den ”kontrollerende ejerkreds”, som anført i SEL § 11, stk. 1, 3. pkt.. Det må dog på 

baggrund af skatteministeriets svar konkluderes, at kun juridiske personer er omfattet af SEL § 11, 

stk. 1 nr. 2, på trods af, at det ikke entydigt lader sig udlede af lovteksten. Fysiske personers 

sikkerhedsstillelse medfører derfor, at gælden ikke anses som kontrolleret gæld i relation til SEL 

§ 11.  

 

3.11 Solvenskravet 

Den tredje betingelse for at selskabet bliver fradragsbeskåret efter Selskabsskattelovens § 11 er, at 

koncernforbundne debitorselskabers fremmedkapital set i forhold til egenkapitalen, ved udløbet af 

indkomståret overstiger forholdet 4:1 jf. Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, nr. 3.  

                                                 
65

 Anden form for sikkerhed er eksempelvis støtteerklæringer. En støtteerklærings retskraftighed vil ikke blive underlagt 

nogen nærmere i behandling i nærværende afhandling. 
66

 Bemærkningerne til lov nr. 432 af 26. juni.  
67

 Ibid  
68

 Udvalgsbehandlingen til L 119 (Lov nr. 221 af 31.03.2004) 
69

 Guldmand (2005, 569)  
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3.12 Skatteneutralitet - symmetrien i dansk skatteret  

Kontrolleret gæld, som er omfattet af betingelserne i Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, vil der ske 

fradragsbeskæring af de renteudgifter og kurstab, som skal omkvalificeres til egenkapital således, at 

4:1 forholdet overholdes. For danske debitorselskaber opvejes fradragsbeskæringen ved, at de 

modsvarede renteindtægter ikke medtages i beregningen af den skattepligtige indkomst jf. 

Selskabsskattelovens § 11, stk. 6. Symmetrien i dansk skatteret gør, at tynd kapitalisering er neutral 

indenfor rent danske koncerner.
70

 Der eksisterer derfor ikke noget reelt skattemæssigt motiv til, at 

tynd kapitalisering datterselskaber i danske koncernforhold.  

 

Tynd kapitalisering reglerne er ikke nødvendigvis neutrale, såfremt der introduceres et 

grænseoverskridende koncernforhold. Forholdet vil blive behandlet under afsnit 7.5. 

 

3.13 Fradragsbegrænsningsformlen  

Fradragsbegrænsningen fremkommer ved en opgørelse af de samlede renteudgifter og kurstab, der 

svarer til forholdet mellem den del af gælden af, der overstiger 4 gange egenkapitalen og den 

samlede gæld. Formelen fremgår af bemærkningerne af Lov nr. 432 af 26. juni 1998 

 

)_(

)___())4(_(

gældSamlet

kurstabogrentersamledelenegenkapitaældgSamlet
 

 

Måden hvorpå fradragsbegrænsningsformelen er beskrevet i bemærkningerne, er ikke 

hensigtsmæssig, da der kan opstå situationer, hvor der utilsigtet sker større eller mindre 

fradragsbeskæring af renteomkostninger end, hvad der var tilsigtet og mod formålet i 

Selskabsskattelovens § 11.  

 

Lars Cort Hansen anfører kritikken i TfS 1998.569 samt i bilag 7, spørgsmål 1 til L 101, at ordlyden 

af bestemmelsen leder til ovenstående formel, hvorfor han spørger ministeren, om denne kunne 

bekræfte, at der skulle benyttes følgende formel:   

 

)___(

)_____())4((

selskabultimativetilGæld

selskabultimativetilkurstabogrenterlenegenkapitaGæld
 

 

                                                 
70

 SEL § 11, stk. 6 behandles særskilt under afsnit 3.16, idet denne skattefrihed potentielt er EU stridig.  
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Ministeriet svarer ikke spørgsmålet, men Jacob Bundgaard
71

 støtter ovenstående formel fremført af 

Lars Cort Hansen, og i Ligningsvejledningen
72

 bliver ovenstående formel ligeledes som 

beregningsmåden til rentefradragsbeskæring. På baggrund af dette vurderes det, at det er sidste 

nævnte formel, der er gældende til trods for, at det ikke umiddelbart kan læses ud af bestemmelsens 

ordlyd.  

 

Hvorfor, såfremt der tale om kontrolleret gæld såvel som ikke-kontrolleret gæld, sker der 

udelukkede rentefradragsbegrænsning på den kontrollerede del af gælden.
73

 Den kontrollerede gæld 

skal samtidigt overstige mio. 10 kr., for at der sker fradragsbeskæring i henhold til 

Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, 6. pkt.  

 

3.14 Armslængdeprincippet 

Der henvises i Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, 5. pkt. jf. Ligningslovens § 2, at der udelukkende 

foretages fradragsbeskæringen i det omfang, selskabet godtgør, at lignende finansiering kan opnås 

mellem uafhængige parter. Dette stiller ligeledes krav til selskaberne om, at dokumentationen for 

armslængdeprincippet kan opgøres pålideligt. Selskaberne skal som udgangspunkt medsende 

dokumentationen for, at finansieringen er optaget på markedsniveau bilagt selskabsselvangivelse i 

forbindelse med udfyldelse af den påkrævede blanket om ”kontrolledere transaktioner”.   

 

Dokumentationen kan være opgjort på baggrund af forskellige input, herunder bindende lånetilbud 

fra tredjepart, hvor lånevilkårene er tilnærmelsesvis ens, for at det er muligt at foretage en 

sammenligning. Det er vigtigt, at lånetilbuddet har endelig karakter, da SKAT ellers som 

udgangspunkt ikke vil anerkende et lånetilbud som dokumentation for, at armslængdevilkåret er 

opretholdt.
74

 

 

En anden metode til at dokumentere, at den betalte rente er på markedsmæssige forhold er at 

foretage en kreditvurdering af det selskab, som har modtaget lånet. En kreditvurdering kan 

foretages ved at se på de forskellige forhold, som har betydning for det låntagende selskabs 

kreditværdighed, herunder forventet fremtidige indtjeningsmuligheder, soliditetsgraden for 

selskabet osv. Også her er det vigtigt at se på vilkårene for lånet, da dette også spiller ind på den 

                                                 
71

 Bundgaard (2000, 124) 
72

 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2010-2, S.I.3.4 
73

 Bundgaard (2000, 123) 
74

 Oreby Hansen  (2008, 37ff) 
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rente, der skal betales, og derved er et vigtigt parameter for at kunne sammenligne med andre 

lignende lån. Relevante vilkår i låneforholdet er eksempelvis lånets løbetid, valuta, mulighed for 

førtidig indfrielse mv.
75

 

 

I TfS 2008.599.SR blev det godtgjort, at et dansk investeringsselskab, der havde optaget et lån hos 

deres schweiziske moderselskab. Skatterådet fandt, at selskabet havde godtgjort, at der ikke var tale 

om lån ydet på vilkår, der alene er affødt af ejerkredsens kontrollerende indflydelse. Selskabet 

kunne optage finansieringen af lignende art hos en dansk bank, som var en uafhængig 

finansieringskilde. Skatterådet konkluderede derfor, at finansieringen kunne havde været opnået 

mellem uafhængige parter i henhold til Selskabsskattelovens § 11, stk. 1, 4. pkt., hvorfor der ikke 

skete rentefradragsbegrænsning efter Selskabsskattelovens § 11.  

  

3.15 Fradragsbeskæringseksempel 

Hvis en selskabskonstruktion har nedenstående økonomiske situation, vil tynd kapitaliserings 

reglerne have følgende konsekvenser: 

 

 A/S 1 A/S 2 Konsolideret 

Koncernintern gæld til dansk ultimativt moderselskab  2.500 1.500 4.000 

Kontrolleret gæld til tredjemand 800 600 1400 

Egenkapital 400 200 600 

Renter af koncernintern gæld 65 35 100 

Renter af kontrolleret gæld til tredjemand 65 35 100 

      kilde: egen tilvirkning 

 

Det forudsættes, at det danske ultimative moderselskab er ejet af fysiske personer hjemhørende i 

Danmark.
76

 

 

Den konsoliderede enhed har en debt – equity ratio på 9:1, hvilket svarer til en solvensgrad på 10%. 

For at komme op på det krævede 4:1 forhold skal mio. 600 kr. 
77

 af gælden omkvalificeres til 

egenkapital (4:1 = 4800:1200). Der forekommer derfor alene rentefradragsbeskæring af renterne  

vedrørende mio. 600 kr. af den kontrollere gæld. 

                                                 
75

 Toftemark (2009, 57)   
76

 For en nærmere forklaring af baggrunden for denne forudsætning henvises til afsnit 2.7 om konsolidering 
77

 Egenkapitalen der skal omkvalificeres, findes ved at tage en femtedel af virksomhedens samlede værdi og så 

fratrække egenkapitalen i virksomheden (1/5x  = 5400 + 600  x = 1200, og 1200 – 600 = 600)   
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Selskabet bliver derfor rentefradragsbeskåret af: 

)___(

)__.___(

altigældetkontroller

gældetkontrollervedrrentergældetKontrollereretomkvalific
 = 22,22

5400

200600
 

 

Fradragsbeskæringen sker, da den kontrollerede gæld overstiger mio. 10 kr.  

 

Koncernen opnår hermed fradrag for mio. 177,78 kr. (100 + 100 - 22,22) af renteudgifterne, fordi 

fradragsbeskæringen alene finder anvendelse på den del af den kontrollerede gæld, som skal 

omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital overholdes 

4:1 jf. SEL § 11, stk. 1, 6 pkt.  

 

Det følger endvidere af SEL § 11, stk. 1, 7-8 pkt., hvilke parter der først bliver fradragsbeskåret. 

Hvis et selskab har kontrolleret gæld til flere parter, finder følgende prioritering anvendelse:  

 

1.  Dansk gæld  

2.  Udenlandsk gæld  

3.  Dansk gæld til tredjemand  

4.  Udenlandsk kontrolleret gæld til tredjemand.  

 

Fordelingen af fradragsbeskæringen de to selskaber imellem skal foretages på baggrund af deres 

respektive andel af renteudgifterne.
78

 I ovenstående eksempel vil fradragsbeskæringen alene ramme 

den koncerninterne gæld, hvor de konsoliderede selskaber kun vil opnå fradrag for mio. 77,78 kr. 

(100-22,21). Fradragsfordelingen bliver således, at A/S 1 får fradrag for mio. 50,56 kr. 

((22,21*0,65)-65) og A/S 2 får fradrag for mio. 27,22 kr. ((22,21*0,35)-35).  

 

I henhold til ovenstående så sker der først omkvalificering af dansk kontrolleret gæld, og da hele 

omkvalificeringen til egenkapital kunne indeholdes heri, foretages der ikke omkvalificering af den 

kontrollerede gæld til tredjemand.  

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at såfremt at egenkapitalen er nul eller negativ, så bliver de 

omfattede selskaber rentefradragsbeskåret i det omfang, at der skal omkvalificeres kontrolleret gæld 

til 4:1 debt/equity ratioen.   

 

                                                 
78 

Supplerende spørgsmål vedrørende Lov nr. 221 af 31.03.2004 - Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. 

http://www.skm.dk/love/vedtagne/2423.html?rel
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Det skal i denne forbindelse bemærkes, ved at datterselskaberne bliver rentefradragsbeskåret mio.  

22,22 kr., så er det modsvaret af skattefrihed i henhold til ovenstående afsnit om skattesymmetrien, 

i det ultimative danske moderselskab. Udfaldet havde været et andet, såfremt det ultimative 

moderselskab ikke havde været hjemhørende i Danmark.  

 

3.16 Konsolideringsreglen 

Såfremt flere koncernforbundne selskaber kontrolleres af samme ejerkreds, finder reglerne om tynd 

kapitalisering samlet anvendelse for disse selskaber jf. Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 1. pkt.. 

Debt-equity ratioen skal således opgøres samlet for de koncernforbundne selskaber for at kunne 

afgøre, om disse er tyndt kapitaliserede. Det er vigtigt at foretage en skarp sondring mellem 

horisontale og vertikale selskabskonstellationer, når der diskuteres konsolidering. Konsolidering er 

kun tiltænkt at forekomme ved vertikale selskabskonstellationer. Konsolideringsreglen blev indført 

ved lov nr. 101 fra 1998 for at hindre omgåelse af reglerne nævnt i Selskabsskattelovens § 11, stk. 

1-3. Uden en supplerende regel, som den nævnt i Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, ville en koncern 

ved at indskyde yderligere selskaber kunne udtynde kapitalen, samtidig med at forholdet mellem 

gæld og egenkapital opretholdes i det enkelte datterselskab.
79

 Dette kaldes for kaskade effekten.  

 

Det vil nedenfor blive analyseret, hvorvidt det er lykkedes for lovgiver at udforme et regelgrundlag, 

der er i tråd med hensigten. Det vil efter en indledende begrebsklarlægning blive belyst, hvilke 

implikationer regelgrundlaget har på vertikale selskabskonstruktioner. Derefter vil det blive 

analyseret, om konsolideringsreglen tillige finder anvendelse på horisontale konstruktioner, hvilket 

vil være i strid med hensigten. Slutteligt analyseres mulighederne for, at danske selskaber nemmere 

end udenlandske kan omgå konsolideringsreglen.  

 

3.16.1 Konsolideringsbegreber   

Indledningsvis er det afgørende at få klarlagt, hvornår der i relation til konsolideringsreglen 

foreligger en koncern. Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 1. pkt. henviser til Kursgevinstlovens § 4, 

stk. 2 som sit kriterium til fastlæggelse af koncernforbindelsen. Ifølge Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 

eksisterer en koncern, når det er den samme aktionærkreds, der direkte eller indirekte ejer aktierne i 

debitorselskabet. Der vil derved være tale om samme kreds af juridiske eller fysiske personer, der 

besidder kontrollen. 

                                                 
79

 Bemærkningerne til lov nr. 432 af 26. juni 1998  
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Af Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2 pkt. fremgår det, at Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 1. pkt. 

kun finder anvendelse på danske selskaber, der uden at inddrage udenlandske aktionærer eller et 

dansk ultimativt moderselskab anses for at være koncernforbundne. Dette indebærer, at der skal 

bortses fra nogle aktionærer, når det vurderes, om betingelser i Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 er 

opfyldt. Idet Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt. på denne måde ser bort fra visse aktionærer, 

er der hermed ikke længere nødvendigvis tale om den samme aktionærkreds som forudsat i 

Kursgevinstlovens § 4, stk. 2, hvilket får betydning for en evt. konsolidering.  

 

Det er vigtigt at påpege, at SEL § 11, stk. 4 ikke ændrer på, hvilke selskaber der anses for 

koncernforbundne. Bestemmelsen regulerer alene, hvornår konsolideringen sker i forhold til en evt. 

fradragsbeskæring mellem de forbundne koncernselskaber. 

 

3.16.2 Udenlandske aktionærer 

Begrebet udenlandske aktionærer indeholder i denne henseende både juridiske og fysiske personer. 

I en dansk koncern ejet af udenlandske aktionærer skal de danske selskaber kunne betragtes som 

koncernforbundne uden at inddrage disse aktionærer for, at der foretages en konsolidering. Dette 

indebærer, at det nævnte kontrolkriterium fortsat skal kunne opfyldes uden at inddrage udenlandske 

aktionærer. 

  

3.16.3 Dansk ultimativt moderselskab 

Begrebet dansk ultimativt moderselskab skal forstås som et dansk moderselskab, der ikke er 

kontrolleret af udenlandske selskaber. Herudover skal det danske moderselskab have 

datterselskab(er) i Danmark, og disse kan være virksomme indenfor flere separate områder af 

koncernen. I rene danske selskabskonstruktioner skal derfor alene foretages konsolidering, hvis 

betingelserne i Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 er opfyldt, selvom der bortses fra det danske ultimative 

moderselskab i henhold til SEL § 11, stk. 4, 2. pkt. 

 

Det er omdiskuteret, hvorvidt en fond kan være indeholdt i begrebet ultimativt dansk moderselskab.  

Jacob Bundgaard anfører, at fonde ikke rummes i begrebet ”ultimative danske moderselskab”, 

hvorfor de må anses som fritaget for SEL 11, stk. 4, 2. pkt.
80

 Skatteministeriet har imidlertid ved 

                                                 
80

 Bundgaard(2004B, 433) 
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besvarelsen af supplerende spørgsmål vedr. lovforslag 119 af 2003 anlagt den fortolkning, at en 

fond godt kan indeholdes i begrebet dansk ultimativt moderselskab.
81

 Dette begrundes med, at SEL 

§ 11, stk. 4 henviser til Kursgevinstlovens § 4, stk. 2, der i sin definition af koncernforbundne 

selskaber eksplicit nævner fonde i stk. 2 nr. 3 - 4. På baggrund af den forskel, der er i 

retskildeværdien mellem skatteministeriets udtalelser og juridisk litteratur, må det lægges til grund, 

at fonde godt kan være indeholdt i begrebet ultimativt dansk moderselskab. Dette til trods for at en 

fond typisk ikke anses som et selskab i den skatteretlige terminologi.
82

  

 

3.16.4 Konsekvenserne af ejerkredsproblematikken  

Forskellene i indholdet mellem dansk ultimativt moderselskab og udenlandske aktionærer medfører, 

at der foretages konsolidering i langt flere tilfælde, når en dansk koncern er ejet af fysiske personer 

hjemhørende i Danmark end, hvis ejerkredsen består af udenlandske aktionærer.
83

 Baggrunden for 

forskellen skal findes i henvisningen til Kursgevinstlovens § 4, stk. 2, der netop fastlægger, at der er 

tale om en koncern, hvis det er den samme kontrollerende ejerkreds, der ejer selskaberne. Men da 

både udenlandske fysiske og juridiske personer er undtaget i Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2 

pkt., vil der hyppigere blive set bort fra udenlandske kontrollerende aktionærer med manglende 

konsolidering til følge.  

 

3.16.5 Vertikal konsolidering 

En problemstilling, som koncernbegrebet i Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 påfører 

konsolideringsreglen, er, hvorledes vertikale koncerner skal konsolideres. Dette kan illustreres med 

følgende eksempel. En koncern består af to selskaber, hvor A/S 1 er dansk ejet, og det forudsættes, 

at der foreligger en kontrolleret gæld mellem A/S 1 og A/S 2.  
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A/S 1 er det danske ultimative moderselskab, og ifølge Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt. 

skal der derfor ses bort fra dette således, at A/S 1 og A/S 2 ikke konsolideres. Problemet opstår, 

hvis ejerkredsen er fysiske personer hjemmehørende i Danmark. A/S 1 og A/S 2 er således at 

betragte som koncernforbundne efter Kursgevinstlovens § 4, stk. 2., idet udelukkende 

moderselskaber, og ikke fysiske personer, anses som ejere, der ikke skal medtages jf. 

Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt.. Efter ordlyden i Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, der 

anvender ordene ”danske selskaber” og ”dansk ultimativt moderselskab”, må det dog konkluderes, 

at A/S 1 ikke skal konsolideres med A/S 2. Det skyldes, at A/S 1 ikke både kan være dansk 

ultimativt moderselskab og et selskab, som skal konsolideres på trods af den opfyldte 

koncernforbindelse i Kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Dermed bliver denne koncern ikke konsolideret 

på trods af, at den har vertikal karakter, hvilket er i strid med hensigten med lovgivningen om, at 

vertikale konstruktioner skal konsolideres.    

 

Konsekvenserne af henvisningen til Kursgevinstlovens 4, stk. 2, i Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 

1 pkt. kan belyses yderligere ved hjælp af eks. 2 og 3. 

 

 

A/S 2 

 

A/S 3 

A/S 1 

Eksempel 3 

 

A/S 2 

 

A/S 3 

Udenlandsk 

moder 

Eksempel 2 

 

A/S 1 

 

A/S 2 

Eksempel 1 
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I eksempel 2 skal bortses fra alle udenlandske aktionærer, og fordi disse ejer A/S 1 direkte og A/S 2 

indirekte, resulterer det i, at der ikke et tale om en koncern, og der skal derfor ikke foretages 

konsolidering.
84

 Dette er klart i strid med bestemmelsens hensigt, da den jo netop tilsigter, at 

vertikale selskabskonstruktioner som denne konsolideres.  

 

I eksempel 3, hvor det er en rent dansk koncern, ses der bort fra det danske ultimative 

moderselskab. Hvis aktionærkredsen i A/S 1 består af fysiske personer, som er hjemmehørende i 

Danmark, vil A/S 2 og A/S 3 være koncernforbundne og skal konsolideres. Dette resultat er i 

overensstemmelse med lovændringens formål.  

 

3.16.6 Horisontal konsolidering 

Et andet problem med loven er, at selskaber der er placeret horisontalt i forhold til hinanden 

indenfor en koncern, i visse tilfælde konsolideres. Dette vil blive påvist i det følgende.  

 

 

             

 

I eksempel 4 skal der ses bort fra de udenlandske aktionærer, hvilket betyder, at der ikke er tale om 

en koncern og dermed ingen konsolidering. Dette er helt i tråd med lovgivningens hensigt. Derimod 

vil A/S 2 og A/S 3 i eksempel 5 blive betragtet som koncernforbundne, hvis A/S 1’s aktionærkreds 

udgøres af fysiske personer hjemmehørende i Danmark. Konsolideringsreglen opfylder på dette 

område ikke sit formål, idet der sker konsolidering af horisontalt placerede datterselskaber.
85

 

  

Eksemplet kan udvides, så det indeholder flere elementer. 

 

                                                 
84

 Der henvises til diskussionen i afsnit 7.5. 
85

 Det vil under afsnit 7.5 blive behandlet om, hvorvidt denne forskelsbehandling er EU konform. 
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I henhold til Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt. skal der bortses fra de udenlandske 

aktionærer, hvilket indebærer, at det er A/S 1, der udgør den fælles aktionærkreds. A/S 1 ejer A/S 2 

og A/S 3 direkte og A/S 4 indirekte, hvilket betyder at disse tre sidstnævnte selskaber skal 

konsolideres. Dette er igen i strid med lovens formål om udelukkende at ville ramme vertikale 

konstruktioner. Hvis loven skulle have fungeret efter hensigten, skulle det kun være A/S 3 og A/S 4, 

der blev konsolideret.   

 

Jacob Bundgaard påpeger endnu en problemstilling i denne sammenhæng.
86

 Han mener, at der kan 

være tvivl om, hvorvidt der skal bortses fra A/S 1 i ovenstående eksempel, da dette udgør det 

ultimative danske moderselskab, efter der er bortset fra de udenlandske aktionærer. Denne 

fortolkning må ud fra ordlyden af Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt. siges at være fejlagtig. 

Af bestemmelsen fremgår det, at 2. pkt. alene finder anvendelse på danske selskaber, der også uden 

at inddrage udenlandske aktionærer ELLER et eventuelt dansk moderselskab kan anses for at være 

koncernforbundne. Forholdet vil blive behandlet uddybende under afsnit 7.5  

 

Konsekvenserne ved at det udenlandske moderselskab udskiftes med at dansk ultimativt 

moderselskab blev givet i udvalgsbehandlingen til lov nr. 119 fra 2004.
87

 Også i dette tilfælde bliver 

                                                 
86

 Bundgaard (2004B, 435) 
87

 Udvalgsbehandlingen til L 119 Lov nr. 221 af  31.03.2004, Finansministeren blev stillet et spørgsmål af 

Realkreditrådet i bilag 20, og ministerens svar i bilag 37. 
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to separate virksomhedsgrene konsolideret. Ved fortolkningen af Selskabsskattelovens § 11, stk. 4. 

jf. Kursgevinstlovens § 4, stk. 2, må det antages, at grundet den ”fælles aktionærkreds” vil 

konsolideringen ske af de samme tre selskaber, hvilket er i strid med lovgivningens formål.
88

 I dette 

eksempel er det blot det ultimative danske moderselskab, der skal bortses fra. 

 

3.16.7 SKM.2010.8.SR  

Skatterådet svarede SKM.2010.8.SR
89

 på en anmodning om et bindende ligningssvar vedrørende 

tynd kapitaliseringsreglerne. En koncern driver finansieringsvirksomhed med udlån af forbrugslån 

til forbrugere og privatpersoner. Koncernen er forretningsmæssigt opdelt i to forretningsgrene med 

henholdsvis udlånsforretning (A/S 2) og andre administrative tjenester (A/S 7). 

 

Koncernen kan illustreres således:   

 

Der kan etableres koncernforbindelse efter Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 mellem alle de 

ovenstående selskaber. Koncernen har stillet kaution for A/S 2, A/S 3 og A/S 5 overfor selskabets 

bankforbindelse. 

 

Skatterådet kommer med følgende redegørelse vedrørende konsolideringsreglen:  

 

                                                 
88

 Bundgaard (2004B, 434) 
89

 TfS 2010.127 
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Som anført er kursgevinstlovens § 4, stk. 2, styrende for omfanget af konsolideringen. Det er således 

alle selskaber i E-koncernen (red. A/S 2), der skal konsolideres efter § 11, idet H A/S (red. A/S 0) er det 

ultimative moderselskab for koncernen. 

 

Ved konsolideringen bortses der fra moderselskabets aktiebesiddelser samt fordringer og gæld mellem 

disse. Formålet med denne bestemmelse var at undgå, at selskaber kunne indskyde yderligere 

mellemholdingselskaber og derved udtynde kapitalen, uden at § 11 kommer i anvendelse 

  

Jesper Anker Hansen fremfører i TfS 2010,564, at der implicit må forudsættes, ved at det ikke 

konkret blev nævnt i ligningssvaret, at A/S 7 og de underliggende selskaber ikke medgår i 

konsolideringen. Han begrunder det med, at det i afgørelsen ligger implicit i afgørelsen, at de to 

delkoncerner A/S 2 og A/S 7 udgør to forskellige virksomhedsgrene i koncernen, og hensigten med 

Selskabsskattelovens § 11, stk., 4, 2. pkt. er at sikre, at konsolideringsreglen alene anvendes 

indenfor den enkelte virksomhedsgren i henhold til lovens forarbejder.
90

   

 

Nærværende forfatter er ikke af samme overbevisning som Jesper Anker Hansen, og hvis 

Skatterådets ligningssvar læses, så fremgår det, at øverst i beskrivelsen af de faktiske forhold, at 

selve tynd kapitaliserings spørgsmålet vedrører selskaberne A/S 3 og A/S 4. På denne baggrund 

synes det ikke rimeligt at konkludere, at der ikke vil ske konsolidering af A/S 1 og de underliggende 

selskaber. Dette fremgår ligeledes, hvis lovens ordlyd læses, og det fremgår af Selskabsloven § 11, 

stk. 4, 2. pkt. Det fremgår, at bestemmelsen alene finder anvendelse på danske selskaber uden at 

inddrage et eventuelt dansk moderselskab kan anses for at være koncernforbundne.  

 

Vedrørende sikkerhedsstillelsen i konsolideringen udtaler Skatterådet: 

 

Forholdet har været drøftet telefonisk med Skatteministeriet, der har bekræftet, at de tilsvarende 

fortolker konsolideringsreglen på denne måde. Derfor vil sikkerhedsstillelse fra konsoliderede selskaber 

ikke skulle indgå ved opgørelse af rentebegrænsning  

 

Skatterådet konkluderer ikke overraskende, at sikkerhedsstillelse i konsolideringen ikke medfører 

rentefradragsbeskæring.  

 

                                                 
90

 Hansen (2010, 2746) 
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3.17 Omgåelse af konsolideringsreglen 

Ovenstående fortolkning af konsolideringsreglen medfører, at danske koncerner problemfrit kan 

undgå at blive rentefradragsbeskåret.
91

 Hvis der tages udgangspunkt i eksempel 6, kan danske 

koncerner indskyde et tomt anpartsselskab i toppen af koncernstrukturen. Aktierne i A/S Holding 

kan så via en skattefri aktieombytning overføres til det nystiftede selskab, hvorved det nystiftede 

selskab ud fra skattemyndighedernes fortolkning vil blive betragtet som det ultimative danske 

moderselskab. Dette medfører, at alle de øvrige selskaber konsolideres, og da der ikke foreligger 

nogen kontrolleret gæld mellem det nye anpartsselskab og A/S Holdning, sker der ingen 

rentefradragsbeskæring!
92

  

 

En anden mulighed er, at den danske koncern bytter sikkerhedsstillelser ud med ekstern 

lånoptagelse, hvorved det er det sikkerhedsstillende selskab, der optager lånet. Lånet videreudlånes 

til debitorselskabet, og derved undgås negative konsekvenser af rentefradragsbeskæringen. Dette 

skyldes, at skattesymmetrien mellem rentefradragsbeskæringen hos debitor modsvares af 

skattefrihed af renteindtægter i det koncernforbundne kreditorselskab jf. SEL § 11, stk. 6. 
93

  

 

Ud fra hensynet til kompleksiteten i de forskellige løsningsforslag vurderes det, at metoden med at 

indskyde et holdingselskab øverst i selskabskonstruktionen umiddelbart er det mest fordelagtige. 

Den forretningsmæssige valgte selskabskonstruktion ændres ganske vist formelt, men 

konstruktionen forbliver reelt uændret med separate virksomhedsgrene.  

 

3.18 Delkonklusion  

Reglerne omkring de traditionelle tynd kapitaliseringsregler har været gældende siden 

ikrafttrædelsen af lov nr. 432 af 26. juni 1998 fra indkomståret 1999, hvorfor disse i praksis burde 

forvolde minimale problemstillinger, da det er gamle regler. Problemet med udformningen af 

regelsættet er, at der til stadighed ikke kommet en endelig afklaring på helt essentielle og væsentlige 

forhold i Selskabsskattelovens § 11.  

 

                                                 
91

 Problemstillingen med omgåelse vil ligeledes blive belyst i et EU- retligt perspektiv under afsnit 3.3  
92

 Guldmand (2005, 571) 
93

 En anden mulighed ville være at fusionere hele selskabet, men dette kan ødelægge selskabsdynamikken   
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Fortolkningen af ordlyden vedrørende konsolideringsreglen vil afstedkomme et andet resultat end, 

hvad der er hensigtsmæssige. Den seneste retspraksis er et skridt i den rigtige retning, og kan bruges 

som fortolkningsbidrag ved forståelse af de traditionelle tynd kapitaliseringsregler.  

 

Hvis en udelukkende dansk koncern anskues, så har reglerne ikke den store effekt, da en eventuel 

fradragsbeskæring af renteomkostninger eller kurstab vil modsvares af skattefrihed i det ultimative 

danske moderselskab. Reglerne har derved på dansk koncernbasis minimal betydning som følge af 

den obligatoriske nationale sambeskatning.  

 

Selskaber omfattet af tynd kapitaliseringsreglerne i Selskabslovens § 11 har samtidig en fornuftig 

mulighed for at planlægge sig ud af problemstillingerne. Rentefradragsbeskæringen foretages 

navnlig kun i det omfang, hvor selskaberne ikke kan overbevise myndighederne om, at 

gældsforholdet er optaget på markedsniveau og derved overholder armslængdeprincippet. 

Dokumentation af om rentebetalingen er foregået på armslængde, kan være en kompliceret proces, 

og det kan ikke siges ensidigt, hvornår denne bevisbyrde kan anses for løftet, da praksis på dette 

område er særdeles flertydig. Det kommer således an på en konkret vurdering af de faktiske forhold 

og omstændigheder vedrørende det kontrollerede gældsforhold.
94

 Forholdet vedrørende en rente på 

markedsvilkår kan indirekte være medvirkende til at flytte indkomst fra landet, da 

skattemyndighederne sandsynligvis være tilbøjelige til at anskue en højere rente som værende mere 

på markedsvilkår  

 

Problemstillingerne opstår, når der inddrages udenlandske selskaber i konsolideringssituationer. 

Forholdet vil nærmere blive behandlet under kapitel 7. 

 

Herudover er helt elementære forhold er, såsom fradragsbeskæringsformelen ikke endeligt er blevet 

bekræftet, hvorfor selskaber sandsynligvis vil i praksis vil tilbøjelige til at vælge beregning der 

giver den mindste rentefradragsbeskæring.   
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 Toftemark (2009, 56) 
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KAPITEL 4 – SELSKABSSKATTELOVENS §§ 11 B – 11 C 

 

4.1 Indledning til Selskabsskattelovens §§ 11 B – 11 C  

Værnsreglerne for at forhindre denne utilsigtede udhulning af den danske stats skattegrundlag blev 

udvidet ved indførelsen af L 540 6. juni 2007 og med virkning fra perioden efter 1. juli 2007. 

Formålet med udvidelsen af værnsreglerne var at imødekomme skattemæssige situationer, som ikke 

var omfattet af de hidtidige tynd kapitaliseringsregler.
95

  

 

Udvidelsen til tynd kapitaliseringsreglerne medførte to nye regler, der begrænser fradragsretten for 

nettofinansieringsrenter. Reglerne blev indsat i Selskabsskattelovens § 11 B, hvorved der indføres et 

loft over de finansieringsomkostninger, der kan fradrages (renteloft). Herudover introduceres i 

Selskabsskatteloven § 11 C en regel om, at den skattepligtige indkomst før skat rentefradrag (EBIT) 

højest kan nedbringes med 80% med nettofinansieringsomkostninger efter begrænsningen i forhold 

til renteloftet.  

 

Formålet, der kan være svært at læse ud af indførelsen af de nye værnsregler er, at den danske stat 

ikke vil give fradrag for unaturligt store renteomkostninger, der kunne have været afholdt i udlandet 

i forbindelse med en eventuel investering i udenlandske koncernselskaber. 

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at til forskel fra Selskabsskattelovens § 11, så benytter 

Selskabsskattelovens §§ 11 B – C sig af nettoværdier, hvilket indebærer, at der foretages 

modregning til forskel fra brutto-begrebet i Selskabsskattelovens § 11.  

 

4.2 Omfattede af Selskabsskattelovens §§ 11 B - C (L 540 6. juni 2007) 

Selskabsskatteloven §§ 11 B - C er gældende for alle selskaber omfattet af Selskabsskattelovens 

almindelige selskabsbeskatning, hvilket vil sige; faste driftssteder samt faste ejendomme i Danmark 

tilhørende udenlandske selskaber jf. Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a - 6 og § 

2, stk. 1 samt Kulbrintebeskatning § 21, stk. 4.   Herudover er danske selskaber, der er omfattet af 

reglerne i Selskabsskattelovens § 31 C om international sambeskatning, omfattet af reglerne, og 

anses som værende én samlet enhed i forhold til Selskabsskattelovens §§ 11 B og 11 C.
96

  

                                                 
95

 Formålet med loven var et værn mod kapitalfonde. ”Selskabsskattegrundlaget er aktuelt og særligt fremover under 

pres fra flere sider. Danske selskaber etablerer datterselskaber i udlandet og placerer renteudgifter i Danmark uden at 

placere tilsvarende indtægter i Danmark” jf. Bemærkninger til L 213, pkt. 1,  
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 Korsgaard (2007, 42)  
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Det fremgår af Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 8, at selskaber der indgår i sambeskatning, skal 

opgøre koncernens nettofinansieringsomkostninger og den skattemæssige værdi af aktiverne samlet 

på koncernniveau. Hvis koncernen har valgt international sambeskatning, indgår de udenlandske 

selskabers nettofinansieringsudgifter og aktiver ligeledes i den samlede opgørelse.  

 

Selskaber, der som følge af SEL § 31 C, stk. 6, ikke indgår i sambeskatningen, holdes også ude af 

den samlede opgørelse efter § 11 B. Der er herved tale om en udvidelse af det traditionelle tynd 

kapitaliseringregelsæt i Selskabsskattelovens § 11, såvel som de omfattede selskaber.
97

 

 

Det kan illustreres således:  

 

 

  Kilde: egen tilvirkning 

 

4.3 Forholdsmæssig indregning 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 7, fremfører, at såfremt et selskab ikke beskattes i hele 

indkomståret, skal der foretages en forholdsmæssig ind/medregning af aktiverne efter 
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 Livsforsikringsselskaber er undtaget, da disse som administrationsselskab i en sambeskatning kan fremføre beskårne 

nettofinansieringsudgifter jf. SEL § 11 B, stk.3. 

 

SEL §§ 11 B & 11 C
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selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5 – 6 efter, hvor meget indkomstsperioden udgør af indkomståret. 

Grundbeløbet justeres tilsvarende den forholdsmæssige andel af indkomstperioden.  

 

Eksempel 

 
En dansk tynd kapitaliseret koncern, der har regnskabsår sammenfaldende med indkomståret, køber 

d. 1. juli 2010 et dansk selskab, der indgår i den obligatoriske sambeskatning efter 

Selskabsskattelovens § 31 C.  

 

Koncernen skal herefter lave en selskabsselvangivelse for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2010. 

For den efterfølgende periode fra 1. juli 2010 – 31. december skal opgørelsen af de skattemæssige 

aktiver og nettofinansieringsomkostninger fra det erhvervede selskab medregnes til koncernens tynd 

kapitaliseringsforhold. Grundbeløbet vil blive forholdsmæssigt fordelt mellem begge 

delopgørelsesperioder.  

 

Jens Sørensen fra SKAT fremfører i sin artikel
98

, at et af de mulige indsatsområder for SKAT ville 

være at undersøge, hvorvidt der foretages korrekt delperiodeopgørelser ved ind/udtrædelse af 

sambeskatningenkredsen. Opgørelsen af de skattemæssige aktiver burde ikke give anledning til de 

store vanskeligheder.  Nettofinansieringsomkostningerne kan give anledning til problemstillinger, 

da der skal foretages korrekt periodisering.  

 

Jens Sørensen fremfører ” Set i det lys kunne selskaberne forfalde til at foretage forholdsmæssige 

opgørelser med korrektion for væsentlige og relevante poster. Hvorvidt en sådan praktisk adfærd 
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 Sørensen (2009, 36) 

1. januar 1. juli 31. dec
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kan accepteres, må som udgangspunkt afvises, idet to forskellige principper sammenblandes uden 

hold i lovgivningen”. Det forfatterens opfattelse, at selskaberne ved opgørelse af det skattemæssige 

aktiver, vil udarbejde deres opgørelser på baggrund af de foreligge skattespecifikationer til 

selskabernes aflagte årsrapporter. En grundig gennemgang af opgørelserne vil være meget 

ressourcekrævende, og selvom at SKAT ikke opererer med et væsentlighedsniveau, så må det 

antages, at ressourcerne kan bedre allokeres andet steds end om, der er foretaget korrekt 

periodisering af nettofinansieringsomkostningerne.  

 

4.4 Beskæring af finansieringsomkostninger over renteloftet 

SEL § 11 B indfører et renteloft. Renteloftet er udformet som en variant af tynd 

kapitaliseringsregler, der fjerner fradrag for gæld, som overstiger den skattemæssige værdi af 

aktiverne. Til forskel fra de gældende regler om tynd kapitalisering omfatter rentebeskæringen al 

gæld - også til uafhængige långivere.  

 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, fremfør er, at nettofinansieringsudgifter alene fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang de, ikke overstiger den skattemæssige værdi 

af selskabets aktiver ganget med standardrenten. Rentebeskæringen kan maksimalt nedsætte 

indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb.  

 

Hvis nettofinansieringsudgifterne fradragsbeskæres, anses kurstab på fordringer, gæld og finansielle 

kontrakter omfattet af KGL altid for at være beskåret først. 
99

 

 

De nettofinansieringsomkostninger, der overstiger renteloftet og grundbeløbet, bortfalder helt og 

kan derved ikke fremføres til efterfølgende indkomstår. Kurstab er undtaget, såfremt det kan 

modregnes i en fremtidig kursgevinst.
100

 

 

I en koncern foretages der forholdsmæssig fordeling af fradragsbeskæringen til de selskaber, der har 

nettofinansieringsomkostninger der overstiger renteloftet.  
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 Oreby Hansen (2008, 204) 
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 Oreby Hansen (2008, 204) 
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4.5 Standardrenten 

Standardrenten fastsættes for et år beregnet på grundlag af en gennemsnitlig opgjort rente med to 

decimaler på baggrund af Københavns Fondsbørs A/S’ dagligt udregnede effektive obligationsrente 

for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det foregående kalenderår, jf. SEL § 11 B, 

stk. 2.  

 

For indkomståret 2010 er den årlige standardrente fastsat til 5,0%.  

 

4.6 Grundbeløbet 

SEL § 11 B, stk. 3 følger, at grundbeløbet i SEL § 11 B, stk. 1 reguleres årligt svarende til den 

procent, hvormed reguleringstallet efter PSL § 20 er blevet ændret i forhold til 2007 tallet, således 

at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.000.
101

 For 

indkomståret 2010 udgjorde grundbeløbet mio. 21,3 kr. Grundbeløbet er det maksimale beløb, som 

nettofinansieringsomkostningerne uden, at der sker begrænsning.  

 

4.7 Nettofinansieringsomkostninger  

Fradragsbegrænsningen efter renteloftet omfatter nettofinansieringsomkostninger, der defineres i 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, som den negative sum af: 

1. Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter. Renter vedrørende 

varedebitorer og varekreditorer indgår ikke. 

2.  Provisioner og lign., der er fradragsberettigede efter LL § 8, stk. 3, og de modsvarende 

skattepligtige provisionsindtægter. 

Det fremgår af TfS 2010.221.SR, hvor et moderselskab havde modtaget garantiprovisioner fra 

et datterselskab som vederlag for, at moderselskabet garanterede en række forpligtelser på 

datterselskabets vegne. Skatterådet fandt, at garantiprovisionerne havde karakter af finansielle 

udgifter for datterselskabet, hvilket indebar, at de var fradragsberettiget i henhold til 

Ligningslovens § 8, stk. 3. Garantiprovisonerne skulle derfor indgå i moderselskabets 

nettofinansieringsudgifter efter Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, nr. 2. 
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 Der finder i denne forbindelse særlige regler for selskaber, der opgør den skattepligtige indkomst efter 

Tonnageskatteloven. Forholdet behandles ikke nærmere i nærværende afhandling.  
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3. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab vedrørende fordringer, gæld og finansielle 

kontrakter omfattet af kursgevinstloven. 

Det skal bemærkes, at kontrakter, der falder ind under bestemmelsen i Kursgevinstlovens § 30 

ikke anses for omfattet af Kursgevinstloven, hvorfor gevinst eller tab på sådanne kontrakter ikke 

indgår i nettofinansieringsudgifterne efter Selskabsskattelovens § 11 B. Gevinst og tab på 

kontrakter, der ikke falder ind under Kursgevinstlovens § 30 indgår derfor som udgangspunkt i 

nettofinansieringsudgifterne efter Selskabsskattelovens § 11 B. Imidlertid indeholder 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 nogle væsentlige undtagelser herfra
102

: 

• Tab på varekreditorer og varedebitorer, indgår ikke i nettofinansieringsudgifterne. Herved undgås situationer, 

hvor debitor ikke kan betale for f.eks. varer leveret af kreditor på kredit.
103

  

• Tab og gevinst på udlån indgår ikke i nettofinansieringsudgifterne, når den skattepligtige er et pengeinstitut 

eller lignende virksomhed, der udøver næring ved køb og salg af fordringer eller ved finansiering, og debitor 

ikke er koncernforbundet i henhold til Selskabsskattelovens § 31C. 

• Gevinst og tab på terminskontrakter m.v., der sikrer driftsindtægter og - udgifter indgår ikke i 

nettofinansudgifterne.  

Det skal bemærkes, at undtagelsen kun omfatter aftalen om levering af selve det underliggende anlægsaktiv, 

mens en eventuel valutaterminskontrakt indgået til sikring af den valutarisiko, som selve terminskontrakten 

indebærer, ikke er undtaget efter SEL § 11 B, stk. 4. Disse kontrakter, som ikke er undtaget, vil være omfattet 

af muligheden for fremførsel af kurstab efter selskabsskattelovens §11 B, stk. 10 i de 3 efterfølgende 

indkomstår. De fleste terminskontrakter og tilknyttede valutaterminskontrakter vil i praksis være omfattet af 

Kursgevistlovens § 30. 
104

 

I større koncerner er f.eks. koncernens afdækningsopgaver vedrørende varekøb og varesalg 

centraliseret i et særligt finansselskab. Det betyder, at det er finansselskabet, der foretager 

afdækningerne hos tredjemand i markedet. Det er derfor i bestemmelsen præciseret, at 

undtagelsen også gælder gevinst og tab på terminskontrakter til sikring af driftsindkomst i et 

sambeskattet selskab. 

4. En beregnet finansieringsomkostning ved finansiel leasing. Leasingydelser er omfattet, når de 

leasede aktiver efter de IAS 17
105

 anses for at være finansielt leasede. 

5. Skattepligtige aktieavancer fratrukket modregnede aktietab samt skattepligtige udbytter og 

afståelsessummer ved tilbagesalg til udstedende selskab.  

                                                 
102

 Korsgaard (2007, 43) 
103

 I disse tilfælde kan kurstabet ikke sidestilles med en renteudgift. Den eventuelle modstående gevinst elimineres, når 

medkontrahenten er koncernforbundet efter SEL § 31 C. 
104

 Korsgaard (2007, 43) 
105

 Internationale regnskabsstandarder om Leasing 
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Er nettofinansieringsomkostningerne i henhold til Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, 1. pkt. 

negativ, medregnes den ikke, men fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår. 

Aktietabene indgår således først ved udnyttelse ved modregning, hvorved de er 

fradragsberettigede. Der bliver herved tale om en nettoopgørelse af aktiegevinsterne plus 

udbytterne, der modregnes i nettofinansieringsudgifterne. 

Renteindtægter og udgifter mv., som det danske moderselskab skal medregne ved 

indkomstopgørelsen efter SEL § 32 som CFC-indkomst, skal ikke medregnes i opgørelsen af 

selskabets nettofinansieringsudgifter jf. Selskabslovens § 11B, stk. 4. 

 

4.7.1 Rentelofts eksempel 

I en koncern hvis regnskabsperiode er sammenfaldende med det skattemæssige indkomstår, og hvor 

A/S 1 ejer A/S 2 med 100% kan virkningen af renteloftsreglen fremstilles således:  

 

Rentelofts eksempel 

 Mio. kr. Koncern A/S 1 A/S 2 

EBIT  20  10  10 

        

Renteindtægter   200  100  100 

Renteomkostninger  -320  -120  -200 

Kurstab   -280  0  -280 

        

Nettofinansieringsomkostninger  -400  -20  -380 

        

EBT  -380  -10  -370 

        

Aktiver        

Investeringsejendomme  4.800  2.000  2.800 

        

Passiver       

Realkredit og bankgæld  -1.200  -400  -800 

Egenkapital   3.600  1.600  2.000 

        

Balancesum  4.800  2.000  2.800 

Solvenskravet   1:3   1:4   2:5  
              Kilde: egen tilvirkning 
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1. Det bemærkes, at solvenskravet i ovenstående eksempel er opfyldt, hvorfor der ikke sker 

rentefradragsbeskæring efter Selskabsskattelovens § 11.  

2. Renteloftet for indkomståret 2010 udgør for koncernen mio. 240 kr. (4800 x 5,0%). 

3. Koncernen har samlet nettofinansieringsomkostninger for mio. 400 kr., hvorefter der sker 

fradragsbeskæring for mio. 160 kr. (400 – 240).  

4. Grundbeløbet udgør i henhold til ovenstående mio. 21,3 kr., hvilket betyder at mio. 21,3 kr. 

af selskabets renteomkostninger er fuldt fradragsberettigede jf. Selskabsskattelovens § 11 B, 

stk. 3. 

 

De resterende renteomkostninger på mio. 98,7 kr. ( (320-200) - 21,3) og kurstab på mio. 280 kr., 

følger det af Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 1, 3. pkt., at kurstabet skal beskæres først. Den 

beregnede fradragsbeskæring på mio. 160 kr. reduceres herefter med kurstabet til mio. 120 kr. (280 

– 160).  

 

Det beskårne kurstab på mio. 160 kr. kan fremføres til modregning i fremtidige kursgevinster de 

næste 3 indkomstår jf. Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10, 1. pkt.  

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at såfremt at investeringsejendommene havde været 

ejendomme, som bruges til koncernens næring og regnskabsmæssigt klassificeres som varelager, 

ville renterne vedrørende varelageret ikke skulle medtages.   

 

4.8 Opgørelse af de skattemæssige aktiver 

Følgende aktiver indgår i beregningsgrundlaget ved opgørelsen af skattemæssige værdier af 

selskabets skattemæssige aktiver ved indkomstårets udløb – se bilag 5. 

 

Følgende ikke udtømmende aktiver indgår ikke ved opgørelsen af de af skattemæssige værdi af 

selskabets skattemæssige aktiver:  

 

1. Fordringer og finansielle kontrakter omfattet af Kursgevinstloven samt præmieobligationer 

og likvide midler. 
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Det forhold at fordringer ikke medregnes ved opgørelsen af de skattemæssige værdier af aktiverne 

medfører, at der ikke kan opnås ekstra rentefradrag ved at indskyde nul-procent-obligationer eller 

tilsvarende i selskabet for lånte midler, hvor der løbende betales renter på lånet.  

 

2. Tilgodehavende selskabsskat og udskudte skatteaktiver. 

3. Aktier i sambeskattede selskaber.  

4. Tonnagebeskattede aktiver medregnes ikke ved opgørelsen af den aktivmasse, der berettiger 

til fradrag for nettofinansieringsudgifter.  

5. Aktiver, der knytter sig til faste driftssteder m.v. i udlandet og faste ejendomme i udlandet, 

indgår kun i beregningsgrundlaget, hvis der er valgt international sambeskatning. 

Ovenstående adskiller sig fra reglerne i Selskabsskattelovens § 11, stk. 2, da ovenstående opgører 

den skattemæssige værdi af aktiverne, hvor de traditionelle regler om tynd kapitalisering omhandler 

den skattemæssige værdi af passiverne.    

 

4.8.1 Eksempel vedrørende opgørelsen af skattemæssige aktiver 

Et eksempel til at illustrere opgørelsen af beregningsgrundlaget ved opgørelsen af skattemæssige 

værdier af selskabets skattemæssige aktiver ved indkomstårets udløb: 

Skattemæssige værdier  

 Mio. kr. Koncern A/S 1 A/S 2 

EBIT  30  -20  50 

        

Renteindtægter   200  100  100 

Renteomkostninger  -235  -130  -105 

        

Nettofinansieringsomkostninger  -35  -30  -5 

        

EBT  -5  -50  45 

        

Aktiver        

Investeringsejendomme  500  100  400 

Underskudsfremførsel primo   10  10  0 

    

Balancesum  510  110  400 
             Kilde: egen tilvirkning 

 



48 

 

Nettofinansieringsomkostningerne er på mio. 35 kr., og koncernen realiserer et skattemæssigt 

fremførbart underskud på mio. 5 kr. Det skattemæssige fremførbare underskud skal medregnes i 

beregningsgrundlaget for selskabets skattemæssige aktiver, hvorved den skattemæssige værdi af 

aktiver udgør mio. 515 kr. (510 + 5).  

 

4.8.2 Udenlandske aktier, der kan medtages i grundlaget for renteloftet  

Aktiebesiddelser i udenlandske selskaber var ikke med i det første lovudkast og skulle derved ikke 

medtages som et skattemæssigt aktiv i grundlaget for opgørelsen af renteloftet efter 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5. Forholdet medførte kritik fra erhvervslivet, og var ved lov nr. 

1037 af 24. august 2007 indsat som § 11 B, stk. 6, som kompensation for udenlandske 

investeringer, og som et forsøg på at overholde EU-retten.
 106

  

 

Aktier kan, som hovedregel, ikke medregnes som et skattemæssigt aktiv i grundlaget for opgørelsen 

af renteloftet efter Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5, 4. pkt.  Det fremgår af Selskabsskattelovens 

§ 11 B, stk. 6, at der til den skattemæssige værdi af selskabets aktiver kan medregnes 20 % pr. anno 

af den samlede saldo for anskaffelsessummen for selskabets direkte ejede aktier i 

koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen. 

 

Dette er en undtagelse fra princippet om, at der ikke gives fradrag for renter på lån i forbindelse 

med skattefrie indtægter samt, at finansieringsudgifter bør fradrages der, hvor den 

indkomstskabende aktivitet er placeret. Formålet med denne undtagelse er i begrænset omfang at 

muliggøre lånefinansiering af opkøb af erhvervsmæssige aktiviteter i udlandet.
107

 

 

Såfremt et selskab ejer aktier i udenlandske datterselskaber, skal selskabet føre en saldo, og det 

fremgår af SEL § 11 B, stk. 6, 2. pkt., at for sambeskattede selskaber skal der føres en saldo hos 

administrationsselskabet. Det fremgår ikke klart af bemærkningerne til Lov 540 af 6. juni 2007, 

hvad der skal forstås ved, at saldoen ”føres” hos administrationsselskabet, og om 

administrationsselskabet skal administrere hele saldoen i koncernen, hvorved sambeskattede 

selskaber, ikke ligeledes skal føre saldo.  

 

Aktier i sambeskattede selskaber medregnes ikke under Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, da 

aktiverne i disse selskaber indgår ved beregningen af renteloftet, jf. Selskabsskattelovens § 11 B, 
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stk. 8.
108

 Det er kun direkte ejede aktier, der skal medregnes. Der stilles ikke særlige krav til 

selskabets ejerandel, men det er et krav, at der er tale om aktier i et koncernforbundet selskab. 

 

4.8.3 Indgangsværdier  

Det vil være relevant at få verificeret indgangsværdierne ved reglernes ikrafttrædelse d. 1. juli 2007.  

Saldoen opgøres pr. 1. juli 2007 efter følgende metode. Aktier erhvervet i indkomståret 2006 eller 

tidligere indregnes med den laveste værdi af: 

 

1. Aktiernes anskaffelsessum reduceret med udlodninger til sambeskattede selskaber og faste 

driftssteder tilbage til indkomståret 2004 og værdien af aktier i danske selskaber, faste 

driftssteder og faste ejendomme i Danmark ved begyndelsen af indkomståret 2007 

2. Den regnskabsmæssige indre værdi ved udløbet af det seneste indkomstår forud for 1. juli 

2007. 

4.9 Værnsregler i ”Stk. 6-saldoen” 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, nr. 1-8, indeholder en række værnsregler, der skal imødegå 

kunstig oppustning af anskaffelsessummer, der kan medregnes ved opgørelsen af den skattemæssige 

værdi af selskabets aktiver.
109

 Dette skal ses som et udtryk fra lovgivers side, for at lovgiver ikke vil 

acceptere uforholdsmæssig store renteomkostninger vedrørende investeringer i udlandet. Forstået på 

den måde, at koncernerne kunne ligeså vel strukturere sig således, at investeringen i udenlandske 

koncernselskaber foretages, via holding selskaber i det pågældende land, hvor den faktiske 

investering foretages og derved, hvor renteomkostningerne ifølge ministeriet bør fradrages. Med 

denne begrundelse accepteres det udelukkende, at lånefinansiering i udenlandske koncernselskaber 

kun har fradragsret for 20 % af investeringen. Opgørelsesmetoden fremgår af Bilag 3 

 

4.9.1 Medregning til renteloftet 

Der sker forholdsmæssig medregning til de skattemæssige værdier af selskabets skattemæssige 

aktiver. Saldoen efter SEL § 11 B, stk. 6, 2. pkt. føres løbende, hvorved at aktiekøb i 

koncernforbundne selskaber medregnes forholdsmæssigt fra anskaffelsesdatoen.  

 

                                                 
108

 Sambeskatning for danske selskaber er obligatorisk mellem danske selskaber jf. ovenstående afsnit 3.9.1.  
109

 Det blev vedtaget ved Lov 525 af 12. juni 2009, at der skal ske en gradvis udfasning over en 8-årig periode fra og 

med indkomståret 2010 med 2,5 % point pr. år.  



50 

 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 saldo kan illustreres således: 

 

Eksempel 7 

Et dansk moderselskab, der indgår i en konsolidering, ejer Ltd. 1 med 100 % og Ltd. 1, hvorved der 

er etableret en koncernforbindelse efter § 31 C, og der er ikke national sambeskatning. 

Anskaffelsessum på aktierne i Ltd. 1 var mio. 5 kr.  

 

 

 

Herved skal A/S 1 medregne 20 % efter SEL § 11 B, stk. 6 til renteloftet efter SEL § 11 B, stk. 5. 

A/S kan herved, som udgangspunkt medregne mio. 1,0 kr. til renteloftet pr. år
110

.  

 

Eksempel 8 

Et udenlandsk moderselskab ejer A/S 1 med 100% og Ltd. 1 med 60%, hvorved der er etableret en 

koncernforbindelse efter § 31 C, og der er ikke national sambeskatning. 

 

 

                                                 
110

 Skal i indkomståret for 2011 korrigeres for udfasningen.  

Udenlandsk 

Moder 

 

Ltd. 1 

 

 

A/S 1 

20 % 

60 % 100 % 

Kilde: egen tilvirkning 

 

A/S 1 

 

Ltd. 1 

Kilde: egen tilvirkning 
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A/S 1 køber d. 1. juli 2010 20 % af aktierne i Ltd. 1. til mio. 10,0 kr. Herved skal A/S 1 medregne 

20 % efter SEL § 11 B, stk. 6 til renteloftet efter SEL § 11 B, stk. 5. A/S kan herved, som 

udgangspunkt, medregne mio. 2,0 kr. til renteloftet pr. år.  

 

A/S 1’ anskaffelsestidspunkt af aktierne i Ltd. 1 var, som nævnt, 1. juli 2010, hvorfor der foretages 

forholdsmæssige medregning af saldoen efter Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6. Selskabets kan 

dermed medtage mio. 1,0 kr. ( 2 x 50% ) til renteloftet efter Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5. 

 

Ovenstående regler bliver nærmere behandlet under kapitel 7 i et EU-retligt perspektiv for at 

vurdere, om reglerne er i strid med gældende EU-ret.   

 

4.10 Konklusion – Renteloftet 

Opsummering for at blive omfattet af Selskabsskattelovens § 11 B, skal følgende elementer være til 

stede, for at der sker rentefradragsbeskæring:  

 

 Omfattet af Selskabsskattelovens almindelige regler.  

 Sambeskatningskredsens opgørelse af den skattemæssige værdi af aktiverne ganget med 

standardrenten (renteloft) skal udgøre en lavere værdi end 

nettofinansieringsomkostningerne.  

 Sambeskatningskredsens nettofinansieringsomkostninger skal overstige mio. 21,3 kr. i 

indkomståret 2010.  

 

Såfremt ovenstående er opfyldt, sker der rentefradragsbeskæring af kurstabene og renterne, der 

overstiger det fradragsberettigede grundbeløb. Kurstabene beskæres først men kan fremføres i de 3 

efterfølgende indkomstår til modregning i fremtidige netto-kursgevinster.  

Med vedtagelsen af reglerne i Selskabsskattelovens § 11 B, er der indført et meget komplekst 

regelsæt. Reglerne vil medføre en administrativ byrde samt være meget tids- og ressourcekrævende 

for større koncerner, der har væsentlige renteudgifter og investeringer i kontrollerede koncern 

selskaber.  

 



52 

 

Det er nærliggende at antage, at flere store ejendomskoncerner skal bruge mange ressourcer på 

navnlig opgørelsen af den værdi af selskabets skattemæssige aktiver i forbindelse med 

indberetningen af selskabsselvangivelsen.   

 

Selskabsskattelovens § 11, stk. 6 er i overensstemmelse med lovgivers ønske, da lovgiver ikke 

ønsker at acceptere uforholdsmæssig store renteomkostninger vedrørende investeringer i udlandet. 

Frem for at foretage investeringen via Danmark, siger ministeriet indirekte, at investeringen i 

udenlandske koncernselskaber bør foretages via holdingselskaber i det pågældende land, hvor den 

faktiske investering foretages, og derved hvor renteomkostningerne og investeringsafkast har 

hjemme.  
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KAPITEL 5 – EBIT-reglen 

5.1 Selskabsskattelovens § 11 C - EBIT-Reglen 

I Selskabskattelovens § 11 C fremføres en Earnings-Before-Interest and Taxes regel, der kan have 

sit formål i, at ministeriet ikke længere ønsker, at eksempelvis ejendomsselskaber har fradrag for 

uforholdsvis store renteomkostninger løbende. EBIT-reglen kommer herved til at fungere som en 

periodisering af renteomkostningerne først fratrækkes ved realisation af gevinsterne, som 

renteomkostningerne er knyttet til.  

 

Reglen adskiller sig fra den gængse regnskabsmæssige EBIT, der bruges til driftsanalyser. EBIT-

reglen i et skattemæssigt aspekt skal forstås som den skattemæssige indkomst før renter og skat.  

Omfattet af EBIT-reglen er som tidligere nævnt selskabskredsen, som ligeledes er omfattet af 

Selskabsskattelovens § 11 B.  

 

På baggrund af den skattepligtige indkomst før modregning af fremførbare underskud kan EBIT 

beregnes ved at tilbageføre nettofinansieringsomkostningerne og kurstabene, der ikke er beskåret af 

Selskabsskattelovens 11 B. Ifølge EBIT-reglen kan den skattepligtige indkomst før 

nettofinansieringsomkostninger maksimalt nedsættes med 80% som følge af 

nettofinansieringsudgifter efter en eventuel fradragsbeskæring efter renteloftet i SEL § 11 B. Dette 

medfører, at den skattepligtige indkomst korrigeret for nettofinansieringsomkostninger samt 

allerede fradragsbeskæring efter Selskabsskattelovens §§ 11-11 B mindst kan udgøre 20% af det 

skattemæssige EBIT, for at der ikke sker fradragsbeskæring efter Selskabsskattelovens § 11 C.  

 

Tilsvarende Selskabsskattelovens § 11 B kan beskæringen maksimalt nedsætte indkomstårets 

fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på mio. 21,3 kr. for indkomståret 

2010. Såfremt den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter er negativ, kan de 

fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter ikke overstige grundbeløbet i henhold til 

Selskabsskattelovens § 11 C, stk. 1. 3. pkt.  

 

Foretages der beskæring efter EBIT-reglen, begrænses selskabet muligheder for at fremføre 

underskuddet ikke. Det rentefradragsbeskårede kan fremføres ubegrænset, og der er derved ingen 

tidsbegrænsning på modregning i fremtidige nettofinansieringsomkostninger, hvorved EBIT-reglen 

alene lægger en begrænsning på, hvor store nettofinansieringerne kan være i et indkomstår. EBIT-

reglen udgør herved nærmere en periodeforskydning af nettofinansieringsomkostninger.    
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Der sker en forholdsmæssig beregning af grundbeløbet, når beskatningsperioden er mindre end et 

kalenderår, hvilket tilsvarende gælder for renteloftet ved f.eks. frasalg eller opkøb af 

koncernforbundne selskaber. 

 

Selskaber, der indgår i en sambeskatning, national som international efter Selskabsskattelovens §§ 

31 og 31 A, skal opgøre den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifter samlet. Der 

foretages ikke efter Selskabsskattelovens § 11 C eliminering af nettofinansieringsomkostninger 

mellem de sambeskattede selskaber, da dette på koncernbasis giver nul. Tilsvarende renteloft-reglen 

gælder grundbeløbet efter EBIT-reglen også samlet for de sambeskattede selskaber i henhold til 

Selskabsskattelovens § 11 C, stk. 2, 2. pkt.
111

 Nedenstående eksempel kan illustrere 

sammenhængene:  

5.2 Eksempler EBIT-reglen 

EBIT eksempel 1 

 Mio. kr Koncern A/S 1 A/S 2 

EBT 10 5 5 

        

Renterindtægter  200 100 100 

Renteomkostninger -370 -230 -200 

Kurstab  -10 0 -10 

        

Nettofinansieringsomkostninger -240 -130 -110 

        

EBIT 250 135 115 

        

Maksimale fradrag efter EBIT 200 108 92 

        

Korrigeret skattepligtig indkomst  50 27 23 

        

Beskæring efter EBIT 40 22 18 

 
Fordeling af beskæringen  18,7  7,27  11,43 

                    Kilde: egen tilvirkning 

Det forudsættes i ovenstående eksempel, at der ikke er sket fradragsbeskæring efter 

Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 B, og det er danske selskaber.  

  

                                                 
111

 Korsgaard (2007, 55) 
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Koncernernes samlede skattepligtige indkomst for indkomståret udgør i ovenstående eksempel mio. 

10 kr. Koncernens nettofinansieringsomkostninger udgør mio. 240 kr., hvorved koncernens EBIT 

udgør mio. 250 kr. (10 + 240). Det maksimale fradrag efter Selskabsskattelovens § 11 C er 80% af 

EBIT, og udgør i ovenstående mio. 200 kr. (250 x 80%), hvorefter den korrigerede skattepligtige 

indkomst er på mio. 50 kr. Der sker herved en nettofinansieringsbeskæring af mio. 40 kr. (240 – 

200), MEN der sker udelukkende beskæring af nettofinansieringsomkostningerne, der overstiger 

mio. 21,3 kr., hvorfor de korrekte nettofinansieringsomkostninger, der kan fremføres til modregning 

i fremtidige nettofinansieringsindtægter er mio. 18,7 kr. (40 - 21,3).  

 

Såfremt den skattemæssige EBIT er negativ, sker beskæringen som følger: 

EBIT eksempel 2 

 Mio. kr. Koncern A/S 1 A/S 2 

EBT  -200  -100  -100 

        

Renterindtægter   200  100  100 

Renteomkostninger  -370  -170  -200 

Kurstab   -10  0  -10 

        

Nettofinansieringsomkostninger  -180  -70  -110 

        

EBIT  -20  -30  10 

        

Grundbeløb  21,3 N/A N/A 

        

Korrigeret skattepligtig indkomst   -41,3 N/A N/A 

        

Beskæring efter EBIT  158,7 N/A N/A 

        

Fordeling af beskæringen  158,7  61,72  96,98 
                    Kilde: egen tilvirkning 

 

Hermed kan de fradragsberettigede nettofinansieringsomkostninger ikke overstige grundbeløbet for 

indkomståret 2010 på mio. 21,3 kr. Nettofinansieringsomkostningerne bliver hermed beskåret med 

mio. 158,7 kr. (180 – 21,3) efter EBIT-reglen i Selskabsskattelovens § 11 C, hvorefter der sker 

forholdsmæssige fordeling af fradragsbeskæringen i A/S 1 og A/S 2.   
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Det fremgår ikke klart af regelsættet, hvordan de fremførbare nettofinansieringsomkostninger skal 

opgøres, men det må i denne forbindelse antages, at dette skal opgøres efter kilde-

/artsbegrænsningen.  
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KAPITEL 6 – OPSUMMERING VEDRØRENDE SELSKABSKATTELOVES §§ 11 – 11C 

6.1 Oversigt over fradragsbeskæringshierarkiet i Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C 

Fradragsbeskæringen efter Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C sker således:  

6.1.1 Selskabsskattelovens § 11  

 Selskabet omfattet af Selskabsskattelovens almindelige regler.  

 Selskabet er ikke det ultimative danske moderselskab.  

 Foreligger der kontrolleret gæld der overstiger mio. 10 kr. 

 Selskabets egenkapital opfylder ikke solvenskravet. 

 

Der sker rentefradragsbeskæring med den del af den kontrollerede gæld, der skal omkvalificeres til 

egenkapital for at solvenskravet overholdes.  

6.1.2 Selskabsskattelovens § 11 B  

 Sambeskatningskredsens opgørelse af den skattemæssige værdi af aktiverne ganget med 

standardrenten (renteloft) skal udgøre en lavere værdi end nettofinansierings-

omkostningerne.  

 Sambeskatningskredsens nettofinansieringsomkostninger skal overstige overstiger 

grundbeløbet efter rentefradragsbeskæringen i Selskabsskattelovens § 11.  

 

Der sker herved en rentefradragsbeskæring efter rentelofts-reglen.  

6.1.3 Selskabsskattelovens § 11 C  

 Efter rentefradragsbeskæring efter Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 B overstiger 

sambeskatningskredsens nettofinansieringsomkostninger da grundbeløbet.  

 Der foretages rentefradragsbeskæring (fremførsel) af sambeskatningskredsens 

nettofinansieringsomkostninger, således det skattemæssige EBIT maksimalt nedbringes med 

80% som følge af nettofinansieringsomkostningerne. 

6.2 Eksempel vedrørende fradragsmekanikken Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C 

Der er i bilag 1 vedlagt en større gennemgang af tynd kapitaliserings reglerne i 

Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C, og hvorledes rentefradragsbeskæringsmekanikken fungerer. 

Der er anvendt følgende forudsætning: 

- A/S 0 og udenlandsk moder medgår ikke i konsolideringen 
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 - De regnskabsmæssige afskrivninger følger de skattemæssige  

 - Den skattemæssige værdi af aktiverne er udtryk for handelsværdier 

 - Moderselskabet (udenlandsk moder) ejer Ltd. 1 Med 85% og A/S 1 ejer de sidste 15% 

 - Der er 100% ejerskab blandt de konsoliderede selskaber  

 - Skatteprocenten er 25%  

 - Al koncernintern gæld er kontrolleret  

 - Der er ikke etableret dansk international sambeskatning  

- A/S 4, A/S 5, og A/S 6 indtræder i sambeskatning og deltager i 259 dage 

- A/S 7, A/S 8, og A/S 9 indtræder i sambeskatning pr. 1. juni 2010.  

 

Der benyttes følgende selskabskonstruktion; 

 
 

Det væsentlige ved gennemgangen af rentefradragsbeskæringen er, at der samlet set sker 

rentefradragsbeskæring med t.kr. 171.964, svarende til 61,8% af nettofinansieringsomkostningerne, 

der fordeler sig således:  

  

Udenlandsk 
moder

A/S 0

A/S 1

A/S 2

A/S 3

A/S 4

A/S 5

A/S 6

Ltd. 1 A/S 7

A/S 8 A/S 9
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DKK 

 
% 

Nettofinansieringsomkostninger før rentefradragsbeskæring  278.361.000  

 
100 % 

Beskæring efter SEL § 11 3.165.140  

 
1,1 % 

Beskæring efter SEL § 11 B 113.205.850  

 
40,7 % 

Beskæring efter SEL § 11 C 55.593.210  

 
20,0 % 

Nettofinansieringsomkostninger efter rentefradragsbeskæring  106.396.800  

 
32,2 % 

 

Som det fremgår af ovenstående, så medfører renteloftet den største beskæring i dette eksempel, 

hvilket skyldes, at koncernen har forholdsvis store nettofinansieringsomkostninger i forhold til 

deres skattemæssige aktiver. Der kunne omvendt have været opnået en større beskæring af 

nettofinansieringsomkostninger efter EBIT-reglen, såfremt værdien af de skattemæssige aktiver 

havde været højere.  

 

6.3 Konklusion  

Med vedtagelsen af Selskabsskattelovens §§ 11 B – C for selskabers rentefradrag, er der blevet 

gennemført et særdeles komplekst og administrativt tidskrævende regelsæt, der vil medføre en 

væsentlig byrde for selskaber, der er omfattet af reglerne, hvilket ovenstående forholdsvis simple 

eksempel er et bevis på.  Dette sammenlignet med f.eks. større ejendomsselskaber, hvor der i 

konsolideringen kan være over 100 selskaber, hvorfor chancerne for fejl i den skattepligtige 

indkomstopgørelse og administrativt arbejde er markant øget.  

Selskabsskattelovens §§ 11 B – C har givet anledning til en del spørgsmål, og måden hvorpå 

reglerne er udformet vil give fortolkningsproblemer til løbende opklaring, herunder særligt 

Selskabsskattelovens § 11, stk. 6. om medregning af 20% af anskaffelsessummen af kapitalandele i 

udenlandske selskaber. 

Politisk har lovgiver haft succes med at gøre det tilpas besværligt, at selskaber der har mulighed for 

at strukturere sig anderledes vil gøre det, hvilket formodentlig også var en del af hensigten med 

Selskabsskattelovens §§ 11 B – 11 C.    
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KAPITEL 7 - EU RETTEN KONTRA DANSK RET 

7.1 Indledning vedrørende Selskabsskattelovens §§ 11 – 11 C i et EU-perspektiv 

Ved at der foretages forskelsbehandling af udenlandske selskaber i forbindelse med konsolideringen 

af koncernforbundne selskaber efter Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, og at udenlandske 

investeringer udelukkende kan medregnes 20% af anskaffelsessummen på koncernforbundne 

udenlandske selskaber. Det er derfor interessant, at analysere bestemmelserne i et EU-retligt 

perspektiv for at vurdere, om der er forhold, der retfærdiggør denne forskelsbehandling, da national 

ret må ikke stride mod EU-retten, hvor denne har kompetencenormer. Dette vil i det følgende blive 

analyseret.  

7.2 Diskrimination  

Fællesskabsretten har som én af sine helt grundlæggende forskrifter et forbud mod diskrimination 

på grundlag af nationalitet jf. art. 12 EF (ex 6). Selvom skatteretten kun er underkastet en beskeden 

harmonisering, så har praksis fra EF-domstolen vist, at forbuddet mod diskrimination og restriktion 

sætter visse grænser for den beskatning, de enkelte medlemsstater kan gennemføre.
112

   

 

Der foretages en sondring mellem direkte og indirekte diskrimination:  

 

 Der foreligger direkte diskrimination, når selskaber fra andre medlemsstater underlægges 

strengere krav end hjemlandets direkte på grund af deres nationalitet.  

 Indirekte diskrimination opstår ved forskelsbehandling, baseret på umiddelbart objektive 

kriterier, der får negative virkninger for andre end medlemsstatens egne retssubjekter.
113

 

Eksempler på diskriminationsforbud fra EF-domstolen er bl.a. Überschär sag-810/79, hvor 

domstolen i præmis 16 udtalte ”Ifølge fast praksis ved domstolen er det generelle 

lighedsprincip, som forbudet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet”. I 

O´Flynn sag C-237/94 udtalte domstolen sig omkring indirekte diskrimination ” Nationale 

retsforeskrifter må derfor antages at medføre indirekte forskelsbehandling(…)(når de) 

lettere kan opfyldes af indenlandske”. 

  

                                                 
112

 Winther-Sørensen (2000, 422ff) 
113

 Neergaard(2005, 240) 
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7.3 Restriktion 

En restriktion omfatter principielt diskriminationsbegrebet, og er en videreudvikling af 

diskriminationsbegrebet, idet restriktionsforbuddet omfatter hindringer af mere generel karakter for 

den frie samhandel, men som ikke kan karakteriseres som diskriminerende. En restriktion kan f.eks. 

også omfatte nationale selskaber, der til trods for dette stadig behandler de nationale selskaber mere 

fordelagtigt.
114

 Dette blev for alvor fastslået med Domstolens - ganske vist ikke skatteretligt 

relaterede - dom af 30. november 1995 i sag C-55/94 Gebhard, der anvender det brede udtryk 

"nationale foranstaltninger, der kan hæmme udøvelsen af de ved Traktaten sikrede grundlæggende 

friheder eller gøre udøvelsen heraf mindre tiltrækkende” jf. præmis 37.  

 

Det er klart statueret, at der eksisterer et restriktionsforbud, men forbuddets indhold er indenfor 

skatteretten endnu noget uklart, idet det er svært at definere det område, hvor der foreligger en 

restriktion uden, at der ikke også foreligger en diskrimination.
115

 

7.3 Er neutralitetsreglen EU konform 

Som tidligere nævnt er baggrunden for de danske regler om tynd kapitalisering at imødekomme 

fællesskabsretlige krav.
116

 Det anføres i bemærkninger til Lov nr. 221 af 31.03.2004
117

, at der ikke 

vil være nogen forskelsbehandling, der kan give anledning til EU-retlige problemer, når 

anvendelsesområdet udvides til også at gælde danske selskaber. Lovgiver mener, at 

anvendelsesområdet for fradragsbeskæring er udvidet til også at omfatte danske låntagere, så er der 

intet problem med den skattefrihed, som Selskabsskattelovens § 11, stk. 6 giver danske långivere 

således, at der skabes en neutralitet. Dette begrundes med, at Danmark heller ikke beskatter 

selskaber i andre EU- lande af sådanne renteindtægter. Denne argumentation er blevet udsat for 

kritik, idet reglen potentielt tilgodeser danske selskaber.
118

  

 

Virkningen af de nye danske regler er, at der ikke er nogen nettoeffekt for rent danske koncerner. 

Koncerner med udenlandske långivere bliver ganske vist heller ikke beskattet i Danmark, men det 

gør de med overvejende sandsynlighed i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. Det kan 

derfor argumenteres, at de udenlandske långivende selskaber i realiteten rammes hårdere end 

                                                 
114

 Neergaard (2005, 242) 
115

 Guldmand (2005, 568)  
116

 Bemærkningerne til L 119 (Lov nr. 221 af 31.03.2004)   
117

 Ibid  
118

 Werlauff (2005, 482), Bundgaard (2004B, 439) og Guldmand (2005, 572)  
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danske långivende selskaber, og at der dermed foreligger en negativ forskelsbehandling i SEL § 11, 

stk. 6.  

 

Der kan på den anden side argumenteres for, at det ikke er de danske regler, der skaber 

forskelsbehandlingen men derimod den udenlandske medlemsstats regler om skattepligt. Det 

danske datterselskab har nemlig ikke længere fradrag for renteomkostning, hvorfor en beskatning af 

indtægten kan synes urimelig. Problemet opstår således ikke isoleret set på grund af den danske 

regel men som et samspil mellem de danske og udenlandske regler. Dette skyldes, som nævnt 

ovenfor, at medlemsstaternes skattesystemer ikke er harmoniseret. Det må derfor antages, at 

domstolen vil give et vist spillerum til at indrette nationale skatteregler. Det er imidlertid tvivlsomt, 

om en ulogisk skatteregel, der tillige i høj grad diskriminerer koncerner på baggrund af, hvor de er 

hjemmehørende, vedrørende beskatning kan retfærdiggøres.
119

  

 

Skatteministeriet har i bilag 21
120

 udtalt, at hvis et udenlandsk selskab bliver beskattet af en 

fradragsbeskåret indtægt i sit hjemland, vil det kunne blive genstand for en gensidig aftaleprocedure 

efter den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst. I forlængelse heraf legitimerer 

skatteministeriet lovgivningen med, at den er udformet i overensstemmelse med OECD’s 

retningslinier for tynd kapitalisering. Da EU-retten har forrang og dermed går forud for national ret 

såvel som OECD´s retningslinier, synes argumentet ikke holdbart.
121

  

 

Det må ud fra ovenstående konkluderes, at den danske neutralitetsregel med overvejende 

sandsynlighed er i strid med EU-retten, og at lovgiver dermed stadig ikke har formået at gøre det 

danske regelgrundlag EU konformt.  

 

7.4 Konsolideringsreglen i EU perspektiv 

Det er tidligere under afsnit 3.16 påvist, at Selskabsskattelovens § 11, stk. 4 medfører, at der bliver 

konsolideret uhensigtsmæssigt i strid med formålet. Jan Guldmand Hansen og Nikolaj Vinther 

opstiller følgende eksempel på, at konsolideringsreglen udgøre en forskelsbehandling.
 122

  

 

 

                                                 
119

 Guldmand (2005, 434) 
120

 Udvalgsbehandlingen til L 119 (Lov nr. 221 af 31.03.2004). Spørgsmål stillet af FSR. 
121

 Lignende argumentation kan findes hos Guldmand (2004, 237) 
122

 Guldmand (2004, 233) 
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I eksempel 7 påpeges det, at A/S 1 og A/S 2 skal konsolideres, og at A/S 3 således ikke falder ind 

under konsolideringen. Begrundelsen herfor skal findes i, at A/S 3 ikke er koncernforbundet med  

A/S 1 og A/S 1, når de udenlandske aktionærer og ultimative danske moderselskab ikke inddrages. I 

eksempel 8 konsolideres selskaberne A/S 1, A/S 2 og A/S 3 sammen med deres fælles 

moderselskab A/S 0. Disse selskaber er stadig koncernforbundne, når der ses bort fra det ultimativt 

danske moderselskab. Disse to eksempler påviser, at konsolideringsreglen indebærer en 

forskelsbehandling på baggrund af selskabskonstruktionen. Den manglende mulighed for 

konsolidering kan alt efter omstændighederne medføre en negativ forskelsbehandling af koncernen 

med et mellemliggende selskab i et andet EU land. Dette er tilfældet, hvis A/S 1 og A/S 2 isoleret 

set er tyndt kapitaliseret, mens A/S 1, A/S 2 og A/S 3 samlet set ikke er tyndt kapitaliseret. 

Problemet i dette eksempel bliver yderligere forstærket, hvis det udenlandske selskab ikke bliver 

skattefritaget for rentefradragsbeskårede renteindtægter i sin hjemstat.  

 

Henvisningen til KGL § 4, stk. 2 kan også give anledning til EU retlige problemstillinger. Som 

nævnt er det afgørende for, at der er koncernforhold, at det er samme aktionærkreds, der besidder 

aktierne i debitorselskabet. Problemet kan illustreres ved hjælp af følgende eksempel. 

Dansk Ulitma- 

tivt moderselskab 

 

A/S 0 

 

A/S 3 

 

 

A/S 1 

 

A/S 2 

Person i EU 

Eksempel 10 

Dansk Ulitma- 

tivt moderselskab 

 

Selskab I EU 

 

A/S 3 

 

 

A/S 1 

 

A/S 2 

Person i EU 

Eksempel 9 
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I ovenstående eksempel skal A/S 1, A/S 2 og A/S 3 konsolideres, idet de har en fælles 

aktionærkreds, der ikke skal bortses fra. Hverken EU-selskabet eller A/S 0 kan inddrages under 

konsolideringen, fordi der skal bortses fra udenlandske aktionærer jf. SEL § 11, stk. 4, 2. pkt. 

 

Substitueres EU-selskabet og EU-aktionæren med et dansk selskab og aktionær, vil resultatet af 

konsolideringen blive anderledes. I dette tilfælde skal der alene bortses fra det ultimative danske 

moderselskab og de fire resterende selskaber skal konsolideres. Dette kan ligeledes medføre en 

negativ forskelsbehandling af ellers sammenlignelige situationer i lighed med det beskrevne 

ovenfor under eksempel 7 og 8.  

 

Problemet opstår fordi SEL § 11, stk. 4 henviser til KGL 4, stk. 2. Samtidig med at SEL § 11, stk. 4 

undtager en større gruppe aktionærer ved udenlandske ejede koncerner, kræver KGL § 4, stk. 2, at 

der skal være tale om den samme ejerkreds for, at der er tale om en koncern.  

 

Selskab i EU 

 

A/S 0 

 

A/S 3 

 

 

A/S 1 

 

A/S 2 

Person i EU 

Eksempel 11  
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Skatteministeriet
123

 har fortolket SEL § 11, stk. 4, 2. pkt. således, at de ikke anser det for relevant, 

hvorledes aktionærkredsen i det ultimative danske moderselskab er sammensat. Hvis denne 

fortolkning er et udtryk for gældende ret, er problemet i det foregående eksempel løst. 

Skatteministeriets fortolkning er dog blevet udsat for kritik.
124

 Ud fra en rent objektiv fortolkning af 

lovteksten synes det svært at udlede skatteministeriets tolkning, men det må antages, at den vil blive 

lagt til grund ved en fremtidig ligning af danske selskaber.  

 

Selvom skatteministeriets fortolkning lægges til grund, vil danske selskaber stadig have langt 

nemmere ved at undgå de danske regler om tynd kapitalisering ved hjælp af konsolideringsreglen. 

Såfremt Eksempel 9 anskues igen, og det forudsættes, at der er stillet sikkerhed for ekstern gæld 

mellem Selskab i EU og A/S 0 og A/S 3.  

 

7.5 Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 i et EU retligt perspektiv   

Det er ikke udelukkende ovenstående konsolideringsregel, der forekommer uhensigtsmæssig i et 

EU retligt perspektiv.  Reglen i Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 omhandler, som beskrevet 

ovenfor, at der sker forholdsmæssig medregning til de skattemæssige værdier af selskabets 

skattemæssige aktiver, hvorefter udenlandske selskabers anskaffelsessum medregnes med 20%. Det 

er som nævnt for at imødekomme kunstige oppustninger af anskaffelsessummer på udenlandske 

kapitalandele dog stadig forudsat, at der er koncernforbindelse.  

Det blev vedtaget ved Lov nr. 525 af 12. juni 2009, at der skal ske forholdsvis udfasning af reglen 

frem til indkomståret 2017 med 2½ procentpoint pr. år. Det politiske formål ved at udfase reglen er, 

at såfremt koncerner ønsker at eje kapitalandele i udlandet kan ejerskabet ligeså vel foretages via 

holdingselskaber i udlandet, hvorefter renteomkostninger til investeringerne fradrages, hvor 

investeringen foretages.  

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 forudsætter som nævnt, at der er koncernforbindelse, før der kan 

ske medregning, hvorved kapitalandele i danske koncernselskaber kan medregnes med hele den 

skattemæssige værdi af kapitalandelen. Udenlandske koncernforbundne selskaber kan maksimalt 

medregne 20% af den skattemæssige værdi uanset ejerandel. Såfremt det danske moderselskab 

ønsker at medregne en større procentsats end de 20%, kræves det, at det danske moderselskab 

vælger international sambeskatning i Danmark.  

                                                 
123

 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer stillede et supplerende spørgsmål til Skatteministeriet. Skatteministeriet 

har besvaret spørgsmålene den 15/12 2004 (jr. nr. 2004-309-0084). 
124
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At koncerner skal vælge international sambeskatning i Danmark som den eneste mulighed for, at 

kunne indregne udenlandske kapitalandele på lige vilkår med danske, må i sig selv betragtes som 

forskelsbehandling, og det er forholdsvis usandsynligt og administrativt besværligt, hvis 

kapitalandele i udenlandske koncernforbundne selskaber skal opnå samme status som danske 

selskaber ud fra Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6.  Dette skyldes, at reglerne i 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, er sammenhængende med reglerne om sambeskatning, og 

hvorvidt moderselskabet har bestemmende indflydelse i selskabet jf. Selskabsskattelovens § 31 

C.
125

 

Principperne i Sag C-446/03 – Marks and Spencer fremfører, at der kun kan anvendes restriktive 

regler, såfremt der sker en vilkårlig skatteunddragelse ved f.eks., at et underskud konstrueres. Hvis 

dette ikke er tilfældet, vil fællesskabsretten forlange, at internationale og nationale transaktioner 

behandles ens. Det fremgår klart af reglerne i Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, at der forligger en 

restriktion, og det vil i dette tilfælde ikke være tilstrækkeligt, at der kan vælges international 

sambeskatning i Danmark, der ville indebære, at hele koncernen skal beskattes i Danmark.  

 

På baggrund af dette må det konkluderes, at Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 udgør en restriktion 

for etableringsfriheden. Hvorvidt ovenstående bestemmelser vedrørende konsolideringsreglen og 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 kan retfærdiggøres i lovlige hensyn, vil blive behandlet i det 

efterfølgende.  

 

7.6 Lovlige hensyn 

I henhold til ovenstående, så udgør tynd kapitaliseringsreglerne og Selskabsskattelovens § 11 B en 

hindring for etableringsretten. Såfremt at tvingende almene hensyn skulle retfærdiggøre reglerne 

gennem en fællesskabsretlig prøvelse, skal reglerne formodentlig begrundes med at være 

medvirkende til en sikring mod skatteudnyttelse og fordeling af beskatningskompetencen.  

  

EF-Domstolen benytter sig af en to-trins-test for at afgøre, hvorvidt der foreligger et brud på den fri 

etableringsret. Først undersøges det, om der er et brud i form af diskriminerende forhold eller en 

restriktion. Hvis der svares bekræftende til dette, er andet trin at vurdere, om dette brud alligevel 
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kan anerkendes på grund af legitime hensyn. EF-traktaten indeholder i art. 45 EF
126

 og 46 EF nogle 

traktatmæssige undtagelser til etableringsretten.  

 

En legitimering af Danmarks tynd kapitaliserings regler skal som udgangspunkt findes i art. 46 EF. 

Artiklen har EF-Domstolen i sin praksis fortolket indskrænkende og under streng iagttagelse af 

proportionalitetsprincippet.
127

 Domstolsskabte undtagelser til art. 43 indebærer, at restriktioner for 

den fri etablering tillades, hvis 4 betingelser er overholdt. Reglerne skal være: 

  

 ikke-diskriminerende,  

 begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn,  

 egnede til at realisere det forfulgte mål  

 og ikke mere vidtgående end nødvendigt.
128

  

Tyskland fremførte, i sag C 324/00, Lankhorst-Hohorst i forsøgte at begrunde deres tynd 

kapitaliserings regler med tvingende almene hensyn, følgende argumenter:  

 

1. Reglerne skal forhindre skatteunddragelse
129

 

2. De er nødvendige for at sikre sammenhænge og symmetri i skattesystemet  

3. De er nødvendige for at sikre skattekontrol.  

 

EF-Domstolen afviste påstand nr. 1 i præmis 37, fordi et lavere skatteprovenu ikke anses som et 

tvingende alment hensyn, hvilket domstolen tidligere har slået fast i ICI-dommens
130

 præmis 26. 

Domstolen konkluderede, at påstand nr. 2, kun kan anvendes, når der er tale om samme 

skattesubjekt jf. præmis 39, hvilket der ikke er tale om her, da både kreditor og debitorselskaberne 

er selvstændige skattesubjekter. Endelig blev den sidste påstand afvist i præmis 44, fordi de 

fremførte argumenter ikke gjorde det klart, at de tyske regler kunne benyttes til at kontrollere 

størrelsen af den skattepligtige indkomst.  

 

Danmark vil sandsynligvis benytte tilsvarende argumenter i tilfælde af en traktatbrudssag anlagt af 

Kommissionen for at retfærdiggøre tynd kapitaliseringsreglerne og Selskabsskattelovens § 11 B, 

                                                 
126

 Denne artikel vil ikke blive behandlet nærmere, da den omhandler virksomheder, der varigt eller lejlighedsvis har 

udøvet offentlig myndighed. Det er ikke fokus for nærværende afhandling.  
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 Den danske regering fremsatte også dette argument.  
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stk. 6. Objektivt set vil Danmark få svært ved at bevare de nuværende regler, efter den fortolkning 

af art. 43 EF Langhorst-Hohorst dommen har bragt. Den bedste mulighed for at legitimere de 

nuværende reglers udformning er det ovennævnte tredje argument om at sikre skattekontrollen.  

 

EF-Domstolen statuerede i C-250/95, Futura Participations og Singer´s præmis 31, at effektiv 

skattekontrol er et tvingende alment hensyn. Såfremt dette kan påvises dette samtidigt med, at tynd 

kapitalisering reglerne overholder de andre 3 betingelser, kan reglerne tillades, men dette kan dog 

med overvejende sandsynlighed ikke lade sig gøre, da reglernes nuværende udformning ikke 

bidrager til en yderlig effektiv skattekontrol.  

 

7.6.1 Artikel 43 og 56 i lyset af Langhorst-Hohorst  

Ved EF-domstolens dom d. 12.12.2002 i Langhorst-Hohorst GmbH sagen blev de tyske regler 

omkring tynd kapitalisering underkendt. Dommens afgørelse har fået betydning for Danmark, da de 

daværende danske regler vedrørende tynd kapitalisering var nært beslægtet med de tyske. Dommens 

betydning for regelsættet om tynd kapitalisering understøttes af bemærkningerne til L 119 (Lov nr. 

221 af 31.03.2004), hvor der op til flere gange henvises til Langhorst-Hohorst dommen som 

udslagsgivende for, at reglerne blev ændret. 

 

Der er en snæver forbindelse mellem art. 43 EF (ex. art. 52) og art. 56 EF (ex. art. 73B), da 

etablering ikke kan gennemføres, hvis kapitalen, som skal sikre denne etablering, ikke kan bevæge 

sig frit. Langhorst-Hohorst statuerede, at artikel 43 EF
131

 skal fortolkes således, at en 

skattelovgivning, der forskelsbehandler datterselskaber alt efter, hvor deres moderselskabs 

hjemland er, skal betragtes som en foranstaltning, der udgør en hindring for etableringsfriheden i 

art. 43. Som nævnt indeholder art. 43 også et restriktionsforbud jf. Gebhard-sagen præmis 37. 

 

7.6.2 Artikel 56 i lyset af Langhorst-Hohorst 

Hvis Langhorst-Hohorst var blevet anlagt efter art. 56 EF, er spørgsmålet, hvorvidt udfaldet var 

blevet det samme. Svaret kan have konsekvenser for de danske regler om tynd kapitalisering. Art. 

56 EF vedrører kapitalens fri bevægelighed. Kapitalens fri bevægelighed er mindre udviklet end de 

andre friheder, men Domstolen konkluderede i C-163/94 Sanz de Lera sagen, at art. 56 EF har 

vertikal direkte virkning.  

                                                 
131

 Art. 48 EF bestemmer, at selskaber ligeledes er omfattet af etableringsretten.  
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Art 56 må ligesom art. 43 siges, at indeholde et diskrimination-og restriktionsforbud samt den 

omtalte to-trins-test, hvorved stater kan legitimere deres regler, selvom de ikke er omfattet af de 

traktatfæstede undtagelser.
132

  Artikel 58 regulerer de traktatfæstede undtagelser til artikel 56. 

 

Diskriminationen eller restriktionen kan først og fremmest retfærdiggøres, hvis art. 58 finder 

anvendelse. I Langhorst-Hohorst præmis 28 konkluderer Domstolen, at det långivende selskab ikke 

adskilte sig objektivt fra tyske selskaber. Det betyder, at de tyske regler om tynd kapitalisering ikke 

kunne tillades efter art. 58, stk. 1. litra a. Udover art. 58 kan en foranstaltning tillades, hvis der 

forligger tvingende almene hensyn. I Langhorst-Hohorst blev alle disse argumenter forkastet. 

Konklusionen er, at sagens udfald formentlig var blevet det samme, såfremt sagen var anlagt efter 

reglerne om kapitalens frie bevægelighed. Dette betyder for Danmark, at i tilfælde af 

traktatbrudssag vil regeringen heller ikke kunne retfærdiggøre de nuværende regler efter art. 56.  

 

7.6.3 SKM.2010.270.LSR 

I SKM2010.270.LSR
133

 konkluderede Landsskatteretten, at konsolideringen, efter Selskabsskatte-

lovens § 11, stk. 4, skulle foretages en samlet opgørelse af aktiver og passiver for selskaberne. Det 

hollandske datterselskabs aktiver og passiver skulle udelukkende medregnes til 

konsolideringsreglen for den del, der vedrørte det faste driftssted i Danmark.  

 

De faktiske forhold:  
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133
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Det danske selskab, ApS 0, er ejet af amerikanske selskaber, og ApS 0 ejer et hollandsk 

datterselskab. Det hollandske selskab havde en filial i Danmark, og selskabet og filialen er 

sambeskattede efter reglerne i dansk obligatorisk sambeskatning jf. Selskabsskattelovens § 31 

grundet, at der koncernforbindelse efter Selskabsskattelovens § 31 C.    

 

ApS 0 og DK Filialen er sambeskattet for indkomstårene 2005 og 2006. Skattecenteret 

rentefradragsbeskar sambeskatningsindkomsten for indkomstårene for DK Filialen efter reglerne 

om tynd kapitalisering i Selskabsskattelovens § 11. Skattecenteret begrundede 

rentefradragsbeskæringen med, at den kontrollerede gæld oversteg solvenskravet på 4:1 forholdet.  

 

Skattecenteret fremførte vedrørende konsolideringsreglen i Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, at 

selskabet ikke skal konsolideres med filialen, da bestemmelsen udelukkende finder anvendelse på 

danske selskaber uden at inddrage udenlandske aktionærer.  

 

Skattecenteret fremførte i overensstemmelse med hidtidig fortolkning af Selskabsskattelovens § 11, 

stk. 4:  

Selskabet og filialen ville ikke være koncernforbundne, såfremt G5(det hollandske selskab) udeholdes. 

Bestemmelsens 2. pkt. skal ikke fortolkes derhen, at det kun er udenlandske aktionærer, som måtte ligge 

 

ApS 0 

 

Selskaber USA 

 

Eksempel 12 

DK 

Filial 

 

Selskab i EU 
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over det øverste danske selskab, som skal udeholdes ved vurderingen af hvilke selskaber, der skal 

konsolideres. Da også filialer er omfattet, jf. selskabsskattelovens § 11, stk. 5, omfatter begrebet 

udenlandske aktionærer tillige filialens udenlandske hovedkontor og dermed G5. 

 

Landsskatteretten var ikke ubetinget enig med ovenstående fremførsel, og fremførte: 

 

Skattesubjektet i relation til selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, er selskabet G5, således at filialen 

ikke udgør et i forhold til det hollandske hovedkontor selvstændigt skattesubjekt. Det hollandske 

hovedkontor kan derfor heller ikke anses at være aktionær i filialen og dermed heller ikke omfattet af 

begrebet "udenlandske aktionærer" i selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt. Ejerskabet via et 

udenlandsk selskab ses i givet fald heller ikke i sig selv at ville udelukke konsolidering efter 

selskabsskattelovens § 11, stk. 4, uanset bestemmelsens 2. pkt. Ved vurderingen af hvilke selskaber, der 

er koncernforbundne efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2, må det således som udgangspunkt lægges til 

grund, at det ikke alene er direkte, men også indirekte ejerskab, der medfører koncernforbindelse. 

 

Det interessante i ovenstående afgørelse er, at Landsskatteretten konkluderede: 

 

 Ejerskab via et udenlandsk selskab i nødvendigvis medfører, at der ikke kan ske 

konsolidering, og 

 At der kan etableres koncernforbindelse ved indirekte ejerskab, og 

 Det er kun udenlandske aktionærer, som ligger over det danske selskab, der ikke skal 

medregnes ved opgørelsen af konsolideringen.   

Ovenstående konklusion er et brud med den traditionelle opfattelse af Selskabsskattelovens § 11, 

stk. 4, og vil have omfattende betydning for den fremtidige forståelse af konsolideringsreglen, hvor 

der skal foretages konsolidering af samtlige danske selskaber med direkte eller indirekte ejerskab på 

baggrund af SKM.2010.270.LSR.  

 

Dette betyder i situationer følgende situation;  
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Der kan i henhold til SKM.2010.270.LSR i ovenstående konstitueres indirekte ejerskab for ApS 0 

af ApS 1, og derved opfylder ovenstående koncernforbindelsen efter Kursgevinstlovens § 4, stk. 2. 

Det danske ApS 0 ikke er det ultimative moderselskab, hvorfor ApS 0 skal indgå i opgørelsen af 

konsolideringen, da der udelukkende skal ses bort fra udenlandske aktionærer eller det ultimative 

danske moderselskab. I ovenstående skal Selskab i EU1 ikke inddrages, da konsolideringen kun 

skal se bort fra udenlandske anpartshavere, der ligger over det øverste danske selskab, og når 

koncernforbindelsen vurderes jf. SKM.2010.270.LSR.  

 

Selskab i EU 2’s aktiver og passiver skulle udelukkende medregnes til konsolideringsreglen for 

eventuelle del, der vedrørte det faste driftssted i Danmark. 

 

Eksemplet kan udvides: 

 

 

ApS 0 

 

Selskab i EU1 

 

 

Selskab i EU2 

 

 

ApS 1 

 

Eksempel 13 
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I ovenstående eksempel er A/S 0 ikke det ultimative moderselskab, hvorfor det skal indgå i 

koncernforbindelsen efter Kursgevinstlovens § 4, stk. 2. A/S 0 ejer A/S 1 grenen og A/S 3 direkte, 

hvorfor det opfylder koncernforbindelsen efter Kursgevinstlovens § 4, stk. 2. A/S 3 ejer DK Filial 

indirekte, og der er herved koncernforbindelse i henhold til SKM.2010.270.LSR.  

 

På baggrund af ovenstående og i medfør af SKM.2010.270.LSR skal der foretages konsolidering af 

de danske selskaber og det faste driftssted DK Filial i henhold til Selskabsskattelovens § 11, stk. 4. 

 

Dommen har givet anledning til en udvidet fortolkning af konsolideringsreglen, men den har også 

givet anledning til spørgsmål vedrørende, hvornår der ikke skal foretages konsolidering ved 

indirekte ejerskab, som Landsskatteretten skriver i deres præmisser. Herudover vil det være 

Selskab i EU1 

 

A/S 0 

 

A/S 3 

 

 

A/S 1 

 

A/S 2 

Eksempel 14 

DK 

Filial 

 

A/S 2 

 

Selskab i EU2 
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interessant at følge domspraksis, om SKM.2010.270.LSR vil give anledning til præcedens for 

fremtidige domme samt hvilken præjudikatværdi dommen får, da det normalt kun er afgørelser fra 

de øverste domstole, der tillægges præjudikatværdi.
134

  

 

Afhandlingens forfatter mener, at Landsskatterettens dom medfører, at det EU-stridige aspekt af 

konsolideringsreglen elimineres, men hvis Selskabsskattelovens ordlyd læses, ville en uvildig 

tredjemand ikke komme frem til Landsskatterettens konklusion. Dommen er et vigtigt skridt på 

vejen til, at reglerne kan opfattes som EU-konforme, da reglerne ikke kan begrundes i lovlige 

hensyn, som konkluderet ovenfor.  

 

7.6.4 Lovlige hensyn – Selskabsskattelovens § 11    

Med SKM2010.270.LSR nærmer konsolideringen af internationale og nationale selskaber sig 

hinanden, men problemet vedrørende Selskabsskattelovens § 11 opstår ved, at udenlandske 

selskaber bliver straffet af Selskabsskattelovens § 11, stk. 6. Udenlandske selskaber opnår 

sandsynligvis ikke skattefrihed tilsvarende danske selskabers renteindtægter, der allerede er blevet 

rentefradragsbeskåret.   

 

Denne foranstaltning, at danske selskaber, såfremt fradragsretten for renteomkostninger i 

datterselskabet beskæres vil renteindtægten i moderselskabet være skattefri i henhold til 

skatteneutraliteten i dansk skatteret, gør at reglen i hovedparten af tilfældene rammer udenlandske 

koncerner hårdere.    

 

Sammenholdt med Langhorst-Hohorst afgørelsen, må det konkluderes, at Selskabsskattelovens § 11 

ikke kan begrundes i lovlige hensyn omkring effektiv skattekontrol, da reglerne forskelsbehandler 

udenlandske og danske koncerner. Den danske stat kan derved ikke opfylde de fire krav til, at 

reglerne skulle kunne begrundes i lovlige hensyn.   

 

7.6.5 Lovlig hensyn – Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6.  

Reglen i Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 udgør en hindring for etableringsretten, hvorfor reglen 

skal kunne begrundes i tvingende almene hensyn.  Skulle reglerne kunne retfærdiggøres i tvingende 

almene hensyn, må det være sikring af skattekontrollen og beskatningskompetencen.  
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Selv i forbindelse med investeringen vil der forekomme nettofinansieringsomkostninger uanset 

selskabets beliggenhed, hvorfor der ikke synes at foreligge et særligt hensyn vedrørende 

beskatningen til, hvorfor der udelukkende kan medregnes 20% af anskaffelsessummen på 

udenlandske koncernforbundne selskaber.  

 

Denne forskelsbehandling medfører et mindre skattemæssigt fradrag for investeringer foretaget i 

udenlandske koncernforbundne selskaber og derved indirekte en større skattepligtig indkomst i 

Danmark. EF-domstolen har ikke tidligere accepteret en restriktiv lovgivning begrundet med en 

mindre skattepligtig indkomst.
135

 På denne baggrund synes der ikke at være lovlige begrundelser 

for, at Danmark skulle kunne opretholde Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 i dens nuværende 

udformning. Det bemærkes i denne forbindelse, at procentsatsen for medregningen på udenlandske 

koncernforbundne selskaber er aftagende og vil i indkomståret 2017 udgøre 0%.  

 

Skatteministeriet fremfører i høringssvaret til L 525 af 12. juni 2009, at forholdet ikke strider mod 

EU-retten, og henviser i denne forbindelse til Sag C-231/05 OY, MEN OY-sagen vedrørte 

koncernbidrag og fradrag. Det er derfor ikke reelt muligt at sammenligne sagen med fradrag for 

investeringer i udenlandske koncernforbundne selskaber.  

 

På denne baggrund kan Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 ikke retfærdiggøres i lovlige hensyn.  

 

7.7 Delkonklusion 

Det er i ovenstående kapitel blevet belyst, hvorvidt de danske tynd kapitaliserings regler og 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 lever op til deres formål, og om de i deres nuværende 

udformning kan anses som værende EU-stridige.  

 

For at besvare førstnævnte tages udgangspunkt i konsolideringsreglen i Selskabsskattelovens § 11, 

stk. 4. Selskabsskattelovens § 11, stk. 4 kræver, at Kursgevinstlovens § 4, stk. 2’s kontrolkrav skal 

være opfyldt, selvom der bortses fra udenlandske aktionærer eller et evt. dansk ultimativt 

moderselskab, når der foretages konsolidering. Problemet er, at Kursgevinstlovens § 4, stk. 2 

kræver, at der er tale om den samme aktionærkreds, for at selskaber kan anses som 

koncernforbundne.  
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Denne uhensigtsmæssige henvisning bevirker, at der i strid med lovgivningens formål ikke bliver 

foretaget konsolidering i visse vertikale selskabskonstruktioner. Hvis et udenlandsk selskab ejer et 

dansk selskab direkte og et andet indirekte gennem det første datterselskab, så er hensigten, at disse 

datterselskaber skal konsolideres. Men ved at Selskabsskattelovens § 11, stk. 4, 2. pkt. kræver, at 

der ses bort fra udenlandske aktionærer, så eksisterer der ikke længere en koncern i 

Kursgevinstlovens § 4, stk. 2’s forstand, og konsolideringen skal dermed ikke foretages. Derudover 

konsolideres selskaber fejlagtigt i visse tilfælde, hvor de i en selskabskonstruktion er placeret 

horisontalt i forhold til hinanden.  

 

De danske regler om tynd kapitalisering vurderes på 2 områder at stride mod EU-retten. For det 

første forskelsbehandler konsolideringsreglen udenlandske selskaber, og for det andet diskriminerer 

reglen i Selskabsskattelovens § 11 stk. 6 om skattefritagelse for rentefradragsbeskårede indtægter, 

udenlandske selskaber.  

 

I en selskabskonstruktion, som inkluderer et EU-selskab mellem det danske ultimative 

moderselskab og resten af koncernen, foreligger der en forskelsbehandling i forhold til en rent 

dansk selskabskonstruktion. Dette medfører en negativ forskelsbehandling af koncernen med et 

mellemliggende udenlandsk selskab, men SKM.2010.270.LSR har åbnet muligheden for en udvidet 

fortolkning, hvorved der bortses fra det ultimative danske moderselskab eller udenlandske 

aktionærer der ligger over det danske selskab 

 

SEL § 11, stk. 6 giver skattefrihed for rentefradragsbeskårede indtægter, men denne skattefrihed 

rammer i realiteten kun rent danske koncerner, fordi det er overvejende sandsynligt, at de 

udenlandske selskaber bliver beskattet af disse indtægter i deres hjemland. 

 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, kan ikke begrundes i lovlige hensyn, og Skatteministeriets 

henvisning til Sag C-231/05 OY til at retfærdiggøre de nuværende reglers udformning synes ikke 

korrekt. De nuværende regler udgør en restriktion for den frie etableringsret, hvorfor reglerne bør 

udformes på en måde, hvorpå der ikke sker forskelsbehandling på koncernforbundne investeringer 

og investeringernes indirekte påvirkning på den skattepligtige indkomst.  
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KAPITEL 8 – SAMLET KONKLUSION  

Tynd kapitaliseringsreglerne, der blev indført ved lov nr. 432 af 26. juni 1998, havde til formål at 

forhindre, at der ikke sker en udhuling af den danske stats skattegrundlag, hvorved danske selskaber 

flytter skattepligtige indkomster til udenlandske kontrollerede selskaber ved at transformere ej 

fradragsberettigede udbytter til fradragsberettigede renteudgifter og kurstab.  

 

Tynd kapitaliseringsreglerne i Selskabsskattelovens § 11 foreskriver, hvis et dansk selskab 

overstiger solvenskravet på et forhold mellem gælden og egenkapitalen på 4:1. Hvis det danske 

selskab finansierer sig med yderligere gæld, så risikerer selskabet at blive rentefradragsbeskåret, 

såfremt den kontrollerede gæld overstiger mio. 10 kr., og den kontrollerede gæld ikke er på 

markedsvilkår.  

 

Reglerne i Selskabsskattelovens § 11 har haft virkning fra 1. januar 1999, men næsten 11 år senere 

er der stadigvæk usikkerhed vedrørende anvendelsen og fortolkningen, da en ordlydsfortolkning af 

reglerne vil medføre situationer, der ikke kan være i overensstemmelse med lovgivers hensigt. Den 

sparsomme praksis på et yderst kompliceret område har ikke bidraget med meget yderligere praksis. 

Det bliver derfor interessant at følge, om praksissen fra Skatterådet og Landsskatteretten vil give 

anledning til præcedens for fremtidige domme, samt hvilken præjudikatværdi disse tillægges.  

 

Konsolideringsreglen har afstedkommet meget kritik i litteraturen, hvilket er forståeligt ud fra 

ordlydsfortolkningen af Selskabsskattelovens § 11, stk. 4. Fortolkningen af ordlyden vedrørende 

konsolideringsreglen vil afstedkomme et andet resultat end, hvad der er hensigtsmæssigt. 

SKM.2010.8.SR er et skridt i den rigtige retning, og kan bruges som fortolkningsbidrag ved 

forståelse af de traditionelle tynd kapitaliseringsregler.  

 

På en ren dansk koncern har reglerne ikke den store effekt, da en eventuel fradragsbeskæring af 

renteomkostninger eller kurstab vil modsvares af skattefrihed i det ultimative danske moderselskab, 

hvorfor danske koncerner ikke har det store motiv til at tynd kapitalisere datterselskaber. 

 

Fradragsbeskæringsformelen har også været genstand for meget kritik, da den kan fremkomme med 

uhensigtsmæssige resultater, samt at selskaberne i praksis vil være tilbøjelige til at vælge 

beregningsmodellen der giver den mindste rentefradragsbeskæring.   
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Rentefradragsbeskæringen foretages kun i det omfang, hvor selskaberne ikke kan overbevise 

myndighederne om, at gældsforholdet er optaget på markedsniveau og derved overholder 

armslængdeprincippet. Dokumentation, af om rentebetalingen er foregået på armslængde, kan være 

en kompliceret proces, og det kan ikke siges ensidigt, hvornår denne bevisbyrde kan anses for løftet, 

da praksis på dette område er særdeles flertydig. Forholdet vedrørende dokumentation for at den 

fastsatte rente er på markedsvilkår, her vil skattemyndighederne sandsynligvis være tilbøjelige til at 

anskue en højere rente som værende mere på markedsvilkår end en lavere rente. Dette forhold kan 

netop være med til at flytte indkomst til udlandet. 

 

Selskaber omfattet af tynd kapitaliseringsreglerne i Selskabsskattelovens § 11 har mulighed for på 

koncernbasis, at planlægge og dokumentere sig ud af problemstillingerne, hvorfor de traditionelle 

tynd kapitaliseringsregler ikke bør medføre store problemstillinger, såfremt selskaberne er 

opmærksom på forholdet.  

 

Udenlandske selskaber har ikke på samme måde mulighed for at planlægge sig selskabsmæssigt ud 

af problemstillingerne i Selskabsskattelovens § 11, og som vist i Kapitel 7. De danske regler om 

tynd kapitalisering strider på to områder mod EU-retten. Konsolideringsreglen forskelsbehandler 

udenlandske selskaber, og Selskabsskattelovens § 11 stk. 6 diskriminerer udenlandske selskaber 

vedrørende skattefritagelse for rentefradragsbeskårede indtægter.  

 

SKM.2010.270.LSR er dog et skridt i den rigtige retning vedrørende konsolideringsreglen, da 

denne fortolker konsolideringsreglen, som at der kun skal ses bort fra det ultimative danske 

moderselskab eller udenlandske aktionærer, der ligger over det danske selskab. Dommen fremfører 

ligeledes, at der kan medregnes aktiver og passiver til konsolideringsreglen for den eventuelle del af 

udenlandske selskaber, der vedrører det faste driftssted i Danmark. Landsskatterettens dom er 

bestemt et skridt i den rigtige retning, og såfremt denne får præjudikatværdi, vil det have elimineret 

konsolideringsproblematikken på udenlandske selskaber.  

 

Ved Lov nr. 540 6. juni 2007 blev indført yderligere værnsregler, og har virkning fra perioden efter 

1. juli 2007. Formålet, der kan være svært at læse ud af indførelsen af de nye værnsregler er, at den 

danske stat ikke vil give fradrag for unaturligt store renteomkostninger, der kunne have været 

afholdt i udlandet i forbindelse med en eventuel investering i udenlandske koncernselskaber.  

 



79 

 

Rentelofts-reglen blev indsat i Selskabsskattelovens § 11 B, hvorved der indføres et loft over de 

finansieringsomkostninger, der kan fradrages. Herudover introduceres i Selskabsskatteloven § 11 C 

en regel om, at den skattepligtige indkomst før skat rentefradrag (EBIT) højst kan nedbringes med 

80% med nettofinansieringsomkostninger efter begrænsningen i forhold til renteloftet. 

Værnsreglerne er yderst komplekse, og reglerne vil medføre en væsentlig administrativ byrde samt 

være meget tids- og ressourcekrævende for større koncerner, der er omfattet af reglerne.  

 

Særligt reglen i Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, der omhandler, at der sker forholdsmæssig 

medregning til de skattemæssige værdier af selskabets skattemæssige aktiver, hvorefter 

udenlandske selskabers anskaffelsessum medregnes med 20%, vil give anledning til væsentlig 

administration for de omfattede selskaber.  

 

Reglen er samtidig en hindring for etableringsretten og uhensigtsmæssig i et EU-retligt perspektiv 

ved, at der udelukkende kan medregnes 20% af anskaffelsessummen i udenlandske investeringer, 

hvorimod danske investeringer kan medregnes med 100% af anskaffelsessummen.  

 

For at koncerner skal kunne indregne udenlandske investeringer på lige vilkår med danske 

investeringer, skal der vælges international sambeskatning i Danmark, hvilket er 

forskelsbehandling. Det er derfor forholdsvis usandsynligt og administrativt besværligt, hvis 

kapitalandele i udenlandske koncernforbundne selskaber skal opnå samme status som danske 

selskaber ud fra Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6.  Den nuværende udformning af 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6 kan ikke retfærdiggøres i lovlige hensyn ud fra et EU-retligt 

perspektiv.  

 

Lovgiver bør derfor ændre bestemmelsernes udformning i Selskabsskatteloves § 11, stk. 6 og § 11 

B, stk. 6 eller være opmærksom på, at EU Kommissionen kan anlægge en traktatbrudssag mod 

Danmark, som Danmark med overvejende sandsynlighed vil tabe.  Grundet ovenstående 

bestemmelser ikke kan legitimeres i tvingende almene hensyn, uanset om traktatbrudssag anlægges 

efter art 43 EF eller 56 EF. 
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KAPITEL 9 - PERSPEKTIVERING 

9.1 Proaktive handlinger med henblik på omgåelse af tynd kapitaliserings reglerne  

Koncerner har mulighed for at planlægge sig ud af nogle af udfordringerne vedrørende tynd 

kapitaliserings reglerne. Følgende proaktive handlinger kan eksempelvis foretages: 

 Omlægge den koncerninterne gæld, der overstiger mio. 10 kr. til ekstern finansiering  

 Nedbringe balancen ved f.eks. stramning af hensættelser og anden gæld, hvilket vil påvirke 

solvenskravet i en positiv retning.  

 Tilførsel af ny kapital ved f.eks. kapitalforhøjelse, aktieemission, gældskonvertering, 

gældseftergivelse etc.  

 Tilskud fra moderselskabet eller koncernselskaber, hvor det er en forudsætning, at aktiverne 

bliver i selskabet i minimum 2 år.  

 Indhente dokumentation for overholdelse af armslængdeprincippet.  

 Tilbageholdelse af udbytter.  

 Optage finansiering i det pågældende land, hvor investeringen foretages.  

 Overveje dansk international sambeskatning. 

Selskaberne kan for at lette den administrative byrde fremsende hjælpe-bilag til opgørelsen af 

sambeskatningen. Der er i bilag 2 vedlagt et eksempel på dette.  

 

9.2 Selvfinansiering i henhold til Selskabsloven 

I forbindelse med indførelsen af den nye Selskabslov, der trådte delvist i kraft den 1. marts 2010, vil 

der i et tynd kapitaliserings perspektiv opstå interessante muligheder vedrørende selvfinansiering, 

der lovliggør selvfinansiering under visse betingelser.  

 

Med denne bestemmelse bliver det muligt for selskaber at deltage i købers finansiering af køb af 

aktier i selskabet. Det overtagne selskab får mulighed for at deltage i finansieringen af dets 

overtagelse. Det kan ske ved f.eks. at lade selskabet yde køber et lån til købet eller stille sine aktiver 

f.eks. fast ejendom til sikkerhed for lån, som køber optager til betaling af købesummen. 

Finansieringen kan kun ske med selskabets frie reserver, det vil sige dét, der alternativt ville kunne 

have været udloddet som udbytte.  
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Fordelen ved selvfinansieringsmodellen er, at selskabets egenkapitalforhold bevares. Hertil 

kommer, at selskabet trods frie reserver ikke nødvendigvis har fri likviditet, hvilket gør 

sikkerhedsstillelse fordelagtigt.  

 

Selskabsloven opstiller fire betingelser, der alle skal være opfyldt for, at selskabet kan medvirke til 

finansieringen af selskabets eller et moderselskabs overtagelse. 

 

1. Selskabets ledelse skal vurdere, at køberen har den fornødne kreditværdighed. 

2. Finansiering skal ske på markedsvilkår. 

3. Finansieringen og vilkårene skal derfor på forhånd godkendes af generalforsamlingen med 

vedtægtsændringsmajoritet på baggrund af en skriftlig redegørelse fra ledelsen. 

Redegørelsen skal blandt andet beskrive baggrunden for forslaget, selskabets interesse i 

finansieringen, betingelserne for finansieringens gennemførelse og de likviditets- og 

solvensmæssige konsekvenser for selskabet. 

4. Finansieringen skal være forsvarlig under hensyntagen til selskabets fortsatte drift.
136

 

Ovenstående vil medføre, at kan opstå situationer, hvor koncernforbundne selskaber bliver 

rentefradragsbeskåret grundet finansieringsart.  

 

Det vil som udgangspunkt ikke have den store betydning efter Selskabsskattelovens § 11, da 

selvfinansieringen forudsætter, at det sker på markedsvilkår, hvorved der ikke foretages 

rentefradragsbeskæring efter Selskabsskatteloven § 11, men det vil kræve en administrativ byrde. 

Det blev vist i SKM.2010.8.SR, at sikkerhedsstillelse internt i konsolideringen ikke skulle 

medregnes opgørelse af rentebegrænsning.   

 

Anderledes forholder det sig med Selskabsskattelovens §§ 11 B – C, grundet det er tænkeligt, at det 

det ultimative danske moderselskab optager lån hos det overtagne selskab, hvilket vil bidrage 

positivt til nettofinansieringsomkostningerne og EBIT-reglen i konsolideringen. Det overtagne 

selskab vil få en renteindtægt fra moderselskabet samtidig med, at det overtagne selskabs 

skattemæssige aktiver skal medregnes ved opgørselen af renteloftet. EBIT-reglen vil ligeledes blive 

påvirket i positiv retning, da konsolideringen vil have en yderligere renteindtægt.  

  

                                                 
136

 http://www.bechbruun.com/  
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Skattepligtig indkomstopgørsel for indkomståret 2010   
 

                     

 
A/S 1 

 
A/S 2 

 
A/S 3 

 
A/S 4 

 
A/S 5 

 
A/S 6 

 
A/S 7 

 
A/S 8 

 
A/S 9 

 
Konsolideret Note  

 

( 1/1 - 
31/12 ) 

 

( 1/1 - 
31/12 ) 

 

( 1/1 - 
31/12 ) 

 

( 1/1 - 16/9 
) 

 

( 1/1 - 16/9 
) 

 

( 1/1 - 16/9 
) 

 

( 1/7 - 
31/12 ) 

 

( 1/7 - 
31/12 ) 

 

( 1/7 - 
31/12 ) 

   

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 

                     
Renteomkostninger til dansk ultimativ moder 0  

 
6.000.000  

 
2.000.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
2.000.000  

 
0  

 
10.000.000  

 
Nettofinansieringsomk. jf. SEL § 11 B, stk. 4.  61.000  

 
78.000.000  

 
13.500.000  

 
91.000.000  

 
14.300.000  

 
21.500.000  

 
38.000.000  

 
4.000.000  

 
8.000.000  

 
268.361.000  

 
Nettofinansieringsomk. før begrænsning 61.000  

 
84.000.000  

 
15.500.000  

 
91.000.000  

 
14.300.000  

 
21.500.000  

 
38.000.000  

 
6.000.000  

 
8.000.000  

 
278.361.000  

 

                     
Skattepligtig indkomst før rentefradragsbegrænsning -315.000  

 
-90.000.000  

 
-16.000.000  

 
-40.000.000  

 
-5.000.000  

 
-3.000.000  

 
-19.000.000  

 
1.400.000  

 
-75.000  

 
-171.990.000  7  

Nettofinansieringsomk. før begrænsning 61.000  
 

84.000.000  
 

15.500.000  
 

91.000.000  
 

14.300.000  
 

21.500.000  
 

38.000.000  
 

6.000.000  
 

8.000.000  
 

278.361.000  

 
Skattemæssigt indkomst før renter -254.000  

 
-6.000.000  

 
-500.000  

 
51.000.000  

 
9.300.000  

 
18.500.000  

 
19.000.000  

 
7.400.000  

 
7.925.000  

 
106.371.000  9  

                     
Kildeartsbegrænsede fremførbare underskud 0  

 
4.000.000  

 
0  

 
1.580.000  

 
30.000  

 
0  

 
750.000  

 
0  

 
0  

 
6.360.000  
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Aktiver - skattemæssige værdier 

                     
 

A/S 1 
 

A/S 2 
 

A/S 3 
 

A/S 4 
 

A/S 5 
 

A/S 6 
 

A/S 7 
 

A/S 8 
 

A/S 9 
 

Konsolideret 

  ( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 16/9 ) 
 

( 1/1 - 16/9 ) 
 

( 1/1 - 16/9 ) 
 

( 1/7 - 31/12 ) 
 

( 1/7 - 31/12 ) 
 

( 1/7 - 31/12 ) 

   
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 Immaterielle anlægsaktiver  

                    Goodwill 10.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

10.000.000  1  

Materielle anlægsaktiver  
                    Investeringsejendomme 0  

 
1.300.000.000  

 
1.100.000.000  

 
170.000.000  

 
220.000.000  

 
450.000.000  

 
21.000.000  

 
105.000.000  

 
0  

 
3.366.000.000  2  

Inventar og driftsmidler 75.000  
 

500.000  
 

1.200.000  
 

700.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

150.000.000  
 

30.000  
 

152.505.000  3  

Finansielle anlægsaktiver  
                    Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 Udenlandske aktier (Ltd. 1) 100.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

100.000.000  6  

Skatteaktiv 0  
 

4.000.000  
 

0  
 

1.580.000  
 

30.000  
 

0  
 

750.000  
 

0  
 

0  
 

6.360.000  8  

Varebeholdning 
                    Varelager  0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
100.000.000  

 
750.000  

 
100.750.000  5  

Tilgodehavender  
                    Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 0  

 
500.000  

 
1.000.000  

 
0  

 
1.000.000  

 
0  

 
500.000  

 
0  

 
200.000  

 
3.200.000  7  

Tilgodehavende hos tilknyttet virksomheder 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 Andre tilgodehavender 0  

 
250.000  

 
0  

 
100.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
450.000  

 
0  

 
800.000  

 Igangværende arbejder for fremmed regning  300.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

300.000  4  

Periodeafgrænsningsposter 0  
 

0  
 

0  
 

20.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

500.000  
 

0  
 

520.000  
 Værdipapirer og kapitalandele 1.000.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
100.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
1.100.000  

 Likvide beholdning  5.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

2.500.000  
 

0  
 

100.000  
 

7.600.000  
 

                     Aktiver i alt  116.375.000  
 

1.305.250.000 
 

1.102.200.000 
 

172.400.000  
 

221.030.000  
 

450.100.000  
 

24.750.000  
 

355.950.000  
 

1.080.000  
 

3.749.135.000  
 

                     Passiver - skattemæssige værdier 
Egenkapital  

                    Aktiekapital  500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

500.000  
 

4.500.000  
 Overført resultat  15.725.000  

 
-22.500.000  

 
79.700.000  

 
-58.100.000  

 
120.530.000  

 
374.600.000  

 
-1.500.000  

 
-20.050.000  

 
70.000  

 
488.475.000  

 Langfristede gældsforpligtelser 
                    Realkreditinstitutter 0  

 
900.000.000  

 
800.000.000  

 
100.000.000  

 
100.000.000  

 
75.000.000  

 
0  

 
100.000.000  

 
0  

 
2.075.000.000  

 Pengeinstitutter 100.000.000  
 

100.000.000  
 

100.000.000  
 

90.000.000  
 

0  
 

0  
 

25.000.000  
 

150.000.000  
 

0  
 

565.000.000  

 Pantebreve  0  
 

20.000.000  
 

10.000.000  
 

40.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

500.000  
 

70.500.000  

 Deposita 0  
 

5.000.000  
 

5.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

10.000.000  

 Kortfristede gældsforpligtelser 
                    Modtagne forudbetalinger fra kunder  150.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
150.000  

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 0  
 

1.000.000  

 
5.000.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
25.000.000  

 
0  

 
31.000.000  

 Gæld til tilknyttede virksomheder 0  
 

300.000.000  
 

100.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

100.000.000  
 

0  
 

500.000.000  

 Anden gæld 0  
 

1.000.000  
 

2.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

750.000  
 

500.000  
 

0  
 

4.250.000  

 Periodeafgrænsningsposter 0  
 

250.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

10.000  
 

260.000  

 
                     Passiver i alt  116.375.000  

 
1.305.250.000 

 
1.102.200.000 

 
172.400.000  

 
221.030.000  

 
450.100.000  

 
24.750.000  

 
355.950.000  

 
1.080.000  

 
3.749.135.000  
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Fradragsbeskæring efter SEL § 11  

                     
Samlet gæld (EK - Passiver i alt) 3.256.160.000  

                   
Egenkapital  492.975.000  

                   
Aktiver 3.749.135.000 

                   
                     
Solvensgrad  15,14% 

                   
                     
Egenkapital der skal omkvalificeres  

          
158.257.000  

                   

Renter vedr. kontrolleret gæld 
             

10.000.000  
   

         
158.257.000  x 

           
10.000.000    

 

 

 

 
 

         
Kontrolleret gæld i alt  

         
500.000.000  

   
500.000.000  

            

                     Rentefradragsbeskæring efter SEL § 
11        3.165.140  

                   

                     
Fordeling af rentefradragsbeskæring fordeles efter det enkelte selskabs andel af de samlede renteudgifter og kurstab  

           
                     
 

A/S 1 
 

A/S 2 
 

A/S 3 
 

A/S 4 
 

A/S 5 
 

A/S 6 
 

A/S 7 
 

A/S 8 
 

A/S 9 
 

Total 

 
 

( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 
31/12 ) 

 
( 1/1 - 31/12 ) 

 
( 1/1 - 16/9 ) 

 

( 1/1 - 
16/9 ) 

 
( 1/1 - 16/9 ) 

 

( 1/7 - 
31/12 ) 

 

( 1/7 - 
31/12 ) 

 

( 1/7 - 
31/12 ) 

   
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 

 
Forholdsmæssig fordelingen  0  

 

     
1.899.084  

 
        633.028  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 

        
633.028  

 
0  

 
3.165.140  

  

  

)___(

)__.___(

altigældetkontroller

gældetkontrollervedrrentergældetKontrollereretomkvalific
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Renteloftet - SEL § 11 B  

                     
 

A/S 1 
 

A/S 2 
 

A/S 3 
 

A/S 4 
 

A/S 5 
 

A/S 6 
 

A/S 7 
 

A/S 8 
 

A/S 9 
 

Konsolideret 

 
 

( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 31/12 ) 
 

( 1/1 - 16/9 ) 
 

( 1/1 - 16/9 ) 
 

( 1/1 - 16/9 ) 
 

( 1/7 - 31/12 ) 
 

( 1/7 - 31/12 ) 
 

( 1/7 - 31/12 ) 

   
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 
 

kr. 

 Goodwill 10.000.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

10.000.000  1  

Investeringsejendomme 0  
 

1.250.000.000  
 

0  
 

1.000.000.000  
 

150.000.000  
 

215.000.000  
 

400.000.000  
 

20.000.000  
 

100.000.000  
 

3.135.000.000  2  

Inventar og driftsmidler 75.000  
 

500.000  
 

1.200.000  
 

700.000  
 

0  
 

0  
 

0  
 

150.000.000  
 

0  
 

152.475.000  3  
Igangværende arbejder for fremmed 
regning  150.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
150.000  4  

Varelager 0  
 

0  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100.000.000  
 

0 
 

100.000.000  5  
Udenlandske koncern aktier (Stk. 6-
saldoen) 20.000.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
20.000.000  6  

Salg af vare og tjensteydelser 0  
 

500.000  
 

1.000.000  
 

0  
 

1.000.000  
 

0  
 

500.000  
 

0  
 

200.000  
 

3.200.000  7  

Underskud primo - før begræns. 0  
 

4.000.000  
 

0  
 

1.580.000  
 

30.000  
 

0  
 

750.000  
 

0  
 

0  
 

6.360.000  8  

Årets undersk. før begræns. 315.000  
 

90.000.000  
 

16.000.000  
 

40.000.000  
 

5.000.000  
 

3.000.000  
 

19.000.000  
 

0  
 

75.000  
 

173.390.000  9  

Kvalificerede aktiver i alt 30.540.000  
 

1.345.000.000  
 

18.200.000  
 

1.042.280.000  
 

156.030.000  
 

218.000.000  
 

420.250.000  
 

270.000.000  
 

100.275.000  
 

3.590.575.000  

 
                     Standardforrentingning 5% i 365 dage 1.527.000  

 
67.250.000  

 
910.000  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
69.687.000  

 Standardforrentingning 5% i 184 dage 0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

10.592.603  
 

6.805.479  
 

2.527.479  
 

19.925.562  

 Standardforrentingning 5% i 259 dage 0  
 

0  
 

0  
 

36.979.523  
 

5.535.859  
 

7.734.521  
 

0  
 

0  
 

0  
 

50.249.903  

 Renteloftetefter SEL § 11B  1.527.000  
 

67.250.000  
 

910.000  
 

36.979.523  
 

5.535.859  
 

7.734.521  
 

10.592.603  
 

6.805.479  
 

2.527.479  
 

139.862.464  
 

                     Nettofinansieringsudgift -61.000  
 

-84.000.000  
 

-15.500.000  
 

-91.000.000  
 

-14.300.000  
 

-21.500.000  
 

-38.000.000  
 

-6.000.000  
 

-8.000.000  
 

-278.361.000  
 Nettofin.udgift overstiger renteloft med 1.466.000  

 
-16.750.000  

 
-14.590.000  

 
-54.020.477  

 
-8.764.141  

 
-13.765.479  

 
-27.407.397  

 
805.479  

 
-5.472.521  

 
-138.498.536  

 

                     

 
Renteloftet 

                   

 

std.forrentn. 

                   Standardforetning  I (365 dage) 69.687.000  

                   Standardforetning  II (184 dage) 19.925.562  

                   Standardforetning  III (259 dage) 50.249.903  

                   

 
139.862.464  

                   

                     Renter beskåret efter SEL § 11  0  
 

1.899.084  
 

633.028  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

633.028  
 

0  
 

3.165.140  
 Nettofinansiering -61.000  

 
-84.000.000  

 
-15.500.000  

 
-91.000.000  

 
-14.300.000  

 
-21.500.000  

 
-38.000.000  

 
-6.000.000  

 
-8.000.000  

 
-278.361.000  

 Skattepligtig indkomst -61.000  
 

-82.100.916  
 

-14.866.972  
 

-91.000.000  
 

-14.300.000  
 

-21.500.000  
 

-38.000.000  
 

-5.366.972  
 

-8.000.000  
 

-275.195.860  

 

                     Grundbeløbet 2010 niveau  21.300.000  
                   Nettofinansieringsudgift efter beskæring -275.195.860  
                   

 
-253.895.860  

                   

                     Rentefradragsbeskæring efter § 11 B -114.033.396  

                   

                     Nettofinansieringsudgift i alt -61.000  
 

-82.100.916  
 

-14.866.972  
 

-91.000.000  
 

-14.300.000  
 

-21.500.000  
 

-38.000.000  
 

-5.366.972  
 

-8.000.000  
 

-275.195.860  
 Rentefradragsbegrænsning - 11 B fordeling -1.207.038  

 
13.791.188  

 
12.012.742  

 
44.478.004  

 
7.215.995  

 
11.333.870  

 
22.566.004  

 
-663.195  

 
4.505.825  

 
114.033.396  

 Nettofinansieringsudg. herefter -1.268.038  
 

-68.309.728  
 

-2.854.230  
 

-46.521.996  
 

-7.084.005  
 

-10.166.130  
 

-15.433.996  
 

-6.030.167  
 

-3.494.175  
 

-161.162.464  
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EBIT-reglen SEL § 11 C  

                     

 
A/S 1 

 
A/S 2 

 
A/S 3 

 
A/S 4 

 
A/S 5 

 
A/S 6 

 
A/S 7 

 
A/S 8 

 
A/S 9 

 
Konsolideret 

 

 
( 1/1 - 31/12 ) 

 
( 1/1 - 31/12 ) 

 
( 1/1 - 31/12 ) 

 
( 1/1 - 16/9 ) 

 
( 1/1 - 16/9 ) 

 
( 1/1 - 16/9 ) 

 
( 1/7 - 31/12 ) 

 
( 1/7 - 31/12 ) 

 
( 1/7 - 31/12 ) 

   

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
kr. 

 
Skattemæssigt resultat før renter -254.000  

 
-6.000.000  

 
-500.000  

 
51.000.000  

 
9.300.000  

 
18.500.000  

 
19.000.000  

 
7.400.000  

 
7.925.000  

 
106.371.000  

 
Nettofinansiering efter beskæring af SEL §§ 11 - 11B -1.268.038  

 
-68.309.728  

 
-2.854.230  

 

-
46.521.996  

 
-7.084.005  

 

-
10.166.130  

 
-15.433.996  

 
-6.030.167  

 
-3.494.175  

 
-161.162.464  

 
Skattepligtig indkomst -1.522.038  

 
-74.309.728  

 
-3.354.230  

 
4.478.004  

 
2.215.995  

 
8.333.870  

 
3.566.004  

 
1.369.833  

 
4.430.825  

 
-54.791.464  

 

                     
EBIT-reglen  

                    
Skattemæssig indkomst før renter 106.371.000  

                   
Max fradrag for nettofinansieringsomk. 80 % 85.096.800  

                   
Nettofinansieringsomkostninger 161.162.464  

                   
Grundbeløbet 2010 niveau  21.300.000  

                   

                     
Rentefradragsbeskæring efter SEL § 11 C  54.765.664  

                   

                   
  

 
Rentebeskæring fordeling efter SEL § 11 C -130.773  

 
-3.089.131  

 
-257.428  

 
26.257.616  

 
4.788.154  

 
9.524.822  

 
9.782.249  

 
3.809.929  

 
4.080.228  

 
54.765.664  

 

                     
Skattepligtig indkomst herefter -1.652.811  

 
-77.398.859  

 
-3.611.657  

 
30.735.620  

 
7.004.149  

 
17.858.691  

 
13.348.254  

 
5.179.761  

 
8.511.052  

 
-25.800  

 

                   
  

 
Opgørsel af sambeskaning  -516  

 
-24.157  

 
-1.127  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
-25.800  

 

                     
Kildeartsbegrænsede fremførbare underskud 

                   
Fremført underskud fra tidligere år 0  

 
4.000.000  

 
0  

 
1.580.000  

 
30.000  

 
0  

 
750.000  

 
0  

 
0  

 
6.360.000  

 
Fremførbare undskud indkomståret 2010  -130.773  

 
-3.089.131  

 
-257.428  

 
26.257.616  

 
4.788.154  

 
9.524.822  

 
9.782.249  

 
3.809.929  

 
4.080.228  

 
54.765.664  

 

 
-130.773  

 
910.869  

 
-257.428  

 
27.837.616  

 
4.818.154  

 
9.524.822  

 
10.532.249  

 
3.809.929  

 
4.080.228  

 
61.125.664  

 

                     
Ubegrænsede fremførbare underskud  

                    
Indkomståret 2010 516  

 
24.157  

 
1.127  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
25.800  

 

 
516  

 
24.157  

 
1.127  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
25.800  
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Bilag 2 

  Standardforrentning af aktiver    

Punkt           kr. 

  Aktiver pr. 31.12.2010           

1 Skattemæssig nedskrevet værdi (efter årets afskrivning):           

       Inventar og driftsmidler       (+) 0 
              

       Indretning af lejede lokaler       (+) 0 
              

       Goodwill       (+) 0 
              

       Investeringsejendomme (grund medtages i værdien)       (+) 0 
              

       Andre afskrivningsberettigede aktiver       (+) 0 

            
 

2 Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver hos 3. mand     (+) 0 

            
 

  Punkt 3 - 10 skal angives med skattemæssige værdier           

              

3 Værdi af igangværende arbejder for fremmed regning       (+) 0 
              

  - gæld der knytter sig til igangværende arbejde for fremmed regning     (-) 0 

                  

4 Værdi af salg af vare og tjensteydelser       (+) 0 
              

  - gæld der knytter sig til værdi salg af varer og tjenesteydelser     (-) 0 

              

5 Værdien af lagerbeskattede næringsaktier        (+) 0 
              

6 Værdien anskaffelsessummer på terminskontraker, der tjerner til driftsikring (+) 0 

              

7 Værdi af ejendomme under udvikling og projektering (inkl. grund)     (+) 0 
              

  - gæld der knytter sig til ejendomme under udvikling og projektering     (-) 0 

              

8 Tilgodehavende fra salg af næringsaktiver        (+) 0 
            

 
  - gæd der knytter sig til tilgodehavende fra salg næringsaktiver     (-) 0 

            
 

9 Skattemæssig værdi af finansielt leasede aktiver hos koncernforbundne parter  (+)  0 

              

10 Skattemæssige underskud        (+) 0 
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   Nettofinansieringsomkostninger   

Punkt           kr. 

              

  Nettofinansieringsomkostninger 1. januar 2010 - 31. december 2010     

              

1 Renteindtægter       (+) 0 
              

  - renteudgifter der knytter sig til punkt 3 - 4 og 5-9 inkl.       (-) 0 

              

2 Kursgevinster og positive kursreguleringer       (+) 0 

  - kursgevinster og positive kursreguleringer, der er tilbageført         

     i indkomstopgørelsen       (-) 0 

              

3 Skattepligtig fortjeneste ved salg af aktier       (+)  0 

              

4 Øvrige finansielle indtægter       (+)  0 
              

  - renteudgifter der knytter sig til punkt 3 - 4 og 5-9 inkl.       (-)  0 
              

5 Renteudgifter af prioritetsgæld       (-)  0 
              

  - renteudgifter der knytter sig til punkt 3 - 10 inkl.       (+) 0  

              

6 Øvrige renteudgifter       (-) 0 
              

  - renteudgifter der knytter sig til punkt 3 - 4 og 5-9 inkl.       (+) 0 

              

7 Kurstab og negative kursreguleringer       (-) 0 
              

  - kurstab og negative kursreguleringer der er tilbageført i indkomstopgørelsen (+) 0 

              

8 Øvrige finansielle udgifter       (-)  0 
              

  - renteudgifter der knytter sig til punkt 3 - 4 og 5-9 inkl.       (+)  0 
              

9 Eventuelle andre nettofinansieringsudgifter        (+)  0 
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Bilag 3 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 6, nr. 1-8 

 

1. Handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste 

ejendomme i Danmark, der ejes direkte eller indirekte af det direkte ejede selskab.  

 

2. Handelsværdien på anskaffelsestidspunktet af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, 

værdipapirer el.lign. 

 

3. Værdien af efterfølgende direkte eller indirekte anskaffelser af aktier i danske selskaber, faste 

driftssteder og faste ejendomme i Danmark.  

 

4. Afståelsessummen for aktier i det direkte ejede selskab og dette selskabs direkte eller indirekte ejede 

aktier i koncernforbundne selskaber. Dette gælder dog ikke, hvis aktierne afstås til et selskab eller 

fast driftssted, der indgår i sambeskatningen. Afstås aktierne til et koncernforbundet selskab, som de 

sambeskattede selskaber eller faste driftssteder direkte eller indirekte ejer aktier i, nedsættes saldoen 

alene, i det omfang den direkte og indirekte ejerandel er mindre i det erhvervende selskab end i det 

afstående selskab. Afståelsessummen fratrækkes værdien af det afståede selskabs direkte eller 

indirekte ejede aktier i danske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark. Indirekte 

afståelse gennem afståelse af et sambeskattet selskab eller fast driftssted og ophør af 

koncernforbindelse sidestilles med salg til handelsværdien.  

 

5. Afståelsessummen for virksomhed i det direkte ejede selskab og virksomhed i dette selskabs direkte 

eller indirekte ejede koncernforbundne selskaber, jf. § 31 C. Afstås virksomheden til et 

koncernforbundet selskab, som de sambeskattede selskaber eller faste driftssteder direkte eller 

indirekte ejer aktier i, nedsættes saldoen alene, i det omfang den direkte og indirekte ejerandel er 

mindre i det erhvervende selskab end i det afstående selskab. Afståelsessummen for virksomheden 

fratrækkes værdien af virksomhedens direkte eller indirekte ejede aktier i danske selskaber, faste 

driftssteder og faste ejendomme i Danmark.  

 

6. Udlodninger fra det direkte ejede selskab til sambeskattede selskaber og faste driftssteder, der 

overstiger kontanter m.v. og afståelsessummer.  

 

7. Udlodninger af udbyttepræferenceaktier i det direkte ejede selskab eller selskaber, hvori dette 

selskab direkte eller indirekte ejer aktier, til koncernforbundne selskaber, der ikke indgår i 

sambeskatningen, i det omfang de sambeskattede selskaber og faste driftssteder har en mindre 

direkte eller indirekte ejerandel i det udbyttemodtagende selskab end i det udloddende selskab. 

 

8. Tilskud fra det direkte ejede selskab eller selskaber, hvori dette selskab direkte eller indirekte ejer 

aktier, til selskaber og faste driftssteder, der indgår i sambeskatningen, og til koncernforbundne 

selskaber, der ikke indgår i sambeskatningen, i det omfang de sambeskattede selskaber og faste 

driftssteder har en mindre direkte og indirekte ejerandel i det tilskudsmodtagende selskab end i det 

tilskudsgivende selskab.  
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Bilag 4 

 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b  

Ad 1) Indregistrerede aktieselskaber (herunder anpartsselskaber og de særlige europæiske SE-

selskaber) , 

 

Ad 2) Andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, 

og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, 

 

Ad 2a) Sparekasser, andelskasser, sammenslutninger af andelskasser, 

 

Ad 2 d) DSB, 

 

Ad 2 e) Elselskaber, 

 

Ad 2 f) Kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed, 

 

Ad 2 g) Energinet.dk, 

 

Ad 2 h) Vandforsyninger 

 

Ad 3 a) Brugsforeninger, 

 

Ad 4) Foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser 

gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden 

lignende måde, og som ikke er omfattet af nr. 2, 3 eller 3 a,  

 

Ad 5) Gensidige forsikringsforeninger,  

 

Ad 5 a) Investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, 

bortset fra investeringsselskaber og udloddende investeringsforeninger,  

 

Ad 5 b) Fonde og foreninger som nævnt i § 216 i lov om finansiel virksomhed, KommuneKredit 

og Dansk Eksportfinansieringsfond. 
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Bilag 5 

 

Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5  

 

1. Afskrivningsberettigede aktiver indgår med den nedskrevne værdi.  

2. Aktiver, der ikke er afskrivningsberettigede, indgår med anskaffelsessummen tillagt udgifter til forbedringer.  

3. Til aktiverne medregnes nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning.  

4. Værdien af igangværende arbejder, næringsaktiver, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og 

andre næringsaktiver samt tjenesteydelser indgår i aktivopgørelsen i det omfang, hvormed værdien overstiger 

værdien af gæld opstået ved køb af varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser.  

Fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser skal indgå i beregningen af den 

skattemæssige værdi af aktiverne på trods af hovedreglen om, at fordringer ikke indgår i 

aktivmassen jf. Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4. nr. 3, 2. pkt.  

5. Alene lagerbeskattede næringsaktier medregnes.  

6. Til de skattemæssige aktiver medregnes anskaffelsessummen på terminskontrakter m.v., som tjener til sikring 

af driftsindtægter og driftsudgifter, jf. Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4, nr. 3, 4.-5. pkt. Herved forstået en 

finansiel kontrakt, der er undtaget fra beskatning efter Kursgevinstloven § 30. 

7. Ved opgørelsen af selskabets aktiver medregnes fremførselsberettigede underskud efter Ligningslovens § 15. 

Der medregnes de underskud, der ville være fremførselsberettigede ultimo indkomståret uden indkomstårets 

fradragsbeskæring efter renteloftbestemmelsen i § 11 B samt EBIT-reglen i § 11 C for det pågældende år.  

8. Finansielt leasede aktiver indgår med den regnskabsmæssige værdi hos leasingtager, såfremt der er tale om 

leasing mellem uafhængige parter. Hvis der er tale om finansiel leasing mellem koncernforbundne selskaber 

anvendes de skattemæssige værdier i stedet for de regnskabsmæssige værdier.  

9. Aktiver, der er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder i henhold til Selskabsskattelovens § 31 C, 

medregnes kun i det omfang, aktiverne forbliver i selskabet i mindst 2 år. Aktiverne medregnes dog altid, hvis 

koncernen har valgt international sambeskatning efter Selskabsskattelovens § 31 A. 

Skatteministeren har ved svar af 22. maj 2008 til FSR bekræftet, at 2-års-kravet alene vedrører 

indskud af aktiver, der omfattes af § 11, stk. 5. Det omfatter således ikke indskud af likvide 

midler, der er undtaget i Selskabsskattelovens § 11 B, stk. 5, 4. pkt.
137

 

10. 20 % pr. år af en samlet saldo for anskaffelsessummen for selskabets direkte ejede aktier i koncernforbundne 

selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen.
138

 

Aktier i sambeskattede selskaber medregnes ikke, da aktiverne i disse selskaber i forvejen indgår ved 

beregningen af loftet. Selskaber, der indgår i en sambeskatning, både national og international, skal opgøre 

koncernens nettofinansieringsudgifter og den skattemæssige værdi af aktiverne samlet, således at 

aktiebesiddelse i sambeskattede selskaber elimineres. 
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