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 Resumé 

Resumé 

  In the wake of criticism regarding multinational companies in Denmark and their ability to avoid 

corporation taxes, the bill L173 was passed with effect from the income year that starts 1st of June 2012 or 

later. 

  The bill proposed to change the rules regarding tax losses to be carried forward so that the companies no 

longer could carry forward unlimitly, but only carry forward with a limit of 7.5 million DDK plus 60% of the 

profit superseding above the 7.5 million. This might have a negative effect on companies in Denmark, as 

they might experience taxation on available funds, which they did not take into account when creating the 

company budget. 

  In 2010 the Danish government presented a plan of action, which concluded that there are several 

companies that either pay zero taxes, or even have a negative tax income. One of the contributing factors 

to this undesirable situation, were the rules on joint taxation introduced in 2005. The rules made possible 

for the companies to balance the tax in-house within the group of combined companies (concern), before 

submitting the taxable income. 

  The purpose of the bill is to provide the Danish state with a profit that is meant to restore the welfare 

society in Denmark after the recession of 2008.  

  All companies with a taxable income above 7.5 million and with a taxable income to be carried forward 

will feel the effect of this bill in the Danish Corporate tax Act. Certain kinds of companies and business 

trades will experience a bigger impact from these new rules. There is even a chance that certain companies 

might even relocate in another country as a response to the bill. 

  Biotech- and IT companies that develop new products and have high development costs, and only collect 

the once-and-for-all payment after many years of trial and testing, can no longer use the carry forward-

rules with the same profitable outcome. The same is relevant for contracting companies, which use the 

invoice principle for accounting for income and expenses. The companies simply cannot carry forward all of 

their taxable incomes due to the new limits. Financial institutes that are taxed based on their assets will 

basically be liable for taxes of an income, which they have not yet realized. 

  This dissertation shows that the Danish Corporate Tax Act of 2012 will not only affect the companies who 

has been accused of tax fraud and (mis)using transfer prizing rules to siphon taxable income out of 

Denmark, but it will also have a bad impact on the law-abiding companies who pay their taxes in full.        
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 1 – Indledning 

1 – Indledning – 1 
1.1 – Problemfelt 
  Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen1 valgte den 25. april 2012 at fremsætte lovforslag L173 af 

2011-12 med titlen ”Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast 

driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.”, som bl.a. indeholder ændring af reglerne 

omkring underskudsfremførsel.  

  Forslaget er udmundet af en længere kritik omkring at de multinationale selskaber i Danmark ikke betaler 

selskabsskat, og et ønske om at få reglerne på dette område strammet.  

  Efter den massive kritik i medierne valgte regeringen i 2010 at fremlægge en handlingsplan, for at danne 

sig et overblik over, hvor stort problemet var med multinationale selskaber i Danmark, som ikke betalte 

skat. Skiftende skatteministre har dog gjort, at det først i 2012 er lykkedes at få de nye regler vedtaget, der 

skulle løse problematikken, og skabe mere provenu til det danske velfærdssamfund fra selskaber i 

Danmark, og her særligt ramme de multinationale selskaber.  

  Lovforslaget var til høring i februar 2012, og mødte stor kritik fra flere selskaber, brancheorganisationer og 

andre med interesse for området. Disse mente at lovændringen vil stille Danmark ringere i forhold til 

investeringer, og ramme mange danske og udenlandske selskaber hårdt som betaler den skat til Danmark, 

som de skal. På trods af denne kritik blev lovforslaget gennemført stort set uden ændringer, og blev 

vedtaget den 13. juni 2012 med ikrafttrædelse for indkomstår der starter den 1. juli 2012 eller senere. 

                                                             
1 Thor Möger Pedersen, født 31. januar 1985. Medlem af Socialistisk Folkeparti, og skatteminister fra den 3. oktober 2011 til den 
16. oktober 2012 
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 1 – Indledning 

1.2 – Problemformulering 
  En af ændringerne var reglerne om underskudsfremførsel, som vil betyde at, der vil komme et 

likviditetstræk hos selskaberne, de ellers ikke har kalkuleret med i budgetterne. Ændringen vil betyde, at 

hvis et selskab har en skattepligtig indkomst på mere end 7,5 mio. kr., og har fremførbart underskud, så vil 

de efter de nye regler blive pålagt en skat, som de ikke ville have efter de gamle regler. Det ønskes derfor 

belyst hvad grundlaget var for denne lovændring, og analysere på hvilke konsekvenser ændringen kan få for 

selskaberne i Danmark. Endvidere vil kommenteres på, hvordan Danmark står på konkurrencemarkedet i 

forhold til andre lande, og i forhold til at tiltrække investeringer. 

  I min analyse vil problemstillingen blive besvaret ved hjælp af nedenstående hovedspørgsmål: 

 

 

 

 

 

  Til hjælp for at besvare denne problemstilling vil nedenstående underspørgsmål blive benyttet: 

- Hvordan har reglen for underskudsfremførsel set ud historisk, hvordan var reglen før lovændringen, 

og hvordan er reglen nu? 

- Hvad er baggrunden for lovændringen om underskudsfremførsel, og hvilke punkter indeholder 

lovforslaget L173? 

- Hvilken påvirkning vil ændringen i underskudsfremførelsesreglerne have på selskaberne i Danmark, 

og for staten? 

- Hvordan vil ændringen påvirke selskabernes regnskaber og værdiansættelsen af udskudt skat?  

- Hvordan er reglerne i andre lande, og er der risiko for en selskabsflugt til nabolandene? 

- Er der en sammenhæng mellem den øgede fokus på transfer pricing og den nye regel om 

underskudsfremførsel? 

  

Hvorledes vil den nye begrænsning i underskudsfremførsel påvirke selskaberne i 
Danmark efter indførelsen af L173 
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 1 – Indledning 

1.3 – Afgrænsning 
  Denne afhandling vil være begrænset til kun at omhandle underskudsfremførsel for selskaber omfattet af 

SEL §§ 1 og 2. Personer, fonde og foreninger, dødsboer og virksomheder omfattet af 

virksomhedsskatteloven vil derfor ikke blive gennemgået. 

  Reglerne om underskudsfremførsel har sin hovedregel i SEL § 12, og sine begrænsninger i SEL §§ 12A-D. 

Disse begrænsninger vil ikke blive benyttet i analysen, men vil kort blive beskrevet i afsnit 3.3. 

  Lovforslaget L173 havde syv punkter til behandling, hvor det ene er lovændringen om 

underskudsfremførsel. De andre punkter vil ikke blive gennemgået, men nævnt i afsnit 5.1 da de har en 

grad af sammenhæng i regeringens kamp mod de multinationale selskaber. 

  De danske regler omkring underskudsfremførsel vil blive sammenlignet med fire andre landes regler for 

underskudsfremførsel. De pågældende lande er valgt ud fra deres geografiske placering i forhold til 

Danmark, og ikke ud fra hvordan reglerne i det pågældende land er. Andre lande kunne være valgt i 

forbindelse med outsourcing af selskaber, men er fravalgt.  

  Underskudsfremførsel under international sambeskatning vil ikke blive gennemgået, men kun nævnt i 

forbindelse med national sambeskatning i afsnit 3.4. Herunder vil dobbeltbeskatningsoverenskomsterne 

mellem landene ikke blive nævnt, da dette vil være for omfattende. 

  Da de nye regler endnu ikke har været gældende i en hel regnskabsperiode, – medmindre selskaberne har 

forskudt regnskabsår – så vil der ikke blive lavet en talmæssig analyse af påvirkningen mellem de nye og de 

gamle regler. Man vil først kunne se påvirkningen af reglerne i regnskaberne for indkomståret 2013, som vil 

blive offentliggjort i 2014. 

  Reglerne omkring rentefradragsbegrænsning i SEL §§ 11B og 11C, og skattefri fusion i FUSL § 8, vil ikke 

blive behandlet i nedenstående. 

  Data til afhandlingen er indsamlet løbende gennem 2013, men der vil ikke blive medtaget ny data efter 

den 1. november 2013.  
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 1 – Indledning 

1.4 – Lovforklaring 
  Gennem afhandlingen vil der blive anvendt forkortelser af lovbetegnelser. Er lovforkortelser anvendt i 

noterne, så er paragraffen gældende ret på afleveringstidspunktet. 

  Følgende lovforkortelser vil blive anvendt: 

ABL – Aktieavancebeskatningsloven 
BOAL – Boafgiftsloven 
EBL – Ejendomsavancebeskatningsloven 
FUSL – Fusionsskatteloven 
GRL – Grundloven 
KGL – Kursgevinstloven 
KKSL – Konkursskatteloven 
LL – Ligningsloven 
PSL – Personskatteloven 
SEL – Selskabsskatteloven 
VOL – Virksomhedsomdannelsesloven 
VSL – Virksomhedsskatteloven 
ÅRL – Årsregnskabsloven 

  Er paragraffen ikke gældende ret på afleveringstidspunktet, vil der være henvist til den historiske udgave. 

1.5 – Metodevalg 
  Denne afhandling er udarbejdet efter den juridiske metode2, og vil have en teoretisk tilgang til emnet 

underskudsfremførsel, da talanalyse ikke er muligt på nuværende tidspunkt. 

  Foruden grundlovens hjemmel til at beskatte fysiske og juridiske personer er skattelovgivningen den 

overordnede lov på området. Da denne afhandling kun omhandler selskaber, vil selskabsskatteloven være 

den lov som danner udgangspunktet. 

  For at forstå baggrunden og motivet for lovændringen af underskudsfremførsel er forarbejderne, 

herunder høringsprocessen, og bemærkningerne til lovforslaget inddraget. 

  Da den nye regel for underskudsfremførsel i skrivende stund endnu ikke har haft påvirkning på 

selskaberne, er der ingen doms- eller administrativ praksis på området. Ældre doms- og administrativ 

praksis inden for området er ikke relevant, grundet der ikke tidligere har været beløbsbegrænsning for 

underskudsfremførsel. 

                                                             
2 Blume (2006) 
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 1 – Indledning 

  Ved siden af lovmaterialet er dertil anvendt juridisk litteratur på området. Dog har dette været begrænset 

grundet den korte tid, hvor den nye lov har været gældende. Litteraturen er blevet anvendt til forståelsen 

af den historiske udvikling i underskudsfremførselsreglerne og forståelse af andre regler på området, som 

bliver påvirket af lovændringen, såsom sambeskatning og transfer pricing. 

  Relevante artikler fra fagpersoner, såsom advokater og revisorer, er inddraget sammen med mediernes 

reaktion på lovændringen, hvor det har været relevant. 

1.6 – Disposition for opgaven 
  Som overblik over denne afhandling er opdelingen af kapitler fremstillet i nedenstående figur. De seks 

underspørgsmål er besvaret i otte kapitler. Efterfølgende vil der komme et bud på en alternativ tilgang, 

som kunne opveje de ulemper, som bliver fremhævet løbende. Til slut konkluderes, og hovedspørgsmålet 

besvares. 
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 2 – Historisk skattelovgivning 

2 – Historisk skattelovgivning – 2 
  Grundlaget for at kunne lovgive om beskatning af personer og selskaber i Danmark ligger i grundlovens § 

43, som siger at ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov”3. Herefter ligger hjemlen 

til at kunne beskatte både fysiske og juridiske personer i statsskattelovens §§ 4-6, som er resultatet af en 

skattereform i 1903 efter et politisk systemskifte i 1901, hvor partiet Venstre for første gang fik 

regeringsmagten4. 

  I statsskatteloven er hjemlen til at beskatte indtægter anført i § 45, som siger at alle indtægter bestående i 

penge eller formuegoder af pengeværdi skal beskattes. Dette gælder dog ikke formueforøgelser på aktiver 

som en skattepligtig ejer, jf. § 56. I den skattepligtige indkomst kan den skattepligtige fradrage de udgifter, 

denne har til at erhverve, sikre og vedligeholde sin indkomst, jf. § 67. Dette mindsker den skattepligtige 

indkomst, og er den paragraf hvorved selskaber kan fradrage de driftsomkostninger, de har i løbet af året, 

og grunden til at nogle selskaber ikke har skattepligtige indkomst. Er omkostningerne højere end den 

skattepligtige indkomst, opstår der et underskud, som selskaberne må fremføre til næste år. Det er her 

reglerne om underskudsfremførsel træder i kraft. 

  Siden grundlæggelsen er skatter blevet brugt som konjunktur- og finanspolitiske regulatorer igennem 

mange skattereformer op gennem tiden. Ved at lave lovændringer kan regeringen ændre adfærden blandt 

selskaberne.  

                                                             
3 GRL § 43 stk. 1, 1. pkt. – Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov 
4 Michelsen (2011), s. 53 
5 SL § 4 stk. 1, 1. pkt. – Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den 
skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af 
pengeværdi: 
6 SL § 5 stk. 1, 1. pkt. – Til indkomsten henregnes ikke: 
7 SL § 6 stk. 1, 1. pkt. – Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: 
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 2 – Historisk skattelovgivning 

  Nogen af de ændringer der er sket op gennem tiden, er ændringerne omkring selskabers sambeskatning, 

og reglerne omkring underskudsfremførsel. Der vil kort blive ridset den historiske udvikling i disse to 

lovpunkter op, og efterfølgende gennemgået skattestrukturen i Danmark med særlig henblik på 

selskabsskatten og dens udvikling. 

2.1 – Sambeskatning 
  Sambeskatning har eksisteret lige siden 1903, hvor den første skattelovgivning blev lavet8, men blev først 

reguleret da selskabsskatteloven kom til i 1960 i SEL § 319. For at blive sambeskattet skulle der tilladelse til 

fra Ligningsrådet, og man kunne søge om sambeskatning med de selskaber man ville. Dette gjorde at 

selskaber kunne spekulere i at optimere ud fra hvilke selskaber, der skulle sambeskattes med. Men i 2005 

blev det ved lov nu obligatorisk for nationalt koncernforbundne danske selskaber at være sambeskattede10, 

og disse regler eksisterer stadig i dag. Nu kan selskaber ikke kun søge sambeskatning med de selskaber de 

har lyst til fordi de havde underskud, som kunne benyttes til modregning – cherry picking. Nu skal alle 

koncernforbundne selskaber i Danmark indgå i sambeskatning på et nationalt plan ud fra et 

territorialindkomst-princip11, som inddrager udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme 

her i landet, jf. SEL § 2 stk. 1 litra a og b12.  

  I forhold til underskudsfremførsel er der særlige opgørelsesregler for selskaber, som er sambeskattet. 

Dette bliver gennemgået i afsnit 3.4. 

2.2 – Underskudsfremførsel 
  Reglen omkring underskudsfremførsel blev grundlagt i 1957, hvor både fysiske personer og selskaber 

kunne fremføre underskud til senere indkomstår13. Reglen var begrænset af, at det kun måtte fremføres til 

to efterfølgende år. Men dette var en god mulighed for at udjævne store udsving i indtægter14.  

                                                             
8 Historisk udvikling i Danmark 
9 LBKG 255 af 06.11.1960 – SEL § 31, 1.-2. pkt. – Ligningsrådet kan tillade, at to eller flere aktieselskaber sambeskattes. Det er dog 
en betingelse herfor, at aktieselskaberne har samme regnskabsår 
10LBKG 426 af 06.06.2005 – § 1 pkt. 17 – Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, 3 
a-5 og 5 b, eller § 2, stk. 1, litra a og b, skal sambeskattes (national sambeskatning) 
11 SEL § 8 stk. 2, 1. pkt. – Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller 
en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. dog § 31A 
12 SEL § 2 stk. 1, litra a og b 1. punkter – Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger m.v. som 
nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de: Litra a) udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog 
stk. 6. Litra b) i egenskab af ejer, medejer, brugs- eller indtægtsnyder oppebærer indtægt af en her i landet beliggende fast 
ejendom 
13 LFF 16 af 24.10.1956 – § 5 – Bestemmelsen i § 9 i lovbekendtgørelse nr. 305 af 13. december 1955, jfr. § 8 i lov nr. 517 af 19. 
december 1942, udgår. Som ny § 9 indsættes: "Her i landet fuldt skattepligtige personer kan, såfremt den for et skatteår opgjorte 
skattepligtige indkomst udviser underskud, fradrage dette underskud i den skattepligtige indkomst for de nærmest efterfølgende 2 
skatteår. Indenfor denne periode kan fradraget, forså vidt det kan rummes i den for det første skatteår opgjorte skattepligtige 
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 2 – Historisk skattelovgivning 

  I 1976 blev reglen udvidet til at underskud måtte fremføres i fem efterfølgende år, i stedet for de før 

gældende to år15. Det var også her at det begyndte at blive omtalt, at der burde være begrænsninger på 

underskudsfremførsel i forbindelse med gældseftergivelse eller sanering. Dette blev indført ved lov ved 

betænkning nr. 1101 fra 1987, og der er løbende kommet flere begrænsninger til. Disse begrænsninger 

gjorde, at en ellers simpel regel blev gjort lang og teknisk. Så lang, at den før seneste ændring fyldte hele 12 

stykker i LL § 1516. 

  Det blev i samme omgang også vedtaget, at fysiske personer ikke længere skulle benytte sig af reglerne i 

LL § 15. Ligeledes med fysiske personer som var erhvervsdrivende, som nu skulle følge de nye regler 

omkring virksomhedsskatteordningen. Regler for fysiske personer har i dag hovedreglen i PSL § 1317, og 

begrænsninger i § 13a18 hvis personen har opnået tvangsakkord eller gældssanering. For personselskaber 

og andre, der bruger virksomhedsordningen, skal VSL § 1319 benyttes. Dette fremgik af LL § 15 stk. 6, og var 

det eneste sted som angav, at det kun var selskaber, fonde og dødsboer disse regler var gældende for.  

  Reglen var nu kun gældende for selskaber, og er i dag gældende for selskaber omfattet af SEL §§ 1 og 2, og 

fonde og forening omfattet af FBL § 1. 

  Tidsbegrænsningen på de fem år kunne medføre, at selskaber ikke kunne nå at bruge det fremførte 

underskud. Hvis overskuddet først kom efter 5 år, eller at overskuddet ikke var stort nok til at udnytte hele 

underskuddet, så gik det fremførte underskud tabt.  

  I 2002 blev der lavet en stor ændring i reglerne. Daværende skatteminister Svend Erik Hovmand20 skrev i 

sin fremsættelsestale den 7. februar 2002, at det nu var regeringens målsætning, at det skulle være lettere 

at drive selskab i Danmark21. Lovforslaget indeholdte flere punkter, som skulle gavne konkurrenceevnen i 

                                                                                                                                                                                                          
indkomst, ikke overføres til det andet skatteår. Disse bestemmelser kommer ikke til anvendelse på underskud, fremkommet i 
regnskabsår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1956-57 eller tidligere skatteår." 
14 Bolander (1999) 
15 Oprindelig ordlyd i LL § 15: ”Såfremt den for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette 
fradrages i den skattepligtige indkomst for de nærmeste efterfølgende fem indkomstår. Inden for denne periode kan fradraget dog 
kun overføres til et senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomster”. 
16 Askholt (2000) 
17 PSL § 13 stk. 1, 3.-4. pkt. – Et herefter resterende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for de følgende 
indkomstår. Fradraget for underskud i skattepligtig indkomst kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i 
skattepligtig indkomst eller modregnes med skatteværdien i skat efter §§ 6, 7 og 7 a og § 8 a, stk. 2, for et tidligere indkomstår 
18 PSL § 13a stk. 1, 1. pkt. – Opnår en person i et indkomstår en tvangsakkord i en rekonstruktion eller en gældssanering, nedsættes 
uudnyttede, fradragsberettigede underskud og dernæst uudnyttede, fradragsberettigede tab, der kan fremføres efter reglerne i 
aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 2 og 3, kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3, 
fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat 
19 VSL § 13 stk. 1, 1. pkt. – Underskud i virksomhedsordningen modregnes i eventuelt opsparet overskud, der med tillæg af den 
hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten 
20 Svend Erik Hovmand, født den 8. december 1945. Tidligere folketingsmedlem for Venstre, og skatteminister fra den 27. 
november 2001 til den 2. august 2004 
21 L99 
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erhvervslivet. Blandt andet blev den førnævnte tidsbegrænsning på underskudsfremførsel ophævet, og 

selskaberne kunne nu ubegrænset fremføre underskud22. Dette skulle gavne de nystartede selskaber, og 

særligt de videns tunge af slagsen, som ellers før havde været hårdt ramt. 

  Reglen var dog kun gældende for underskud fremført fra 2002 og frem. Underskud, som var fremført før 

2002, kunne således stadig kun fremføres i 5 år23. 

  Efterfølgende er der igen kommet begrænsning på underskudsfremførsel. Denne gang på størrelsen af 

beløb som må benyttes pr. år. Disse regler bliver gennemgået i afsnit 3.2. 

2.3 – Skattestrukturen i Danmark 
  Skatten i Danmark er med til at finansiere de offentlige finanser således, at vi kan opretholde det danske 

velfærdssamfund. Men ud over dette er de også med til at styre adfærden blandt borgerne og selskaberne i 

Danmark. Jo højere skatten er på et område, jo lavere aktivitet vil der være og omvendt.  

  Tager man og kigger på selskabernes ageren inden for investeringer kommer det an på, hvordan reglerne 

er i forhold til fradrag for renteudgifter, de skattemæssige afskrivningsregler og investorernes beskatning af 

kapitalindkomst. Hvis de skattemæssige afskrivninger ikke svarer til aktivets levetid, og selskabets overskud 

ikke beskattes på samme måde som andre kapitalindkomsttyper, så vil der ske en forskubbelse i adfærden. 

  De skattepolitiske valg der bliver taget for at ændre adfærden, giver til sammen skattestrukturen i 

Danmark, som skifter efter gældende økonomiske situationer. Vil regeringen gerne have at folk skal bruge 

penge, så kan de sætte skatten på renteindtægter ned og fradraget for renteudgifter op, så det ikke 

længere er så fordelagtigt at lave opsparing men at låne penge. Alle disse valg indgår tilsammen i 

strukturen. 

  Ud fra de forskellige skattepolitiske beslutninger skifter det, hvor indtjeningen på finansieringen af de 

offentlige finanser er størst. Nedenfor i figur 1 er vist udviklingen i skattestrukturen i Danmark på udvalgte 

år fra 1983-2014, hvor de samlede skatter og afgifter steg fra 235,9 mia. kr. til 932,4 mia. kr.. Figuren er delt 

op ud fra, hvor stor en procentdel af provenuet punktet har af det samlede skatteprovenu i det givne år. 

                                                             
22 LBKG 791 af 17.09.2002 – LL § 15 stk. 1 – Såfremt den for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan 
dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres til et senere 
indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst 
23 Forslag til høring 
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Figur 1 – Udviklingen i skattestrukturen i Danmark 1983-2014 (udvalgte år) fordelt på procent24 

  Tager man kun og kigger på selskabskatten i samme periode og indlægger en lineær trendlinje, kan det ses 

i figur 2, at selskabskattens andel af det samlede skatteprovenu er steget med lidt over 2%, på trods af at 

selskabsskattesatsen er faldet i perioden. Dette hænger sammen med, at skattegrundlaget i Danmark er 

blevet større, som der vil komme nærmeres ind på i næste afsnit. 

 

Figur 2 - Udviklingen i selskabsskatten i % i forhold til den samlede skat i Danmark 1983-2014 (udvalgte år)  

* Tallene for 2013 og 2014 er estimerede tal 

                                                             
24 Skattestrukturen 
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  Det kan herved konkluderes, at selskabsskatten har en stor betydning for finansieringen af det danske 

velfærdssamfund, og derfor skal regeringen være opmærksomme på reglerne i selskabsskatteloven, så det 

ikke er for nemt for selskaber eventuelt at flytte overskud ud af landet i forbindelse med transfer pricing 

mellem de multinationale selskaber. Ønsker regeringen at provenuet fra selskabsskatten skal stige 

yderligere, så kan dette ske netop ved stramning af reglerne om underskudsfremførsel, og stramning af 

transfer pricing reglerne. 

2.3.1 – Skattegrundlaget og udviklingen af selskabsskatten i Danmark 

  Selskabsskatten er de sidste mange år blevet nedsat løbende. I figur 3 er udviklingen af selskabsskatten fra 

år 1989 til 2016 illustreret. Her kan det ses at på 27 år er selskabsskattesatsen faldet fra 50% i 1989, til 22% 

i 2016. 

 

Figur 3 – Udviklingen i selskabsskattesatsen på udvalgte år både historisk og fremtidige25 26 

  Grunden til denne kraftige nedsættelse af selskabsskattesatsen er den øgede konkurrence mellem 

landene på grund af globaliseringen. Ved at have en lav selskabsskattesats tiltrækkes investorer, og der kan 

skabes vækst og arbejdspladser i landet27. Denne konkurrence er langt fra slut på trods af, at alle lande 

efterhånden er nede på en lav selskabsskattesats. De sidste 17 år har de europæiske lande nedsat 

                                                             
25 Skattestrukturen 
26 L218 
27 Danmarks statistik (2012), s. 99 
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skattesatsen løbende på dette område, og det ser ud til, at den fortsat vil falde de næste par år28. Allerede 

nu er der kendskab til, at fem lande vil nedsætte deres selskabsskattesats indenfor de næste par år. 

Heriblandt er Danmark. 

  Selvom selskabsskattesatsen er sat ned fra 50% i 1989 til 25% i 2013, så er provenuet fra selskabsskatter 

steget kraftigt. Forklaringen på dette er at skattegrundlaget for selskabsbeskatning, og selskabernes 

skattepligtige indkomst er steget29.  

  Flere offentlige selskaber er blevet privatiseret og lavet om til aktieselskaber, der er sket begrænsning i 

retten til at afskrive, og gode konjunkturopsving har gjort, at skattegrundlaget er steget, og provenuet 

således er højere på trods af at procentsatsen er sat ned. Skatteprovenuet fra selskabsskatterne fordeles 

således at 86,59% går til staten, og 13,41% går til den kommune, hvor selskabet har hjemsted. Det er derfor 

en fordel for kommuner at være attraktive i forhold til placering af selskaber, da de får andel i 

skatteprovenuet30. 

  Det sidste stykke af linjen i figur 3 fra 2013-2016 er den nedsættelse af selskabsskatten, som blev vedtaget 

i L218 den 27. juni 201331. Denne nedsættelse gør, at Danmark igen kommer med i konkurrencen omkring 

at tiltrække investeringer, selskaber og arbejdspladser på det europæiske marked. 

  Dansk Erhverv synes også, at det var på tide at denne nedsættelse skete, og mener selskabsskatten har 

været ”glemt” i skattereformerne fra 2009 og 201232. De mener også, at grundlaget for at nedsætte 

selskabsskatten er lagt i forbindelse med indførelsen af begrænsning af underskudsfremførsel, og 

strammere transfer pricing regler, som vil gøre at skatteprovenuet vil stige, og udgøre en større andel af 

BNP. De økonomiske vismænd mener også, at selskabsskatteprovenuet vil stige i forhold til BNP fra 2,8% i 

2011 til  3,3% i 2015. Dette dog primært på grund af en konkjunkturgenopretning, men også på grund af 

udvidelsen af skattegrundlaget. 

  En af årsagerne til at selskabsskatten bliver sænket, kan være det pres, som Sverige og Storbritannien har 

lagt på Danmark, efter de har sænket deres selskabsskattesats33. Dette vil få alle tre lande til at komme 

under EU27 gennemsnittet, og alle vil være at betragte som attraktive ud fra EU27 gennemsnittet fra 2012. 

                                                             
28 De europæiske selskabsskatter fortsætter nedad 
29 Danmarks statistik (2012), s. 99 
30 Danmarks statistik (2012), s. 103 
31 SEL § 17 stk. 1, 1. pkt. – Indkomstskatten for de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i og 3 a-6, og § 3, stk. 7, nævnte selskaber og 
foreninger m.v. (selskabsskatten) beregnes af den skattepligtige indkomst og udgør 24,5 pct. for indkomståret 2014, 23,5 pct. for 
indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår 
32 Svensk skattesænkning sætter Danmark under fornyet pres på selskabsskatteområdet 
33 De europæiske selskabsskatter fortsætter nedad 
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3 – Lovgivningen – 3 
  Det er i afsnit 2 gennemgået hvordan reglerne om underskudsfremførsel har set ud historisk. Nedenfor 

bliver beskrevet den lovgivning, som var gældende før lovændringen i 2012, og den lovgivning, som er 

gældende, efter indførelsen af L173 omkring underskudsfremførsel. Bagefter gennemgås kort de 

begrænsninger, der er indenfor reglerne om underskudsfremførsel, og til sidst hvordan reglerne er i 

forbindelse med, at selskaber er sambeskattet, og hvad de nye regler vil medføre for disse. 

  Grundlæggende for selskaber opgøres den skattepligtige indkomst i forhold til indkomståret34. Som 

hovedregel er det kalenderåret. Men et andet interval kan vælges, hvorefter det betegnes forskudt 

indkomstår35. 

  Et andet grundlæggende princip indenfor skatteretten er, at indtægter og udgifter kun må berøre én 

periode, som vil være det pågældende indkomstår36. Resultatudjævning, hvor en indtægt eller udgift 

overføres fra et indkomstår til et andet, er som hovedregel ikke lovligt i dansk skatteret. Men på særlige 

områder er resultatudjævning lovligt. Dette er blandt andet tilfældet med underskudsfremførsel, hvor 

negativ indkomst fra et indkomstår overføres til modregning i positiv indkomst i et efterfølgende 

indkomstår. 

  De selskaber som er omfattet af reglerne om underskudsfremførsel er selskaber der er omfattet af SEL § 1 

stk. 1, som er selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, og SEL § 2 stk. 1, som er de selskaber, der er 

                                                             
34 SEL § 10 stk. 1, 1-2. pkt. – Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret. Indkomståret er 
kalenderåret 
35 SEL § 10 stk. 1, 4. pkt. – Selskabet eller foreningen mv. kan vælge et andet indkomstår end kalenderåret 
36 Michelsen (2011), s. 162-166 
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hjemmehørende i udlandet, men udøver erhverv fra fast driftssted eller fast ejendom i Danmark. Selskaber 

omfattet af SEL § 3 er ikke omfattet af disse regler, da de er undtaget fra skattepligten. 

  Bliver selskabet erklæret konkurs, jf. KKSL § 1 stk. 137, er reglerne i KKSL § 4 stk. 138 gældende for fremført 

underskud efter konkursens slutning. Fremført underskud fra indkomstår før konkursen afsiges kan 

benyttes til fradrag i konkursindkomsten, jf. KKSL § 4 stk. 239. Yderligere om konkursbehandling vil ikke blive 

gennemgået. 

3.1 – Den gamle regel om underskudsfremførsel – LL § 15 
  Hovedreglen omkring underskudsfremførsel er, at selskaber, som har haft underskud et år, kan fremføre 

den skattemæssige værdi til et senere indkomstår med overskud, jf. LL § 15 stk. 140. Dette medfører at 

skattebetalingen i et år med overskud bliver mindre, eller er ikke eksisterende, fordi det fremførte 

underskud er større end overskuddet. Selskaber, der ikke betaler skat, fordi de fremfører underskud som 

svarer til årets overskud, kaldes nulskatteselskaber. Dette gennemgås nærmere senere i afsnit 4.3. Disse 

selskaber er en af grundene til, at regeringen har ændret reglerne om underskudsfremførsel. 

  Lovteksten omkring underskudsfremførsel havde før lovændringen følgende ordlyd: 
 

 

 

  Der må kun fremføres hvis underskuddet ikke har kunnet modregnes i tidligere års indkomst. Man må 

således ikke springe et år med overskud over, fordi man mener, man ville kunne gøre bedre brug af 

underskuddet i fremtiden. 

  Når underskud fremføres til modregning i overskud, benyttes det ældste underskud først til modregning41. 

Selskaber skal således holde styr på hvilket regnskabsår underskuddene er opstået. Dette var meget 

nødvendigt, mens de tidsbegrænsede regler på 5 år var gældende før 2002, da man skulle vide hvornår et 

underskud ikke længere kunne bruges til fremføring. 

                                                             
37 KKSL § 1 stk. 1 – Denne lov finder anvendelse på visse skatteforhold i forbindelse med konkurs efter reglerne i konkursloven 
38 KKSL § 4 stk. 1 – Underskud fra før konkursens slutning kan ikke fradrages efter dette tidspunkt 
39 KKSL § 4 stk. 2, 2. pkt. – Underskud fra tidligere indkomstår, som efter selskabsskattelovens § 12 er fradragsberettigede i det 
indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, kan også fradrages ved opgørelsen af konkursindkomsten i de øvrige indkomstår under 
konkursen indtil dens slutning og ikke i anden indkomst 
40 LBKG 791 af 17.09.2002 
41 CIRK 72 af 17.04.1996 – Pkt. 21 

  LL § 15 stk. 1 – Såfremt den for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan 
dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan kun 
overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. 
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  Nedenfor er vist et taleksempel på, hvordan beregningen ser ud omkring underskudsfremførsel ved brug 

af den gamle regel i LL § 15 stk. 1. De tre opstillede variabler vil blive brugt løbende for at kunne 

sammenligne regelsættene før og efter ændringen. 

Variabler til beregning År 1 År 2 

Selvangivet indkomst 30 mio. kr. 30 mio. kr. 

Fremført underskud fra tidligere år 40 mio. kr.  
 

År 1 Kr. Fradrag i kr. 

Selvangivet indkomst før 

modregning af underskud fra 

tidligere år 

 

 

30 mio. 

 

Fremført underskud fra tidligere år 40 mio. 30 mio. 

Selvangivet indkomst efter 

modregning af underskud fra 

tidligere år 

 

 

30 – 30 = 0 

 

Underskud til fremførsel i år 2 40 – 30 = 10 mio.  

 

  Da man ud fra reglerne i LL § 15 stk. 1 kan udnytte underskuddet fra tidligere år fuldt ud, så vil der i 

eksemplet ikke være skattepligtig indkomst i år 1, og da det fremførte underskud er større end overskuddet 

i år 1, så vil der være underskud til videre fremførsel til år 2.  

  Man kan ud fra eksemplet komme frem til en ulempe ved reglerne i LL § 15 stk. 1. Hvis selskabet i 

eksemplet i år 2 vil have en indkomst lignende år 1 på 30 mio. kr., og der nu kun er 10 mio. kr. tilbage af det 

fremførbare underskud. Så vil de skulle betale skat af de sidste 20 mio. kr., hvilken vil nedsætte resultatet 

efter skat betydeligt i forhold til år 1. Der er ved denne regel ingen mulighed for udjævning af resultatet 

mellem årene. 

  I år 1 vil resultatet efter skat være på det fulde 30 mio. kr. Hvor det i år 2, med en selskabsskatteprocent 

på 25%, vil lyde på 25 mio. kr., med den samme indkomst42 – en forskel på 5 mio. kr.. En optimal regel ville 

være, hvis man kunne fordele underskuddet ud over flere år således, at der ikke kom dette spring i 

resultatet efter skat. Dette er forsøgt udlignet med den nye regel i SEL § 12, som der vil blive kommet ind 

på i afsnit 3.2 nedenfor. 

                                                             
42 30− 10 = 20 ∗ 25% = 5 mio. kr. 
   	30− 5 = 25 mio. kr. 
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3.2 – Den nye regel om underskudsfremførsel – SEL § 12 
  I forbindelse med finansloven i 2012, og lovforslaget L173 blev der indført nye regler omkring fremførsel af 

underskud for selskaber. De nye regler går kort fortalt ud på, at der nu er begrænsning, på hvor stort et 

beløb selskaberne må underskudsfremføre per indkomstår. Selve paragraffen omkring 

underskudsfremførsel er også blevet rykket i skattelovgivningen fra LL § 15 til SEL §§ 12-12D.  Dette er gjort 

for at samle skattelovgivningen omkring selskaber i samme lov, da ligningsloven også indeholder regler for 

privatpersoner43, og man ville undgå sammenblanding af reglerne. Der vil kun blive gået i dybden med SEL § 

12, som omhandler hovedreglen omkring underskudsfremførsel, men SEL §§ 12A-D vil kort blive 

kommenteret under begrænsningerne til underskudsfremførsel i afsnit 3.3. 

  Den nye regel om underskudsfremførsel har nu fået følgende ordlyd: 

 

  Paragraffen er blevet længere end den oprindelige i LL § 15 stk. 1. Men hovedreglen i SEL § 12 stk. 1 siger 

det samme som LL § 15 stk. 1. Hvis den skattepligtig indkomst danner underskud, kan man fradrage det i 

fremtidig indkomst. Det er først i SEL § 12 stk. 2, at den nye regel kommer frem med undtagelserne til stk. 

1. LL § 15 stk. 1 var ubegrænset i tid og på beløb. Men SEL § 12 stk. 2 siger nu, at underskud kun kan 

fradrages op til et grundbeløb på 7,5 mio. kr., og er overskuddet større, og er der mere underskud, så kan 

det fradrages med 60% i overskuddet ud over de 7,5 mio. kr.. Reglerne omkring at underskud kun kan 

bruges, hvis det ikke har kunnet benyttes i tidligere års indkomst er stadig gældende, og fremgår af stk. 3. 

Nedenfor er vist et beregningseksempel ud fra det fiktive selskab, og indikerer hvordan de nye regler vil 

påvirke selskabet i år 1 og 2. 

                                                             
43 Forslag som vedtaget – § 1 pkt. 2 

  SEL § 12 – Hvis den skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår efter reglerne i stk. 2 og 3.        
  Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige 
indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter resterende 
underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger 
grundbeløbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20. 
  Stk. 3. Underskud kan kun fremføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke efter 
reglerne i stk. 2 kan rummes i tidligere års indkomst. 
  Stk. 4. Hvis et selskab m.v. vælger at anvende reglerne i § 31, stk. 9, eller ligningslovens § 33 H, 
stk. 1, og dette valg medfører, at den opgjorte skattepligtige indkomst i indkomståret udgør et 
større beløb end den skattepligtige indkomst i indkomståret opgjort efter reglen i stk. 2, finder 
reglen i stk. 2 ikke anvendelse i det pågældende indkomstår. 
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  Hvis man skulle opstille en enkel ligning for, hvor meget af det fremførte underskud fra tidligere år et 

selskab må benytte i det pågældende år, og hvor meget selskabet skal betale i skat, ville det lyde således: 

X = Skattepligtig indkomst, og Z = Skattesats 

Underskud der må benyttes = Y = 7,5 + 0,6 ( X – 7,5 ) 

Skat = Z ( X – Y ) 

 

År 1 Kr. Fradrag i kr. 

Selvangivet indkomst før 

modregning af underskud fra 

tidligere år 

 

 

30 mio. 

 

Fremført underskud fra sidste år 40 mio. 

Resterende overskud (30 – 7,5) 

= 22,5 x 60% = 13,5 mio. 

Bundfradrag 7,5 mio. 

 

Resterende fradrag 13,5 mio. 

Fradrag i alt vedr. fremført 

underskud på kr. 40 mio. kr. 

 7,5 + 13,5 = 21 mio. 

Selvangivet indkomst efter 

modregning af underskud fra 

tidligere år 

 

 

30 – 21 = 9 mio. 

 

Underskud til fremførsel i år 2 40 – 21 = 19 mio.  

År 2 Kr. Fradrag kr. 

Selvangivet indkomst før 

modregning af underskud fra 

tidligere år 

 

 

30 mio. 

 

Fremført underskud fra sidste år 19 mio. 

Resterende overskud (30 – 7,5) 

= 22,5 x 60% = 13,5 mio. 

Bundfradrag 7,5 mio. 

 

Muligt resterende fradrag 13,5 mio. 

Fradrag i alt vedr. fremført 

underskud på kr. 19 mio. 

 7,5 + 11,5 = 19 mio. 

 

Selvangivet indkomst efter 

modregning af underskud fra 

tidligere år 

 

 

30 – 19 = 11 mio. 

 

Underskud til fremførsel til år 3 19 – 19 = 0  
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  Hvor der med den gamle regel i LL § 15 stk. 1 først var en skattepligtig indkomst på 20 mio. kr. i år 2, så er 

der med den nye regel en skattepligtig indkomst på 9 mio. kr. i år 1, og 11 mio. kr. i år 2. Der sker således en 

udjævning af brugen af underskud over årene, så overskuddet ikke svinger så kraftigt, som det gjorde med 

de gamle regler.  

  Dette er kun et tænkt eksempel på et selskab. Andre selskaber har en særlig struktur, som gør at denne 

udjævning ikke er en fordel, fordi de har kalkuleret med at kunne udnytte deres fremførte underskud fuldt 

ud. Disse vil blive påvirket endnu mere på deres likviditet. Dette vil blive gennemgået i afsnittet 6. 

  SEL § 12 stk. 4, som træder i kraft for de selskaber, som vælger at benytte reglerne om at se bort fra 

underskud, jf. reglerne i SEL § 31 stk. 944 for sambeskattede faste driftssteder og datterselskaber i Danmark, 

eller LL § 33H45 for selskaber eller fonde, som er skattepligtige i Danmark efter SEL § 1 eller FBL § 1. Reglen 

siger at, SEL § 2 ikke finder anvendelse det pågældende år, hvis valget medfører, at den skattepligtige 

indkomst bliver højere end den ville blive hvis stk. 2 fandt anvendelse. Nedenfor bliver der kort skitseret 

reglerne om at se bort fra underskud. 

  Et selskab der befinder sig både i Danmark og land A, og hvor indkomsten i år 1 i Danmark er -100, og 

indkomsten i land A er 100, har efter globalindkomstprincippet, en dansk skattepligtig indkomst på 0. I land 

A betales der en skat på 20, som dog ikke giver ret til dobbeltbeskatningslempelse, fordi der ikke betales 

skat i Danmark. I år 2 har selskabet i Danmark en indkomst på 100 og indkomsten i land A er på 0. Dette år 

betales der dansk skat på 25. Den samlede skattepligtige indkomst fra år 1 og 2, hvis retten til at se bort fra 

underskud ikke benyttes, er på 100, og der er betalt 45 i skat. Dette giver en effektiv skattesats på 45%. 

  Benyttes retten til at se bort fra underskud, ses der bort fra underskuddet i Danmark i år 1, og der betales 

dansk skat på 5, da der opnås dobbeltbeskatningslempelse fra den udenlandske skat på 20 i land A. I år 2 

benyttes det underskud der blev set bort fra i år 1, og den skattepligtige indkomst i år 2 bliver 0. Den 

skattepligtige indkomst er således stadig på 100, men der er kun betalt 25 i skat. 

  

                                                             
44 SEL § 31 stk. 9, 1. pkt. – Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan et sambeskattet fast driftssted i Danmark eller et 
sambeskattet datterselskab i Danmark vælge at se bort fra underskud, der overføres til modregning i dets indkomst fra andre 
sambeskattede selskaber eller faste driftssteder efter reglerne i stk. 2 
45 LL § 33H stk. 1, 1. pkt. – Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan et selskab eller en fond mv., der er skattepligtig efter 
selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, vælge at se bort fra underskud ved virksomhed her i landet eller i en 
fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder underskud, der er overført fra tidligere indkomstår 
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3.3 – Begrænsninger i reglerne om underskudsfremførsel 
  Hovedreglen omkring underskudsfremførsel fremgår af den ovennævnte SEL § 12. SEL §§ 12A-D 

indeholder de begrænsninger, som der er i reglerne omkring underskudsfremførsel. Da reglen stod i LL § 

15, kunne man let tro, at reglen var gældende for alle. Men reglerne om underskudsfremførsel er som 

nævnt kun gældende for selskaber, fonde, foreninger og dødsboer.  

  De begrænsninger som fremgår af SEL §§ 12A-D er i forbindelse med likvidation/ophør, gældseftergivelse, 

tvangsakkord, gældskonvertering, nedbringelse/indfrielse af gæld med kontant kapitalforhøjelse eller 

tilskud, konkurs, aktionærkredsen ændrer sig med mere end 50% – handel med underskudsselskaber –, 

eller hvis der sker fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver. Disse regler er kun ændret en smule i 

forbindelse med finansloven i 2012, og LL § 15 stk. 2-12, undtagen stk. 6 og 11, er derfor næsten direkte 

ført videre til SEL §§ 12A-D. Derfor vil dette ikke blive gennemgået i dybden. 

  SEL § 12A omhandler begrænsningen i forbindelse, med at selskabet opnår tvangsakkord i en 

rekonstruktion. Begrænsningen er gældende for det år hvor tvangsakkorden stadfæstes. Denne regel er 

den gamle LL § 15 stk. 2, og er kun delvist omformuleret, dog uden materiel ændring. Her nedsættes 

beløbet af underskud til fremførsel på de kildeartsbegrænsede tab46 med det beløb, som gælden bliver 

nedsat med. Dette gør sig også gældende, hvis gælden bliver hel eller delvis konverteret om til aktier eller 

konvertible obligationer, jf. stk. 3. Ifølge SEL § 12B – LL § 15 stk. 3 – gælder reglerne i SEL § 12A også hvis 

der opnås frivillig akkord som en samlet ordning. 

  Bliver der nedbragt eller indfriet en fordring i forbindelse med et tilskud efter SEL § 31D47, eller et 

kapitalindskud hvor indskyder ejer mere end 10% af aktie- eller anpartskapitalen, så er SEL § 12A også 

gældende med en begrænsning af det fremførbare underskud. Den regel finder dog kun anvendelse, hvis 

det er i en samlet ordning. Denne regel fremgik før af LL § 15 stk. 4-5, men er nu SEL § 12C. Reglen er også 

delvist omformuleret, dog uden materiel ændring. 

  Den overordnede regel i forbindelse med ejerskabsskift er, at hvis mere end 50% af aktiekapitalen i løbet 

af året ejes af en anden aktionær end ved årets begyndelse, så kan underskuddet ikke nedbringe den 

skattepligtige indkomst til mere end de positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning 

af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, jf. SEL § 12D stk. 1. Yderligere er reglerne uddybet i stk. 2-7 

med undtagelser til hovedreglen, som der dog ikke vil kommes nærmere ind på. Disse regler var dækket fra 

                                                             
46 ABL § 9 stk. 4 og § 43 stk. 3 – Realisationsbeskattede porteføljeaktier, KGL § 31 stk. 3 og § 31A stk. 3 – Fordringer og EBL § 6 stk. 3 
– Fast ejendom 
47 SEL § 31D stk. 1, 1. pkt. – Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregner selskaber og foreninger m.v. ikke tilskud fra 
koncernforbundne selskaber eller foreninger m.v., jf. § 31 C 
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§ 15 stk. 7-10 og stk. 12, men er nu samlet i én paragraf i SEL § 12D. Der er tre punkter, hvor SEL § 12D ikke 

er gældende til trods for, at ejerkredsen skifter med over 50%. Det er hvis selskabets aktier er optaget på et 

reguleret marked, overdragelsen af kapitalandele er sket til personer omfattet af BOAL § 1 stk. 2 litra a-f48, 

eller hvis selskabet udøver pengenæringsvirksomhed49  – her gælder reglen om ”tomme selskaber” dog 

stadig, som bliver gennemgået i afsnit 3.3.1 nedenfor. 

  Der er ud over de ovennævnte også andre begrænsninger i underskudsfremførsel i forbindelse med 

spaltning, fusion eller tilførsel af aktiver50. Dette er også relevant i forbindelse med 

virksomhedsomdannelse, når det går fra personligt ejet til et selskab51. 

3.3.1 – ”Tomme selskaber” 

  Med SEL § 12D går man ind og begrænser, at der sker udnyttelse og handel med selskaber, som har 

oparbejdet store skattemæssige underskud, de ikke kan bruge, og som overskudsselskaber kan bruge til 

modregning i deres overskud ved at opkøbe selskabet. Dette kaldes handel med underskudsselskaber, 

”tomme selskaber” eller skuffe selskaber.  

  Når man skal vurdere, om det er et ”tomt selskab”, hvor man kun ønsker at udnytte underskuddet, ser 

man på, om der er økonomisk risiko ved den erhvervsmæssige aktivitet52. Hvis selskabet ikke har nogen 

økonomisk risiko ved den erhvervsmæssige aktivitet og derved er tomt, så er det fordi den 

erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig53, 

og underskuddet bliver fanget af SEL § 12D54.  

  Har selskabet med underskud økonomisk risiko ved den erhvervsmæssige aktivitet, og bliver opkøbt af et 

andet selskab, og kommer til at indgå i en sambeskatning. Så bliver underskuddet et særunderskud, som 

man ikke kan overføre til et andet selskab, jf. reglerne omkring sambeskatning. 

                                                             
48 SEL § 12D stk. 4 – Stk. 1-3 finder ikke anvendelse: 1) på selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, eller 
2) hvis den i stk. 1 nævnte ændring i selskabets ejerkreds skyldes overdragelse af kapitalandele m.v. til personer, som er nævnt i 
boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra a-f, en ægtefælle, forældres afkom eller stedforældre 
49 SEL § 12D stk. 7 – Begrænsningen i stk. 1, 1. pkt., hvorefter underskuddet ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst til et 
beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, gælder ikke for underskud hidrørende fra indkomstår, hvori selskabet i 
hele indkomståret drev virksomhed som pengeinstitut, forsikringsselskab, investeringsforening eller realkreditinstitut eller i øvrigt 
udøvede næring ved køb og salg af fordringer eller drev næringsvirksomhed ved finansiering 
50 FUSL § 8 stk. 6-8 
51 VOL § 8 stk. 1 – Foreligger der på statusdatoen for sidste årsregnskab et underskud, kan dette ikke bringes til fradrag ved 
opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst 
52 SEL § 12D stk. 2 
53 Noterne til SEL § 12D stk. 2 
54 Holding selskaber der ikke har økonomisk aktivitet er først tomt hvis datterselskabet er at betragtes som tomt 
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3.4 – Reglerne om underskudsfremførsel ved sambeskatning 
  De nye regler om underskudsfremførsel kommer til at berøre selskaber, som er sambeskattet mere end 

selskaber der ikke er sambeskattet. Selskaber i en koncern i Danmark er som nævnt, obligatorisk nationalt 

sambeskattet efter reglerne i SEL § 31 stk. 155, og skal jf. SEL § 31 stk. 256 opgøre en 

sambeskatningsindkomst ud fra summen af de samlede selskaber. Behandlingen af underskud i en 

sambeskatningsenhed, skal indregnes ud fra nedenstående rækkefølge57: 

- Først modregnes fremført underskud som er opstået inden sambeskatningen – særunderskud – i 

selskabets eget overskud. 

- Efterfølgende modregnes fremført underskud som er opstået under sambeskatningen, hvis der er 

yderligere overskud. 

- De selskaber som har underskud fra indkomståret, fordeler dette over til de selskaber, som stadig 

har overskud. 

- Hvis der stadig er selskaber med overskud, modregnes underskud fra andre selskaber, som er 

fremført fra tidligere år indenfor sambeskatningen. 

- Er der overskydende underskud, som ikke kan modregnes i overskud, fremføres dette til 

efterfølgende år hos det selskab, som har oparbejdet underskuddet. 

  Selskaber kan vælge at blive sambeskattet med selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme 

beliggende i udlandet ved international sambeskatning58, og bliver omfattet af globalpuljeprincippet. Valget 

er bindende for moderselskaber i 10 år, og der skal ske fuld genbeskatning ved førtidig afbrydelse, jf. SEL § 

31A stk. 1159.  

                                                             
55 SEL § 31 stk. 1, 1.-3. pkt. – Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5 b, § 
2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national sambeskatning). Ved koncernforbundne 
selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. 
§ 31 C. Selskaber og foreninger m.v., der ikke kan være omfattet af § 12, stk. 2 og 3, anses dog ikke for koncernforbundne med 
selskaber og foreninger m.v., der kan være omfattet af § 12, stk. 2 og 3 
56 SEL § 31 stk. 2, 1. pkt. – For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den 
skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler 
med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber 
57 SEL § 31 stk. 2, 3.-6. pkt. 
58 SEL § 31A stk. 1, 1.-2. punkt – Det ultimative moderselskab kan vælge, at sambeskatningen for de koncernforbundne selskaber og 
foreninger m.v., som sambeskattes efter § 31, tillige skal gælde alle koncernforbundne udenlandske selskaber og foreninger m.v., i 
hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes 
indskudte kapital (international sambeskatning). Tilvalget gælder tillige alle faste driftssteder og faste ejendomme, der er 
beliggende i udlandet, og som tilhører de sambeskattede danske og udenlandske selskaber og foreninger m.v. 
59 SEL § 31A stk. 11 – Hvis den internationale sambeskatning afbrydes inden bindingsperiodens udløb, forhøjes indkomsten i 
administrationsselskabet for det indkomstår, hvor sambeskatningen ophører, med et beløb svarende til alle eksisterende 
genbeskatningssaldi divideret med den i § 17, stk. 1, nævnte procent plus genbeskatningssaldi efter ligningslovens § 33 D (fuld 
genbeskatning) 
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  Der gælder de samme regler som ved national sambeskatning i SEL § 31, dog med de undtagelser som 

fremgår af SEL § 31A stk. 2-14. Dette vil der dog ikke kommes nærmere ind på. 

  Før lovændringen i 2012 kunne sambeskattede selskaber overføre underskud til modregning i andre 

selskaber i sambeskatningens overskud uden begrænsning. Men disse bliver også ramt af den nye 

begrænsning i underskudsfremførsel. 

  Efter indførelsen af L173 har sambeskattede selskaber stadig retten til at overføre fremført underskud 

som tidligere. De har nu en fælles bundgrænse på 7,5 mio. kr. på sambeskatningsniveau for fremførbart 

underskud 60. Dette gælder dog kun på underskud, som bliver fremført fra tidligere år, og ikke underskud 

for det pågældende år, som stadig kan modregnes fuldt ud. Det kommer derfor først til at påvirke 

selskaberne, hvis summen af årets skattepligtige indkomster på sambeskatningsniveau før modregning af 

underskud fra tidligere år, er på over 7,5 mio. kr. i et indkomstår. Et eksempel på beregning ved 

sambeskatning kan findes i bilag 1. 

  Grunden til, at der er en bundgrænse på sambeskatningsniveau er, at selskaberne derved ikke kan opnå 

flere bundgrænser og strukturere sig ud af problemerne, som vil opstå ved de nye begrænsninger i 

reglerne. 

  Reglerne omkring underskud i forbindelse med sambeskatning var før lovændringen en teknisk 

kompliceret beregning, og er efter lovændringen kun blevet mere kompliceret af begrænsningen af 

underskudsfremførsel. Det vil derfor belaste disse selskaber yderligere i form af 

administrationsomkostninger ved aflæggelse af skatteregnskab. 

                                                             
60 SEL § 31 stk. 3, 1. pkt. – § 12, stk. 2, gælder samlet for de sambeskattede selskaber. § 12, stk. 2, anvendes kun, hvis summen af de 
sambeskattede selskabers indkomst i indkomståret er positiv 
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4 – Baggrunden for L173 – 4 
  Der har fra mange sider været stor kritik af, at de multinationale selskaber ikke bidrager nok til Danmark i 

form af skattebetalinger. Flere af dem har trods stor aktivitet i landet ikke betalt skat i mange år, grundet 

deres mulighed for at fremføre underskud fra tidligere år, og de gunstige skatteregler omkring fradrag, der 

er i den danske skattelov. Det menes også at de gør brug af deres størrelse til at flytte skattebetalingen fra 

højbeskattede lande til lavbeskattede lande, eller lande der betragtes som skattelylande såsom Cayman 

Island, Dubai, Schweiz osv., Det såkaldte transfer pricing som gennemgås i afsnit 9. Disse lande er dog ved 

at gennemgå forhandlinger med SKAT således at der kommer mere gennemsigtighed i forhold til 

overførsler til disse lande61. 

  En af dem, der har været meget kritisk overfor de multinationales skattebetalinger, er skatteordfører fra 

Enhedslisten, Frank Aaen62. Han har skrevet flere artikler, og oprettet en hjemmeside mod det han kalder 

”multinasserne i Danmark”63. I hans første artikel har han undersøgt skattebetalingen på nogen af de store 

selskaber, der er i Danmark, og konkluderet at flere af dem ikke betaler skat, og ikke har gjort det i 10-20 

år64. Han mener, at grunden til at de kan undgå at betale skat i Danmark er, at de benytter transfer pricing, 

hvor de flytter deres overskud til andre lande, hvor skatten ikke er lige så høj. Dem der står for skud er 

selskaber som Nestlé, Kraft Food, Fujitsu, Elgiganten osv. Disse selskaber har i 2008 ikke betalt skat til 

Danmark, og har ikke gjort det i mange år før. Frank Aaen tror ikke på, at selskaber som har så stor 

omsætning ikke kan have overskud. Han har lavet en beregning på hvor meget den danske statskasse cirka 

er gået glip af, hvis disse selskaber havde betalt skat, ud fra den omsætning de havde i 2008. Variablerne 

                                                             
61 Her er de 10 sidste ’gode’ skattely 
62 Frank Aaen, Født 25. juli 1951. Medlem af Folketinget i Enhedslisten og skatteordfører  
63 www.multinasserne.dk 
64 Undersøgelse: multinasserne i Danmark 
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han bruger til beregningen, er at selskaber i Danmark i gennemsnit har 4-8% i overskud af omsætningen. Til 

de multinationale selskaber, som han har undersøgt, benytter han sig af 6%, hvilken giver et overskud på 

1,5 mia. kr., som svarer til 400 mio. kr. som Danmark er gået glip af i selskabsskat i 2008. 

  Frank Aaen mener, at for at få løst problemet, så skal der flere ressourcer til SKAT, så de kan gå mere i 

dybden med de store koncerner, ny revisionsbestemmelse omkring selskabers interne priser, og større 

åbenhed omkring skattebetaling. 

  Disse afsløringer fra Frank Aaen førte til at tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen65 fremsatte en 

handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber i 201066. Efter fremsættelsen af handlingsplanen 

kom der ny skatteminister til – Peter Christensen67 – og forhandlingerne blev udskudt68 med det grundlag 

at, ”Vi har allerede gennemført et hav af lovændringer og ført flere skattefolk til området. Det vil have en 

positiv effekt. Desuden er SKAT ved at undersøge, hvorfor nogle selskaber med stor omsætning ikke betaler 

skat. Det kan der være gode grunde til. Før vi har svarene, nytter det intet, at Danmark kaster sig ud i 

særlovgivning”69. Frank Aaen mener at han løb fra de løfter som handlingsplanen kom frem med, der blandt 

andet indeholder de anbefalinger Frank Aaen fremstillede som løsning på problemet. I gennemgangen af 

handlingsplanen vil der blive kommenteret på Frank Aaens anbefalinger, og se om de er indført i dansk 

lovgivning.  

  Regeringen har siden haft stærk fokus på disse nulskatteselskaber, og indskrev i finansloven 2012, at der 

skulle ske stramninger inden for selskabsskatten, så selskaber i Danmark bidrager mere til finansieringen af 

velfærdssamfundet70. Disse stramninger skulle laves i forbindelse med begrænsning i fremførsel af 

underskud, stramning af rentebegrænsningsreglerne og en ny model for lempelsesberegning. Yderligere i 

Finansloven 2012 er punkterne, som senere blev vedtaget i forbindelse med L 173.  

  Handlingsplanen udkom den 9. juni 201071, og denne vil blive gennemgået for at kunne vurdere 

udbredelsen af selskaber, som ikke betaler skat, og hvad grunden til de ikke betaler skat er. 

  Skatteministeriet udgav den 19. december 2012 en rapport som omhandler selskaberne i Danmark og 

deres skattebetaling for særligt 2011. Denne rapport vil efterfølgende blive gennemgået for at danne et 

nyere billede af, hvor stort problemet er med nulskatteselskaber i Danmark. 

                                                             
65 Troels Lund Poulsen, født 30. marts 1976. Medlem af partiet Venstre og skatteminister fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011 
66 Undersøgelse: De multinationale nasser stadig 
67 Peter Christensen, født 23. april 1975. Medlem af partiet Venstre og skatteminister fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011 
68 B131 
69 Ny skatteminister letter presset på store selskaber 
70 Finansloven 2012 – s. 43 
71 Handlingsplan 
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  Til slut vil der blive analyseret på hvor stort et problem nulskatteselskaber er i Danmark, og hvilken 

selskabstype der typisk er et nulskatteselskab. 

4.1 – Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber 
  Som nævnt udkom der en handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber den 9. juli 2010, der er 

et resultat af kritik fra særligt skatteordfører Frank Aaen fra enhedslisten, omkring at de multinationale 

selskaber ikke bidrager nok til velfærdsstaten i Danmark. Den er rettet mod de selskaber som er omtalt 

nulskatteselskaber, og har været i regeringens søgelys siden 2001, da de ikke bidrager med selskabsskat i 

Danmark. I analysen er de kommet frem til at 40-50% af selskaberne ikke betaler skat i et givent 

indkomstår, og 30% slet ikke har betalt skat i årene 2006-200872. 

  Der kan være mange årsager til, at der ikke sker skattebetaling i et givent år. De angiver årsager som 

dårligt marked og konjunktursvingninger som noget af skylden, men det kan også ske at det skyldes de 

interne afregningspriser mellem selskaberne i koncernen, hvor indtjening flyttes til lande med underskud, 

eller hvor selskabsskatten er lavere end i Danmark. 

  I analysen kom de frem til, at det også kan være de danske skatteregler, der er for gunstige for 

selskaberne, og det er for let for selskaberne at flytte aktiviteter og kapital til andre selskaber eller lande. 

Derfor er det planen, at regeringen vil udføre et generelt servicecheck af selskabsskatteloven, og foretage 

eventuelle opstramninger. Dette vil blandt andet være en stramning af reglerne om underskudsfremførsel, 

så mulighederne for fremførsel bliver indskrænket. Ydermere vil de kigge på reglerne om afskrivning og 

finansieringsomkostninger – tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning. Regeringen ønsker 

derudover og afprøve rækkevidden af reglerne, for at sikre at reglerne overholdes. Danmark figurerer ifølge 

analysen på listen over gunstige lande selskabsskattemæssigt, og dette ønsker de at få kigget nærmere på. 

  For at gøre det attraktivt at overholde reglerne omkring skattebetaling, ønsker regeringen åbenhed 

omkring selskabernes skattebetalinger. Dette var et af de punkter, Frank Aaen forslog som indgreb mod de 

multinationale selskaber. Åbenheden vil ligge et pres på selskaberne, da alle kan gå ind og se, om de betaler 

skat til Danmark. Dette blev indført i L173, og skattelisterne for selskaberne er nu åbne for alle og enhver 

på SKATs hjemmeside73.  

  Med hensyn til de interne afregningspriser ønsker regeringen og Frank Aaen, at der bliver indført en særlig 

revisionspåtegning for at sikre at armslængdeprincippet i LL § 2 bliver overholdt. I L173 er det blevet 

indført, at SKAT kan pålægge selskaberne at indhente revisorerklæring for transfer pricing dokumentation.  

                                                             
72 Handlingsplan, s. 3 
73 Skattelister 
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  Selvom selskaberne fremskaffer dette, er SKAT dog ikke bundet af det og kan stadig lave forhøjelser af 

interne afregningspriser. 

  Det sidste punkt Frank Aaen mener, der bør indføres er flere ressourcer til SKAT, særligt med henblik på at 

undersøge de selskaber, som har vedvarende underskud. Dette sætter regeringen som et primært behov 

for at sætte ind mod nulskatteselskaberne, og særligt de multinationale. Dette punkt blev indskrevet i 

regeringens finanslov 2012, hvor der bliver sat 150 mio. kr. af i 2012 og 115 mio. kr. af i 2013, for at styrke 

SKATs indsats overfor selskaber som ikke følger skattereglerne, enten via fejl eller snyd74. 

  I handlingsplanen har de opstillet en række tabeller over, hvor stort omfanget af multinationale selskaber 

og nulskatteselskaber er. De kommer frem til at der i 2008 var 11.797 multinationale selskaber i Danmark – 

fordelt på 2.723 danske og 9.074 udenlandske selskaber –, og 223.109 selskaber som ikke er 

multinationale75. Ud af de 11.797 multinationale selskaber, var 48,6% nulskatteselskaber i 200876. I 2007 

var andelen af nulskatteselskaber kun 40,8%, og i 2006 var det 38,6%. Der har således været en procentvis 

stigning i andelen af nulskatteselskaber. Ifølge Danmarks statistik77 er andelen af selskaber i Danmark i 

samme periode steget med 23,3%78, som kan have noget af forklaringen på stigningen i nulskatteselskaber. 

  I handlingsplanen gennemgår de mulige årsager til, at selskaber kan være nulskatteselskaber i Danmark79. 

Den mest åbenlyse årsag er hvis selskabet ingen omsætning har eller ikke danner overskud grundet store 

driftsøkonomiske omkostninger. Underskud kan skyldes, at selskabet har investeret meget, eller at der er 

lavet en stor omstrukturering det pågældende år. Det kan også være at de interne afregningspriser ikke 

overholder armslængdeprincippet, og selskaberne dræner selskaberne i Danmark, således at der ikke er 

skattepligtig indkomst. Dette er der i øjeblikket stærk fokus på hos SKAT, og vil blive gennemgået yderligere 

i afsnit 9. 

  Selskaber opgør den skattepligtige indkomst efter de almindelige regler i lovgivningen, jf. SEL § 8 stk. 180. I 

denne forbindelse opnås der skattemæssigt fradrag for de udgifter de har til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomst81. Derfor kan selskabet fradrage udgifter, som der er til aflønning af medarbejdere.  

                                                             
74 Finansloven 2012 – s. 47 
75 Handlingsplan, s. 10, tabel 1 
76 Handlingsplan, s. 13, tabel 5 
77 Danmarks statistik – SELSK1. Tallene for 2012 udkommer først i marts 2014 
78 . .

.
∗ 100 = 23,264	% 

79 Handlingsplan, s. 27-40 
80 SEL § 8 stk. 1 – Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, for så vidt de efter deres 
indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede selskaber og foreninger mv., jf. dog § 8 A, stk. 2 
81 SL § 6 stk. 1 litra a, 1. pkt. – Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: driftsomkostninger, dvs. de 
udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger; 
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  Hvis selskabets ejere er ansat i selskabet, kan de således udbetale overskuddet som løn til dem selv, og 

der vil ikke være skattepligtig indkomst. I forbindelse med investeringer opstår der 

finansieringsomkostninger, hvis selskabet ikke har egenkapital nok selv. Renteudgifterne til disse 

finansieringer kan selskaberne få fradrag for. Dog skal de overholde reglerne om begrænsning af 

rentefradragsretten i SEL § 11B og § 11C. Når selskaberne har investeret i eventuelt et produktionsanlæg, 

kan de afskrive det skattemæssigt. Hvis denne afskrivning sker hurtigere end den driftsøkonomiske kan 

dette være med til at give en nulskat. Udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan straksafskrives i det 

år, hvor selskabet har haft udgiften82, og som det sidste nævner handlingsplanen underskud fra tidligere år 

som en årsag til, at der opstår nulskatteselskaber. Af de selskaber som ikke betaler skat, er 

underskudsfremførsel grunden i 20-24% af tilfældene i perioden 2006-200883. 5% af de ikke betalende 

selskaber har ikke betalt skat i alle 3 år på grund af underskudsfremførsel. 

  Sambeskatning har tidligere også været en grund til at mange selskaber ikke dannede overskud, fordi de 

selv kunne vælge hvilke selskaber, der skulle sambeskattes med. Dette hul er nu gjort mindre ved at have 

gjort national sambeskatning obligatorisk, så der ikke kun kan vælges sambeskatning med de selskaber, 

som kan give en fordel. 

4.2 – Skatteministeriets udredning om multinationale selskaber 
  I forbindelse med at L173 blev indført, blev det muligt for den almene borger at gå ind og se den skat, som 

selskaberne i Danmark betalte i 2011. Regeringen har ud fra dette udgivet et faktaark omkring 

selskabsskatten84, som gennemgår antallet af selskaber, der betaler skat, hvor meget de betaler, og hvor 

stort et problem, det er med de multinationale selskaber og den manglende skattebetaling. 

  Skatteministeriets egen definition af hvad et multinationalt selskab er, er som følgende: ”Multinationale 

selskaber defineres som selskaber, der har haft koncerninterne transaktioner på mere end 10 mio. kr. på et 

tidspunkt i perioden 2006-2010. Hvis blot et selskab i en sambeskatningskreds har haft koncerninterne 

transaktioner over 10 mio. kr., anses hele koncernen for multinational”85.  

                                                                                                                                                                                                          
 
82 LL § 8B stk. 1, 1. pkt. – Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og 
forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning 
efter råstoffer, jf. stk. 2, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er 
afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår 
83 Handlingsplan – s. 39 
84 Faktaark om selskabsskat 
85 Faktaark om selskabsskat – Udviklingen i provenuet fra selskabsskatten 
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  Ifølge faktaarket var der 161.359 selskaber i Danmark i 2011, som var skattepligtige til Danmark86. Af dem 

var det kun 52.247, som havde positiv skattebetaling, og dette efterlader 109.11287 selskaber som var at 

betragte som nulskatteselskaber i 2011. 68% af selskaberne i Danmark betalte således ikke skat til Danmark 

i 2011. Ud af de 52.247 skattebetalende selskaber udgjorde 2,3%88 af dem enten danske eller udenlandske 

multinationale selskaber, men de var sammen med til at betale 63% af den samlede skatteindbetaling fra 

selskaber i 201189 på cirka 40 mia. kr.. Det må derfor siges at de multinationale selskaber i Danmark, hvad 

enten de er danske eller udenlandske, er med til at betale en stor bid af selskabsskatteindtægterne til den 

danske statskasse. 

4.3 – Nulskatteselskaberne i Danmark 
  For at danne et billede af problemet med nulskatteselskaber i Danmark gennem tiden, er der på Danmarks 

statistik fundet oplysninger omkring skatteydende selskaber i Danmark for at kunne lave en analyse. 

  Det har på Danmarks statistik ikke været muligt at finde tal for, hvor mange multinationale selskaber der 

operere i Danmark. Og da der er forskellige definitioner af, hvad et multinationalt selskab er, så har det ikke 

været muligt at lave beregninger. Slår man op i Politikens nudansk ordbog defineres multinational ”som har 

underafdelinger i mange lande”90. Men ifølge handlingsplanen fra 2010 og skatteministeriets faktaark fra 

2012, så er det nok, at blive betragtet som multinational, hvis man har koncerninterne transaktioner på 

mere end 10 mio. kr.. Det er derfor ikke muligt at få et klart billede af hvilke selskaber, der er at betragte 

som multinationale, og det er derfor valgt at analysere på selskaber generelt i Danmark, og deres 

skattebetaling i perioden 2001 til 201191. 

  Nedenfor i figur 4 er vist antallet af selskaber, som via Danmarks statistik enten var at betragte som positiv 

eller negativ skattebetalende, eller de såkaldte nulskatteselskaber, i de pågældende år. 

                                                             
86 Faktaark om selskabsskat – Udviklingen i andelen af nulskatteselskaber 
87 Tallene er renset for datterselskaber i en sambeskatning og andre skattefritagne der reelt ikke er i skatteposition 
88 1,6% danske multinationale selskaber og 0,7% udenlandske multinationale selskaber 
89 Faktaark om selskabsskat – Multinationale selskabers selskabsskattebetaling i 2011 
90 Politiken (2001) 
91 Tallene for 2012 udkommer først i marts 2014 
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Figur 4 – Antallet af selskaber og den skattemæssige status ud fra indkomst fra 2001-201192 

  Som det kan ses i figur 4, så er antallet af nulskatteselskaber steget fra 22.545 selskaber i 2001, til 96.310 

selskaber i 2011. En stigning på 327,2%93 over 10 år. Det store spring i antallet af nulskatteselskaber i 2005 

skyldes at reglerne omkring sambeskatning blev gjort nationalt obligatorisk. Ved at selskaberne i en 

koncern udligner overskud i underskud fra andre selskaber i koncernen, så vil der automatisk komme flere 

nulskatteselskaber i Danmark. I 2008 sker yderligere et skift i kurven, hvor der i efterfølgende år er flere 

selskaber med negativ indkomst, end selskaber med positiv indkomst. Dette skyldes den finansielle krise 

som ramte, hvor mange selskaber har måttet operere med store underskud, eller i værste fald gå konkurs. 

  Ud fra ovenstående graf kan det ses, at der er en stigning i antallet af selskaber, som ikke betaler skat til 

Danmark enten på grund af negativ indkomst, eller som nulskatteselskaber. Med faldet i selskaber som har 

positiv indkomst, kan man måske forstå regeringens bekymring. Men der kan fremfindes logiske 

forklaringer på hvorfor disse skift i kurverne sker, enten ved lovændring eller lavkonjunktur i landet. 

  Hvis man tager nulskatteselskaberne og deler ud på selskabstyper, så ser det ud som nedenstående graf i 

figur 5. 

 

                                                             
92 Danmarks statistik – SELSK1. Tallene for 2012 udkommer først i marts 2014 
93 . .

.
∗ 100 = 327,19% 
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Figur 5 – Antallet af nulskatteselskaber i Danmark fordelt på selskabstype, fra 2001-201194 

  Igen kan man se det tydelige knæk i 2005, grundet ændringerne i reglerne om sambeskatning. Men man 

kan også her se, at det er anpartsselskaberne, hvor der er flest nulskatteselskaber, og hvor der har været 

den kraftigste stigning siden 2005. Aktieselskaberne steg en smule i antal i 2005, men har ellers ligget på 

samme niveau resten af perioden. De resterende selskabsformer ligger meget stabilt, og er få i antal. Det er 

valgt at sammenlægge tallene for foreninger for at forenkle figuren, og udeladt tallene for finansielle 

selskaber, grundet det lille antal af selskaber. Man kan se det fulde skema om antallet af selskaber indenfor 

hver kategori, og opdelt i selskabsformer i bilag 2. 

  Det kan virke mystisk at selskaber, som ikke opnår overskud, kan overleve. Men der er som nævnt i 

handlingsplanen mange regler som gør, at selskaberne opnår fradrag, således at de kommer ned på en 

meget lille, eller slet ingen skat, på trods af overskud i selskabet. Ydermere er der særlige regler for fonde 

og andelsselskaber. Det kan derved være fuldt ud lovligt, at et selskab ét eller flere år ikke betaler skat. Det 

kan konkluderes, at der er mange selskaber, som ikke betaler skat til Danmark ud fra 2011 tallene. Men der 

kan være legale grunde til dette, særligt i disse tider, hvor selskaberne er påvirket af den globale 

økonomiske krise. Men af de multinationale selskaber, som er cirka 1.200 af de skattebetalende selskaber 

ifølge skatteministeriet faktaark, er de med til at betale over halvdelen af skatteprovenuet i Danmark i 2011 

fra selskaber. Kritikken af disse selskaber menes derfor ikke at være berettiget.

                                                             
94 Danmarks statistik – SELSK1. Tallene for 2012 kommer først i marts 2014 
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5 – Lovændringen – 5 
  I lovændringen L173 hvor reglerne om underskudsfremførsel blev ændret, indgik der i alt syv punkter, som 

den daværende skatteminister Thor Möger Pedersen ønskede ændret i selskabsskatteloven, 

kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og andre love. Lovændringen er 

opstramninger overfor selskaberne, og er et resultat af en aftale mellem regeringen og Enhedslisten i 

finansloven for 2012, om at få selskaberne til at være med til finansieringen af velfærdssamfundet i 

Danmark. 

  Lovændringen L173 har overskriften ”Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af 

indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.”.  Der ligges vægt på at 

skattegrundlaget, og skattebetalingen skal sikres, og ligger klart op til at der nu skal ske ændringer omkring 

multinationale selskabers skattebetaling.  

  Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen udsendte den 1. februar 2012 forslaget til høring, hvor 

19 vendte tilbage med kritikpunkter til L173, hvoraf de 16 indeholdt stærk kritik af forslaget om ændring af 

underskudsfremførelsesreglerne. 

  Forslaget L173 blev vedtaget med en stemmefordeling på 57 for – regeringen og Enhedslisten – , og 46 

mod forslaget, og trådte for underskudsfremførsels vedkommende i kraft for indkomstår der starter den 1. 

juli 2012 eller senere. Det vil således for de fleste selskabers vedkommende først træde i kraft for 

indkomståret 2013. 

  Formålet med lovændringen er, at der ønskes ”at sikres et robust skattegrundlag i forhold til selskaber, og 

skal ses i sammenhæng med aftalepartiernes ønske om, at erhvervslivet – og hermed navnlig 
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multinationale selskaber – skal bidrage mere til finansieringen af velfærdssamfundet”95. Ydermere har det 

til formål at sikre mod risikoen for manglende betaling af skyldige skatter i sambeskatningsforhold, at 

motivere til korrekt skattebetaling, en større grad af sikkerhed i overholdelse af armslængdeprincippet, en 

mere enkel og mindre belastende afgørelsesform i forbindelse med bødeforlæg, skabe åbenhed og 

gennemsigtighed for selskabernes skattebetaling, og præcisere virkningen af intern dansk skatterets nye 

udgave af artikel 7 i OECD-modellen til dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

  Nedenfor gennemgås punkterne, som blev vedtaget i lovændring L173. Efterfølgende kommenteres på de 

ændringer, der blev lavet, fra lovforslaget blev sendt til høring, og til det blev vedtaget og er trådt i kraft. 

Her vil der kun blive kommenteret på ændringerne i forhold til reglerne om underskudsfremførsel. 

5.1 – Indholdet i ændringsforslaget L173 
  Lovændringen indeholdt som sagt syv punkter, som er trådt i kraft for selskaber i Danmark, og vil 

hovedsageligt påvirke selskaberne for indkomstår der starter den 1. juli 2012 eller senere. Nogen regler er 

trådt i kraft på andre tidspunkter96. Lovændringens punkter er som følgende:  

- Begrænsning i retten til modregning af underskud97 

Selskaberne kan ikke længere fremføre underskud ubegrænset, og der er en bundgrænse på 7,5 mio. 

kr. om året. Overskud over 7,5 mio. kr. må kun modregnes i underskud op til 60%. Er selskabet 

sambeskattet gælder disse grænser for den samlede enhed.  

- Revisorerklæring i transfer pricing forhold98 

SKAT kan fra 1. januar 2013 pålægge selskaber omfattet af SKL § 3B stk. 1 og 6, at indhente en 

revisorerklæring omkring transfer pricing dokumentation, som et ekstra kontrolelement for at åbne op 

for større sikkerhed for at selskaberne overholder armslængdeprincippet i LL § 2. Betingelserne for at 

SKAT kan kræve denne erklæring er, at selskabet har haft kontrollerede transaktioner uden for EU og 

EØS i lande hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og at der har været 

gennemsnitligt driftsmæssigt underskud i fire på hinanden følgende år. Ydermere skal det være 

hensigtsmæssigt og relevant for SKAT at indhente denne erklæring.  

  

                                                             
95 Forslag som fremsat, s. 9-10 
96 Forslag som vedtaget – § 11 
97 Forslag som vedtaget – § 2 stk. 11-16. Forslag som fremsat, s. 10-12 
98 Forslag som vedtaget – § 8 stk. 1-2. Forslag som fremsat, s. 12-18 
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- Større bøder ved transfer pricing forhold99 

Tidligere var bøden for urigtige oplysninger om transfer pricing afhængig af omkostningerne til 

udarbejdelse af dokumentation. Fra den 1. januar 2013 er bøden fastlagt til 250.000 kr. plus et tillæg 

på 10% af den indkomstforhøjelse, som fremgår af ansættelsesændringen. Ved manglende 

indberetning er bøden afhængig af antallet af medarbejdere, hvor der ved 100 ansatte eller mere vil 

være en bøde på 80.000 kr. Bødens størrelse er også afhængig af selskabets omsætning. Der beregnes 

en bøde for hvert indkomstår, hvor oplysningerne ikke er fyldestgørende, og kan forhøjes med 50%. 

- Solidarisk hæftelse i sambeskatning100 

Fra og med indkomstår der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere, hæfter sambeskattede selskaber 

for hinandens skatter og kildeskatter. Selskaber med minoritetsaktionærer er subsidiære, og SKAT skal 

derfor først have gjort forgæves udlæg i administrationsselskabet, eller selskaber, som er helejet i 

sambeskatningen, før de kan gå efter minoritetsaktionærerne. Disse hæfter således også kun for den 

andel de ejer i koncernen. Et selskab, der træder ud af en sambeskatning, hæfter ikke længere for de 

andres skatter, men de resterende selskaber hæfter for det udtrædende selskabs skatter. 

- Offentliggørelse af selskabers skattebetaling101 

Før var SKAT underlagt tavshedspligt omkring selskabers skatteforhold. Men for at motivere 

selskaberne til at lave korrekt skattebetaling, har regeringen indført åbne skattelister, så selskabernes 

skattepligtig indkomst, underskud der er modregnet, og den beregnede skat er offentlig tilgængeligt 

for alle. Det fremgår også hvilken skattebestemmelse selskaberne er blevet beskattet efter, og om de 

indgår i en sambeskatning. Disse lister er åbne for indkomståret 2011, og frem på SKATs 

hjemmeside102, og er gældende for de selskaber der har selvangivelsespligt. 

- Indkomstopgørelsesregel for faste driftssteder i Danmark103 

Før L173 blev indkomstopgørelsen for faste driftssteder i Danmark udregnet ud fra en allokering af 

indtægter og udgifter. Dette er ændret således, at der nu skal benyttes de seneste principper i artikel 7 

i OECD-modellen fra 2010, på basis af armslængdeprincippet. Reglen kan dog kun bruges i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der står at OECD-modellen skal bruges. Ellers er det reglerne i 

overenskomsten, som vil være gældende. 

  

                                                             
99   Forslag som vedtaget – § 8 stk. 3-5. Forslag som fremsat, s. 18-22 
100 Forslag som vedtaget – § 2 stk. 17 og 19, § 5 stk. 7 og § 6 stk. 2. Forslag som fremsat, s. 22-23 
101 Forslag som vedtaget – § 9 stk. 1. Forslag som fremsat, s. 23-24 
102 Skattelister 
103 Forslag som vedtaget – § 2 stk. 4 og 9 og § 5 stk. 4 og 6. Forslag som fremsat, s. 24-28 
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- Skattefri omstrukturering af forsikringsforeninger104 

Ved fusion efter den 1. januar 2012, kan gensidige forsikringsforeninger lave skattefri fusion med deres 

helejede datterselskaber. Dette er indført efter finanskrisen har skabt et behov for nye 

omstruktureringsmuligheder. Dog strammes der op på hvordan det skattemæssige underskud bliver 

behandlet i forbindelse med en skattefri fusion. 

  De ovenstående punkter i lovændringen, med lettere forbehold for det sidste punkt, har alle det tilfælles, 

at selskaber i Danmark skal yde mere til finansieringen af det danske velfærdssamfund. Regeringen vil 

begrænse underskudsfremførelsesreglerne, kræve yderligere dokumentation og som alternativ udskriver 

bøder, hvis selskaberne der laver transfer pricing ikke overholder armslængdeprincippet, således at 

selskaberne ikke sender ulovlig skattebetaling ud af Danmark. Der er oprettet solidarisk hæftelse for skatter 

og kildeskatter, så SKAT har større mulighed for at få indkrævet ikke betalte skatter, og gjort selskabernes 

skatteopgørelser synlige for at motivere dem til at lave korrekt skatteopgørelse. 

  Det sidste kan således diskuteres, da det kræver skatteretslig forståelse for at vide, hvad der kan ligge bag 

disse tal. Den almene borger uden skatteretslig forståelse vil blot se, at et selskab ikke har betalt skat til 

Danmark, og dette vil måske have en negativ effekt på selskabernes ry. Hvad de ikke ved er, at der kan 

være legale grunde til, at der ikke er betalt skat til Danmark, grundet store investeringer og derved 

opnåelse af fradrag som kan modregnes i den skattepligtige indkomst. 

5.2 – Ændringer fra høring til vedtagelse af lovændring 
  Under normal behandling af et lovforslag vil der fra første udkast og til den endelige vedtagne lov, ske 

ændringer i lovteksten. Dette kan ske på baggrund af høringen, eller i forbindelse med de tre 

behandlingsrunder som lovforslaget skal igennem, før det kan vedtages.  

  Fra lovforslaget var til høring, og til det blev vedtaget i folketinget den 13. juni 2012, var der kun enkelte 

ændringer i lovteksten, som omhandler begrænsningen i underskudsfremførsel. 

  I reglerne for underskudsfremførsel blev der lavet en ændring omkring beløbsbegrænsningen. I forslaget 

var der lagt op til, at grundbeløbet skulle være på 1 mio. kr. (i 2010-niveau)105. Dette mente op til flere af 

høringssvarene var et for lavt beløb, og særligt i forhold til at Tyskland har lignende begrænsning på 

underskudsfremførsel på 1 mio. euro. Flere mente, at der måtte være en valuta fejl i omregningen fra euro 

                                                             
104 Forslag som vedtaget – § 4 stk. 4. Forslag som fremsat, s. 28-29 
105 Forslag til høring – § 2 stk. 9  
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til kroner. Derfor blev det i det fremsatte forslag fra den 25. april 2012 ændret til 7,5 mio. kr. (i 2010-

niveau)106, som stemmer bedre overens med den gældende valutakurs på euroen. 

  Ydermere var reglerne for underskudsfremførsel sat til, at de først skulle være gældende for indkomståret 

2013 eller senere. Dette blev ændret til, at reglerne skulle træde i kraft fra indkomstår, der starter den 1. 

juli 2012 eller senere107. Dette vil som nævnt stadig være indkomståret 2013, da de fleste selskabers 

indkomstår følger kalenderåret. Men nogen selskaber har forskudt indkomstår, og kan være blevet fanget 

af reglerne tidligere. 

  Stk. 4 i SEL § 12 omkring bortseelse af underskud var ikke indskrevet i forslaget, som blev sendt til høring 

den 1. februar 2012, men kom med i det fremsatte lovforslag den 25. april 2012. I dette udkast var det dog 

kun, hvis selskaberne gjorde brug af LL § 33H, at SEL § 12 stk. 2 ikke fandt anvendelse. Men i næste udkast 

kom reglerne i SEL § 31 stk. 9 også med ind under stk. 4, som omhandler selskaber som indgår i en national 

sambeskatning. 

  Fra forslaget blev sendt til høring, og til det blev vedtaget, er der som nævnt ikke lavet mange ændringer 

omkring reglerne om underskudsfremførsel, på trods af den massive kritik, der kom efter høringen. Den 

daværende skatteminister Thor Möger Pedersen svarede på flere af henvendelserne, at dette var for at få 

selskaberne til at bidrage mere til velfærdssamfundet, og det virkede ikke til, at han tog kritikpunkterne til 

sig. 

                                                             
106 Forslag som vedtaget – § 2 stk. 11 
107 Forslag som vedtaget – § 11 
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6 – Betydning af ændringen – 6 
  Lovændringen om underskudsfremførsel kommer til at have en stor betydning både for selskaberne i 

Danmark, men også for staten. Ændringen vil betyde, at de større selskaber med overskud på mere end 7,5 

mio. kr., og med fremførbart underskud, som selskaberne vil kunne benytte til modregning, vil have et 

likviditetstræk, som de ikke havde regnet med. Dette vil dog føre til højere skatteindtægter fra 

selskabskatten til staten, som er med til at opretholde, eller forbedre det danske velfærdssamfund, men på 

bekostning af selskaberne i Danmark. 

  I dette afsnit vil fordelene og ulemperne ved lovændringen bliver gennemgået, og hvordan det vil påvirke 

de to parter. Først vil gennemgås påvirkningen set fra statens synsvinkel. Ved at lave begrænsning på 

udnyttelse af fremført underskud, vil staten opnå en ekstra skattebetaling gennem selskabsskatten, der 

ellers ville være opnået fradrag for ved udnyttelse af det fremførte underskud. Reglen kan også få en 

betydning for staten, når de store sager om transfer pricing bliver afgjort, og nogen selskaber får deres 

skattepligtige indkomst forhøjet. Som ulemper er risikoen for, at selskaber vil flytte til et andet land, eller 

investorerne ikke ønsker at investere i landet i fremtiden. 

  Herefter vilgennemgås påvirkningen fra selskabernes synsvinkel, hvor der først vil være en generel tilgang 

til ændringen, og efterfølgende gennemgå betydningen for brancherne biotek-, IT-, finansielle- og 

entrepriseselskaber. 

  Som afslutning gennemgås den generelle betydning af ændringen. 

6.1 – Betydningen for staten 
  Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen fremførte dette lovforslag, fordi han mente at 

selskaberne i Danmark ikke bidrog nok til det danske velfærdssamfund gennem selskabsskatter. Ved 



 

  Side 42 af 92  
  

 6 – Betydning af ændringen 

vedtagelsen af L173 har han fanget de selskaber, der har store underskud fra tidligere år, som de bruger til 

at modregne, så de ikke skal betale selskabsskat i dag.  

  Lovændringen har nu sat en begrænsning på, hvor meget af dette underskud selskaberne må benytte sig 

af hvert år, og har derfor fremrykket skattebetalingen, som ellers først ville komme, når selskaberne har 

opbrugt deres fremførte underskud.  

  Denne stramning kan dog føre til, at selskaberne i Danmark vælger at rykke til andre lande, hvor reglerne 

er mere gunstige, eller skræmme kommende investorer væk som ellers ville have investeret i Danmark.    

  Nedenfor gennemgås de økonomiske fordele ved begrænsningen, og ulemperne hvis selskaberne flytter 

fra Danmark.  

6.1.1 – Merprovenu ved begrænsningen i underskudsfremførsel 

  I det fremsatte lovforslag fra den 25. april 2012 er der lavet et skøn over de økonomiske konsekvenser, 

som lovforslaget vil have, hvis underskudsfremførselsreglerne blev ændret108.  

  Da reglerne træder i kraft for indkomstår der starter den 1. juli 2012 eller senere, så vil de fleste danske 

selskaber først blive omfattet af reglerne for indkomståret 2013, og det er herfra regeringen har lavet deres 

beregninger. 

  De skønner, at lovændringen vil medføre et merprovenu i indkomståret 2013 på 685 mio. kr. i 

selskabsskatter, fordi selskaberne får fremrykket deres skattebetaling gennem begrænsning af reglerne om 

underskudsfremførsel. De mener, at ændringen vil medføre at fradrag på 2,7 mia. kr. årligt vil blive fanget 

af begrænsningen, ud fra hvad der er blevet benyttet af underskudsfremførsel fra tidligere år. Dette mener 

de vil give en varig virkning efter tilbageløb på 70 mio. kr. årligt, og vil medføre en rentefordel for staten. 

Dette på bekostning af en likviditetsforringelse og gode rammevilkår hos selskaberne. 

  Den fulde tabel over merprovenu på grund af begrænsningen i underskudsfremførsel er vist nedenfor i 

tabel 1109: 

 

Tabel 1 – Skøn over provenuvirkning ved ændring af reglerne om underskudsfremførsel i mio. kr. (2012-niveau)110 

                                                             
108 Forslag som fremsat, s. 29-10 
109 Tallene er ikke opdateret i forhold til den nye selskabsskattesats som bliver implementeret hen over de næste 3 år 

Provenuvirkning af underskudsbegrænsning, mio. kr. (2012-niveau)
Indkomstår 2013 2014 2015 2016 Varig virkning
Umiddelbar virkning 685 615 545 480 100
Efter tilbageløb 480 430 380 335 70
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  Regeringen har anslået, at der vil være 10% af det fremførte underskud, som vil gå tabt, fordi selskaberne 

ikke når at få udnyttet deres underskud inden selskaberne likvideres111. Det nævnes ikke hvor meget 

underskud, der før ændringen gik tabt, fordi selskaberne blev likvideret før de havde udnyttet deres 

fremførte underskud. Men det må antages, at beløbene vil blive højere, når selskaberne tvinges til at 

udskyde udnyttelsen af det fremførte underskud. Det kan også være selskabsstrukturen der gør, at 

underskuddet ikke kan nå at blive udnyttet. FSR nævner i deres høringssvar112, at det særligt er 

entrepriseselskaberne, som vil blive urimelig hårdt ramt, fordi de benytter faktureringsprincippet. De 

nævner også selskaber, der har igangværende arbejder for fremmed regning. Dette vil der blive kommet 

nærmere ind på i afsnit 6.2.3. 

  For at forhindre at selskaber ikke snyder på dette område, foreslår regeringen også, at der skal etableres 

et underskudsregister, som en del af digitaliseringen af selvangivelsen113. De mener, at der årligt sker 

fejl/snyd for 70 mio. kr., og at dette register vil give et yderligere varigt merprovenu efter tilbageløb på 25 

mio. kr.. De anslår, det vil påføre en engangsomkostning på 20 mio. kr. til udviklingen og igangsættelse af 

underskudsregistret, og 1,8 mio. kr. årligt til udvikling over 3 år. Bagefter vil det have en udgift på 1 mio. kr. 

om året til drift og vedligehold. Dette register er en del af lovforslagskataloget for folketingsåret 2013-14, 

og vil blive fremført af skatteministeren i januar 2014. Fremover vil det blive et obligatorisk register for 

eksisterende fremført underskud114. 

6.1.2 – Transfer pricing sager 

  Man kan gisne, om reglerne er lavet for at drage fordel, hvis SKAT vinder de transfer pricing sager der 

kører for tiden. 

  Hvis et selskab, som gennem længere tid ikke har haft korrekt afregning internt i koncernen, vil SKAT, hvis 

de vinder sagen forhøje selskabets skattepligtige indkomst i forhold til, hvad SKAT mener, er de korrekte 

afregningspriser. Hvis selskabet oveni har oparbejdet store underskud, som er fremført til udnyttelse på et 

senere tidspunkt, vil forhøjelsen af indkomsten stadig ikke udløse en beskatning. 

  Men ved den nye regel bliver selskaberne fanget af begrænsningen, og bliver tvunget til at betale 

selskabsskat, hvis deres skattepligtige indkomst er på mere end 7,5 mio. kr.. Derved vil der ske en større 

selskabsskatteindbetaling, som er med til at forbedre velfærdssamfundet i Danmark. 

                                                                                                                                                                                                          
110 Forslag som fremsat, s. 29 
111 Forslag som fremsat, s. 29 
112 Forslag til høring, s. 76 
113 Forslag som fremsat, s. 29-30 
114 Lovkataloget 2013-14, s. 30 
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6.1.3 – Betydning hvis selskaberne flytter fra Danmark 

  Selskaberne i Danmark bidrager ikke kun til det danske velfærdssamfund gennem selskabskatter. Der er 

mange andre variabler, som vil blive påvirket, hvis et selskab vælger at flytte væk fra Danmark.  

  De selskaber som vil blive påvirket af lovændringen om underskudsfremførsel, vil være de store selskaber i 

Danmark, som også typisk beskæftiger mange medarbejdere. Den løn, som medarbejderne tjener gennem 

arbejdet hos selskaberne, bliver indkomstbeskattet som A- eller B-skat og indgår som indtægt til staten. 

Hvis selskaberne flytter ud af landet eller vælger at lukke selskaberne vil disse mennesker stå uden arbejde, 

og der vil ikke være nogen lønindtægter til at beregne skat af. Disse mennesker kan måske ikke få arbejde 

bagefter, eller vil gå en periode uden arbejde, og skal have udbetalt kontanthjælp eller andre offentlige 

ydelser. Der er derfor risiko for, at det går fra indtægt til udgift.  

  Denne bekymring om tab af arbejdspladser115, blev også fremført i lovbehandlingen. Svaret var at 

ændringen kun vil medføre en marginal effekt på jobskabelsen i Danmark, da selskaberne selv har en 

egeninteresse i at genoprette de offentlige finanser, og få flest muligt i arbejde. 

  Som selskab i Danmark kan man blive pålagt at betale en masse afgifter, hvis man enten indfører, 

fremstiller eller sælger bestemte varer i eller til landet. Disse afgifter hedder punkt-, miljø- og energiafgifter 

og indberettes til SKAT. Alene i 2012 tjente staten knap 275 mia. kr. på afgifter på varer og 

tjenesteydelser116. Under disse afgifter på varer og tjenesteydelser i 2012 er de knap 182 mia. kr., 

momsindtægter fra selskaber, som er momspligtige. Alternativet til moms, hvis selskaberne yder 

tjenesteydelser er lønsumsafgiften, som i 2012 var på knap 6 mia. kr.. 

  Hvis et stort selskab som er indberetningspligtig efter reglerne om afgifter, og beskæftiger mange 

medarbejdere forlader landet, vil denne indtægt forsvinde. 

  I Danmark er der stor fokus på betalingsbalancen. Denne bliver blandt andet påvirket af importen og 

eksporten til og fra Danmark, og har udviklet sig som vist i figur 6. I de sidste 10 år har eksporten af varer og 

tjenesteydelser ligget i gennemsnit 70 mia. kr. over importen, og kurverne har fulgt hinandens udvikling, da 

de begge bliver påvirket af den økonomiske situation på markedet. Dette ses tydeligt med det store fald i 

både import og eksport i år 2008, hvor den globale økonomiske krise satte ind. 

                                                             
115 Spørgsmål nr. 1 
116 Danmarks statistik – OFF12 
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Figur 6 – Import og eksport i Danmark på varer og tjenesteydelse fra 2003 til 2012 i mia. kr.117 

  Hvis store selskaber, som eksporterer meget til andre lande, forlod Danmark, ville der ske en påvirkning af 

betalingsbalancen. Ved at der sker eksport til andre lande, bliver Danmark rigere gennem selskaberne, som 

får bedre omsætning, end hvis de blot skal sælge deres varer i Danmark. 

  Handles der i fremmed valuta vil der også ske en veksling gennem Nationalbanken, som gennem denne 

omveksling indretter pengepolitikken således, at kronekursen er fast i forhold til euroen. 

  Lokalsamfundet hvor selskabet operere i vil også kunne mærke en kraftig påvirkning, hvis selskabet 

lukkede. Billund, hvor LEGO er placeret, vil ikke være den samme by, hvis LEGO valgte at flytte til udlandet. 

En stor del af byens borgere er ansat i selskabet, og ville måske flytte til andre byer for at skaffe nyt 

arbejde. Dette vil påvirke de andre selskaber i byen, som lever af forbruget borgerne har. Som nævnt går 

13,41% af selskabskatten til kommunen, som benyttes til at drive kommunen og dybest set  til at servicere 

borgerne. Hvis denne indtægt forsvinder i byer med store selskaber vil byen blive påvirket. 

  Underleverandører til LEGO vil også kunne mærke ændringen, hvis der har været store leverancer. De vil 

miste en stor kunde, og derved omsætning. 

  Da blandt andet stålvalseværket i Frederiksværk i Nordsjælland lukkede ned for det meste af deres 

aktiviteter, blev byens handelsliv kraftigt forringet, og byen er ikke den samme længere. 

                                                             
117 Danmarks statistik – NATN01 
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  Hvis et selskab forlader landet vil de blive pålagt en exit skat, hvor selskabets aktiver bliver opgjort, som 

om der er sket realisation. Ved gevinst bliver dette beskattet med den gældende skattesats. Staten vil 

således opnå en éngangsindtægt hvis selskaberne flytter. Dog tages der højde for, om der er en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, som selskabet flytter til. Dette vil dog ikke blive behandlet 

nærmere. 

  Det er således ikke kun selskabsskatten som mistes, hvis selskabet vælger at flytte ud af landet, men 

mange andre poster i det store regnskab i Danmark, som vil blive påvirket. 

6.2 – Betydningen for selskaberne  
  Det kommer til at betyde rigtig meget for mange selskaber i Danmark, at den nye 

underskudsfremførselsregel blev indført i 2012. Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen ligger 

vægt på, at det ikke vil komme til at ramme de mindre selskaber, og dette er på sin vis også korrekt. Det vil 

kun berøre de selskaber, som kommer op og får en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio. kr. i et 
indkomstår, og har fremført underskud fra tidligere år. Selskaber med underskud bliver således heller ikke 

ramt på nuværende tidspunkt, men vil blive fanget af reglerne, når de begynder at danne overskud, da de 

ikke kan benytte deres underskud ligeså hurtigt, som de havde regnet med. 

  Selskaberne vil modsat staten opleve et negativt likviditetstræk, på trods af at de har fremført underskud, 

som kan benyttes til modregning, og derfor ikke burde blive beskattet. 

  Ud over at selskaberne vil opleve dette likviditetstræk, vil de også få flere udgifter til administration. Der 

vil være behov for yderligere udgifter til rådgivning i forbindelse med optimering – som nævnes i afsnit 7.2 

–, og indberetning af selvangivelse. Dette vil særligt være i forbindelse med de sambeskattede selskaber, 

hvor reglerne allerede før lovændring krævede meget administration. Efter begrænsningen vil disse regler 

blive yderligere kompliceret.  

  Den værdi som den udskudte skat har i regnskabets balance som skatteaktiv, vil ikke længere kunne 

vurderes til samme værdi som før, da det nu er mere usikkert, om selskabet kan nå at udnytte det 

fremførte underskud inden selskabet likvideres. Selskabets aktiv skal således revideres, og eventuelt 

nedskrives til en lavere værdi efter den nye lovændring. Dette vil blive gennemgået nærmere i afsnit 7.1. 

  Ændringen af reglen og påvirkningen på selskaberne vil samlet set gøre det mindre fordelagtigt at 

investere i selskaber i Danmark på grund af det faldende afkast, som investorerne ellers ville forvente, 

grundet den større selskabsskat. 

  Selvom det er en lovændring, som påvirker alle selskaber i Danmark, der har en positiv skattepligtig 

indkomst på mere end 7,5 mio. kr. om året, så er der nogen brancher, som vil blive hårdere ramt end andre 
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på grund af deres særlige selskabsstruktur, og den lovgivning de skal følge i forhold til værdiansættelse af 

deres aktiver. 

  Nedenfor er valgt et par brancher, som bliver særligt ramt af den nye lovændring om 

underskudsfremførsel. 

6.2.1 – Biotek og IT-selskaber 

  Denne branche er kendetegnet ved at have størstedelen af deres aktiviteter i forskning og udvikling af nye 

produkter eller teknologi. De har derfor brug for store investeringer, og er afhængige af, at investorer vil 

støtte deres projekter. Disse projekter er tidskrævende og meget omkostningsfulde, og strækker sig ofte 

over flere år, hvor der kun er underskud, hvor til sidst projektet sælges for et éngangsbeløb, når produktet 

er færdigudviklet. 

  Dansk biotek er en af de førende i Europa, og en af de vigtigste eksportindustrier i Danmark, og ligger på 

nogle områder nummer et i verden. Derfor er det en vigtig industri at holde i Danmark, i stedet for at lade 

disse selskaber flytte til andre lande, hvor de har bedre skattevilkår, og kan tiltrække investorer for at 

kunne gennemføre deres projekter.  

  Regeringen har gjort det svært ved indførelse af underskudsbegrænsningen at være forskning- og 

udviklingsvirksomhed i Danmark. Det vil komme til at blive en væsentlig andel af de selskaber, der kommer 

til at tabe underskud, som de ellers vil være berettigede til at modregne i deres skattepligtige indkomst, og 

derved vil deres effektive skattesats være højere end andre selskabers. Denne effektive skattesats vil være 

højere for alle de selskaber, som vil tabe retten til modregning af underskud, på trods af, at de har positiv 

indkomst, der kunne modregnes i. 

  Hvis det fiktive selskab var en biotekselskab, og den kun havde én indtægt ved salg, og derved ikke ville 

opnå indtægt efterfølgende til at modregne underskud i. Så vil selskabet have haft en effektiv 

skatteprocent på 36,9%, fordi den taber det underskud, som den ikke kan udnytte118. Før de nye regler 

trådte i kraft, ville denne type selskab kun skulle betale minimum skat, da det fremførte underskud oftest 

var tæt på den skattepligtige indkomst. Der kunne stadig være underskud, som ville gå tabt, hvis det 

fremførte underskud var højere end den skattepligtige indkomst. Men selskabet ville ikke skulle betale skat, 

som de kommer til nu. Med de nye regler vil selskaberne både lide et tab ved uudnyttet fremført 

                                                             
118Skattebetaling: 30− 7,5− (30− 7,5) ∗ 60% = 21 ∗ 25% = 5,25 mio. kr. 
    Tabt fremført underskud: 40− 30 = 10 ∗ 25% = 2,5 mio. kr. 
    Effektiv skattesats:	1− ( , , ) ∗ 100 = 36,9% 
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underskud, og den ekstra skattebetaling. Indregning af indtægter og udgifter ligner faktureringsprincippet i 

bilag 3. 

  Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen udtaler dog, at han ikke mener at denne selskabsform 

bliver specielt ramt, og de har samme vilkår som alle andre selskaber, som skal hjælpe med at genoprette 

finansieringen af de rammevilkår, som deres indtjening bygger på119.  

6.2.1.1 – Ligningsloven § 8X 

  For at disse selskaber ikke skal blive ligeså hårdt ramt af de nye regler, kan de benytte en særlig regel til 

fradrag for udgifter til forskning og udvikling. Regeringen vedtog i 2011 at selskaberne fra indkomstår 2012, 

kunne få udbetalt en skattekredit på op til 25% af 5 mio. kr.120 om året af underskud som stammer fra 

udgifter til forskning og udvikling, og kan straksafskrives efter LL § 8B stk. 1121 og AL § 6 stk. 1122. Beløbet for 

kreditten er dog allerede i løbet af 2013 blevet sat op til 25 mio. kr. i stedet for 5 mio. kr., med virkning for 

indkomståret 2012. Grunden til den allerede blev sat op efter så kort tid var, at der var kritik af, at beløbet 

ikke var stort nok til at gøre en forskel123. Selskaberne kan derfor nu få udbetalt op til 6,25 mio. kr. om 

året124. Dette er med til at tilføre kapital til selskaber, som har brug for likviditeten, men stadig ikke har 

opnået overskud. Er selskabet i en sambeskatning er grænsen gældende for hele den sambeskattede 

koncernenhed125. 

  Det beløb der bliver udbetalt, bliver modregnet i det samlede fremførbare underskud126, som gør at 

selskabet, når der bliver dannet overskud, vil betale skat af positiv skattepligtig indkomst hurtigere. Man 

kan se denne lov som muligheden for, at selskaberne kan få et rentefrit lån af staten, på betingelse af at de 

hurtigere får skattepligtig indkomst og derved betaler skat.  

                                                             
119 Spørgsmål nr. 9 
120 LBKG 1.379 af 28.12.2011 – LL § 8X, 1.-2. pkt. – Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i 
virksomhedsordningen, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at få udbetalt 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter, 
der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Der kan for hvert 
indkomstår højst udbetales 1,25 mio. kr. svarende til 25 pct. af 5 mio. kr. 
121 LL § 8B stk. 1, 1. pkt. – Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og 
forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter 
den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb 
over dette og de følgende 4 indkomstår 
122 AL § 6 stk. 1 nr. 3 – Den skattepligtige kan i stedet for at afskrive efter § 5 vælge at fradrage (straksafskrive) hele 
anskaffelsessummen for nedennævnte driftsmidler m.v. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder 
sted, jf. dog stk. 3: Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til 
efterforskning efter råstoffer 
123 LBKG 791 af 28.06.2013 – § 1 stk. 1 nr. 9 
124 25 ∗ 25% = 6,25 mio. kr. – 5,5 mio. kr. når den nye selskabsskat er fuldt indfaset i 2016 (22%) 
125 SEL § 8X stk. 2, 1. pkt. – Sambeskattede selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 og § 31 A, anses for en samlet enhed ved 
anvendelsen af stk. 1 
126 SEL § 8X stk. 4, 2. pkt. – Ved selvangivelsen skal årets underskud nedsættes med den del af underskuddet, hvoraf der anmodes 
om udbetaling, jf. stk. 1 



 

  Side 49 af 92  
  

 6 – Betydning af ændringen 

6.2.1.2 – Løsning 

  En løsning for disse selskaber kunne være at ændre deres selskabsstruktur således at selskabet ikke 

lukkede, når produktet var færdigudviklet. Hvis selskabet i stedet for forblev aktivt, og i stedet for at sælge 

produktet, leasede rettighederne ud og derved fik licensindtægter. Så kunne de modregne det resterende 

underskud i disse licensindtægter, som ville komme årene efter færdigudviklingen. Denne leasing aftale 

kunne således løbe i et antal år, indtil selskabet har udnyttet det fremførte underskud, hvorefter 

rettighederne endelig overdrages. 

  Dette vil dog kræve noget ekstra af biotek og IT-selskaberne, men kunne være en løsning, således at det 

fremførte underskud ikke gik tabt, og den skattepligtige indkomst kun forblev det reelle overskud for 

selskaberne. 

  I lovbehandlingen blev det foreslået om forskning- og udviklingsomkostninger kunne friholdes fra 

begrænsningen127. Til dette blev svaret, at ingen omkostninger skal ophøjes som mere reelle end andre, og 

de derfor indgik på lige vilkår som alle andre omkostninger, og at den nye lov LL § 8X om udbetaling af 

negativ skat netop var for at gøre noget for denne selskabsform. 

  Valget af domicilland bliver mere relevant efter denne lovændring. Dette kommer Lundbeckfonden ind på 

i forbindelse med deres rådgivning til opstart af nye biotekselskaber128. Her vil Danmark ikke stå højt på 

listen over attraktive lande til placering af investering i biotek. Særligt ikke på nuværende tidspunkt, hvor 

placering af risikovillig kapital og likviditet til vækstselskaber ikke ligger højt i forvejen. 

6.2.2 – Finansielle selskaber 

  Selskaber omfattet af ABL § 6, såsom pengeinstitutter, børshandlere og vekselerere, der driver næring129 

med aktier, er skattepligtige af fortjeneste opnået ved værdistigninger. 

  Opgørelsen af avancen for selskaber der driver næring er lagerprincippet130, hvor beskatning af gevinst 

sker hvert år, selvom der ikke er sket realisation af aktierne. Ligeledes opnås et fradrag ved tab på disse 

aktier. Når man opgør efter lagerprincippet, så udarbejdes der en opgørelse over tab/fortjeneste ved årets 

udgang i forhold til værdien af anskaffelsessummen eller værdien ved årets begyndelse. Man beskatter 

således en værdistigning eller får fradrag for et kurstab, selvom der ikke er sket realisation. Dette princip er 

en undtagelse til realisationsprincippet. 

                                                             
127 Spørgsmål nr. 5 
128 Bilag nr. 6 
129 ABL § 17 stk. 1 – Hvis den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af aktier, medregnes gevinst og tab ved afståelse af 
aktier, som er erhvervet som led i denne næringsvej, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
130 ABL § 23 stk. 5 – Skattepligtige omfattet af § 6 skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktier omfattet af 
§§ 9 og 17, § 20, stk. 1 og § 20 A, jf. dog stk. 6 
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  Problemet med lagerprincippet i forhold til begrænsning i underskudsfremførsel er, at selskaberne 

benyttede de kurstab der var et år, til at modregne i værdistigninger eventuelt året efter. Men ved 

begrænsningen kan de blive fanget af ikke at kunne udnytte tabet fuldt ud i et år med fortjeneste. Allerede 

før begrænsningen i underskudsfremførsel var reglen et problem, særligt hvis der kom en fortjeneste før et 

tab, da selskaberne ikke opnåede en reel gevinst. De skal således betale skat af nogle penge, som de ikke 

har fået, men som blot er en kursstigning. 

  Det samme er gældende for selskabers gevinst og tab på fordringer og gæld. Her benyttes lagerprincippet 

som hovedregel også jf. KGL § 25 stk. 3131. Selskaberne kan godt vælge at anvende lagerprincippet i andre 

situationer. Et tilvalg her er bindende, medmindre de modtager godkendelse fra skatteforvaltningen om at 

må ændre tilbage til realisationsprincippet. 

6.2.2.1 – Løsning 

  Er man som selskab omfattet af reglerne om lagerprincippet, fordi man er næringsdrivende med aktier, så 

vil man blive ramt hårdt af denne begrænsning i underskudsfremførsel.  

  Den nemme løsning ville være, at man afskaffede lagerprincippet, således at det kun var 

realisationsprincippet, som var gældende, og der først skete en beskatning ved et reelt salg. Så ville der ikke 

ske beskatning af en gevinst, som endnu ikke er opnået. 

  En anden løsning ville være, som FSR foreslår, at man lavede en undtagelse til reglen, således at aktiver, 

som blev lagerbeskattet, blev undtaget af reglen om underskudsbegrænsning, og man kunne benytte disse 

tab fuldt i efterfølgende gevinst132. 

  Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen holder dog fast i, som nævnt tidligere, at nogle udgifter 

og tab ikke skal være særlige i forhold til andre, og der derfor ikke kan laves forskelsbehandling.  

6.2.3 – Entrepriseselskaber og igangværende arbejder for fremmed regning 

  Problemstillingen med entrepriseselskaberne minder på mange punkter om problemstillingen for biotek 

og IT-selskaber. Et stort projekt som en entreprise strækker sig oftest over mange år, og er forbundet med 

store udgifter, og oftest en éngangsindtægt. 

  Kendetegnet ved en entreprise er, at varen allerede er solgt til kunden inden produktionen går i gang, og 

omhandler produktionen af aktiver som broer, bygninger, veje, tunneller osv.133. Kunden skal have 

                                                             
131 KGL § 25 stk. 3, 1. pkt. – Skattepligtige omfattet af § 2 skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på 
fordringer 
132 Bilag nr. 19 
133 Fedders (2012) 
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indflydelse på beslutninger i forbindelse med opførelsen af projektet, og varen må ikke masseproduceres. 

Er disse to betingelser ikke opfyldt, er der blot tale om almindelig varesalg. 

  Entreprise selskaber skal benytte produktionsmetoden til indregning af indtægter og omkostninger, jf. IAS 

11134. Her indtægtsføres der en a conto avance i forhold til arbejdets udførelse, ud fra en 

færdiggørelsesgrad af projektet. Denne må dog kun benyttes, hvis udfaldet kan opgøres pålideligt. 

  Dette påvirker regnskabet på samme måde, som ved normalt varesalg, hvor omkostningerne går over en 

varelagerkonto, som er med til at periodisere omkostningerne i forhold til salget. Indtægter og 

omkostninger bliver således matchet, da der laves en opgørelse for hvert indkomstår. 

  Problemet opstår, hvis selskaberne benytter sig af faktureringsprincippet, fordi udfaldet ikke kan opgøres 

pålideligt, som er en betingelse for produktionsmetoden. Ved dette princip indregnes indtægterne først når 

varen leveres. Dette medfører at selskabet har udgifter, som giver underskud i flere år, og først modtager 

betaling, når projektet står færdigt. Den nye begrænsning for underskudsfremførsel gør således, at de ikke 

kan udnytte hele underskuddet til modregning i indtægten. Efter sådan et projekt er bygget færdigt, vil der 

oftest ikke komme flere indtægter, men kun udgifter i forbindelse med udbedring af eventuelle fejl og 

mangler. Denne selskabstype er også kendt for at være tidsbegrænset i Danmark, og kun udfører det 

pågældende projekt, hvor selskabet efterfølgende likvideres. Det fremførte underskud vil derfor gå tabt, og 

ligesom biotek og IT-selskaberne vil den effektive skattesats blive højere for denne selskabstype. De to 

indregningsprincipper er vist i bilag 3. 

6.2.3.1 – Løsning 

  Løsningen kunne også her være, at der ikke oprettes et selskab per projekt. Men da disse oftest oprettes 

som et joint venture mellem flere selskaber om opførelsen af et projekt, vil det være svært at undgå denne 

selskabskonstruktion. 

  Problemet opstår, hvis faktureringsprincippet anvendes på igangværende arbejder for fremmed regning, i 

stedet for produktionsprincippet. Løsningen vil derfor være at undgå dette princip, hvis det er muligt. Dog 

skal betingelserne opfyldes, hvor af den ene som nævnt er, at udfaldet kan opgøres pålideligt. Men er dette 

muligt, kan man undgå problemer med underskudsfremførelsesreglerne.  

                                                             
134 IAS 11.22 – Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan skønnes pålideligt, skal entrepriseomsætning og omkostninger forbundet 
med entreprisekontrakten indregnes som henholdsvis omsætning og omkostninger, opgjort med udgangspunkt i 
færdiggørelsesgraden ved regnskabsårets afslutning 
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  Reglerne for produktionsprincippet er mere kompliceret, da man ved regnskabsafslutning skal opgøre 

færdiggørelsesgraden for at indregne indtægter og omkostninger korrekt. Men dette burde opveje 

besparelsen i skattebetaling senere. 

  Dansk Byggeri har lavet en beregning på effekten af lovforslaget ud fra regnskabstal fra 2008-2010135. Var 

begrænsningen på underskudsfremførsel trådt i kraft fra indkomståret 2008, ville bygge- og 

anlægsbranchen på tre år have lidt et tab på 200 mio. kr. De lægger i deres høringssvar op til, at 

begrænsningen på de 60% ændres til 80%, eventuelt kun ved entrepriser. Dette vil dog igen modvirke 

meningen med ændringen om, at ingen indtægter og udgifter skal forfordeles frem for andre. Men tabet 

ville for bygge- og anlægsbranchen blive halveret til 100 mio. kr., ud fra deres beregninger. Disse 

beregninger vil daværende skatteminister Thor Möger Pedersen ikke kommentere på, da han ikke mener, 

det er muligt at vurdere validiteten af beregningerne136. 

6.3 – Generelt om lovændringen 
  Ser man generelt på lovændringen omkring reglerne om underskudsfremførsel, så var det før ændringen 

forbundet med meget skepsis fra både selskaber, brancheorganisationer, men også fra de andre partier 

som var med i lovbehandlingen af L173. 

  Læser man høringen, spørgsmålene og svarene igennem som kom frem under lovbehandlingen, så var der 

nervøsitet omkring om dette ville skade Danmark i forhold til rammevilkårene for selskaberne, der allerede 

er i landet, og de potentielt nye selskaber der overvejer Danmark som hjemsted for deres aktiviteter, eller 

personer i Danmark som ønsker at opstarte et selskab. 

  Hele vejen har daværende skatteminister Thor Möger Pedersen lagt vægt på, at dette ikke var en 

begrænsning, som ville være negativ, men blot en fremrykning af selskabernes skattebetaling, som alligevel 

ville komme i fremtiden. Han indrømmer dog, at nogen vil blive ramt ekstra hårdt, og fremført underskud 

vil gå tabt på grund af likvidation af selskabet, enten fordi selskabet går konkurs, eller ophører på 

almindelig vis. 

  Han mener, dette blot er en likviditetsbelastning for selskaberne tidligere end forventet, og det ikke vil 

påvirke de rammevilkår selskaberne har i landet, da underskuddet ikke går tabt, som det gjorde med det 

gamle regel fra før 2002, men blot skubbes til udnyttelse i fremtiden. 

                                                             
135 Bilag nr. 7 
136 Bilag nr. 13 
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  Da der på nuværende tidspunkt kun er få selskaber, som har benyttet reglen i et helt indkomstår, kan der 

ikke siges noget endnu, om skeptikerne får ret i at investorer vil fravælge Danmark, og selskaber vil flytte 

deres aktiviteter til lande, hvor skattevilkårene er bedre. Det vil tage et par år før påvirkningen kan spores, 

og måske endda mange år, før det kan ses fuldt ud. 

  Selskaber kan blot håbe på, at regeringen på et tidspunkt ændrer reglerne igen, og eventuelt tilbage til de 

gamle regler hvor underskud kunne fremføres ubegrænset, at den nye regel bliver tilrettet med andre 

beløbs- eller procentsatser, eller der kommer undtagelser på særområder. I afsnit 10 vil en alternativ 

tilgang blive gennemgået, som eventuelt kunne give inspiration til fremtidens regel om 

underskudsfremførsel. 
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7 – Underskud i regnskabet – 7 
  Når selskaberne fremfører underskud til næste regnskabsår, skal værdien fremgå af regnskabet, da 

værdien af dette fremførte underskud er et aktiv for selskabet, som de vil kunne udnytte i fremtiden til at 

nedbringe deres skattepligtige indkomst. Dog er der særlige regler for hvordan dette underskud aktiveres, 

og hvordan dette værdiansættes i regnskabet. Nedenfor vil der således være en gennemgang af reglerne 

for aktivering og værdiansættelse af fremført underskud. 

  Med de nye regler for underskudsfremførsel i L173 kan det betale sig for nogle selskaber at kigge 

nærmere på deres budgetter og eventuelt lave regnskabs- og skattemæssige ændringer for at opnå en 

skattebesparelse. Ved at ændre på værdiansættelses- og opgørelsesmetoderne kan man udskyde eller 

fremskynde en omkostning for at påvirke det regnskabsmæssige resultat før skat. Dette er dog kun relevant 

for selskaber, som har en skattepligtig indkomst på mere end 7,5 mio. kr. årligt, da de ellers ikke bliver 

påvirket af de nye regler om underskudsfremførsel. Dette bliver der kort kommenteret på senere, men ikke 

gået i dybden med. 

7.1 – Aktivering og værdiansættelse af fremført underskud 
  Ved aktivering og værdiansættelse af fremførbart underskud i regnskabet benytter man enten 

årsregnskabsloven, eller den internationale regnskabsstandard IAS 12 omkring indkomstskatter, til at 

angive, hvornår man må indregne underskuddet, og hvilken værdi man må benytte.  

  Definitionsmæssigt er fremført underskud et udskudt skatteaktiv137, da underskuddet i fremtiden vil kunne 

nedbringe den skattepligtige indkomst. Det er disse regler, som vil blive gennemgået nedenfor. Først vil 

reglerne for, hvornår man må aktivere fremført underskud gennemgået, og efterfølgende hvordan man 
                                                             
137 IAS 12.5, 7. pkt., b 
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værdiansætter aktivet. Til slut gennemgås en eventuel revurdering af værdien af det fremførte underskud, 

og hvad de nye regler for underskudsfremførsel, og ændret selskabsskattesats, har på indregningen af 

fremført underskud. 

7.1.1 – Aktivering af fremført underskud 

  Baggrunden for at kunne aktivere udskudt skat er, jf. IAS 12.35 og ÅRL § 33 stk. 1138, at det skal være 

sandsynligt, at det fremførte underskud kan udnyttes i fremtiden til modregning i skattepligtig indkomst139. 

Har selskabet haft underskud i flere år, og ser markedet ikke ud til at vende, så er sandsynligheden for, at 

kunne udnytte underskuddet ikke til stede, og der kan derfor ikke ske aktivering af underskuddet til brug i 

senere år. Vurderingen om sandsynligheden er til stede, er en konkret vurdering hos det enkelte selskab, og 

derfor meget svær. Men minimumsbetingelsen er, at selskabet opfylder princippet om going concern140. 

  For at der kan ske aktivering, skal der fremvises overbevisende dokumentation for, at underskuddet i 

fremtiden vil kunne udnyttes. Dette kan være i form af budgetter, dokumentation på at underskuddet 

skyldes en enkeltstående begivenhed grundet investeringer, der er foretaget, et stort tab, der er realiseret 

eller ændringer i forretningsstrategien. Igen er det en konkret vurdering ud fra selskabets forhold, hvad der 

betegnes som overbevisende dokumentation. 

  Med reglerne i LL § 15 som blev ophævet i 2002141, hvor der var en begrænsning på 5 år før underskud 

blev forældet, skulle selskabet vurdere, om de kunne nå at udnytte underskuddet indenfor denne periode. 

Men nu hvor tidsbegrænsningen er fjernet, skal de vurdere, om der kan ske udnyttelse i den resterende 

levetid for selskabet. 

  Der er ingen steder i standard IAS 12 eller ÅRL angivet hvor langt ud i fremtiden, selskaber skal se i forhold 

til vurderingen af hvornår der forventes overskud. Det kommer an på en konkret vurdering ud fra 

selskabets forhold og livscyklus. Men generelt menes det, at et selskab ikke kan budgettere mere end fem 

år ud i tiden, før tallene bliver konstante med en procentvis værdistigning, som svarer til inflationen. 

Minimum bør selskaberne vurdere indenfor denne fem års periode. 

  Vurderer selskabet, at det er sandsynligt, at underskuddet kan bruges til at nedbringe fremtidig 

skattepligtig indkomst, så opfyldes betingelsen for aktivering af det fremførte underskud. 

                                                             
138 ÅRL § 33 stk. 1, 1. pkt. – Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt 
139 Fedders (2012) 
140 Vurdering af om selskabet kan fortsætte driften i fremtiden 
141 LKBG 313 af 21.05.2002 
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7.1.2 – Værdiansættelse af fremført underskud 

  Udskudt skat skal indregnes i regnskabet til nettorealisationsværdien, og der må ikke ske 

tilbagediskontering142. Værdien beregnes ud fra de skatteregler og skatteprocenter, som er gældende på 

det tidspunkt, hvor selskabet regner med at udnytte aktivet til at nedbringe den skattepligtige indkomst143. 

Da man oftest ikke kender de fremtidig skatteregler eller skatteprocenter, benyttes de regler som er 

gældende på indregningstidspunktet. Ved man at reglerne i fremtiden bliver ændret, skal disse regler 

anvendes i værdiansættelsen. 

  Da selskaberne udarbejdede regnskaber for indkomståret 2012, var de nye regler for 

underskudsfremførsel trådt i kraft. Så selvom reglerne først vil påvirke dem i indkomståret 2013, så skulle 

det udskudte skatteaktiv vurderes ud fra de nye regler, da det fremførte underskud kan udnyttes i 

indkomståret 2013 og fremefter. 

  Regeringen har den 27. juni 2013 vedtaget, at selskabsskatteprocenten skal nedsættes gradvist fra 25% til 

22% over årene 2014-2016, som gennemgået i afsnit 2.3.1. Selskaberne skal således benytte sig af den 

gældende selskabsskatteprocent ud fra hvilket år, de regner med at udnytte det fremførte underskud. 

Vurderingen bliver således vanskeliggjort af, at nedsættelsen af skattesatsen sker over 3 år, fremfor at det 

sker i et enkelt indkomstår. 

7.1.3 – Revurdering af det fremførte underskud 

  Sker der ændringer i skattereglerne eller skattesatsen, skal selskaberne ind og revurdere om tidligere 

fremført underskud, stadig har samme værdi, som er angivet i regnskabet. Det er derfor vigtigt at holde styr 

på, hvilke år underskuddet er opstået, og til hvilken værdi det er indregnet.  

  Et ændret marked kan også gøre, at selskabet ikke længere har den samme indtjening, således at den 

skattepligtige indkomst bliver væsentlig lavere i fremtiden, og sandsynligheden for udnyttelse ikke længere 

er til stede. Ved alle ændringer, som kan påvirke denne post i regnskabet, skal det revurderes om 

værdiansættelsen er korrekt. 

  Vurderes det at aktivet i form af fremført underskud ikke længere har samme værdi på grund af eventuel 

begrænsning i udnyttelse, skal der ske nedskrivning af aktivet. Den nye værdi angives i regnskabets balance, 

og det oplyses i noterne, hvad ændringen skyldes og hvor meget aktivet er nedskrevet med144. 

                                                             
142 Fedders (2012) 
143 IAS 12.47 
144 Regnskabsvejledning 14, pkt. 74 
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  Dette skyldes at regnskabet altid skal have et retvisende billede145, og aktivet i balancen skal således 

løbende vurderes i forhold til selskabets situation på markedet, som de befinder sig på, og deres livscyklus. 

7.1.4 – De nye reglers betydning for fremført underskud i regnskabet 

  Efter de nye regler om underskudsfremførsel er trådt i kraft, og der er kommet begrænsning på, hvor 

meget af det fremførte underskud selskaberne kan benytte sig af per år, så skal selskaberne vurdere, om de 

kan nå at udnytte hele underskuddet, eller om noget vil gå tabt. Grundet den nye begrænsning, vil det som 

omtalt, tage længere tid for selskaberne at udnytte deres fremførte underskud. Som det er nævnt i afsnit 

6.2, er der selskabskonstruktioner, som er særligt udsatte i forhold, til at underskud vil gå tabt. De kan 

derfor ikke indregne underskudsfremførsel til kurs 100, som de ville kunne under de gamle regler i LL § 15, 

hvor underskuddet kunne udnyttes ubegrænset. 

  Ved næste regnskabsaflægning skal alle selskaber ind og vurdere det fremførte underskud fra tidligere år, 

og om de kan værdiansættes til den samme værdi som tidligere, og de skal nu også tage højde for den nye 

selskabsskatteprocent. Dette vil give en ekstra administrativ byrde for alle selskaber, som har fremført 

underskud fra tidligere år. 

  Selskaberne skal med nedsættelsen af selskabsskatteprocenten ind og vurdere, hvor meget af 

underskuddet de kan udnytte i årene 2014-2016, og indregne skatteværdien af andelen af underskuddet 

som de regner med, at kunne bruge i de pågældende år. Denne vurdering udregnes ud fra budgetter for 

årene 2014-2016, efter selskaberne bedste evne, og viden om markedet på indregningstidspunktet. Ved 

næste regnskabsaflæggelse skal selskaberne ind, og revurdere om værdien ud fra budgetterne stadig er 

sandsynlig, eller om budgetterne har ændret sig. 

7.1.5 – Kritik af indregning af fremført underskud i regnskabet 

  Gennem tiden har der været stor kritik af om fremført underskud fra tidligere år bør indregnes i 

regnskabet som et udskudt skatteaktiv. 

  Kritikken skyldes, at aktivet er svært at værdiansætte på grund af, at indregning først må ske, hvis 

underskuddet kan udnyttes i fremtidig skattepligtig indkomst. Og da ingen kan spå om fremtiden, vides det 

ikke om aktivet kan udnyttes enten helt, delvist eller slet ikke. 

  Peder Fredslund Møller behandler i sin artikel fra 2005146 problemstillingen om fremført underskud bør 

indregnes som et eventualaktiv i stedet for som et udskudt skatteaktiv, på grund af usikkerheden om 

aktivet vil kunne udnyttes i fremtiden.  
                                                             
145 ÅRL § 11, stk. 1, 1. pkt. – Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og 
koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet 
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  Ifølge reglerne i både dansk og international lovgivning må fremført underskud ikke indregnes med en 

tilbagediskonteret værdi. Peder Fredslund Møller mener dog, at mange revisorer er af den opfattelse, at 

det burde indregnes med den tilbagediskonterede værdi af den fremtidige skattebesparelse, som ville 

kunne opnås. 

  Grundet kritikken og usikkerheden der er på, om aktivet vil kunne udnyttes i fremtiden, vælger nogen 

selskaber ikke at indregne aktivet i balancen i regnskabet. Da der ikke er nogen konkrete regler for hvornår 

indregning kan ske, og om en sandsynlighed på blot 51% er nok til at sige, at sandsynligheden er til stede, så 

kan valget om at undlade indregning være klogt. 

  Ved långivning til selskaberne ser bankerne blandt andet på, hvilke aktiver, der er i selskabet. Og 

spørgsmålet er, om bankerne har nok regnskabsmæssig forståelse om fremført underskud som aktiv til at 

vide, at der ligger en vis usikkerhed i dette aktiv. Dette kan også være en grund til, at nogle selskaber ikke 

indregner deres fremførte underskud i regnskabet, da de ikke ønsker, det skal være på dette grundlag at et 

lån gives. 

7.2 – Optimeringsmuligheder 
  Selskaber, som har en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio. kr. i et indkomstår, vil blive påvirket af de 

nye regler om underskudsfremførsel, hvis de har fremført underskud fra tidligere år. Men de kan regulere 

på visse punkter i regnskabet således, at de kan mindske eller forøge den skattepligtige indkomst alt efter, 

om de ligger over eller under 7,5 mio. kr.. Et selskab som ligger over 7,5 mio. kr. i et år vil gerne under, og et 

selskab som ligger under vil gerne så tæt på 7,5 mio. kr. for at kunne udnytte mest muligt underskud, men 

stadig undgå en skattebetaling. 

  Selskaberne bør derfor, før regnskabsåret starter, vurdere ud fra budgetter hvordan indtjening ser ud for 

det kommende år, og sammenholde det med det fremførte underskud fra tidligere år. 

  Hvis det fiktive selskab benyttes og det forventede overskud for næste år er på 30 mio. kr., så vil et 

fremført underskud fra tidligere år på 20 mio. kr.147 gøre, at hele det fremførte underskud udnyttes, og 

selskabet vil ikke opleve en begrænsning på trods af omsætningen på over 7,5 mio. kr.. Optimering er 

derfor ikke relevant. 

                                                                                                                                                                                                          
146 Aktivering af udskudt skat ved et fremførbart skattemæssigt underskud 
147 30− 7,5 = 22,5 
      22,5 ∗ 0,6 = 13,5 
      7,5 + 13,5 = 20 mio. 
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  Havde det fremførte underskud fra tidligere år derimod været højere end 20 mio. kr., så vil selskabet 

kunne drage fordel i at forsøge at optimere, således at den skattepligtige indkomst ikke kom over grænsen 

og selskabet skal betale skat. Den overskydende indkomst vil forsøges rykket til næste regnskabsår, hvor 

indtjeningen måske ikke forventes at være ligeså høj, eller hvor en planlagt investering vil mindske 

indkomsten. 

  Nogle af de knapper, som man kan skrue på i forhold til optimering, er de skattemæssige afskrivninger på 

bygninger og driftsmidler, hvor man skal overveje, om det kan betale sig at lave fuld afskrivning. Afskrivning 

kan bedst betale sig i år, hvor der er overskud til at modregne i med det samme. Alternativt bliver der blot 

oparbejdet yderligere underskud.  

  Har selskabet udgifter til forsøg og forskning, kan de vælge at foretage fuld afskrivning i det indkomstår 

hvor udgifterne er afholdt, eller aktivere dem og gøre det over en femårig periode. 

  Værdiansættelse af varelager og opgørelse af igangværende arbejder for fremmed regning, er også nogen 

af de knapper, der kan skrues på for at ændre resultatet og den skattepligtige indkomst. Her kan ændres 

indregningskriterier for at opnå en eventuel fordel. Varelageret kan vælges opgjort til enten dagspris, 

indkøbspris eller fremstillingsprisen, og igangværende arbejder for fremmed regning kan opgøres enten 

efter faktureringsprincippet eller produktionsprincippet. 

  Har selskabet værdipapirer, som er omfattet af realisationsprincippet, skal de være opmærksomme på 

hvornår de vælger at sælge disse, og om der opnås en gevinst eller et tab. Her kan tabet være med til at 

nedbringe den skattepligtige indkomst, og man kan derfor planlægge salget således, at det er i år med 

overskud, hvor der kan foretages modregning. Foretages det i et år med underskud, vil dette først kunne 

benyttes på et senere tidspunkt. 

  Det kommer an på det konkrete selskab og dennes aktiviteter, hvorledes der kan ske optimering til bedre 

udnyttelse af fremført underskud. Der er derfor intet facit på, hvordan man skal optimere bedst muligt 

skattemæssigt. Men overordnet skal selskaberne forsøge at komme så tæt på den skattepligtige indkomst 

som gør, at de kan udnytte deres fremførte underskud bedst muligt og derved undgå en skattebetaling. 
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8 – Udenlandske regler – 8 
  En af de store bekymringer omkring stramningen af reglerne om underskudsfremførsel er, at selskaberne i 

Danmark, både danske og udenlandske, kan begynde at overveje at flytte over landegrænserne for at opnå 

en bedre skattemæssig position. Ud over det så kan investorer, som overvejer at investere i Danmark, blive 

skræmt væk og vælge at investere i en af nabolandene frem for Danmark.  

  Nedenfor vil gennemgås kort, hvordan reglerne er i landene, der ligger omkring Danmark. Dette vil være 

landene Tyskland, Norge, Sverige og Storbritannien, som er valgt. Der bliver ikke gået i dybden med de 

enkelte landes skatteregler, men set på overvejelserne der kunne tænkes at opstå i forbindelse med 

placering af et selskab, hvis det kom til reglerne omkring underskudsfremførsel og i forhold til 

selskabsskatten. Først defineres begreberne frem- og tilbageførelse af underskud, og bagefter gennemgås 

mulighederne for at flytte til et andet land for selskaber i forbindelse med reglerne i EU omkring det indre 

marked, og muligheden for fri bevægelse af varer og kapital. 

  Efterfølgende gennemgås de fire udvalgte landes regler for underskudsfremførsel og eventuelt 

tilbageførelse, og hvad selskabsskatten er i det pågældende land. Til sidst gennemgås udviklingen i 

selskabsskatten i landene, og der opstilles en sammenligning af landene i forhold til at placere sig som 

selskab, hvis det kun er selskabsskatten og underskudsfremførelsesreglerne, som er med i overvejelsen. 

8.1 – Begrebsdefinition 
  Når selskaber fremfører uudnyttet underskud til senere indkomstår betegnes det som det såkaldte 

underskudsfremførsel. Denne regel har selskaber mulighed for at bruge i mange lande verden over, og 

fungerer som gennemgået i afsnit 3.1. Hvis de derimod tilbagefører underskud til tidligere regnskabsår til 

modregning i overskud, så betegnes det som tilbageførelse af underskud, eller carry back. Denne regel er 
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ikke så udbredt og kun gældende i enkelte lande. I Danmark kan man ikke benytte sig af carry back reglerne 

på underskudsfremførsel. Dog er der andre steder i den danske skattelov hvor carry back benyttes. I 

dødsboer kan der, hvis bobeskatningsindkomsten er negativ, under visse betingelser blive udbetalt hvad 

der svarer til 30% af det resterende beløb, hvis der er underskud148. I forbindelse med afståelse af fast 

ejendom kan man også benytte carry back reglerne, jf. EBL § 6 stk. 6149. Dette er i forbindelse med, at den 

skattepligtige har lavet et delsalg af en ejendom og opnået en gevinst, og nu afstår yderligere en del eller 

den resterende ejendom og konstaterer et tab. Så kan der ske modregning i den oprindelige gevinst. Reglen 

om carry back er derfor ikke fremmed for den danske skattelovgivning.  

  Hvis man skal opstille et generelt taleksempel på carry back reglerne kunne det være som følgende, hvor 

selskabet eksempelvis har overskud i år 1 på 20 mio. kr., og i det efterfølgende år får et underskud på 7 

mio. kr.. Så ville de gængse regler om underskudsfremførsel være, at selskabet skal betale skat af de 20 

mio. kr. i år 1, og skal føre de 7 mio. kr. frem til næste regnskabsår, for at kunne modregne i eventuelt 

overskud i år 3 eller senere. Men carry back giver lov til at tilbageføre underskuddet og modregne de 7 mio. 

kr. i de 20 mio. kr., således at selskabet skal have penge tilbage i skat på hvad der svarer til den 

skattemæssige værdi af 7 mio. kr.. Skattebetalingen i år 1 bliver derved nedsat. Der vil dog ofte være en 

begrænsning på, hvor meget selskaberne må tilbageføre per år, og hvor mange år de må gå tilbage for at 

modregne, for at selskaber ikke dræner de offentlige finanser. 

8.2 – Selskabers fri bevægelighed 
  Når man taler om at flytte selskaber over landegrænser for at opnå en bedre skattemæssig position, bliver 

man nød til at se på selskabernes bevægelsesmuligheder, i forhold til det land man befinder sig i, og det 

land man godt vil flytte til. Der vil her kun blive set på muligheden for at etablere sig i andre lande, og ikke 

på de skattemæssige konsekvenser det har for selskaberne, når de ophører med at være skattepligtige i 

Danmark, jf. SEL § 5 stk. 5150. Men dette skal selskaberne også være opmærksomme på. 

                                                             
148 DSKL § 31 stk. 1, 1. pkt. – Hvis bobeskatningsindkomsten efter modregning af eventuel positiv aktieindkomst i 
bobeskatningsperioden udviser et underskud, udbetales et beløb svarende til 30 pct. af det resterende beløb til boet 
149 EBL § 6 stk. 6, 1. pkt.  – Har den skattepligtige i et indkomstår konstateret en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en del af 
en fast ejendom, jf. § 3 A, og konstaterer den skattepligtige i det første eller andet indkomstår efter afståelsen et fradragsberettiget 
tab ved et eller flere yderligere delsalg, jf. § 3 A, af den oprindelig samme ejendom eller ved afståelse af den resterende del af den 
oprindelig samme ejendom, kan den skattepligtige modregne tabet i denne fortjeneste, i det omfang fortjenesten ikke allerede er 
udnyttet ved modregning efter stk. 3 eller ved nedsættelse af anskaffelsessummen efter reglerne i § 6 A eller § 6 C 
150 SEL § 5 stk. 5 1. pkt. – Hvis et selskab eller en forening mv. ophører med at være skattepligtig efter § 1, eller hvis et selskab eller 
en forening mv. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, Grønland eller 
Færøerne, finder stk. 1-3 og ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, tilsvarende anvendelse 
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  Både europæiske borger og selskaber kan uden hindring krydse landegrænserne i forbindelse med, at det 

indre marked blev oprettet i 1992151, og sammensmeltede de nationale markeder til et fælles marked152.  

  Meningen med det indre marked er, at tolden mellem landene er fjernet153, og derfor kan varer og 

tjenesteydelser nemmere flyde over grænserne. Selskaber kan derfor uden hindring købe, sælge og levere 

varer og tjenesteydelser overalt i EU. Meningen er, at der ikke må være nogen urimelige begrænsninger for, 

at udenlandske selskaber kan sælge deres varer på samme vilkår som de nationale selskaber. Der er en 

regel om gensidig anerkendelse, som går ud på, at hvis en vare er lovligt produceret i et medlemsland, så 

skal det også betragtes som lovligt i de andre medlemslande. Dog er der undtagelser hvis det strider mod at 

sikre den offentlige orden, sikkerhed og sundhed, herunder også hensyn til miljøet og forbrugerbeskyttelse. 

  Ud over at måtte købe og sælge varer og tjenesteydelser over landegrænserne, så må selskaberne også 

frit etablere sig i de andre medlemslande og drive selskab, med den undtagelse som før nævnt om, at det 

ikke må stride mod at sikre den offentlige orden, sikkerhed og sundhed. Inden for EU har man også en ret 

til, som borger og selskab, at lave betalinger og investeringer i de andre medlemslande. Der er dog 

begrænsninger for at holde styr på betalingsbalancen og skattebetalingerne i landene. 

  Fordi der er dette indre marked, er der åbnet op for, at selskaberne kan flytte til andre lande og etablere 

sig uden problemer. Selskaber, som efter lovændringen omkring underskudsfremførsel får ugunstige 

skattevilkår, kan derfor overveje, om det vil gavne dem at flytte over til nabolandet Tyskland, 

Storbritannien, Sverige eller Norge, eller måske et helt andet land. Norge er ikke med i EU, men de er med i 

EFTA, som giver adgang til det indre marked ved, at de implementerer den lovgivning, som EU skønner, er 

nødvendigt for, at de må være med. 

8.3 – De fire landes underskudsfremførselsregler 
  Nedenfor er gennemgangen af reglerne i de fire valgte lande til sammenligning med Danmark. Her vil blive 

gennemgået reglerne omkring underskudsfremførsel og selskabsskattesatsen for hvert af landene. 

8.3.1 – Tyskland 

  Tyskland er en af de primære nationer, når det kommer til import og eksport, og derfor et favorabelt land 

at befinde sig i som selskab. Dog er deres skattesystem en smule kompliceret i forhold til de danske regler, 

da der er flere former for selskabsskat. 

                                                             
151 Virksomheders ret til fri bevægelighed 
152 Udviklingen af det indre marked 
153 Krisen og moderniseringen af det indre marked 
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  Den første skat, som selskaber skal betale, er den almindelige selskabsskat, som ligger på 15%. Herefter 

ligges der et solidaritetstillæg på 0,825%, som svarer til 5,5% af selskabsskattebetalingen ovenpå154. Dette 

giver en samlet skattesats på 15,8%155. Efterfølgende skal selskaberne betale en kommuneskat, som svinger 

alt efter hvilken kommune selskabet ligger i. Denne kommuneskat ligger på minimum 7% og er ikke 

fradragsberettiget, men i gennemsnit ligger den i øjeblikket på 14-17%. Dette giver en samlet gennemsnitlig 

skat i Tyskland for selskaber på 30,2%156.  

  Tyskland har været inspiration til reglen omkring beløbsbegrænsningen af underskud. Deres regler går på, 

at selskaber kan fremføre underskud fra tidligere år op til 1 mio. euro157, og det overskydende med 60%158. 

Der vil derfor altid ske skattebetaling på 40% af overskud over 1 mio. euro. Der er ingen begrænsning på, 

hvor mange år man må fremføre underskud. Der er således kun en lille beløbsforskel i forhold til de danske 

regler. 

  I Tyskland er det derimod, som det eneste naboland, direkte tilladt at tilbageføre underskud uden 

yderligere forbehold, som skal være gældende. Der er begrænsning på, at man kun må tilbageføre 

underskud 1 år tilbage, og kun op til 1 mio. euro på selskabsskatten, og ikke på kommuneskatterne. 

  Hvis ejerkredsen i selskabet over en periode på 5 år skifter meget, så er der særregler for 

underskudsfremførsel. Disse regler vil dog ikke blive uddybet nærmere. 

8.3.2 – Norge 

  Selskaber i Norge kan fremføre underskud ubegrænset så længe selskabet eksisterer159. Deres regel svarer 

således til hvad LL § 15 stk. 1 i dansk skattelovgivning sagde, før den blev ophævet i 2012. Reglerne omkring 

carry back er ikke tilladt i Norge under normale forhold. Dog kan de i året for likvidation lave carry back i 2 

år før likvidationsåret med det underskud som skabes i likvidationsåret. 

  Selskabskatten i Norge lyder på 28% på skattepligtig nettoindkomst160. Skattelovgivningen i Norge er 

derfor ud fra ovenstående meget enkel, ligesom de danske regler var på dette område før lovændringen i 

L173. 

  

                                                             
154 15% * 5,5% = 0,15 * 0,055 = 0,00825 = 0,825% 
155 15,825% ~ 15,8% 
156 Selskabsskattesatser  
157 7.459.300 danske kroner – Omregnet den 14.10.2013 ved kurs 745,93 
158 Taxation and Investment in Germany 2013, s. 11 
159 Taxation and Investment in Norway 2011, s. 9 
160 Selskabsskattesatser 
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8.3.3 – Sverige 

  Reglerne i Sverige er ligesom Norge heller ikke særlig kompliceret. De har fra 1. januar 2013 nedsat 

selskabsskatten fra 26,3% til 22%161, og derved det land der har den laveste selskabsskat.  

  Underskudsfremførselsreglerne er ubegrænsede162. Men hvis et selskab kommer under ny kontrol, hvor 

50% af ejerkredsen skifter, eller de selv eller en ”forældre” til selskabet, opkøber et nyt selskab og får 

kontrol, så er der begrænsninger på, hvor meget der må underskudsfremføres. Disse regler svarer 

nogenlunde til de danske regler om skift i ejerkredsen. 

  I Sverige er det ikke tilladt at udføre carry back på underskud. 

8.3.4 – Storbritannien 

  Selskabsskattesatsen i Storbritannien varierer alt efter hvor stor en profit selskaberne har. Den normale 

selskabsskat ligger per den 1. april 2013 på 23%163, med et ønske om, at den kommer ned på 21% frem mod 

den 1. april 2014. Har selskaber, som er hjemmehørende i Storbritannien, en årlig profit på under GBP 

300.000164, skal de kun betale 20% i selskabsskat. Ligger profitten på mellem GBP 300.000 og 1,5 mio.165 

skal de betale en selskabsskat på mellem 20-23%166. 

  I Storbritannien må selskaber fremføre underskud fra tidligere år ubegrænset. Opnås der tab et år, må 

selskabet tilbageføre underskuddet 1 år tilbage. Kan det ikke indeholdes i overskud fra året før, så skal 

selskabet fremføre underskuddet til næste år. Hvis der har været store skift i ejerkredsen, er der 

begrænsninger i underskudsfremførselsreglerne.  

  Hvis et selskab ejer et andet selskab med 75% eller mere i ejerandel, så kan selskaberne opnå en 

koncernlempelse således, at de frivilligt kan overføre underskud fra et selskab til en anden i koncernen. Det 

er hvad der svarer til de danske sambeskatningsregler, hvor der dog er tvungen national sambeskatning i 

Danmark. 

  Det mest kompliceret i Storbritannien ud fra ovenstående vil være hvilken skattesats, man skal bruge ud 

fra selskabets profit. Ellers er reglerne ganske simple. 

                                                             
161 Selskabsskattesatser 
162 Taxation and Investment in Sweden 2013, s. 8 
163 Selskabsskattesatser 
164 2.635.800 danske kroner – Omregnet den 14.10.2013 ved kurs 878,60 
165 2.635.800-13.179.000 danske kroner – Omregnet den 14.10.2013 ved kurs 878,60 
166 Taxation and Investment in United Kingdom 2013, s. 11-12 
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8.4 – Udviklingen af selskabsskatten i de fire lande 
  Når man skal placere sit selskab i et land, er en vigtig faktor niveauet af selskabskatten, som selskabet skal 

betale ved overskud, og den andel som selskaberne eventuelt kan fremføre ved underskud.   

  I figur 7 er der en oversigt over selskabsskatten i de valgte nabolande gennem de sidste 10 år, fra 2004 til i 

dag. 

 

Figur 7 – Udviklingen af selskabskatten i årene 2000 til 2013 i de valgte lande167 

  Som det kan ses i grafen, har selskabsskatten været faldende i alle landene. Dette er en tendens, som er 

generel for de europæiske selskabsskatter. For 17. år i træk har disse været faldende, og ser ud til at ville 

gøre det i fremtiden168. Fra 1996 er den gennemsnitlige selskabsskattesats på det indre marked i EU faldet 

fra knap 37% til under 23% i år. Siden 2008 har faldet dog ikke været så stort grundet den globale 

økonomiske krise. Som modsvar til krisen har nogen valgt at sætte selskabsskattesatsen op for at opnå flere 

indtægter, hvor andre har sat den ned for at tiltrække investeringer og arbejdskraft. Det kan være det 

sidste som Tyskland har gjort i 2008, hvor skattesatsen er sat ned fra 38,9% til 30,2%. 

                                                             
167 Selskabsskattesatser 
Tallene er sammenlagt af både den generelle selskabsskat, og de gældende kommuneskatter i landet. Variere kommuneskatten, er 
den højeste valgt 
168 De europæiske selskabsskatter fortsætter nedad 
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  Sammenligner man landenes selskabskat med selskabsskatten i de 27 EU lande og Norge, ligger landene 

som vist i figur 8.  

 

Figur 8 – Selskabsskattesatser i EU-landene og Norge i 2013169 

  Her kan man sammenligne landene i forhold til den gennemsnitlige selskabsskattesats i EU27170 som ligger 

på 23,2%. Her ligger Danmark, Norge og Tyskland over gennemsnittet i 2013. Storbritannien og Sverige har 

som nævnt sænket deres selskabsskattesats til henholdsvis 23% og 22% i 2013, hvilket gør at de er kommet 

under gennemsnittet fra året før, og er de mest attraktive lande fra dette synspunkt. Hvis man tager 

EU15171, som er de oprindelige EU lande, hvor gennemsnittet er 27% som sammenligning, så er det kun 

Tyskland og Norge, som ligger over med henholdsvis 29,8% og 28%. 

  For at være et attraktivt land at investere i, skal selskabsskatten helst ligge under EU gennemsnittet. Ser 

man på Danmark i forhold til de fire nabolande, så kan vi ikke være med hvis der kigges på hele EU. Men 

hvis det er de oprindelige EU lande fra før udvidelsen i 2004, så er Danmark attraktivt for investeringer. Når 

Danmark får sænket selskabsskatten frem mod 2016 til 22%, så vil Danmark være attraktiv set ud fra alle 

EU landene, hvis gennemsnittet forbliver på nuværende niveau. 

  Ud over at selskabsskattesatsen i øjeblikket er højere i Danmark, i forhold til Sverige og Storbritannien, så 

er skattegrundlaget også bredere end i mange af de andre lande. Dette gør det endnu mindre attraktivt at 

investere i selskaber i Danmark, jf. afsnit 2.3.1. 

                                                             
169 Selskabsskattesatser i EU-landene 
170 De nuværende medlemslande i EU, undtagen Norge 
171 De 15 EU lande fra før EU udvidelsen i 2004 – bl.a. Danmark, Storbritannien, Sverige og Tyskland 
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  Det britiske revisions- og konsulentfirma Grant Thornton har lavet en undersøgelse, som indikerer at 

selskaberne rundt om i verden ikke vil flytte til et andet land, hvis det kun kom an på selskabsskatten172. Ud 

af 3450 selskabsledere i 44 lande, vil 67% ikke flytte kun for at få en billigere selskabsskat. 

  Man kan således ikke ud fra selskabsskattesatsen alene, vurdere om et land er attraktivt eller ej at 

investere i, eller risikoen for at selskaber vil flytte. Der er mange andre faktorer som spiller ind, som der 

ikke vil blive gået dybere ind i. Heriblandt de andre skatteregler i Danmark, adgangen til kvalificeret og 

fleksibelt arbejdskraft, en tidssvarende infrastruktur, gode undervisnings- og forskningsinstitutioner m.v.173, 

som daværende skatteminister Thor Möger Pedersen mener, påvirker selskabers beslutning om et land er 

attraktivt at investere i eller ej.  

  Som tidligere nævnt er der også andre forhold, som skal i betragtning, hvis et selskab skal flytte til et andet 

land. Der skal betales exit skat til Danmark, der vil være omkostninger forbundet med etableringen, 

kendskab til lovgivningen i landet osv. Risikoen for at der sker selskabsflugt fra Danmark vurderes derfor 

ikke til at være høj. 

8.5 – Sammenligning – fordele og ulemper 
  Hvert land har sine fordele og ulemper i forhold til reglerne om underskudsfremførsel og 

selskabsskattesats. Den nye regel i dansk lov om underskudsfremførsel er blevet inspireret af reglerne i 

Tyskland. Men måske skulle reglerne blive inspireret yderligere af fordelene i de fire nabolande. 

  Ser vi på Norge, så er reglerne simple, og fremførelse kan ske ubegrænset, og der kan tilbageføres 

underskud 2 år tilbage i likvidationsåret. Dette gør landet attraktivt. Dog er Norge ikke med i EU på samme 

niveau som de øvrige lande, og deres selskabsskattesats er forholdsvis høj. Dette gør landet mindre 

attraktivt. 

  Sverige har ligeledes ubegrænset fremførsel, har en lav skattesats og er med i EU. Dette land er attraktivt, 

hvis man kan undvære reglen omkring tilbageførsel af underskud, som ikke gælder i Sverige på noget 

tidspunkt af selskabets levetid.  

  Tyskland har både regler om fremførsel og tilbageførsel af underskud. Her er der dog en begrænsning på 1 

mio. euro begge veje. Begrænsningen i fremførslen kan være en ulempe, særligt for nogle selskabsformer, 

men tilbageførslen er derimod en fordel. Selskabsskattesatsen er den højeste af de gennemgået lande, men 

generelt er Tyskland et attraktivt land at investere i på grund af størrelse og placeringen på markedet. 

                                                             
172 Virksomheder gider ikke flytte for lavere selskabsskat 
173 Spørgsmål nr. 1 
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Selskabsskattesatsen kan forekomme kompliceret, da der både skal betales den almindelige selskabsskat, 

et solidaritetstillæg og en kommuneskat, som svinger alt efter hvor i Tyskland selskabet ligger. 

  Storbritannien har også både en regel om fremførsel og tilbageførsel af underskud. Fremførslen må 

ligesom Norge og Sverige ske ubegrænset. Men tilbageførslen må kun ske et år tilbage hvis der opnås tab i 

et år. Kan underskuddet ikke modregnes i sidste års overskud, så fortabes muligheden for tilbageførelse, og 

så skal det føres frem i stedet. Storbritannien har også en selskabsskattesats, som varierer ligesom 

Tyskland. Her varierer den dog ikke efter geografisk placering, men efter årlig profit. Jo højere profit der 

opnås, jo højere selskabsskattesats har selskabet. 

  Man kan ikke kalde det ene land bedre end det andet ud fra ovenstående. Alle landene har hver deres 

fordele og ulemper. Med dette i tankerne vil der i afsnit 10 foreslås en alternativ tilgang til reglerne om 

underskudsfremførsel, som for selskabernes synsvinkel vil være optimal, mens der samtidig vil ske 

hurtigere beskatning af selskaberne, som den danske regering ønsker. 

  Handlingsplanen som regeringen udgav i 2010 har et afsnit som omhandler andelen af nulskatteselskaber i 

de ovennævnte lande. Selvom man ikke kan sammenligne landene fuldstændig på grund af de forskellige 

regler, vurderes det at Danmark ligger på samme niveau som de fire nabolande hvis der korrigeres for 

sambeskatning174. Det kan derfor måske antages at det er et normalniveau, som vil forekomme eventuelt 

på grund af retten til at fremføre underskud fra tidligere år.

                                                             
174 Handlingsplan, s. 18-19 
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9 – Transfer pricing – 9 
  Som nævnt er denne lovændring i reglerne om underskudsfremførsel opstået, fordi det antages at de 

multinationale selskaber snyder med deres skattebetaling til Danmark. Det menes blandt andet at de 

multinationale selskaber udnytter deres størrelse og tilstedeværelse i flere lande, og overfører overskud ud 

af Danmark til lande, som enten ligger i skattely eller har en lavere selskabsskattesats end i Danmark. 

Overførslerne sker ved at selskaberne handler med hinanden, og sætter en pris som ikke er på 

markedsvilkår, og derved danner underskud, som ikke er reelt. På denne måde dræner de selskaberne i 

Danmark, og undgår at skulle betale skat, fordi den skattepligtige indkomst enten er nul eller negativ. Hvis 

indkomsten er negativ kan dette underskud fremføres efter de almindelige regler om 

underskudsfremførsel, og derfor gemmer disse selskaber ofte på store beløb i udskudt skat, som de senere 

kan benytte. 

  Dette betegnes som transfer pricing, og nedenfor er en gennemgang af, hvad transfer pricing er, og hvor 

stort omfanget er i Danmark. Efterfølgende nævnes kort et par sager, hvor SKAT har fokus på den 

skattepligtige indkomst, hos et par af de store multinationale selskaber. Ydermere hvad det eventuelt kan 

have af betydning, at SKAT udfører denne skattejagt på disse selskaber, og hvad sammenhængen er med de 

nye regler om underskudsfremførsel. 

9.1 – Definition på transfer pricing 
  Ved at handle internt med hinanden i koncernen, er fastsættelsen af priser og markedsvilkår, det som 

kaldes transfer pricing175. Det er et af de helt store problemstillinger både i Danmark og ude i verden, og 

SKAT og OECD sætter stærkt ind overfor dette i disse år. Ifølge SKAT foregår 60-70% af verdenshandlen 

                                                             
175 Michelsen (2011), s. 1.078 
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mellem koncernforbundne selskaber176. Da reglerne er kompliceret og forskellige fra land til land, så skaber 

det en problemstilling, som er svær at løse, og som kan ende med en retssag for at få spørgsmålet afklaret. 

Der er derfor ofte en lang sagsbehandlingstid på disse sager, og de kan være meget omkostningsfulde for 

selskaberne og staten. 

  Problemet opstår hvis priserne og vilkårene ikke er de samme, som en tredjemand ville kunne opnå ved at 

lave den samme handel med selskaberne. Overholder selskaberne ikke priserne og vilkårene, har de 

overtrådt LL § 2177 omkring armslængdeprincippet i den danske skattelov, og SKAT kan derefter gå ind og 

korrigere i priserne ud fra, hvad de ville have været, hvis handlen var foregået på almindelige 

markedsvilkår.  

  Der er to former for overførsler, selskaberne kan lave, som SKAT kan gå ind og korrigere på. Enten sættes 

prisen for lavt, så det sælgende selskab tjener lidt, og det købende selskab tjener meget. Eller også sættes 

prisen for højt, så det sælgende selskab tjener meget, og det købende selskab tjener lidt178. Her er det 

særligt i forbindelse med prisen på de immaterielle rettigheder, at der kan opstå tvivl om den rigtige pris, 

fordi værdiansættelsen af disse er yderst kompliceret, og man sjældent kan gå ud og finde et lignende 

produkt til sammenligning. 

9.2 – Omfanget af transfer pricing sager i Danmark 
  Siden transfer pricing kom i fokus i 2001 har SKAT oprustet meget på området. Funktionen er blevet 

centraliseret med specialister, og regeringen sørger for nye regler, som strammer reglerne på området. 

  I finansloven for 2012 blev der sat penge af til at styrke kontrollen og inddrivelsesindsatsen mod selskaber, 

og særligt de multinationale. Denne indsats fik i 2012 tildelt 100 mio. kr., og vil i 2013-2015 modtage 80 

mio. kr. årligt, for at opdage fejl og snyd på skatteområdet. I dette indsatsområde ligger transfer pricing 

sagerne. 

  I den seneste rapport fra den 31. januar 2013 fremgår det, at der i de sidste fem år har været 213 sager, 

hvor SKAT har været inde og forhøje med i alt 57.691 mio. kr.. Til sammenligning har der kun været 18 

sager i 2012, hvor SKAT har været inde og lave nedsættelse på 351,3 mio. kr., og samlet for 1.982,5 mio. kr. 

de sidste fem år179. Nedsættelse sker i forbindelse med revisionssager, genoptagelsesanmodninger og 

                                                             
176 Transfer pricing – fokus på korrekt prisfastsættelse 
177 LL § 2 stk. 1 – Skattepligtige… skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for 
handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner) i 
overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter 
178 Transfer pricing – fokus på korrekt prisfastsættelse 
179 Transfer pricing-afrapportering 2012 
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løsning af dobbeltbeskatningssituationer med andre lande. Nedenfor i tabel 2 er vist fordelingen for de 

sidste fem år. Dette indikerer at det hovedsageligt at penge ud af Danmark, som er et problem. 

 

Tabel 2 – Antallet af gennemførte forhøjelser og nedsættelser ved transfer pricing sager fra 2008-12180 

  Man kan ikke tage og analysere så meget på udviklingen i tallene på grund af den før nævnte lange 

sagsbehandlingstid, som der kan være i disse sager. Men generelt er der ført flere ressourcer til dette 

område gennem tiden, og medarbejderne får øget erfaringer og kompetencer indenfor transfer pricing, 

som gør, at flere sager bliver løst bedre og hurtigere. SKAT er også begyndt at gå generelt mere efter sager 

hvor beløbet er på over 10 mio. kr., således at det er de væsentlige sager hvor ressourcerne benyttes bedst 

muligt. Dette er især de førnævnte sager om immaterielle rettigheder, som udgjorde 61,6% af de samlede 

forhøjelser i 2012181.  

9.3 – Transfer pricing sager 
  Flere selskaber er med tiden blev fremhævet i den danske presse som snydere, fordi de ikke betaler skat i 

Danmark. Nogen af disse selskaber har korrekt nok ikke betalt skat til Danmark, men har blot benyttet de 

gældende danske skatteregler. De bliver beskyldt for ikke at handle på markedsvilkår som transfer pricing 

reglerne foreskriver, og sende penge til skattelylande, hvor skatten er lav eller ikke eksisterende. 

  Blot fordi at selskaberne ikke betaler skat til Danmark, kan der være lovlige grunde, som Frank Aaen ikke 

nævner i sine artikler omkring de selskaber han kalder multinasserne. Den almene borger, som ikke kender 

til de danske skatteregler, vil derfor stole på, at det er korrekt, og at selskaber derved snyder den danske 

stat. 

  For at kunne udtale sig om hvorledes et selskab måske snyder i skat, skal man kende til selskabsformerne, 

og de danske skatteregler. 

                                                             
180 Transfer pricing-afrapportering 2012 
181 Transfer pricing-afrapportering 2012 

2008 2009 2010 2011 2012
Gennemførte transfer pricing forhøjelser

Antal sager 27 32 40 47 67
Beløb i mio. kr. 8.692        15.273      6.290        6.192        21.244      
Forhøjelse i mio. kr. pr. sag 321,93      477,28      157,25      131,74      317,07      

Gennemførte transfer pricing nedsættelser
Antal sager -            -            18              24              18              
Beløb i mio. kr. 158            145            547            781            351            
Nedsættelser pr. sag -            -            30,39        32,53        19,52        
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  På grund af uvidenhed om selskabsformerne er McDonalds kommet i mediernes søgelys som en 

skattesnyder i Danmark. Men undersøger man opbygningen af selskabet i Danmark, så består de primære 

opgaver i at opføre bygninger og indrette lejemål182. De ejer kun selv ganske få af restauranterne rundt om i 

landet, hvoraf resten er ejet af franchisetagere, som selv udarbejder regnskaber. De tjener således ikke 

penge hver gang en kunde køber en burger i en af restauranterne. 

  Nedenfor er gennemgået problematikken i forbindelse med Nestlé og Q8, som er blevet beskyldt for at 

lave transfer pricing, som ikke er på markedsvilkår, og derved dræne de danske afdelinger ud til 

skattelylande, hvor der betales intet eller minimalt i skat. 

9.3.1 – Nestlé 

  En af dem der har måttet høre på meget igennem medier, både aviser og TV-programmer er Nestlé. De 

beskyldes for at trække værdier ud af Danmark, således at der dannes underskud, som de kan fremføre til 

udnyttelse på et senere tidspunkt.  

  Det er ganske rigtigt at Nestlé ikke har betalt selskabsskat i mange år i Danmark. Grunden til dette er, at 

de har lidt store tab tilbage i 1997, som ikke kommer frem. Tabet skyldes store tab på ismarkedet, hvor 

konkurrencen var meget hård. Dette tab har de fremført ifølge reglerne om underskudsfremførsel på lovlig 

vis i årene 1997-2011183.  

  Det fremførte underskud for dette tab er nu brugt op, og Nestlé betalte for første gang siden 1997 

selskabsskat til Danmark i 2012. 

  Men selvom Nestlé ikke har betalt selskabsskat til Danmark, så har de på andre måder bidraget til den 

danske statskasse og velfærdssamfundet. De beskæftiger omkring 250 mennesker i Danmark, som betaler 

indkomstskat af deres lønindtægter, og i 2012 betalte de 237 mio. kr. i andre skatter og afgifter184. Disse 

punkter bliver glemt, når selskaberne bliver hevet frem i medierne som syndere. Nestlés nordiske direktør 

Carsten Fredholm udtalte i 2011, at Nestlé bare kunne flytte til Sverige, hvis de fortsat blev hængt ud som 

snydere185. Og dette kunne andre selskaber måske også true med. 

                                                             
182 Franchise 
183 Nestle bidrager om over 200 mio. kr. om året 
184 Nestle bidrager om over 200 mio. kr. om året 
185 Nestlé truer med at flytte til Sverige 
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9.3.2 – Q8 

  Q8 er ligeledes et af de selskaber, som har været hængt ud i pressen for ikke at betale skat til Danmark på 

trods af pæne overskud de sidste mange år. Hvad den almindelige borger ikke ved er, at Q8 har lovlige 

underskud, som de har fremført, som er tab fra lukning af benzinstationer i 2003 og 2004.  

  Dette store tab har skattemæssigt givet et underskud, som Q8 fortsat kan fradrage i deres skattepligtige 

indkomst. Og mens reglerne i LL § 15 var gældende kunne Q8 lovligt modregne. De bliver dog nu fanget af 

den nye begrænsning i SEL § 12, og kan nu kun udnytte en begrænset andel af det fremførte underskud til 

modregning. 

  De har ligeledes været beskyldt for at udnytte transfer pricing reglerne, og ikke afregne på markedsvilkår. 

På deres hjemmeside186 kan man læse, at olie og benzin bliver købt på det åbne marked, og ikke fra 

selskaber som tilhører Q8 koncernen. Køb af serviceydelser fra søsterselskaber udgør kun 1,3% af 

omsætningen. 

  Q8 har i 2010-11 været igennem en undersøgelse fra SKAT, hvor der ikke var anledning til 

anmærkninger187. Her blev det afvist at Q8 skulle sende penge i skattely til Kuwait, som ejer Q8. Det blev 

ligeledes afvist, at der skulle være store interne lån i koncernen, som ikke var på markedsvilkår, og Q8 

således skulle have for høje renteudgifter til fradrag i skattepligtig indkomst. 

9.4 – Betydning af skattejagten 
  Som det kan ses, er antallet af transfer pricing sager stigende, og lovgivningen er yderligere blevet 

strammet med L173, hvor der nu kan kræves revisorerklæring for transfer pricing transaktioner. Det bliver 

derfor mindre og mindre attraktivt at være multinationalt selskab i Danmark, da det kræver ekstra 

administration for at overholde lovgivningen både på transfer pricing området, og reglerne for 

underskudsfremførsel. 

  Men hvad ville det have af betydning, hvis disse selskaber valgte at trække sig ud af Danmark. Ifølge 

blogger Liliane Morriellos indlæg fra den 15. november 2012188, vil det ikke have nogen større betydning. 

Mange af de multinationale selskaber i Danmark producerer ikke varer her i landet, men sælger kun deres 

varer. Hvis disse selskaber valgte at forlade Danmark, ville forbrugeren blot vælge at købe et af de andre 

mærker, som ville være at finde på hylderne. Hvis Q8 ikke var i Danmark ville danskerne ikke stoppe med at 

købe benzin, men blot vælge at købe benzinen hos en af konkurrenterne, som betaler skat til Danmark.  

                                                             
186 Skatteforhold 
187 Q8 sender IKKE penge i skattely 
188 Multinationale virksomheder og skatteunddragelse 
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  Hun mener, at ved at man ikke beskatter de store multinationale selskaber, så er det 

konkurrenceforvridende i forhold til de andre selskaber i Danmark, som bliver belastet af en skattebetaling. 

Hun mener at man skal stramme reglerne mod de multinationale, og at selvom dette sker, så vil de stadig 

ikke forlade landet. I bunden af hendes blog fremviser hun de beregninger, som Frank Aaen lavede i 2010, 

og hun opfordrer forbrugerne til at boykotte produkter fra disse selskaber. 

  Liliane Morriello har næppe undersøgt alle de multinationale selskaber, og tjekket, om de har produktion i 

Danmark. Men er dette korrekt, så er der enighed i, at der ikke ville ske de store forvridninger i den danske 

økonomi, ved at de multinationale selskaber forlod Danmark. Dog behøver det ikke kun være udenlandske 

selskaber, der trækker sig ud af landet men også danske selskaber, som vælger at flytte til andre lande. 

Nogen af disse selskaber betaler måske selskabsskat til Danmark, men bliver skræmt væk af de nye 

strammere regler, og disse kan vælge et af nabolandene, som nævnt i afsnit 8, til deres hovedsæde, og 

benytte sig at den frie ret til at sælge sine varer til Danmark pga. det indre marked. 

  Er der produktion af varer i Danmark, så ville statskassen blive belastet kraftigt ved at en eller flere af disse 

store selskaber forlod Danmark. Denne onde cirkel er gennemgået i afsnit 6.1.3. 

  Tager man et eksempel på et stort selskab i Danmark med produktion her i landet, kunne det være LEGO. 

LEGO beskæftigede i 2012 i gennemsnit 10.400 fuldtidsmedarbejdere189, og havde en lønudbetaling på 

3.467 mio. kr.190. Blev alle disse medarbejdere fyret, ville SKAT miste omkring 1,4 mia. kr. i A-skat191. Tager 

man selskabsskatten med, mistes yderligere 1.909 mio. kr., og her er ikke indregnet andre skatter og 

afgifter. Så man må tænke, at statskassen ville kunne mærke, hvis denne type selskab forlod Danmark. 

  Selvom Liliane Morriello og Frank Aaen mener at reglerne bare skal strammes, således at alle selskaber 

betaler skat til Danmark, så skal man dog passe på med ikke at stramme reglerne for meget, og drive 

direkte skattejagt på de multinationale selskaber. Selvfølgelig skal selskaberne betale den skat, som 

lovgivningen siger, men er det lovlige fradrag ifølge den danske skattelovgivning de benytter, så bør jagten 

stoppe. 

9.5 – Sammenhæng med de nye regler om underskudsfremførsel 
  At regeringen vælger at ændre reglerne omkring underskudsfremførsel på nuværende tidspunkt kunne 

komme i kølvandet af, at SKAT efterhånden laver flere og flere forhøjelser af den skattepligtige indkomst i 

de store selskaber i Danmark. Mange af disse selskaber har på nuværende tidspunkt ikke skattepligtig 

                                                             
189 LEGO Årsrapport 2012 
190 Ekskl. Fratrædelsesgodtgørelse, pensioner, social sikring og løn til ledelsen 
191 Antaget at gennemsnitstrækprocenten pr. medarbejder er 40% 
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indkomst i Danmark. Men hvis SKAT vinder de sager omkring transfer pricing mod dem, så vil regeringen 

gerne sørge for, at hullet bliver lukket, således at de ikke bare kan udnytte fremførbart underskud fra 

tidligere år. 

  Det står ikke direkte skrevet nogen steder. Men hvis man kigger på de ændringer L173 laver i den danske 

skattelov, så hænger disse godt sammen i en kategori omkring, at få de multinationale til at betale mere til 

den danske stat, end de har gjort. Indsatsen mod transfer pricing bliver intensiveret de kommende år. 
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  Den store synder er gentagne gange blæst op til at være de multinationale selskaber i Danmark, som ikke 

betaler skat. Derfor blev reglen om begrænsning af underskudsfremførsel indført, for at tvinge disse 

selskaber til at betale skat. Spørgsmålet er, om yderligere fokus på transfer pricing reglerne ikke ville løse 

problemstillingen.  

  Den nye regel har dog løst problemstillingen med, at selskaber ikke kunne resultatudjævne, og der således 

kom store udsving i resultatet, da selskaberne ikke kan udnytte de fremførte underskud fuldt ud første år, 

de har skattepligtig indkomst. Dette rammer selskaber med særlige selskabskonstruktioner hårdt, og 

selskaber som er underlagt særlige beskatningsregler. 

  Fællesnævneren for de selskaber, som bliver hårdt ramt er, at de har en begrænset levetid, og har store 

investeringer i opstarten, og kun opnår en éngangsindtægt ved afslutning af projektet. Disse selskaber er 

gennemgået i afsnit 6.2.1 og 6.2.3. 

  Hvis reglen om begrænsning af underskudsfremførsel fortsat skal være gældende lov i fremtiden, så ville 

nogen justeringer til at hjælpe de selskaber, der bliver hårdt ramt, måske være på sin plads. Nedenfor vil 

blive gennemgået forslag til justeringer til SEL § 12. Dette vil dog gøre reglen yderligere kompliceret, men 

vil begrænse tabet af fremført underskud, fordi selskabernes konstruktion er anderledes end normale 

selskaber med ”uendelig” levetid. Til slut vil der blive gennemgået en generel tilgang til lovændringen. 

10.1 – Carry back 
  Den nye regel om underskudsfremførsel er inspireret af reglen i Tyskland, hvor selskaberne som nævnt i 

afsnit 8.3.1, kan fremføre 1 mio. euro plus 60%. Regnes dette om til dansk valuta, svarer det til den samme 
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regel. Selskaber i Tyskland har dog yderligere muligheden for at tilbageføre underskud op til 1 mio. euro, i 

ét år. 

  Denne regel burde dansk skattelovgivning også blive inspireret af, således at selskaber som har haft stor 

skattepligtig indkomst i år 1 og laver en stor investering i år 2, som giver underskud, kan få mulighed for at 

udjævne. 

  Her kan reglen fra Storbritannien, som også har regel om carry back også inspirere, således at det kun er 

det gældende års underskud, som må benyttes til at tilbageføre og modregne i sidste års skattepligtige 

indkomst. Eventuelt med en begrænsning på 7,5 mio. kr. så det svarer til de tyske regler. 

  Dette hjælper dog ikke de selskaber, som kun har indtægt i et enkelt indkomstår, og er dem der vil blive 

ramt. Her kunne der indføres lovgivning om, at selskaber fuldt ud må udnytte fremført underskud i 

likvidationsåret, eller som Norge har regler om, at der må udføres carry back 2 år tilbage ved likvidation. 

  Ved at indføre carry back reglen i dansk lovgivning, ville konkurrencen med særligt Tyskland blive 

udjævnet, da Tyskland med sin regel om carry back har bedre rammevilkår for selskaber end Danmark på 

dette område. 

10.2 – Særregler for visse brancher 
  Flere selskaber og brancheorganisationer indenfor forskning og udvikling er bekymret for den nye regel 

om underskudsfremførsel, og mener det vil skade selskaberne, og investeringer vil forlade landet. 

  Derfor foreslog de at reglen blev droppet. Alternativt hvis reglen blev indført skulle udgifter til forskning og 

udvikling holdes ude for begrænsningen, og at disse udgifter kan fremføres til fuld udnyttelse, når 

skattepligtig indkomst opstår til modregning.  

  Det andet område hvor der var stor kritik, var fra de selskaber, som bliver lagerbeskattet. En beskatning 

som beskatter værdistigninger, på trods af at der ikke er sket realisation. Her foreslås ligeledes, at aktiver 

som er underlagt tvungen lagerbeskatning, bør holdes ude for beregningen for underskudsfremførsel. 

  Disse to forslag ville daværende skatteminister Thor Möger Pedersen, som nævnt, ikke indføre, da nogen 

udgifter ikke skulle favoriseres i forhold til andre.  

  Derimod blev LL § 8X sat op til 25 mio. kr. mod de før 5 mio. kr. som kun lige var indført. Dette skulle 

modvirke at forsknings- og udviklingsselskaber ikke bliver ramt så hårdt af de nye begrænsninger i 

underskudsfremførsel. Hvis denne regel ikke hjælper nok, og disse selskabers effektive skattesats stadig 

ligger højere generelt end andre selskabers, så må regeringen igen ind og vurdere om beløbet i LL § 8X skal 
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sættes op, eller om disse udgifter alligevel bør holdes ude for beregningerne. Danmark er gået mod at blive 

et land med stor videnstung industri, og det vil skade branchen voldsomt, hvis investeringerne til disse 

projekter forsvinder til andre lande. 

  En løsning på lagerbeskattede aktiver kunne være, at den tvungen lagerbeskatning blev fjernet, og dette 

blev gjort frivilligt for selskaberne. Alternativt at lagerbeskatning blev fjernet fra dansk skattelovgivningen, 

således at der først skete beskatning ved realisation. 

10.3 – Særregler i visse situationer 
  I høringen bliver der som alternativ til ændring af reglen om underskudsfremførsel, foreslået at der i 

særlige situationer kunne ske omgåelse af reglen i SEL § 12. 

  Dansk erhverv foreslår at grænsen på 60% sættes op til 75%, særligt i den konjunktursituation landet 

ligger i på nuværende tidspunkt . Denne højere grænse kunne lovmæssigt ændres, når Danmark er i 

lavkonjunkturperioder. Dette ville kræve at 60%-grænsen blev reguleret efter en yderligere paragraf, 

ligesom at 7,5 mio. kr.-grænsen bliver reguleret efter PSL § 20. Dette forslag vil dog blot gøre paragraffen 

mere kompliceret, da selskaberne skal være opmærksomme på hvilke grænse der benyttes det 

pågældende år, når de laver skatteregnskab. Hvilke parametre man skal gå efter, for hvornår Danmark er i 

reel lavkonjunktur, ville også skulle specificeres.   

10.4 – Behov for registreringssystem 
  For at holde styr på hvor meget selskaberne udnytter af deres fremførte underskud fra tidligere år, bør der 

oprettes et register til registrering af fremført underskud, og skattepligtig indkomst. Dette vil modvirke 

snyd og fejl.  

  Før begrænsningen var beregningen enkel, da den skattepligtige indkomst blot kunne nedbringes med det 

fremførte underskud. Hvis der var fremført underskud i overskud, så kunne dette blot fremføres til næste 

år. Men nu må selskaberne kun udnytte 7,5 mio. kr., plus 60% af den resterende skattepligtige indkomst, 

hvert år. Og selskaberne skal derfor lave udregningen som vist i afsnit 3.2, før de ved hvor meget underskud 

de må udnytte. Der er derfor behov for et kontrolelement. 

  Dette register blev allerede nævnt i forslaget til L173, og er med i lovkataloget for folketingsåret 2013-14, 

og står til at skulle behandles i januar 2014. Det afventes derfor, at et lovforslag bliver offentliggjort. 
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10.5 – Generelt om lovændringen 
  Generelt har ændringen af reglerne om underskudsfremførsel skabt stor kritik fra mange kanter. Selvom 

formålet med loven, om at selskaberne skal betale mere i skat for at bidrage til det danske 

velfærdssamfund, vil blive opfyldt. Så kan der komme mange negative konsekvenser som eftervirkning på 

denne lovændring. Nogen af disse effekter er gennemgået i ovenstående. 

  Selvom der har været efterspurgt en måde, hvorpå selskaber kunne resultatudligne, så årets resultat ikke 

havde store udsving, så var det næppe sådan, de havde regnet med, at det skulle blive. Idéen om at 

selskaberne skal betale skat i år, hvor de har stor skattepligtig indkomst er god. Men der er selskabsformer 

som kommer ud i problemer, der vil påvirke dem negativt. 

  Hvis man ser tilbage på grundlaget for at lovgivningen skulle ændres, så var det at de multinationale 

selskaber skulle betale mere i skat, eller for nogens vedkommende begynde at betale skat til Danmark. Men 

er det de multinationale selskaber, som virkelig er synderne? I regeringens handlingsplan kommer de frem 

til, at der ikke kan sættes en direkte finger på de multinationale selskaber og deres skattebetaling192. De 

rent danske selskaber har en næsten ligeså stor andel, som ikke er skattebetalende. Yderligere siger 

handlingsplanen, at andelen af nulskatteselskaber ligger på samme niveau som i udlandet. Så måske 

angriber SKAT de forkerte. Alternativt angriber de måske fra den forkerte vinkel. 

  Typisk vil lovforslag gælde med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Lovændringen af reglerne om 

underskudsfremførsel vil dog ramme med tilbagevirkende kraft, da nogen selskaber har planlagt 

investeringer og lignende ud fra den gamle regel i LL § 15, hvor underskud kunne fremføres uendeligt. 

  Lovændringen burde være trådt i kraft for underskud, som opstod efter ikrafttrædelsesdatoen. Dette vil 

dog resultere i, at selskaberne først ville blive ramt af reglen, når deres gamle underskud var brugt op. Da 

formålet med loven var, at selskaber skulle være med til dække underskuddet i statskassen efter krisen, 

ville dette ikke være en løsning. Spørgsmålet er, om det er fair overfor selskaberne i Danmark. 

  Regeringen har hermed gjort det, som de tidligere har gjort indenfor andre områder, når en regel i 

skattelovgivningen giver mulighed for at opnå for store fradrag. Så kommer der en begrænsning på, hvor 

meget du må udnytte. Det samme var tilfældet med rentefradragsbegrænsningsreglerne.  

  Men hvordan man ellers får selskaberne til at betale skat hurtigere er et godt spørgsmål.  

                                                             
192 Handlingsplan 
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  Reglerne om underskudsfremførsel har eksisteret siden 1957, hvor selskaber har kunnet fremføre den 

skattemæssige værdi af underskud til modregning i skattepligtig indkomst i senere indkomstår, dog med 

begrænsning på først 2 år, men senere 5 år. I 2002 blev det gjort ubegrænset, således at selskaber kunne 

fremføre hele underskuddet uden tidsbegrænsning.  

  I 2012 blev der indført en ny begrænsning ved lovforslag L173, som begrænser selskaberne beløbsmæssigt 

i udnyttelse af fremført underskud. Fra indkomstår der starter den 1. juni 2012 eller senere, kan selskaber 

kun udnytte en bundgrænse på 7,5 mio. kr., og 60% af overskydende overskud, til modregning i fremført 

underskud. Er et selskab sambeskattet gælder denne begrænsning for hele sambeskatningsenheden. 

Baggrunden for at LL § 15 skulle ændres bunder i en stor kritik af de multinationale selskabers manglende 

skattebetaling til Danmark. Disse selskaber gemmer på enorme summer af fremført underskud, og har 

således ikke bidraget til Danmark gennem selskabsskatten i mange år. 

  I 2010 fremlagde regeringen en handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber. I denne 

handlingsplan kommer det frem, at der er en stor del af selskaberne i Danmark, som enten har negativ skat, 

eller er et nulskatteselskab. Dog dannes der ikke et tydeligt billede af, at det er de multinationale selskaber, 

som er de skyldige, da det fremgår at også almindelige danske selskaber ikke betaler selskabsskat. 

  I 2012 udgiver SKAT en udredning, hvor det fremgår at 68% af selskaberne i Danmark ikke betalte 

selskabsskat i 2011. Ud af de skattebetalende selskaber var 2,3% multinationale, og disse var sammen med 

til at betale 63% af det samlede skatteprovenu af selskabsskatten. De multinationale selskaber indbetaler 

således over halvdelen af indtægterne fra selskabsskat. 
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  Ser man på udviklingen i nulskatteselskaber fra 2001 til 2011, så kommer der i 2005 en voldsom stigning 

på 327,2%. Denne stigning kan forklares med, at der i 2005 blev indført obligatorisk national 

sambeskatning. Selskaberne indregner således internt, før der bliver angivet en skattepligtig indkomst. 

Disse nulskatteselskaber benytter derfor blot de danske skatteregler korrekt og undgår beskatning. 

  L173 indeholdte også andre punkter, som skulle være med til at få multinationale selskaber til at bidrage 

med større skattebetaling til Danmark. Disse punkter var blandt andet ændring af reglerne for transfer 

pricing, solidarisk hæftelse på skattebetalinger i sambeskatninger, og offentliggørelse af selskabernes 

skattebetaling på SKATs hjemmeside. Dette skal sammen være med til at give større provenu på 

skattebetalingerne fra selskaberne i Danmark. 

  Denne lovændring i forhold til underskudsfremførsel vil have en stor påvirkning både for staten og for 

selskaberne. Det anslås at lovændringen vil skabe et merprovenu i 2013 på 480 mio. kr. efter tilbageløb, 

som skal være med til at genoprette velfærdssamfundet i Danmark efter den finansielle krise. Dog risikerer 

de, at selskaberne flytter fra Danmark, eller nye selskaber fravælger Danmark på grund af ugunstige 

skattevilkår. Dette vil ikke blot resultere i mistede selskabsskatter, men også tab af andre skatter og 

afgifter, indkomstskat fra medarbejdere i selskaberne og momsindtægter. 

  Selskaber med en indkomst på over 7,5 mio. kr., og fremført underskud vil blive fanget af de nye regler, og 

vil opleve et likviditetstræk på grund af den ekstra skattebetaling der opstår, ved at de ikke kan udnytte 

fremført underskud fuldt ud. Nogen selskabsformer bliver dog hårdere ramt grundet deres konstruktion 

eller aktiviteter. Selskaber med tidsbegrænset aktivitet såsom biotek, IT-udvikling og nogen 

entrepriseprojekter vil opleve et tab af fremført underskud, og en effektiv skattesats på omkring 40%. Det 

anslås i lovforslaget at cirka 10% af fremført underskud vil gå tabt fordi selskaber lukker eller går konkurs. 

Selskaber, som bliver lagerbeskattet af deres aktiver, vil ligeledes opleve en ekstra skattebetaling på trods 

af, at de ikke har realiseret deres aktiver og opnået en indtægt. 

  Indregningen af fremført underskud som aktiv i regnskabet vil også blive påvirket, da selskaberne nu i 

større grad skal vurdere, om de kan nå at udnytte det fulde fremførte underskud. Værdiansættelsen kan 

således blive påvirket af, at selskaberne ikke kan indregne til kurs 100, eller slet ikke kan indregne 

underskuddet længere fordi sandsynligheden for udnyttelse til modregning i skattepligtig indkomst ikke er 

til stede. 

  Dette kan til sammen få selskaberne til at overveje at flytte til et andet land, hvor rammevilkårene for at 

være selskab er bedre. Nabolandene til Danmark har forskellige regler for, hvordan selskaber må fremføre 

underskud. Den nye danske regel er inspireret af reglerne i Tyskland, hvor der ligeledes er 
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beløbsbegrænsning på 1 mio. euro. De har dog også mulighed for at udføre carry back på 1 mio. euro, og 

kan derfor udnytte mere af det fremførte underskud. 

  Norge, Sverige og Storbritannien har næsten samme regler, som var gældende i LL § 15. Norske selskaber 

har dog mulighed for carry back ved likvidation, og selskaber i Storbritannien kan udføre carry back 1 år 

tilbage. Men ud fra analysen som kun vurderer ud fra selskabsskattesatsen og reglerne om 

underskudsfremførsel, så er risikoen for selskabsflugt ikke faretruende høj. 

  Nogen kritikere mener at grunden til selskaberne ikke opnår skattepligtig indkomst i Danmark, på trods af 

stor omsætning er, at de udnytter transfer pricing reglerne, og derved dræner de danske selskaber, og 

sender pengene til skattelylande. 60-70% af verdenshandlen foregår mellem koncernforbundne selskaber, 

og SKAT og OECD er derfor meget opmærksomme på, at denne handel foregår til priser og på 

markedsvilkår som en tredjemand ville kunne opnå. 

  SKAT udfører hvert år forhøjelser af den skattepligtige indkomst, og for at disse selskaber ikke blot kan 

udnytte fremført underskud, og stadig ikke betaler skat til Danmark, så bliver de nu fanget af de nye regler 

og begrænsningen i udnyttelsen. 

  Daværende skatteminister Thor Möger Pedersen har gentagne gange afslået, at nogle udgifter skal holdes 

ude for begrænsningen. Dette bør dog genovervejes hvis selskaberne inden for forskning og udvikling, og 

selskaber der bliver lagerbeskattet, bliver for hårdt ramt. Som minimum bør der indføres en regel om carry 

back, på samme måde som Tyskland har. Dette vil begrænse provenuet, som skal være med til at 

genoprette velfærdssamfundet, men vil gavne selskaberne og deres rammevilkår for at drive aktiviteter i 

Danmark. 

  Generelt så er idéen om, at selskaber skal betale skat, når de har råd til det god nok, men denne 

lovændring vil have for store konsekvenser for mange selskaber i Danmark, til at det ikke opvejer fordelene. 

Selskaberne i Danmark skal selvfølgelig betale den skat, som de lovgivningsmæssigt er forpligtet til, men 

hvis de overholder den danske skattelovgivning, og derved ikke betaler selskabsskat, så skal de ikke 

beskyldes for at snyde. 

  SKAT burde i stedet for rulle denne lovændring tilbage, og sætte ressourcer ind på mere kontrol af de 

enkelte selskaber og deres interne afregningspriser.
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Bilag 
Bilag 1 – Beregning ved sambeskatning 

 

 

Før underskudsbegrænsning Beløb i 1.000 kr. 
Sambeskattede selskabers indkomst før modregning af underskud fra 
tidligere år 

25.000 

Underskud fremført fra tidligere år 21.000 
Skattepligtig sambeskatningsindkomst 4.000 
 

 

Efter underskudsbegrænsning Beløb i 1.000 kr. 
Sambeskattede selskabers indkomst før modregning af underskud fra 
tidligere år 

25.000 

Bundgrænse  -7.500 
17.500 

Resterende overskud der må benyttes – 0,6 * 17,5 10.500 
Skattepligtig sambeskatningsindkomst – 25 – (7,5 + 10,5) 7.000 
Underskud der er modregnet 18.000 
Andel af fremført underskud benyttet (18.000 / 21.000) 0,8571 
 

 

Selskab A B C 
Særunderskud 12.500   
Sambeskatningsunderskud  2.500 6.000 
Indkomst til sambeskatning 22.000 -1.500 4.500 
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Indkomståret 2013 Før begrænsning Efter begrænsning 
    Brøk 18.000 / 21.000 
Selskab A B C Berettiget 

underskud efter 
begrænsning 

Begrænset 
underskud 

Indkomst til sambeskatning 22.000 -1.500 4.500   
Særunderskud modregnes -12.500   -10.714 -1.786 
Indkomst herefter 9.500 -1.500 4.500   
Egne underskud modregnes   -4.500 -3.857 -643 
Indkomst herefter 9.500 -1.500 0   
Underskud i 2013 fordeles -1.500 1.500    
Indkomst herefter 8.000 0    
Underskud fra tidligere år -4.000 2.500 1.500 -3.429 -571 
Indkomst herefter 4.000     
Underskud til fremførsel efter 
begrænsning 

-1.786¹ -357² -857³ -18.000 -3.000 

1) Begrænsningen i særunderskuddet 
2) B’s andel af begrænset underskud på 571 
3) 643 + C’s andel af begrænset underskud på 571 

 

Selskab Indkomst før begrænsning og 
underskudsfordeling 

Anvendte og fordelte 
underskud 

Skattepligtig indkomst 

A 22.000 -10.714 – 1.500 – 3.429 6.357 
B -1.500 1.500 0 
C 4.500 -3.857 643 
 25.000 -18.000 7.000 

193 

                                                             
193 Forslag som fremsat 
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Bilag 2 – Nulskatteselskaber 

 

 

 

Fordelt på selskabstype 

194 

                                                             
194 Danmarks statistik – SELSK1 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Negativ indkomst 32.187    37.005    41.361    44.779    42.121    44.750    51.618    62.770    71.539    69.265    72.807    
0-indkomst 22.545    27.375    31.319    33.275    56.200    68.362    77.792    87.661    92.467    97.704    96.310    
Positiv indkomst 49.512    51.549    53.972    57.014    57.948    59.651    63.842    62.525    55.462    55.104    51.983    
Selskaber mv. i alt 104.244 115.929 126.652 135.068 156.269 172.763 193.252 212.956 219.468 222.073 221.100 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Negativ Indkomst
Aktieselskaber (A/S) 7.503    7.972    8.431    8.291    6.480    6.076    6.245    7.513    8.499    7.722    7.505    
Anpartsselskaber (ApS) 22.656 26.737 30.372 33.987 33.208 36.203 42.715 51.102 60.067 58.202 62.060 
Finans- og kreditinstitutter -        -        -        -        -        -        -        1            1            -        -        
Sparekasser 13          16          22          14          11          8            11          45          20          30          22          
Brugsforeninger 117       96          121       123       118       123       117       130       111       132       120       
Andelsforeninger 16          12          26          20          24          21          25          26          21          81          70          
Gensidige forsikringsforeninger 5            15          19          8            8            10          13          11          9            6            16          
Udenlandske selskaber eller foreninger 283       270       241       235       188       178       173       193       220       205       191       
Andre foreninger mv. 1.594    1.887    2.129    2.101    2.084    2.131    2.319    3.749    2.591    2.887    2.823    
0-indkomst
Aktieselskaber (A/S) 7.238    8.198    9.264    9.786    19.179 22.575 24.046 24.905 25.229 25.266 24.805 
Anpartsselskaber (ApS) 13.049 15.867 17.906 19.404 33.105 41.742 49.537 57.500 62.478 67.432 66.542 
Finans- og kreditinstitutter 3            2            2            2            1            -        -        -        -        1            -        
Sparekasser 10          8            3            11          8            4            4            4            18          9            7            
Brugsforeninger 108       101       86          86          73          65          63          57          73          61          78          
Andelsforeninger 49          47          59          53          48          37          38          33          35          66          69          
Gensidige forsikringsforeninger 37          31          23          30          19          17          14          17          12          13          7            
Udenlandske selskaber eller foreninger 244       504       813       841       917       893       926       1.146    1.465    1.229    1.233    
Andre foreninger mv. 1.807    2.617    3.163    3.062    2.850    3.029    3.164    3.999    3.157    3.627    3.569    
Positiv indkomst
Aktieselskaber (A/S) 14.423 14.370 14.199 14.442 12.362 10.874 10.796 9.360    7.552    7.183    6.565    
Anpartsselskaber (ApS) 33.081 34.979 37.448 40.257 43.336 46.503 50.681 50.338 45.883 45.513 43.084 
Finans- og kreditinstitutter 4            3            3            3            4            4            4            3            3            3            1            
Sparekasser 93          95          87          86          82          77          65          25          28          23          27          
Brugsforeninger 234       241       216       202       208       195       192       176       167       145       123       
Andelsforeninger 236       200       194       180       166       156       142       131       127       118       116       
Gensidige forsikringsforeninger 17          17          18          21          28          24          22          18          20          21          15          
Udenlandske selskaber eller foreninger 237       195       238       241       222       232       248       250       223       236       231       
Andre foreninger mv. 1.187    1.449    1.569    1.582    1.540    1.586    1.692    2.224    1.459    1.862    1.821    
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Bilag 3 – Indregning ved entreprise 

 

Variabler til brug for beregning195 

 Salgspris  30 mio. kr. 

 Omkostninger  25 mio. kr. 

 Produktionstid 5 år 

 

Faktureringsprincippet 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Indtægt - - - - 30 mio. 
Omkostning 10 mio. 5 mio. 4 mio. 4 mio. 2 mio. 
 

Fremført underskud fra tidligere år 23 mio. kr. 

Overskud i år 5  28 mio. kr. 

Udnyttelse af fremført underskud 19,8 mio. kr.  7,5 + 60% (28 – 7,5) 

Skattepligtig indkomst i år 5  8,2 mio. kr. 

Tabt underskud  3,2 mio. kr.  23 – 19,8 

 

Produktionsmetoden 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Færdiggørelsesgrad 25% 15% 30% 20% 10% 
Indtægt 7,5 mio. 4,5 mio. 9 mio. 6 mio. 3 mio. 
Omkostning 6,25 mio. 3,75 mio. 7,5 mio. 5 mio. 2,5 mio. 
 

Skattepligtig indkomst samlet 5 mio. kr.  

 

 

                                                             
195 Egen tilvejebringelse 




