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Summary 

This dissertation is examining and analyzing the impact a change in a group will have on joint 

taxation. 

 

The 1th of January 2005 there were in Denmark introduced a mandatory national joint taxation. The 

amended law required all affiliates of the parent controlling the joint assessment. Group term is 

defined in SEL § 31 C paragraph. 2-6. The control can be achieved both by direct and indirect 

corporate connection, if the voting rights follows ownership share. The direct corporate connection 

occurs when a parent directly owns over 50% of a company, while the indirect corporate connection 

occurs when the parent alone with a subsidiary, owns over 50%.  

In each group a corporation of administration has to be selected. The corporation of administration 

is often the ultimate parent company of the group. The corporation of administration has to settle 

taxes between the companies in the group and Skat. Each company in the joint taxation is liable for 

its own part of the income tax, advance tax and the remaining tax increases or interest rates. The 

liability of the subsidiaries and any PEs etc. ends only when payment to the management company 

has been done. 

 

Joint taxation enables a positive taxable income of the taxed group, to be offset against any 

resulting losses from the joint taxation.  The deficit of the joint taxation can be divided into 

individual deficiency, sub-joint taxation deficiency and joint taxation deficiency. The individual 

deficiency can only be used by the company which has arisen the deficit. This deficit has been 

arisen before joining the group. The sub-joint taxation is a deficit which has arisen in an earlier 

taxed group. This deficit can be used only by the companies who participated in the earlier taxed 

group and while they are still in the taxed group. The joint taxation deficiency occurred in a 

generally taxed group and can be used by all companies in the joint taxation circuit during the 

period they have been part of the group. 

 

In connection with purchases and sales it is essential that the selling company gets the deficit 

individualized so that the deficit that has been arisen within the time of the group, includes in the 

company that is being sold. The deficit is hereafter referred to individual deficiency and can only be 

used by the company that has been sold. 
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This dissertation is not an examination of the international joint taxation. We will only shortly 

describe the practical importance of the international joint taxation. Groups can be included in an 

international joint taxation. The international joint taxation is governed by the mandatory national 

joint taxation in SEL § 31 and in SEL § 31 A. It is not a requirement to enter the international joint 

taxation, but an opportunity for Danish and foreign affiliated companies, permanent establishments 

and more. The requirements / preconditions for joining the international joint taxation is that the 

corporation of administration must be timely decided, all companies and PEs in the group has to be 

included in joint taxation and that the joint taxation is signed for a 10-year period, which must be 

met before the group can enter international joint taxation. 

 

There may be changes in joint taxation circuit in several ways - purchase and sale, bankruptcy, 

liquidation and restructuring. However, we have mainly dealt with the situation where a purchase or 

a sale. 

 

In connection with purchases and sales it would be a good idea, to have prepared an agreement so 

there is no doubt about the course etc.. It will also be a good idea for the purchasing company/group 

to do a due diligence investigation, which helps to ensure the buyer that there are no major surprises 

in the selling company. 

 

The corporation of administration and subsidiaries must see ÅRL § 15 paragraph. 5, and follow the 

same financial year. In cases where the financial year is not the same, there must be changes so that 

both the corporation of administration and the subsidiaries follow the same financial year. The 

companies must also have the same income year and income period. 

 

In connection with the purchase and sale, it is possible that the purchasing group and the sold 

company / part group have the same income year while having different income periods. Different 

income period arises in cases where companies do not have the same financial year. If there are 

different income period, the period shall be extended or shortened so that the companies have the 

same period ending time. It is often the period of the purchased company that is being changed, 

unless it is a subgroup that has been bought while the purchasing corporation is alone and not 

already included in a joint group. 
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If a purchase / sale occurres in the middle of an income period there has to be prepared a part year 

report. The part year report shows how the income of the selling company has been until the time of 

sale. The revenues and expenses should be divided between buyer and seller so that it is only the 

income in the time of ownership that are respectively included in the buying and selling group. It is 

important that it is being done, so that the accrual of revenues and expenses are included in the 

correct period. 

 

There may also be changes in the joint taxation of the group through restructuring in the form of 

share exchange, fusion and division. These restructurings have in some situations, tax 

consequences. Share exchanges, fusion and division can both be taxable, but also tax exempt. The 

share exchange equated with sales and is taxed after ABL. Fusion equated with liquidation taxation 

while the division equated with sale of assets and liabilities. In situations where there is tax free 

share exchange, fusion or division, you do so, as it directly is in the word, tax free. 

Based on our review of the assignment on implications of change in joint taxation circuit, we have 

developed a checklist for buyers and a checklist for sellers. The checklists are a guide as a buyer 

and seller may apply if there must be buying or selling of companies to / from a group. The 

checklists provide a quick overview of the thoughts buyer and seller must have in connection with 

transfers. The checklists are not exhaustive but can be used as the guideline for consultants and 

auditors. 
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Indledning 

Folketinget vedtog allerede i 2005 lov nr. 426 om obligatorisk national sambeskatning. Fra 

indkomstår der påbegyndes 1. januar 2005 eller senere, skal der ske obligatorisk (tvungen) 

sambeskatning af alle selskaber i en dansk koncern fra det tidspunkt, et moderselskab kontrollerer 

datterselskabet.  

 

Fra indkomståret 2005 skal der også ske obligatorisk (tvungen) sambeskatning ved en ejerandel 

under 100 %. Det vil sige, at hvis et dansk selskab råder over mere end 50 % af stemmerne i et 

andet dansk selskab, skal der som hovedregel ske sambeskatning.  

 

Sambeskatningsindkomsten opgøres ved en sammenlægning af de skattepligtige indkomster fra alle 

selskaber. Det gælder også for selskaber, der kun er delvist ejede. Selv om et moderselskab kun ejer 

for eksempel 80 % af anparterne/aktierne i et datterselskab, skal hele datterselskabets indkomst 

medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.  

 

For at selskaberne kan sambeskattes, skal alle sambeskattede selskaber have samme regnskabsår. 

Hvis dette ikke er tilfældet, skal regnskabsåret for datterselskabet som udgangspunkt omlægges, så 

det svarer til moderselskabets/administrationsselskabets.  

 

Hvis der ikke har eksisteret koncernforbindelse hele året, er det kun indkomsten i den periode, hvor 

koncernforbindelsen har eksisteret, som skal medregnes til sambeskatningsindkomsten. Ved køb og 

salg af virksomheder/anparter/aktier mv. skal der således udarbejdes en delårsindkomst. Der skal 

derfor også i alle anparts-/aktieoverdragelsesaftaler fastsættes et skæringstidspunkt for 

overdragelsen, da den er vigtig for hvornår selskaberne indtræder/udtræder af 

sambeskatningskredsen.  

 

Skatten af sambeskatningsindkomsten skal betales af det selskab, der udpeges til at administrere 

sambeskatningskredsen. Administrationsselskabet er ansvarlig for at udarbejde og indsende 

selvangivelser for koncernen, afregne skatten af sambeskatningsindkomsten samt fordele skatter 

mellem selskaberne mv. 

 

Såfremt administrationsselskabet anvender et skattemæssigt underskud i et datterselskab, skal 
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administrationsselskabet betale et beløb til underskudsselskabet svarende til skatteværdien af det 

udnyttede underskud. 

 

Der er mulighed for tilvalg af sambeskatning med udenlandske enheder, dvs. selskaber og filialer. 

Valget for indtræden i den internationale sambeskatning er bindende for 10 år af gangen. Det er en 

betingelse, at samtlige udenlandske enheder skal medtages. 

 

Vi vil i opgaven kigge nærmere på, hvad der sker i en koncern ved ændring af 

sambeskatningskredsen. Vi vil også kort gennemgå konsekvenserne ved ind - og udtræden af 

international sambeskatning.  



  Side 10 af 116 

Problemformulering 

Vi vil med denne opgave forsøge at belyse, hvad der sker i en dansk koncern, når 

sambeskatningskredsen ændres. Vi vil forsøge at udarbejde en tjekliste til, hvad selskaberne skal 

huske at aftale i forbindelse med overdragelsen. Vi vil komme med anbefalinger til, hvad der skal 

tænkes igennem inden køb eller salg og forklare, hvad der sker med eventuelle underskud, og 

hvordan delårsopgørelsen, i det selskab der bliver købt eller solgt, skal udarbejdes. Såfremt der 

handles selskaber til og fra international sambeskatning, vil vi også kort beskrive konsekvenserne 

heraf. 

 

Vi vil søge at besvare nedenstående spørgsmål: 

 

1. Hvilke problemstillinger kan der opstå i forbindelse med køb og salg af selskaber i 

sambeskatningen ? 

2. Hvilke konsekvenser har det, at der købes og sælges i løbet af et indkomstår ? 

3. Hvordan opgøres en delårsindkomst og hvem skal udarbejde denne ? 

4. Ved salg af selskaber hvem har da retten til det oparbejdede underskud og kan det anvendes 

i den nye sambeskatning ? 

5. Hvilke myndigheder skal underrettes om et salg/køb af et selskab ? 

 

Ovenstående skulle gerne sætte os i stand til at udarbejde en tjekliste til hvilke problemstillinger der 

er i forbindelse ændring af sambeskatningskredsen. 
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Afgrænsning 

Vi vil kun overordnet beskrive principperne omkring International sambeskatning. De såkaldte CFC 

regler vil vi dog ikke belyse. Disse regler er selvfølgelig i relation til de øvrige 

sambeskatningsregler, men omhandler alligevel en helt anden problemstilling, som vi ikke vil 

komme yderligere ind på. Afhandlingen vil derfor primært behandle danske forhold. Tilpasning af 

regnskabsår vil vi kun berøre hvor det er relevant for opgaven og problemformuleringens forståelse.  

Afhandlingens regelgennemgang og analyse vil tage udgangspunkt i, at alle parter er fuldt 

skattepligtige til Danmark. 

 

I årsregnskabslovens regnskabsklasse D, der omfatter børsnoterede selskaber uanset størrelse samt 

statslige aktieselskaber, findes en lang række særregler på flere forskellige områder. For at disse 

særregler ikke optager for meget plads i afhandlingen, afgrænses afhandlingen for selskaber i 

regnskabsklasse D samt særlige problemstillinger for selskaber, der aflægger årsrapporten efter 

IFRS-standarder eller lov om finansiel virksomhed. 

 

Afhandlingen tager alene udgangspunkt i danske aktie- og anpartsselskaber som er omfattet af SEL, 

da denne gruppe er den størst repræsenterede af danske virksomheder. 

 

Afhandlingen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i den gældende skattelovgivning. Generelle 

skatteregler og regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst vil ikke blive gennemgået i 

detaljer, da reglerne forudsættes at være kendt for læseren. Afhandlingen omhandler primært 

skatteretlige regler, men vil dog inddrage de selskabsretlige regler, hvor det anses nødvendigt. 

 

Regler for sambeskatning gælder selskaber. Ved selskaber forstås i denne afhandling aktie- og 

anpartsselskaber som er defineret i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2. I relation til reglerne om obligatorisk 

national sambeskatning, vil der i enkelte tilfælde blive behandlet specielle virksomhedstypers 

eventuelle inddragelse i en sambeskatning. Yderligere særregler og speciallovgivning for disse 

virksomhedstyper vil ikke blive behandlet yderligere i afhandlingen. 

 

Vi vil for forståelsen af opgaven kort beskrive Due Diligence. Hvad er dette, hvem udfører dette 

mv., men da det er et yderst omfangsrigt område, vil vi afgrænse os fra en detaljeret gennemgang, 

og kun komme ind på de punkter, vi finder relevant i forbindelse med en køb/salgssituation. 
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Følgende retssubjekter har vi valgt at udelade af afhandlingen: SE-selskaber, SEL § 1, stk. 1, nr. 2 – 

selskaber, Sparekasser og andelskasser, DSB, Elselskaber og Energinet Danmark, foreninger samt 

udenlandske selskaber, herunder selskaber med fast driftssted eller fast ejendom i Danmark. 

 

Vi afgrænser os fra en dybdegående gennemgang og analyse af omstruktureringsreglerne. Vi vil 

dog kort komme ind på de relevante regler omkring sambeskatningen i forbindelse med 

omstruktureringer. 

 

Målgruppe  

Afhandlingens primære målgruppe er revisorer, regnskabschefer og controllerer samt tilsvarende 

ansatte i økonomiafdelinger, men også selskabsledelser, advokater og andre rådgivere vurderes at 

kunne drage nytte af afhandlingen i forbindelse med køb og salg af virksomheder i 

sambeskatningen. 

 

 

Metode 

Vi mener det er yderst relevant at knytte opgaven op på realiteterne - nemlig lovgivningen på 

området - primært selskabsskatteloven, men også andre relevante love vil blive anvendt. Vores 

opgave vil omhandle relevant lovgivning for at give et indblik i, hvad der skal tages stilling til, og 

hvordan reglerne på området er sammensat. 

 

Der vil i gennemgangen blive inddraget relevante love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger 

samt bindende svar, administrativ praksis og faglige artikler. 

 

Beregningseksempler og illustrationer vil blive anvendt når det vurderes at fremme forståelsen. 

 

På baggrund af ovenstående mener vi, at det anvendte materiale er tilstrækkeligt til at afdække 

problemstillingerne i afhandlingen. I forbindelse med anvendelse af artikler og anden faglitteratur, 

er vi opmærksomme på, at forfatteren kan have en subjektiv tilgang til emnet. 
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Opgavens opbygning 

Vigtigheden af opgavens opbygning har dannet grundlag for grundige overvejelser, således det er 

de mest relevante problemstillinger, der bliver diskuteret. Dette skulle gerne medføre, at vi i vores 

konklusion er i stand til at svare på spørgsmålene stillet i problemformuleringen.  

 

Vi vil komme ind på gældende regler på området omkring sambeskatning og komme med 

beskrivelse af hvilke problemstillinger, der skal tages stilling til i forbindelse med ændring af 

sambeskatningskredsen. 

 

Analyse del 

Med baggrund i ovenstående gennemgang af gældende sambeskatningsregler vil vi diskutere og 

vurdere punkterne i problemformuleringen. Denne proces skal i sidste ende gøre os i stand til at 

konkludere på punkterne samt komme med en samlet tjekliste omkring ændringer i 

sambeskatningskredsen. 

 

Praktisk del 

Vi vil her forsøge at komme frem til en egentlig tjekliste over ting der skal huskes i forbindelse med 

ændring i sambeskatningskredsen. Denne tjekliste vil fremadrettet kunne anvendes i de fleste 

ændringer i sambeskatningskredsen som et hjælperedskab til revisorer og rådgivere.  

 

 

Kildekritik 

I afhandlingen anvendes der hovedsageligt gældende lovgivning, retspraksis og bindende svar. 

Endvidere anvendes der faglitteratur bestående af bøger og faglige artikler. Vedrørende den 

anvendte litteratur er der taget kritisk stilling til brugbarhed, relevans og faglighed, herunder 

forfatterens holdninger og eventuelle fortolkninger. Gennemgangen af alle vore kilder er vurderet 

tilfredsstillende set i forhold til ovenstående kriterier.  
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Generelt om sambeskatning 

Vi ønsker i dette afsnit kort at redegøre for sambeskatning. Vi vil ikke gå i detaljer, men blot lave 

en overordnet gennemgang af sambeskatningen. 

 

Formålet med afsnittet er at give læseren en generel viden om sambeskatningen i Danmark, således 

det giver en større forståelse, når vi går videre med vores problemstilling i opgaven. 

 

Afsnittet om generel sambeskatning er bygget op således, at vi først vil se på baggrunden af de 

nugældende sambeskatningsregler, herefter vil vi se på definitionen af koncernbegrebet og nationale 

sambeskatning. Fra side 54 er den internationale sambeskatning kort gennemgået.  

 

 

Nugældende sambeskatningsregler 

Baggrunden for sambeskatningsreglerne 

I 2005 blev der ved lov nr. 426 af 6/6 2005 indført obligatorisk national sambeskatning. 

Sambeskatningen havde før denne lov trådte i kraft, været frivillig i Danmark. Lov nr. 426 af 6/6 

2005 omkring obligatorisk sambeskatning blev gældende for koncernforbundne selskaber, fonde 

mv. hjemmehørende i Danmark. Koncernforbundne selskaber hjemmehørende i udlandet med faste 

driftssteder og faste ejendomme i Danmark blev ligeledes ramt af den obligatoriske sambeskatning. 

En af årsagerne til at man ændrede den frivillige sambeskatning til en obligatorisk national 

sambeskatning var for, at forhindre at udenlandske koncerner kunne mindske beskatningsgrundlaget 

ved at indskyde udenlandske underskudsgivende filialer ind under danske koncerner og dermed 

nedbringe/eliminere den danske skat gennem sambeskatningsreglerne1.  

 

Strukturen i sambeskatningsreglerne 

Strukturen i sambeskatningsreglerne er følgende: 

• § 31 – National sambeskatning 

• § 31A – International sambeskatning 

• § 31B – Skatterådets bemyndigelse 

• § 31C – Definitionen af koncernforbundne selskaber 

                                                      
1 Sambeskatning 2009/10 s. 13 
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Undtagelser til medtagelse i sambeskatning 
Et moderselskab kan have bestemmende indflydelse i et selskab opnået igennem direkte og 

indirekte koncernforbindelse. I det efterfølgende har vi i figur 1 og 2 illustreret, hvorledes en sådan 

opbygning kan være. 

 

Det skal kort nævnes at fonde og foreninger ikke skal medtages i den nationale sambeskatning, 

selvom der foreligger koncernforbindelse til moderselskabet2. Såfremt f.eks. fonden fungerer som 

moderselskabet, kan denne dog godt binde sambeskatningen, således at de underlæggende døtre 

sambeskattes med hinanden, men selve fonden skal ikke medtages i sambeskatningen. 

 

Koncernbegrebet – SEL § 31C 

Da det er en betingelse for både national og international sambeskatning, at selskaberne er 

koncernforbundne, vil vi kort definere koncernbegrebet.  

 

Bestemmende indflydelse 

En koncern udgøres jf. SEL § 31 C. af et moderselskab sammen med en eller flere døtre. Der kan 

kun være et moderselskab i koncernen. Moderselskabet er det selskab, der udøver den faktiske 

bestemmende indflydelse over døtrenes økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Om der 

foreligger bestemmende indflydelse, afhænger af flere forskellige ting. Disse er oplistet i det 

nedenstående3:  

• Bestemmende indflydelse er lig med beføjelsen til at styre datterselskabernes økonomiske 

og driftsmæssige beslutninger jf. SEL § 31 C, stk. 2:  

• Moderselskabet skal direkte eller indirekte eje mere end halvdelen af stemmerettighederne i 

et selskab, medmindre det kan påvises at antallet af stemmerettighederne ikke udgør 

bestemmende indflydelse jf. SEL § 31 C, stk. 3 

• I de tilfælde hvor der ejes under halvdelen af stemmerettighederne, foreligger der 

bestemmende indflydelse hvis jf. SEL § 31 C, stk. 4 pkt. 1-4: 

o Der er råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne 

                                                      
2 Selskabsbeskatning 26. udgave s.592 
3 SEL § 31 C, stk. 2-6 
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o Der i henhold til vedtægter eller anden aftale foreligger beføjelse til at styre de 

finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab 

o Der er beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 

ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse eller 

o Selskabet har råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen 

eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse 

over selskabet. 

• Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, tegningsretter og købsoptioner 

på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved 

vurdering af om et selskab har bestemmende indflydelse SEL § 31 C, stk. 5 

• Der skal ses bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af 

datterselskabet selv eller dets datterselskaber, ved selve opgørelsen af stemmerettigheder 

SEL § 31 C, stk. 6. 

 

Direkte koncernforbindelse 

Den direkte koncernforbindelse er ikke til at tage fejl af. Det er naturligvis en forudsætning, at der 

ikke er specielle aftaler mv. efter SEL § 31 C, stk. 4 pkt. 1-4, hvor det er muligt, at have 

bestemmende indflydelse selvom man ikke ejer over 50 % af stemmerettighederne.  

 

Vi har illustreret den direkte koncernforbindelse i to forenklede koncerndiagrammer i figur 1 og 2. I 

figur 1 og 2 følger stemmerettighederne kapitalandelene. 

 

Figur 1 viser et moderselskab med 3 datterselskaber. Der er forskellig ejerandel i alle 3 døtre, men 

fælles for dem er, at moderselskabet A/S ejer over 50 % af alle 3 selskaber. Da moderselskabet har 

bestemmende indflydelse i alle 3 døtre, udgør selskaberne en koncern og disse skal derfor 

sambeskattes. I figur 2 har vi skiftet moderselskabet A/S ud med en fond. Fonden har bestemmende 

indflydelse i alle 3 datterselskaber. Fonde efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6 skal ikke medtages i den 

nationale sambeskatning. Fonden kan dog fungere som bindeled mellem datterselskaberne, 

hvormed disse skal sambeskattes under fonden4.  

 

 

                                                      
4 Selskabsbeskatning 26. udgave s.592 og 593 
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Indirekte koncernforbindelse 

Den indirekte koncernforbindelse kræver, som der ligger i ordet indirekte, ikke at moderselskabet 

ejer datterselskaberne direkte. Ved den indirekte koncernforbindelse kan et moderselskab direkte 

eje under 50 % af stemmerettighederne, men via sit datterselskab eje over 50 % og dermed indgå i 

sambeskatningen. I figur 3 har vi illustreret situationen hvor et moderselskab indirekte ejer over 50 

% af stemmerettighederne forudsat at stemmerettighederne følger kapitalandelene. A/S ejer direkte 

100 % af stemmerettighederne i Datter 1 og 10 % i Datter 2. Datter 1 har imidlertid 90 % af 

stemmerettighederne i Datter 2. Dermed har A/S 10 % plus de 90 % gennem Datter 1. Den direkte 

og indirekte koncernforbindelse gør at A/S skal sambeskattes med Datter 1 og Datter 2. 

  

 

 

 

 

A/S 

Datter 1 Datter 2 Datter 3 
51 % 100 % 80 % 

FOND 

Datter 1 Datter 2 Datter 3 
51 % 100 % 80 % 

A/S 

Datter 1 Datter 2 

100 % 10 % 

90 % 

Figur 2 – direkte koncernforbindelse. Fonden skal ikke 
sambeskattes. Fonden binder alle 3 datterselskaber, 
således at de skal sambeskattes. 
Kilde: egen tilvirkning 

Figur 1 – direkte koncernforbindelse. 
Alle selskaberne sambeskattes. 
Kilde: egen tilvirkning 

Figur 3 – Indirekte koncernforbindelse. Alle 
selskaberne sambeskattes. 
Kilde: egen tilvirkning 
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Administrationsselskab 

Ved national obligatorisk sambeskatning skal øverste danske moderselskab udpeges som 

administrationsselskab i sambeskatningen5. Kan der ikke findes et dansk skattepligtigt 

moderselskab, f.eks. ved sambeskatning mellem sideordnede søsterselskaber, udpeges et af 

søsterselskaberne i stedet som administrationsselskab. 

 

Administrationsselskabets opgave 

Administrationsselskabets opgave er at administrere koncernens samlede mellemværende med Skat. 

Dette omfatter betaling af den samlede indkomstskat for sambeskatningen, herunder acontoskat. 

Administrationsselskabet skal ligeledes sørge for at indbetale restskat med tillæg og renter. 

Skattemyndighederne kan med frigørende virkning udbetale den eventuelle overskydende skat og 

rentegodtgørelse til administrationsselskabet6.  

 

Ansvar for hvert enkelt selskab 

Hvert selskab i sambeskatningen hæfter for sin egen andel af skatten i sambeskatningsindkomsten. 

Selskaber i Danmark, hvis indkomstskat betales af administrationsselskabet eller som udnytter 

underskud i sambeskatningen de ikke selv har optjent, er forpligtigede til at betale et tilsvarende 

beløb til administrationsselskabet. Betalingen har ingen skattemæssig betydning for hverken 

betaleren eller modtageren. Når administrationsselskabet modtager betalingen fra de sambeskattede 

selskaber, overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor7. Administrationsselskabet hæfter 

ikke for indkomsten i de sambeskattede selskaber, før betalingen fra disse er modtaget.  

 

Hvis administrationsselskabet ikke modtager en betaling på de betalte skatter fra de øvrige 

sambeskattede selskaber vil der automatisk opstå en fordring på dette tilgodehavende. Denne 

fordring er omfattet af kursgevinstloven og skal forrentes med markedsrenten8. Dette betyder i 

tilfælde af manglende afregninger vil administrationsselskabet kunne opbygge en del fordringer. 

Alle fordringerne skal dernæst renteberegnes og samtidig være en administrationsbelastning for 

hele koncernen. Fordringen vil være omfattet af KGL § 4 og der vil i tilfælde af tab ikke være 

fradragsret for datterselskabets manglende betalingsevne.  

                                                      
5 SEL § 31 stk. 4 
6 SEL § 31 stk. 4 
7 SEL § 31 stk. 6 
8 Sambeskatning 2009/10 s. 88 
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Ændring af administrationsselskab 

Såfremt et andet selskab bliver det øverste moderselskab eller hvis administrationsselskabet 

udtræder af koncernen, skal der udpeges et nyt administrationsselskab9. Det nye 

administrationsselskab overtager rettighederne og pligterne fra det gamle administrationsselskab. 

Det tidligere administrationsselskab er forpligtiget til, at betale et beløb svarende til de overførte 

skatteforpligtigelser indtil disse er ude af verden. 

 

Dokumentation for administrationsselskabet  

Administrationsselskabet skal i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen, fremlægge 

oplysninger der muliggør en kontrol af ejerforholdene i koncernen. Det betyder, at 

skattemyndighederne skal have mulighed for at se, om to selskaber er koncernforbundne efter 

reglerne i SEL § 31 C stk. 2. Der skal endvidere fremlægges dokumentation, der gør det muligt for 

skattemyndighederne at kontrollere, at det selskab som koncernen hævder, er det ultimative 

moderselskab, virkeligt er det ultimative moderselskab og ikke et datterselskab af et andet 

moderselskab. Dette krav er vigtigt for at forhindre, at koncernen evt. holder en del af 

virksomheden uden for sambeskatningen og derved opnår fordele af dette. 

 

National sambeskatning 
Bestemmelserne om den obligatoriske sambeskatning findes som tidligere nævnt i SEL § 31. Som 

også skrevet tidligere, skal alle danske koncernforbundne selskaber og foreninger mv., herunder 

faste ejendomme og faste driftssteder sambeskattes. 

 

Opgørelse af sambeskatningsindkomsten  

Sambeskatning er en sammenlægning af de sambeskattede selskabers mv. skattepligtige indkomst 

jf. SEL § 31 stk. 2 pkt. 1. Det er hele indkomsten fra hvert selskab der indregnes i 

sambeskatningsindkomsten, uanset ejerandelene i døtrene. De sambeskattede selskaber anses i et 

vist omfang, i skattemæssige henseende som en enhed i stedet for selvstændige skattesubjekter. For 

de sambeskattede selskaber opgøres en samlet sambeskatningsindkomst. Denne består af summen 

af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab opgjort efter skattelovgivningens almindelige 

regler, dog med de undtagelser der gælder for sambeskattede selskaber. Der stilles ikke, som 

                                                      
9 SEL § 31 stk. 4 
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tidligere nævnt, krav om 100 % ejerskab mellem selskaberne for at opnå sambeskatning. Såfremt 

administrationsselskabet indirekte eller direkte ejer mere end 50 %, er det hele indkomsten fra 

datterselskabet der medregnes i den samlede sambeskatningsindkomst. Har der ikke været 

koncernforbindelse i hele indkomståret, medregnes indkomsten i den del af indkomståret, hvor der 

har været koncernforbindelse. Koncernforbindelse blev gennemgået på side 15 og frem efter. Er 

sambeskatningsindkomsten positiv, fordeles indkomsten som tidligere beskrevet forholdsmæssigt 

mellem de overskudsgivende selskaber. Er sambeskatningsindkomsten for et indkomstår negativ, 

fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber til fremførsel i 

efterfølgende indkomstårs positive indkomster10.  

 

Indkomst- og regnskabsperiode 

Alle selskaber i koncernen skal opgøre den skattepligtige indkomst for samme periode. Det vil sige 

at koncernselskaberne skal have samme regnskabsperiode som moderselskabet jf. SEL § 31 stk. 5. 

Hvis et selskab i koncernen ikke har samme indkomstår som moderselskabet, skal der ske 

omlægning af indkomståret således at indkomståret slutter samtidig med administrationsselskabet. 

Såfremt der ikke har været koncernforbindelse hele året, medregnes sambeskatningsindkomsten kun 

for den periode hvor der har været koncernforbindelse jf. SEL § 31 stk. 3. Vi henviser til det 

særskilte afsnit om omlægning af regnskabsår og indkomstår. 

 

Indberetning af sambeskatningsindkomsten 

Administrationsselskabet står for indberetningen af den sambeskattede indkomst for koncernen. 

Administrationsselskabet står ligeledes for indbetaling af den samlede indkomstskat.  

 

                                                      
10 SEL § 31 stk. 2 
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Omlægning af regnskabsår og indkomstår 

Reglerne omkring omlægningen af indkomstår i sambeskatningen anses som et yderst komplekst 

område, og vi vil derfor i nedenstående afsnit forsøge at skitsere, hvilke problemstillinger der skal 

tages hensyn til.  

 

Baggrunden for omlægning af regnskabsår og indkomstår 

Reglerne omkring sambeskatning følger som tidligere beskrevet koncerndefinitionen i 

årsregnskabsloven. Jf. ÅRL § 15, stk. 5 skal moder og dattervirksomheder have samme 

regnskabsår. Det betyder, at hvis der etableres et nyt koncernforhold hvor regnskabsårene i moder- 

og dattervirksomhederne ikke er ens, skal der ske omlægning af regnskabsår i dattervirksomheden. 

Dette skal ske for at opnår samme regnskabsperiode som moderselskabet som foreskrevet i ÅRL § 

15, stk. 5. Der er imidlertid forskel på omlægning af regnskabsår og omlægning af indkomstår og vi 

vil derfor koncentrere os om omlægning af indkomstår. Omlægning af indkomstår har stor 

betydning for sambeskatningsindkomsten det pågældende indkomstår. Omlægningen af indkomstår 

følger reglerne i SEL § 10, stk. 5 og SEL § 31, stk. 5, hvor et par eksempler på omlægning af 

indkomstår er nævnt. Hovedtrækkene er, at uanset de selskabsretlige forhold ved omlægning af 

regnskabsåret sker der omlægning af indkomstår og dette kræver ikke skattemyndighedernes 

tilladelse selvom dette kan indebære skattemæssige fordele11.  

 

Det fremgår af SEL § 10 stk. 1-4 at reglerne omkring omlægning af indkomstår er ufravigelige og 

der skal derfor ske omlægning af indkomstår såfremt disse ikke er ens i moder- og 

dattervirksomhed ved overtagelsen eller stiftelsen af et nyt selskab. 

 

Omlægningsperiode 

Regnskabsmæssigt vil en omlægningsperiode maksimum kunne udgøre 18 måneder12, men da vi 

tidligere konstaterede at reglerne ikke var ens for omlægning af regnskabsår som omlægning af 

indkomstår, er der også en forskel her. Omlægning af indkomstår vil jf. selskabsskatteloven kunne 

udgøre 24 måneder minus en enkelt dag. Er dette tilfældet vil indkomståret i så fald omfatte 2 

regnskabsår da det jf. ovenstående ikke er muligt med et regnskabsår på over 18 måneder. 

 

                                                      
11 Sambeskatning 2009/10 s. 88 
12 ÅRL § 15 stk. 2 
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Der er ud over de generelle bestemmelser i SEL § 10 stk. 5 pkt. 1-2 indsat specifikke bestemmelser 

der regulerer de situationer, hvor datterselskabet og moderselskabet (administrationsselskabet) har 

forskelligt indkomstår ved etablering af koncernforbindelse. Reglerne er beskrevet i SEL § 10 stk. 5 

pkt. 3 og 4. 

 

Eksempler på omlægning 

Hvis moderselskabet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen med et andet selskab er 

påbegyndt et indkomstår, som ikke er påbegyndt for det nye selskab, anses det nye selskabs 

indkomstår for at være udløbet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen med 

administrationsselskabet13. Bestemmelsen er kun gældende for datterselskaber og bestemmelsen er 

et supplement til de almindelige regler, hvor omlægningen skal ske efter SEL § 10, stk. 1-4. 

Årsagen hertil er, at alle indkomstperioder skal komme til beskatning og at intet indkomstår derfor 

overspringes eller dubleres. Etablerer et nystiftet selskab koncernforbindelse med et moderselskab i 

sit første indkomstår og dette indkomstår vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af 

moderselskabet, indtræder sambeskatningen derved først med virkning fra det nystiftede selskabs 

første indkomstår14. Bestemmelsen er gældende for både administrationsselskaber og 

datterselskaber. Bestemmelsen er indsat med det formål, at nystiftede selskabers første indkomstår 

kan omfatte en indkomstperiode på op til 18 måneder, jf. SEL § 4, stk. 2, 2. pkt., hvor de 

almindelige indkomstår normalt udgør 12 måneder for alle selskaber i koncernen.  

Det betyder, at moderselskabet ved stiftelse af et nyt datterselskab har muligheden for at vælge om 

det nye datterselskabs første indkomstår skal udgøre en kort eller lang indkomstperiode. Hvis 

moderselskabets indkomstår følger kalenderåret og derfor udgør perioden 1. januar - 31. december 

2011 og der stiftes et datterselskab den 1. august 2011, kan datterselskabets første indkomstår 

omfatte perioden 1. august 2011 - 31. december 2011 (indkomståret 2011) eller perioden 1. august 

2011 - 31. december 2012 (indkomståret 2012). Afhængig af moderselskabets valg af 

datterselskabets første indkomstår, kan sambeskatningen mellem moderselskabet og det nystiftede 

datterselskab derfor enten ske med virkning fra indkomståret 2011 eller indkomståret 2012.  

 

                                                      
13 SEL § 10 stk. 5 pkt. 3 
14 SEL § 10 stk. 5 pkt. 4 
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Eksempel 1 - Forlængelse af datterselskabets indkomstår 

Kilde: INSPI nr. 5 2010 – artikel Status på sambeskatningsreglerne – bilag 1 

 

• Moderselskabet A (administrationsselskab) erhverver datterselskabet B den 1. april 2010 

• Moderselskabet A’s indkomstperiode udgør 1. januar - 31. december 2010 (indkomståret 

2010) 

• Datterselskabet B’s indkomstperiode udgør 1. juli 2009 - 30. juni 2010 (indkomståret 2010). 

 

Koncernforbindelsen anses for etableret den 1. april 2010, og fra dette tidspunkt indgår 

datterselskabet B i sambeskatning med moderselskabet A. Begge selskaber har påbegyndt 

indkomståret 2010 ved koncernforbindelsens etablering. Sambeskatningen indtræder fra 

indkomståret 2010. Datterselskabet B skal således forlænge sit indkomstår for 2010, så det udløber 

samtidig med moderselskabet A’s indkomstår pr. 31. december 2010. Datterselskabet B’s 

indkomstår for 2010 udgør herefter perioden 1. juli 2009 - 31. december 2010. 

• Moderselskabet A’s indkomst for hele perioden 1. januar - 31. december 2010 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2010) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. juli 2009 - 31. marts 2010 særbeskattes 

(indkomståret 2010) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. april - 31. december 2010 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2010). 

10 
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Eksempel 2 - Forlængelse af datterselskabets indkomstår 

 
Kilde: INSPI nr. 5 2010 – artikel Status på sambeskatningsreglerne – bilag 1 

 

• Moderselskabet A (administrationsselskab) erhverver datterselskabet B den 1. august 2010 

• Moderselskabet A’s indkomstperiode udgør 1. januar - 31. december 2010 (indkomståret 

2010) 

• Datterselskabet B’s indkomstperiode udgør 1. juli 2010 - 30. juni 2011 (indkomståret 2011). 

 

Til forskel fra eksempel 1 sker erhvervelsen af datterselskabet B først den 1. august 2010, hvor 

selskaberne har påbegyndt forskellige indkomstår. Koncernforbindelsen anses for etableret den 1. 

august 2010, og fra dette tidspunkt indgår datterselskabet B i sambeskatning med moderselskabet 

A. Moderselskabet A har påbegyndt indkomståret 2010, mens datterselskabet B har påbegyndt 

indkomståret 2011 ved koncernforbindelsens etablering. Sambeskatningen får først virkning fra 

indkomståret 2011. Datterselskabet B skal således forlænge sit indkomstår for 2011, så det udløber 

samtidig med moderselskabet A’s indkomstår pr. 31. december 2011. Datterselskabet B’s 

indkomstår for 2011 udgør herefter perioden 1. juli 2010 - 31. december 2011. 

• Moderselskabet A’s indkomst for perioden 1. januar - 31. december 2010 særbeskattes 

(indkomståret 2010) 

• Moderselskabet A’s indkomst for perioden 1. januar - 31. december 2011 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2011) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. juli - 31. juli 2010 særbeskattes (indkomståret 

2011) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. august 2010 - 31. december 2011 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2011). 
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Eksempel 3 - Afslutning af datterselskabets indkomstår 

 

Kilde: INSPI nr. 5 2010 – artikel Status på sambeskatningsreglerne – bilag 1 

 

• Moderselskabet A (administrationsselskab) erhverver datterselskabet B den 1. august 2010 

• Moderselskabet A’s indkomstperiode udgør 1. juli 2010 - 30. juni 2011 (indkomståret 2011) 

• Datterselskabet B’s indkomstperiode udgør 1. januar - 31. december 2010 (indkomståret 

2010). 

Koncernforbindelsen anses for etableret den 1. august 2010, og fra dette tidspunkt indgår 

datterselskabet B i sambeskatning med moderselskabet A. Moderselskabet A har påbegyndt 

indkomståret 2011, mens datterselskabet B har påbegyndt indkomståret 2010 ved 

koncernforbindelsens etablering. Sambeskatningen får først virkning fra indkomståret 2011. 

Datterselskabet B skal således afslutte sit indkomstår for 2010 på tidspunktet for etablering af 

koncernforbindelsen og samtidig påbegyndes det nye indkomstår 2011, der skal udløbe samtidig 

med moderselskabet A’s indkomstår pr. 30. juni 2011. Datterselskabet B’s indkomstår for 2010 

udgør herefter perioden 1. januar - 31. juli 2010, mens indkomståret for 2011 udgør perioden 

1. august 2010 - 30. juni 2011.  

• Moderselskabet A’s indkomst for hele perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2011) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. januar - 31. juli 2010 særbeskattes 

(indkomståret 2010) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. august 2010 - 30. juni 2011 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2011). 
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Eksempel 4 - Forkortelse af datterselskabets indkomstår 

 

Kilde: INSPI nr. 5 2010 – artikel Status på sambeskatningsreglerne – bilag 1 

 

• Moderselskabet A (administrationsselskab) erhverver datterselskabet B den 1. april 2010 

• Moderselskabet A’s indkomstperiode udgør 1. juli 2009 - 30. juni 2010 (indkomståret 2010) 

• Datterselskabet B’s indkomstperiode udgør 1. januar - 31. december 2010 (indkomståret 

2010). 

Til forskel fra eksempel 3 sker erhvervelsen af datterselskabet B allerede den 1. april 2010, hvor 

selskaberne har samme indkomstår. Koncernforbindelsen anses for etableret den 1. april 2010, og 

fra dette tidspunkt indgår datterselskabet B i sambeskatning med moderselskabet A. Begge 

selskaber har påbegyndt indkomståret 2010 ved koncernforbindelsens etablering. Sambeskatningen 

indtræder fra indkomståret 2010. Datterselskabet B skal således forkorte sit indkomstår for 2010, så 

det udløber samtidig med moderselskabet A’s indkomstår pr. 30. juni 2010. Datterselskabet B’s 

indkomstår for 2010 udgør herefter perioden 1. januar - 30. juni 2010.  

• Moderselskabet A’s indkomst for hele perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2010) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. januar - 31. marts 2010 særbeskattes 

(indkomståret 2010) 

• Datterselskabet B’s indkomst for perioden 1. april - 30. juni 2010 medregnes i 

sambeskatningsindkomsten (indkomståret 2010). 

 

Ovenstående fire eksempler er et udsnit af de mange forskellige kombinationsmuligheder, som kan 

forekomme, når der etableres koncernforbindelse mellem to selskaber med forskellige indkomst- og 

regnskabsår. 
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Som det kan ses af ovenstående eksempler, er det yderst vigtigt for et moderselskab at planlægge, 

hvornår det er mest hensigtsmæssigt at købe og sælge datterselskaber. Moderselskabet kan 

planlægge, hvornår det er bedst for den samlede sambeskatning at få visse datterselskaber ind i eller 

ud af sambeskatningen. Det kunne være det købte datterselskab har underskud i erhvervelsesåret og 

resten af koncernselskaberne laver overskud. I den situation handler det for moderselskabet om at få 

planlagt, hvornår det bedst kan betale sig at få det nye datterselskab med i sambeskatning. For at 

kunne forstå denne udfordring, vil skattemæssige underskud blive behandlet i sit eget afsnit 

herunder. Skatteoptimering er derfor en stor del af handel med koncernselskaber som indgår i en 

samlet sambeskatning.  

 

Nedenstående figur 4 skal alene anvendes i de tilfælde, hvor der etableres koncernforbindelse ved 

erhvervelse af et datterselskab og skal derfor ikke anvendes ved koncernetablering med nystiftede 

selskaber. Figuren er et godt redskab til at danne sig et hurtigt overblik over hvilket selskab der skal 

omlægge indkomståret og hvordan omlægningen skal foretages. 
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Figur 4 – omlægning af indkomstår ved erhvervelse af datterselskab 

Kilde: INSPI nr. 5 2010 – artikel Status på sambeskatningsreglerne – bilag 1 
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Administrationsselskabet vil ændre indkomstår 

Hovedprincippet for omlægningen af indkomstår i sambeskatningen er som tidligere nævnt, at det 

typisk er de erhvervede selskaber, som skal omlægge indkomstår. Dette gøres så indkomståret i de 

erhvervede selskaber følger administrationsselskabets indkomstår15. Det er imidlertid ikke alle 

situationer, hvor det er mest hensigtsmæssigt at ændre de erhvervede selskabers indkomstår frem til 

administrationsselskabets. Et eksempel herpå kunne være, når en koncern eller delkoncern købes af 

et moderselskab. Moderselskabet ejer før købet ingen andre selskaber. I denne situation er det 

væsentlig lettere at ændre administrationsselskabets indkomstår i stedet for at skulle ændre hele den 

købte koncerns eller delkoncerns indkomstår. For at imødegå unødig administration har skatterådet 

givet bemyndigelse til, at omlægning af indkomstår ved etablering af en koncernforbindelse kan ske 

på anden måde end foreskrevet i SEL § 10, stk. 516. Hvis en koncern ønsker at omlægge 

administrationsselskabs indkomstår, skal der indsendes en ansøgning til Skatterådet herom. 

Skatterådet har desuden mulighed for at sende afgørelsen af, om der kan opnås tilladelse til 

omlægning af administrationsselskabets regnskabsår, videre til skatteforvaltningen17. Hvis der gives 

afslag på ansøgningen, har selskaberne mulighed for at klage til Skatterådet, og eventuelt få en 

forklaring på, hvorfor anmodningen ikke kunne imødekommes. 

 

Såfremt omlægningen af administrationsselskabets indkomstår begrundes med administrative 

hensyn, og der samtidig ikke opnås skattemæssige fordele, gives der altid tilladelse18.  

Hvis administrationsselskabet opnår tilladelse til omlægningen, er principperne lig de tidligere 

beskrevet omkring omlægning af datterselskabernes indkomstår. Administrationsselskabets 

indkomstår forkortes eller forlænges i omlægningsåret, så det slutter samtidig med den tilkøbte 

koncern eller delkoncerns indkomstår. Der er imidlertid den forskel, at administrationsselskabet 

ikke skal opdele sin indkomst i delperioder, da hele omlægningsperioden skal indgå i 

sambeskatningen, mens de tilkøbte selskaber skal opdele deres indkomst som hidtil, såfremt 

handlen sker midt i et indkomstår.  

 

                                                      
15 SEL § 10 stk. 5 
16 SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt. 
17 SEL 31B, stk.1, 3.pkt 
18 SKM 2006.773.SKAT 
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Omlægning af regnskabsår 

Selskabers regnskabsår skal omfatte en 12 måneders periode19. Den første regnskabsperiode kan 

imidlertid være kortere eller længere, dog må perioden ikke overstige 18 måneder20. Selskaber kan 

omlægge regnskabsåret, men heller ikke omlægningsperioden må overstige 12 måneder. Selskaber 

kan dog have en længere omlægningsperiode, på op til 18 måneder, såfremt der er tale om:   

• Etablering af koncernforhold  

• Etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed  

• Fusion 

 

Det en forudsætning, at etableringen af et af ovenstående forhold er sket inden for 

omlægningsperioden.  

Alle koncernselskaber skal have samme regnskabsår, hvorfor et moderselskab skal sikre, at 

datterselskaber har samme regnskabsår som moderselskabet21. Når et moderselskab erhverver et 

datterselskab, etableres der koncernforbindelse. Regnskabsåret i begge selskaber skal som 

hovedregel omfatte 12 måneder. Hvis regnskabsårene ikke er ens i de to selskaber, skal 

regnskabsåret i datterselskabet omlægges, så det udløber samtidig med moderselskabets 

regnskabsår. 

 

Anmeldelse af omlægning 

Anmeldelse om omlægning af regnskabsår skal være modtaget i Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, der ønskes ændret, dog senest 

5 måneder efter omlægningsperiodens udløb.   

 

Eksempel 1:  

Selskabet A har regnskabsår fra 1. januar 2011 - 31. december 2011. Regnskabsåret omlægges, så 

regnskabsåret er 1. januar 2011 - 30. juni 2011.  Anmeldelse skal foretages senest den 30. november 

2011.  

 

 

                                                      
19 ÅRL § 15 
20 ÅRL § 15 stk. 2 
21 ÅRL § 15 stk. 5 
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Eksempel 2:  

Selskabet A har regnskabsår fra 1. januar 2011 - 31. december 2011. Regnskabsåret omlægges, så 

regnskabsåret er 1. januar 2011 - 31. marts 2012. Anmeldelse skal foretages senest den 31. maj 

201122.   

 

Delårsopgørelser 

Som tidligere beskrevet indtræder sambeskatningen fra den dato, hvor koncernforbindelsen 

etableres uanset, om etableringen sker i løbet af et indkomstår. Samtidig ophører sambeskatningen 

også fra den dato, hvor koncernforbindelsen afbrydes. Jf. SEL § 31, stk. 3, 1. pkt., skal der opgøres 

en indkomst for den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse en såkaldt 

delårsopgørelse: 

 

”Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes indkomsten i 

den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. § 31 C, ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten.” 

 

Situationer hvor der skal udarbejdes delårsopgørelser 

Der skal udarbejdes delårsopgørelser for særskilte perioder af indkomståret i nedenstående 

situationer: 

 

1. Overgang fra én sambeskatning til en anden sambeskatning 

2. Overgang fra særbeskatning til sambeskatning 

3. Overgang fra sambeskatning til særbeskatning 

 

Køb og salg af et selskab har stor betydning for indkomstopgørelsen i det indkomstår, hvor 

overdragelsen foregår. Sambeskatningen indtræder som tidligere beskrevet den dato, hvor 

koncernforbindelsen etableres, på trods af at etableringen sker midt i et indkomstår. Udtræden af 

sambeskatningen sker ligeledes den dato, hvor koncernforbindelsen ophører. Sker der en ændring i 

koncerntilhørsforholdet (i forbindelse med køb eller salg), og falder denne ændring ikke sammen 

med starten på et nyt indkomstår, skal der udarbejdes delårsopgørelse for den periode, hvor 

koncernforholdet ikke har bestået. 

                                                      
22 WWW.E&S.dk 
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Det er kun det selskab, som udtræder af koncernen, der skal udarbejde delårsopgørelsen. Alle 

øvrige selskaber i sambeskatningskredsen, der har været koncernforbundne hele indkomståret, skal 

ikke udarbejde delårsindkomster grundet det ene selskabs udtræden. 

Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes der ved opgørelsen 

af sambeskatningsindkomsten, kun den del af indkomsten, hvor der har været koncernforbindelse23.  

Et selskab skal derfor jævnfør ovenstående udarbejde delårsopgørelser i de situationer, hvor 

selskabet ind - eller udtræder af en koncern.  

 

Udarbejdelsen af delårsopgørelser 

Til brug ved udarbejdelsen af delårsopgørelserne skal selskaberne periodisere deres skattepligtige 

indkomst korrekt, så indtægter og udgifter bliver beskattet i den korrekte periode. For det andet skal 

selskaberne opgøre deres skattemæssige afskrivninger korrekt mellem perioderne. Det har ingen 

betydning for de øvrige koncernselskaber, at et datterselskab udarbejder delårsopgørelse. De øvrige 

koncernselskaber i sambeskatningskredsen, der i hele indkomståret har været koncernforbundne 

skal ikke udarbejde delårsopgørelser, fordi der købes eller sælges selskaber i sambeskatningen. 

Bestemmelsen om udarbejdelse af delårsopgørelser og periodisering af skattepligtige indtægter og 

udgifter uddybes i SEL § 31 stk. 3, pkt. 3 og 4. På baggrund af bestemmelsens 3. pkt. skal der 

udarbejdes delårsopgørelse på det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører, jf. § 

31 C. Indkomstopgørelsen skal udarbejdes efter skattelovgivningens almindelige regler for den 

periode af selskabets indkomstår, der er forløbet. Delårsopgørelsen skal opgøres som om perioden 

udgør et helt indkomstår, jf. SEL § 31, stk. 3., pkt. 3. De skattepligtige indtægter og 

fradragsberettigede udgifter skal derfor fordeles nøjagtigt mellem delindkomstperioderne. Der er 

ikke hjemmel i SEL § 31 til, at selskaber der skal udarbejde delårsopgørelser kan opgøre en 

forholdsmæssig skattepligtig indkomst ud fra årets samlede indkomst. Det er derfor ikke muligt, 

som det nogen gange sker i praksis, bare at foretage en forholdsmæssig fordeling af den 

skattepligtige indkomst for indkomståret på de forskellige delindkomstperioder. I henhold til SEL § 

31 stk. 3 pkt. 4 skal de skattemæssige værdier og valg af periodiseringsprincipper mv., der er lagt til 

grund for den første delårsopgørelse, også anvendes ved indkomstopgørelsen for den resterende del 

af indkomståret. Som udgangspunkt betyder det, at de skattemæssige valg som træffes af den 

sælgende koncern ved salg af koncernselskabet også skal benyttes af den købende koncern i den 

                                                      
23 SEL § 31, stk. 3, 1. pkt. 
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resterende del af indkomståret. Dette gælder f.eks. hvor der er en mulighed for at vælge imellem at 

aktivere udgifter eller at straksafskrive udgifterne. 

 

Periodisering i delårsopgørelse 

Indtægter og udgifter skal ud fra almindelige periodiseringsprincipper fordeles eksakt på de 

perioder, som de tilhører24. Vi kan derfor udlede at indtægterne skal henføres til den periode, hvor 

selskabet har erhvervet ret til dem, mens udgifterne skal henføres til den periode, hvor der er opstået 

en retslig forpligtelse. Endvidere skal køb og salg af aktiver henføres til den periode, hvor der er 

indgået en bindende aftale. Hensigten med bestemmelsen er, at indtægter og omkostninger indgår i 

den korrekte sambeskatningskreds eller særbeskatning. Det er derfor ikke muligt, at lave en 

forholdsmæssig fordeling af den samlede indkomst for året.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt der kan foretages forholdsmæssig fordeling af den skattepligtige 

indkomst er beskrevet i SKM 2006.105SR. Her er der tale om en situation, hvor der på et år havde 

været flere ind - og udtrædelser af en koncern. Konklusionen var i overensstemmelse med 

ovenstående, at der skulle udarbejdes perioderegnskaber for alle de tre perioder som situationen 

drejede sig om, fordi koncernforbindelsen i løbet af året havde været afbrudt. 

De skattemæssige værdier og valg af periodiseringsprincipper der er valgt ved opgørelsen af den 

første indkomstopgørelse skal anvendes ved opgørelsen af de øvrige indkomstopgørelser for den 

resterende del af indkomståret25. Denne bestemmelse har derfor ved køb og salg den betydning, at 

den købende koncern er bundet af de periodiseringsprincipper m.v., som den sælgende koncern har 

fastlagt for den første indkomstperiode af det indkomstår, hvor handlen foregik. Den købende 

koncern kan derfor være tvunget til at opretholde lagerprincippet ved hensættelse til tab på 

debitorer, hvis det er det princip som den sælgende koncern har valgt. Der er ikke særlige regler i de 

tilfælde hvor realisationsprincippet anvendes, da der ikke sker en realisation af aktiver i selskabet 

som følge af, at tilknytningen til en koncern etableres eller afbrydes. Der kan dog jf. 

kursgevinstloven ansøges om et principskifte, hvis den købende koncern foretrækker et andet 

princippet skal anvendes, men dette vil imidlertid først være gældende for de efterfølgende 

indkomstår. De øvrige selskaber i den købende koncern kan godt anvende et andet princip, da 

reglerne ikke indeholder krav om, at sambeskattede selskaber skal periodisere indkomst efter 

samme principper. Valgene træffes derimod i de enkelte selskaber i sambeskatningen. Den 

                                                      
24 SEL § 31 stk. 3, 3 pkt. 
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sælgende koncerns øvrige skattemæssige valg er også bindende for den købende koncern. Et 

eksempel på skattemæssige valg, som er bindende for den købende koncern, er situationen hvor der 

er mulighed for at aktivere eller straksafskrive visse typer af omkostninger. Såfremt den sælgende 

koncern vælger at aktivere omkostningerne kan den købende koncern ikke omgøre dette valg. 

Herudover kan det også være valget mellem anvendelse af faktureringsprincippet eller 

produktionsprincippet på posten igangværende arbejder. 

 

Generelt om afskrivninger i sambeskatningen  

Til beregning af de skattemæssige afskrivninger ved udarbejdelse af delårsopgørelser skal SEL § 

31, stk. 3, pkt. 2. benyttes: 

 

” Skattemæssige afskrivninger, herunder straksfradrag efter afskrivningslovens § 18, kan 

maksimalt foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår.” 

 

Det kan udledes, at selskaber ved ændring af koncernforbindelsen og deraf afledt krav om 

udarbejdelse af delårsopgørelse, ved beregning af skattemæssige afskrivninger skal foretage 

forholdsmæssige afskrivninger i forhold til et kalenderår (12 måneder). Årsagen til kravet skyldes, 

at der ikke skal være mulighed for at foretage et helt års afskrivninger både ved udarbejdelse af 

delårsopgørelse i den sælgende koncern og efterfølgende ved udarbejdelse af delårsopgørelse i den 

købende koncern. Ovenstående bestemmelse om beregning af forholdsmæssige skattemæssige 

afskrivninger gælder kun i de tilfælde, hvor flere delårsopgørelser skal medregnes for samme 

indkomstår hos to eller flere koncerner. Såfremt et selskabs indkomstår, afsluttes samtidig med 

overdragelsen til en anden koncern, kan der sagtens afskrives efter de almindelige regler jf. SEL § 

10, stk. 5, pkt. 3. Indkomstperioden, der medregnes hos den sælgende koncern, udgør derfor hele 

det overdragne selskabs indkomstår og derfor er det ikke nødvendigt at foretage forholdsmæssige 

skattemæssige afskrivninger. 

 

Ifølge bemærkningerne til lovforslag 121 ønskes der med reglerne om delårsindkomst, at 

opdelingen af indkomsten ikke fører til, at den samlede skattepligtige indkomst, bliver væsentlig 

anderledes, end hvis selskabet ejerforhold ikke var ændret i løbet af indkomståret. Dette betyder, at 

samme udgift eller samme indtægt, ikke skal fradrages/indtægtsføres to gange i samme indkomstår. 

                                                                                                                                                                                
25 SEL § 31, stk. 3, 4. pkt. 
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For skattemæssige afskrivninger får det den betydning, at der for et selskab der sælges 1/7 kun kan 

afskrives med 12,5 % af saldoen fra 1/1 (forudsat et 12 måneders indkomstår) på eksempelvis 

driftsmidler. Dette får endvidere den betydning, at saldoværdien efter afskrivninger pr. 1/7 skal 

benyttes som primo værdi for 2. halvår for den købende koncern. Generelt kan det siges jf. SEL § 

31 stk. 3, 3 pkt. at:  

 

”De skattemæssige værdier og valg af periodiseringsprincipper m.v. der er lagt til grund ved 

indkomstopgørelsen på dette tidspunkt anvendes ved indkomstopgørelsen for den resterende del af 

indkomståret”. 

 

Såfremt der erhverves et datterselskab i sambeskatningen sker der begrænsninger i de 

skattemæssige afskrivninger. Begrænsning er størst for aktiver, der saldoafskrives. Såfremt der er 

tilgange i perioden efter erhvervelsen er forskellen på afskrivningerne endnu større. For alle 

aktiverne der afskrives lineært sker der kun begrænsning af de skattemæssige afskrivninger, når der 

er tilgange i perioden efter erhvervelsen af datterselskabet. For at optimere de skattemæssige 

afskrivninger ved erhvervelse af et datterselskab kan den købende koncern overveje køb af 

aktiviteten i det pågældende selskab frem for køb af aktierne. I sådan et tilfælde vil den købende 

koncern kunne opnå fulde skattemæssige afskrivninger på de erhvervede aktiver. Køb af aktivitet i 

stedet for køb af aktier kan have yderligere skattemæssige konsekvenser for både sælger og køber.  

 

Princip for opgørelse af omsætningsaktiver 

Der findes forskellige principper for beskatning af aktiver og gæld i indkomstopgørelsen.  

 

Det er ikke et must, at alle selskaber i koncernen anvender samme principper til opgørelse af 

indkomsten. Der kan derfor være forskellige opgørelsesmetoder i alle selskaberne. Det er muligt for 

selskaberne, fra indkomstårets begyndelse at ændre opgørelsesprincip – mere om det senere i dette 

afsnit. 

 

Med virkning fra indkomståret 2010 og frem, er principperne for selskabernes skattemæssige 

opgørelse af gevinst og tab på fordringer ændret. De nye regler betyder, at der for nogle bestemte 

fordringer skal anvendes lagerprincippet, og at der for andre fordringer kan vælges lagerprincippet.  
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De to opgørelsesprincipper der kan anvendes er lagerprincip og realisationsprincip. Disse to 

principper er kort beskrevet i det nedenstående. 

 

Lagerprincip 

Hovedreglen, fra indkomståret 2010, for opgørelse og beskatning af selskabers skattemæssige 

gevinst og tab på fordringer er lagerprincippet. Beskatning beregnes på baggrund af forskellen i 

værdien primo og ultimo indkomståret. Det skal dog nævnes, at der gælder særlige regler for 

varedebitorer og koncernfordringer. Endvidere gælder der særlige regler for fradrag for tab på 

koncernfordringer26.   

 

Ved anvendelse af lagerprincippet sker der som sagt beskatning af gevinster og tab på grundlag af 

værdien ved begyndelsen af indkomståret og værdien ved udgangen af indkomståret. Såfremt et 

aktiv bliver solgt i løbet af året, er det salgssummen der skal anvendes som ”ultimoværdi”. Det 

betyder, at der skal betales skat af forskelsværdien fra primo til ultimo henholdsvis gives fradrag for 

tab, selvom aktivet ikke er solgt.  

Som ovenfor nævnt er der fordringer, hvor der kan vælges lagerprincip. Disse fordringer er blandt 

andet varedebitorer og koncernfordringer. 

 

Realisationsprincip 

Ved anvendelse af realisationsprincippet medregnes årets realiserede kursgevinster og -tab på 

finansielle fordringer, fx obligationer og aktier, i resultatopgørelsen og i balancen. Kursgevinster og 

-tab på et finansielt aktiv realiseres i forbindelse med et salg til en pris, som er forskellig fra den 

oprindelige købspris. For obligationers vedkommende realiseres kursgevinster og -tab også i 

forbindelse med indfrielse eller udtrækning, hvorved obligationen ophører med at eksistere og 

erstattes af kontanter. 

 

Debitorer og koncernfordringer27
  

På debitorer og koncernfordringer skal selskaberne fortsat benytte realisationsprincippet. Der er dog 

med de nye regler mulighed for at vælge lagerprincippet for hver enkelt gruppe af disse fordringer. 

Såfremt lagerprincippet vælges, skal princippet omfatte alle fordringer der indgår i den valgte 

                                                      
26 PWC – Nye regler for selskabers beskatning af fordringer 
27 PWC – Nye regler for selskabers beskatning af fordringer 
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gruppe. Ændringen af reglerne har størst betydning for debitorerne, da der nu kan opnås tabsfradrag 

før tabet er konstateret og endeligt kan opgøres. 

 

Før ændringen af principper for opgørelse af tab/gevinst på varedebitorer og koncernfordringer, 

anvendte selskaber ofte lagerprincippet på valutakursændringerne på udenlandske fordringer, mens 

realisationsprincippet skulle anvendes på den underliggende fordring. Fremadrettet skal der, såfremt 

realisationsprincippet vælges, på udenlandske fordringer anvendes realisationsprincip både på 

valutakursændringen og den underliggende fordring.  

 

Debitorer 

Hovedreglen for opgørelsesprincippet for debitorer er realisationsprincippet. Dette betyder at 

selskabet først kan fratrække et tab, når tabet er konstateret og endeligt kan gøres op. I særlige 

tilfælde, hvor der f.eks. er indtrådt betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, 

bobehandling, debitors forsvinden m.v. kan fordringen efter konkret vurdering skønnes at være tabt 

og dermed kunne fradrages med det samme. Skat kan dog altid kræve dokumentation for størrelsen 

af det forventede tab. Selskabets eller revisors vurdering at tabets størrelse er som udgangspunkt 

ikke tilstrækkeligt til at der kan opnås tabsfradrag.  

 

Som ovenfor beskrevet har den nye regel åbnet op for, at der på debitorer kan anvendes 

lagerprincip. Valg af anvendelse af det skattemæssige lagerprincip medfører, at indregning af et tab 

på fordringen ikke er betinget af at tabet er konstateret. Der er med lagerprincippet åbnet op for, at 

selskabet skattemæssigt løbende kan fradrage tab på varedebitorer, uden at tabet er konstateret eller 

indtræden af særlige tilfælde som beskrevet oven for. Såfremt lagerprincippet vælges, skal hver 

enkelt fordring, på baggrund af konkret vurdering af hver enkelt debitors betalingsevne ultimo året, 

individuelt værdiansættes. 

 

Koncernfordringer 

Uanset om der anvendes lagerprincip eller realisationsprincip, kan tab på koncernfordringer som 

udgangspunkt ikke fradrages hos kreditorselskabet. En gevinst på den modsvarende gæld vil 

tilsvarende heller ikke medføre skattepligt hos debitor. 
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Ved valg af lagerprincippet, kan selskabet med fordringen risikere, at der på fordringen 1. år 

opgøres et ikke fradragsberettiget tab, hvorefter der 2. år opnås en skattepligtig gevinst på grund af 

en opskrivning. 

 

Ovenstående kan vises med følgende eksempel28  

 

1. år 

Et selskab vælger at anvende lagerprincippet for opgørelse af koncernfordringer. Efterfølgende 

værdiansættes koncernfordringen under kurs pari. Der opstår et ikke fradragsberettiget tab. 

 

2. år.  

Koncernfordringen værdiansættes eller indfries til kurs pari i år 2. Da fordringen i år 1 blev 

værdiansat under kurs pari, vil der i året være sket en opskrivning. Opskrivningen vil her være 

skattepligtig. 

 

Ændring af principper 

Fælles for de ovenfor gennemgåede principper for opgørelse af ultimoværdien i 

indkomstopgørelsen er, at primoværdien andet indkomstår, skal være den samme som 

ultimoværdien året før. 

 

Ændring af opgørelsesmetode fra realisationsprincip til lagerprincip for varedebitorer og 

koncernfordringer kan vælges uden forudgående meddelelse til Skat. Valget skal dog senest træffes 

ved indsendelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvor ændringen for opgørelsesprincippet 

ønskes. Efter første valg af anvendelse af lagerprincippet som opgørelsesmetode, kan 

opgørelsesmetoden kun ændres efter tilladelse fra Skat. 

 

 

                                                      
28 PWC – Nye regler for selskabers beskatning af fordringer 
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Underskud 

Underskud i og uden for sambeskatning kan for mange virke svær at holde styr på. Vi vil derfor i 

følgende afsnit forsøge at simplificere regelsættet omkring anvendelse af underskud. 

 

Den største fordel med sambeskatningsreglerne er selvfølgelig, at de giver mulighed for at overføre 

underskud fra et selskab til modregning i overskud fra koncernforbundne selskaber. 

Koncernforbundne selskaber kan derfor anvende underskud fra et underskudsgivende selskab til at 

nedbringe overskuddet i et andet selskab. Derved opnår koncernen at blive nettobeskattet i stedet 

for at skulle beskattes af alle overskud samt at underskuddene først kunne anvendes når de 

underskudsgivende selskaber selv kunne benytte deres egne underskud.  

 

Baggrunden for anvendelse af underskud 

Fordeling af underskud i sambeskatningen er reguleret i SEL § 31, stk. 2. Reglen kan opdeles i 

følgende dele: 

 

1. ” 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.”  

 

2. ”Underskud i et fast driftssted kan kun modregnes i andre selskabers indkomst, hvis 

reglerne i den fremmede stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er 

hjemmehørende, medfører, at underskud ikke kan medregnes ved beregningen af selskabets 

indkomstopgørelse i den fremmede stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er 

hjemmehørende, eller hvis der er valgt international sambeskatning efter § 31 A.  

 

3. ”Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt selskab er modregnet 

fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstperioder.”  

 

Er sambeskatningsindkomsten positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt mellem de 

overskudsgivende selskaber.  
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Er sambeskatningsindkomsten for et indkomstår negativ, fordeles underskuddet 

forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos det pågældende 

selskab til modregning for efterfølgende indkomstår.” 

 

4. ”Underskud i et selskab vedrørende perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i 

overskud i det pågældende selskab.”  

 

5. ”Ved fremførsel af underskud modregnes de ældste underskud først.”  

 

6. ”Underskud i et selskab vedrørende tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et 

andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber 

har været sambeskattet og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.” 

 

Vi har i det efterfølgende gennemgået ovenstående bestemmelse og forsøgt at belyse mulighederne 

og begrænsningerne i denne omkring anvendelsen af underskud i sambeskatningen. (Vi har ikke 

gennemgået punkterne i numerisk rækkefølge). 

 

Ad. 1) ” 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. 

 

Reglen klarlægger at hele indkomstårets skattepligtige indkomst, i de selskaber hvor alle 

aktierne/anparterne enten ejes direkte eller indirekte af en koncern i et helt indkomstår, skal indgå i 

sambeskatningsindkomsten. Som også tidligere nævnt, er det hele den skattepligtige indkomst der 

skal indregnes, selvom der ikke er 100 % ejerskab. I afsnittet om national sambeskatning er dette 

gennemgået yderligere. 

 

Ad. 2) ”Underskud i et fast driftssted kan kun modregnes i andre selskabers indkomst, hvis reglerne 

i den fremmede stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, medfører, at 

underskud ikke kan medregnes ved beregningen af selskabets indkomstopgørelse i den fremmede 
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stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, eller hvis der er valgt 

international sambeskatning efter § 31 A.  

 

Ovenstående regel er til for at forhindre, at de udenlandske selskaber kan opnå fradrag for det 

underskud der er opstået i den danske filial både i Danmark og i det udenlandske selskabs hjemland. 

Såfremt der er valgt international sambeskatning i koncernen, kan et samlet underskud opnået i det 

udenlandske selskab, som har filial i Danmark, modregnes i indkomsten hos de øvrige 

sambeskattede selskaber. Dette er nærmere gennemgået i afsnittet om international sambeskatning. 

 

I reglerne omkring fordeling af over- og underskud er der nogle grundlæggende regler der er 

gældende, uanset hvilke resultater koncernen leverer. Herunder har vi nævnt to af de 

grundlæggende regler for at kunne forstå bestemmelsens resterende regler. 

 

Den første grundlæggende regel står i SEL § 31, stk. 2, 6. pkt.: 

 

Ad. 4 ”Underskud i et selskab vedrørende perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i 

overskud i det pågældende selskab”. 

 

Reglen præciserer, at de underskud der eventuelt er opstået i perioden inden selskabet indtræder i 

sambeskatningen, kun kan benyttes af selskabet selv. Derved kan disse underskud ikke modregnes i 

den samlede sambeskatning. Det betyder, at selskabet selv skal modregne disse underskud i 

fremtidig overskud. Derfor er det vigtigt, at selskabet selv fører regnskab med, hvor meget 

underskud der hidrører fra før sambeskatningen. 

 

De enkelte selskaber er nødt til at føre regnskab med underskud fra før sambeskatningen. Disse 

underskud kaldes særunderskud og subsambeskatninger. Særunderskud og 

subsambeskatningsunderskud vil typisk opstå ved tilkøb af nye selskaber. Underskudsfordelingen i 

særunderskud, subsambeskatningsunderskud og sambeskatningsunderskud skal anvendes, hvis der 

sælges selskaber ud af koncernen. Hvert selskab vil tage deres fremførselsberettigede underskud 

med i en eventuel ny sambeskatning. I den nye sambeskatning er det fremførselsberettigede 

underskud ændret til et særunderskud. Dette skyldes, at det gamle subsambeskatningsunderskud 
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eller sambeskatningsunderskud er optjent før den nye sambeskatning og derved blevet til et 

særunderskud.  

 

Den anden grundliggende regel omkring anvendelse af underskud findes i SEL § 31, stk. 2, 7. pkt.: 

 

Ad. 5. ”Ved fremførsel af underskud modregnes de ældste underskud først.” 

 

Reglen er lavet som en praktisk rækkefølge, hvorved lovgiver har bestemt, at underskud fra 

tidligere indkomstår er det første underskud, der skal modregnes i det pågældende indkomstårs 

overskud. Bestemmelsen skal anvendes som en hovedregel, som regulerer brugen af alle 

fremførselsberettigede underskud. 

 

Årets overskud- og underskudsfordeling i sambeskatningen 

Efter ovenstående gennemgang af de grundlæggende regler for anvendelse af underskud vil vi 

herunder beskrive de specifikke principper for over- og underskudsfordeling i sambeskatningen.  

 

Den første specifikke regel findes i SEL § 31, stk. 2, 3. pkt.: 

 

Ad. 3 ”Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt selskab er modregnet 

fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstperioder.” 

 

SEL § 31, stk. 2, 1. pkt., beskriver hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres som summen af 

hvert enkelt selskabs skattepligtige indkomst. Dette ændrer SEL § 31, stk. 2, 3. pkt. imidlertid da 

selskaberne skal modregne egne fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstår inden 

der kan ske sammenlægning af indkomst for hvert enkelt selskab. I praksis betyder dette, at 

sambeskatningsindkomsten først skal opgøres efter, hvert selskab har modregnet egne 

særunderskud fra tidligere indkomstår. Særunderskud vil som tidligere beskrevet typisk være 

underskud, som er opstået inden selskabet indtrådte i sambeskatningen, samt underskud opstået 

under eventuelle tidligere subsambeskatninger i koncernen. 
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Efter underskudsmodregning af særunderskud og eventuelle subsambeskatningsunderskud skal 

principperne fra SEL § 31, stk. 2, 1. pkt. benyttes, hvor sambeskatningsindkomsten opgøres som 

summen af hvert enkelt selskabs skattepligtige indkomst. Den ønskede fordelingsmetode finder vi i 

SEL § 31, stk. 2, 4. og 5. pkt.: 

 

Ad. 3 ”Er sambeskatningsindkomsten positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt mellem de 

overskudsgivende selskaber. Er sambeskatningsindkomsten for et indkomstår negativ, fordeles 

underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos det 

pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår.” 

 

Ovenstående betyder, at først når de tidligere gennemgåede regler for anvendelse af underskud er 

benyttet, skal indkomsterne i de enkelte selskaber summeres op til en samlet 

sambeskatningsindkomst for hele sambeskatningskredsen. Såfremt der er underskud i et eller flere 

af de sambeskattede selskaber i indkomståret, vil underskuddene blive fordelt i de øvrige 

koncernselskabers positive indkomster. Først efter fordelingen sker der egentlig overførsel af 

underskud i året mellem koncernselskaberne. Er indkomsten efter modregning af tidligere års 

underskud og årets sambeskatningsunderskud stadig positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt 

mellem de overskudsgivende selskaber29. Er indkomsten i stedet negativ fordeles underskuddet 

forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos de enkelte selskaber til 

modregning i efterfølgende indkomstår. Det er præciseret i SEL § 31, stk. 2, 5. pkt., at underskud 

skal fordeles mellem de underskudsgivende selskaber, og at underskuddene skal tilskrives hvert 

enkelt selskab. Det er derfor vigtigt, at fordelingen af underskud bliver foretaget korrekt, da 

sambeskatningskredsen derved får klarlagt, hvilke selskaber underskuddene tilhører til brug for 

modregning af underskud i de efterfølgende indkomstår. Den korrekte underskudsfordeling er 

ligeledes vigtig, såfremt koncernen vælger at sælge et eller flere af disse underskudsselskaber, da 

sambeskatningsunderskuddet derved tilhører dem, og de dermed tager deres andel med ud af 

sambeskatningen. 

 

 

 

 

                                                      
29 SEL § 31, stk. 2, 4. og 5. pkt 
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Som afslutning på bestemmelserne om underskudsfremførsel anvendes SEL § 31, stk. 2, 8. pkt.:  

 

Ad. 6 "Underskud i et selskab vedrørende tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et 

andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har 

været sambeskattet og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt." 

 

Ovenstående bestemmelse betyder, at de sambeskattede selskabers uudnyttede underskud fra 

tidligere indkomstår under sambeskatningen kan fremføres og modregnes i fremtidige positive 

sambeskatningsindkomster. Det er dog en forudsætning, at modregning af underskud fra et andet 

selskab, der er opstået i et tidligere indkomstår, at de omtalte selskaber har været sambeskattet i det 

indkomstår hvor underskuddet opstod. Er dette ikke tilfældet, kan modregning som tidligere 

beskrevet ikke ske. Derved opstå muligheden for subsambeskatninger som tidligere beskrevet. 

Årsagen hertil er, at selskaberne efter de nugældende regler om ind- og udtræden af sambeskatning, 

er afhængig af moderselskabets bestemmende indflydelse i henhold til SEL § 31 C. 

Sambeskatningskredsen kan ændre sig fra et indkomstår til et andet i takt med, der købes og sælges 

selskaber i koncernen. Sambeskatningskredsen kan derved udvides eller indsnævres med et eller 

flere selskaber som følge af køb eller salg af datterselskaber. Den eksisterende sambeskatning før 

tilkøb af nye datterselskaber anses derfor for en subsambeskatning. Det betyder, at underskud 

opstået under den tidligere sambeskatning (inden køb af nye datterselskaber) kun kan anvendes til 

modregning i fremtidige overskud fra de selskaber, der deltog i den tidligere sambeskatning. 

Koncernen har derfor ikke mulighed for at tilkøbe overskudsgivende selskaber for at disse skal 

kunne benytte sambeskatningskredsens underskud. 

 

Den generelle regel om anvendelse af underskud i SEL § 31, stk. 2, 7. pkt. bestemmer, at de ældste 

underskud skal anvendes først, derfor prioriteres underskuddene i en ældre subsambeskatning 

ligeledes forud for modregning af underskud i den nye sambeskatning.  

Hvis de øvrige sambeskattede selskaber har underskud til fremførsel fra tidligere indkomstår, 

modregnes de ældste underskud først. Dette forudsætter at sambeskatningsindkomsten for året er 

positiv efter modregning af tidligere særunderskud eller subsambeskatningsunderskud. For at 

selskaber kan anvende tidligere års underskud i sambeskatningen, forudsættes det at selskabet selv 

var med i sambeskatningen på det pågældende tidspunkt, hvor underskuddet opstod. Dette 

understreges i SEL § 31, stk. 2, 8. pkt., da det bestemmes, at underskud kun kan modregnes i 
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overskud, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har været 

sambeskattet.  Det er vigtigt, at koncernerne er opmærksomme på at tidligere underskud ikke 

længere kan indgå i sambeskatningen, hvorfor det pågældende selskabs underskud ikke længere kan 

modregnes i overskud hos de selskaber, der er tilbage i sambeskatningskredsen. Det vil sige, at 

selskabet tager sine individualiserede underskud med ud af sambeskatningen og udelukkende kan 

anvende disse underskud i egne overskud i de efterfølgende indkomstår. Underskuddene skifter 

karakter fra at være sambeskatningsunderskud til at være særunderskud efter udtræden af 

sambeskatningen. Bestemmelsen beskriver endvidere, at der vil være tale om særunderskud, såfremt 

sambeskatningen har været afbrudt og efterfølgende er genoptaget. Denne situation kan forekomme, 

hvis en koncern frasælger et datterselskab, og den bestemmende indflydelse overgår til køber, men 

handlen går tilbage evt. på grund af manglende betalingsevne fra købers side. Datterselskabet vil 

herefter igen blive inddraget i den tidligere sambeskatning, men sambeskatningen har været afbrudt 

i den periode hvor den bestemmende indflydelse lå hos køber. Denne Fortolkning er bekræftet af 

Skatterådets bindende svar SKM.2006.772.SR.  

 

I ovenstående er der nævnt 3 former for underskud. Underskuddene er nærmere beskrevet i det 

nedenstående: 

 

Særunderskud 

Underskud der er opstået inden indtræden i en sambeskatning. Disse underskud kan alene anvendes 

af selskaber, som har realiseret underskuddet. 

 

Subsambskatningsunderskud 

Underskud der er opstået i en ældre sambeskatningskreds. Disse underskud kan alene anvendes af 

de selskaber, der deltog i den pågældende sambeskatningskreds. Sambeskatningskredsen er nu en 

subsambeskatning i den større overordnede sambeskatning. 

 

Sambeskatningsunderskud 

Underskud der er opstået i en overordnet sambeskatningskreds kan anvendes af alle selskaber i 

sambeskatningen, som indgik i sambeskatningskredsen i det indkomstår hvor underskuddene blev 

realiseret. 
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Underskudsmodregningsrækkefølgen 

Det er vigtigt for alle selskaberne i sambeskatningen af få identificeret hvilke underskud de selv og 

andre har oparbejdet i relation til underskudsmodregningsrækkefølgen. Vi har i nedenstående 

skitseret hvordan underskudsmodregningsrækkefølgen korrekt skal opgøres. 

 

I henhold til SEL § 31, stk. 2 opstilles i følgende underskudsmodregningsrækkefølge: 

 

1. Først anvendes egne oparbejdede underskud fra tidligere indkomstår: 

a. Egne særunderskud 

b. Egne subsambeskatningsunderskud eller resterende subsambeskatningsunderskud 

c. Egne sambeskatningsunderskud eller resterende sambeskatningsunderskud 

2. Herefter anvendes underskud for det pågældende indkomstår for sambeskatningskredsen. 

3. Til sidst anvendes tidligere års sambeskatningsunderskud fra sambeskatningskredsen 

a. Subsambeskatningsunderskud 

b. Overordnet sambeskatningsunderskud 

 

Det skal bemærkes, at såfremt sambeskatningskredsens underskud til fremførsel fra tidligere 

indkomstår overstiger dette indkomstårs positive sambeskatningsindkomst, modregnes de ældste 

underskud først og resten fordeles forholdsmæssigt. 

 

Ovenstående underskudsmodregningsrækkefølge skal ses i sammenhæng med de to generelle regler 

i SEL § 31, stk. 2, 6.-7. pkt. som blev gennemgået tidligere: 

 

• De ældste underskud skal anvendes først 

• De underskud der er opstået før et selskabs indtræden i sambeskatningen kun kan fremføres 

til modregning i dette selskabs egen indkomst i det efterfølgende indkomstår. 

 

Ovenstående gælder også for underskud der er opstået i en subsambeskatning. Disse underskud kan 

ligeledes kun anvendes af de subsambeskattede selskaber. Derfor kan et selskab kun anvende et 

andet selskabs underskud, hvis selskaberne er sambeskattet i det pågældende indkomstår, hvor 

underskuddet er realiseret. 
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Hvis sambeskatningsindkomsten efter underskudsmodregningen bliver positiv, er det bestemmelsen 

om forholdsmæssig fordeling af positiv sambeskatningsindkomst i SEL § 31, stk. 2, 4. pkt. der skal 

anvendes. Såfremt indkomsten er positiv efter anvendelse af alle underskud i 

sambeskatningskredsen, er det ovenstående bestemmelse der bestemmer, at den positive indkomst 

fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. 

 

Herunder følger et eksempel på anvendelse af underskudsmodregningsrækkefølgen: 

 

Moderselskabet M ejer datterselskabet D1 med 100 %. Moderselskabet M ejer ligeledes 

datterselskabet D2 med 100 %, som så igen ejer datterselskabet DD2 med 100 %. 

 

Alle selskaberne er danske og følger kalenderåret. 

M og D1 har været sambeskattet siden 1. januar 2007. 

D2 og DD2 har ligeledes været sambeskattet siden 1. januar 2007. 

M, D1, D2 og DD2 har været sambeskattet siden 1. januar 2009 som følge af reglerne om 

obligatorisk national sambeskatning. 

 

 
Figur 5 – Overordnet sambeskatning og subsambeskatninger 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I det ovenstående vil underskud for 2007 og tidligere være særunderskud fra tidligere 

indkomstperioder. Dette underskud kan kun anvendes af selskaberne selv. Underskud fra 2007 til 

2009 vil være subsambeskatningsunderskud, som kun kan anvendes af disse to selskaber der indgik 
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i sambeskatningen. Underskuddene for 2009 og frem er sambeskatningsunderskud som kan 

anvendes af alle i sambeskatningskredsen. 

 

Ved udnyttelse af underskud fra underskudsgivende koncernselskaber, skal moderselskabet 

forpligte sig at betale et beløb svarende til skatteværdien af det modregnede underskud jf. SEL § 31 

stk. 6 til underskudsselskabet. De selskaber mv., som får betalt skatten af moderselskabet, eller som 

har haft mulighed for at modregne overskuddet i underskud fra et andet selskab i koncernen, 

forpligter sig til administrationsselskabet til at betale et beløb svarende til den betalte indkomstskat 

og skatteværdien af underskudsudnyttelsen jf. SEL § 31 stk. 6. 

 

Eksempel på underskudsmodregningsrækkefølgen 

En koncern består af 4 selskaber (S1, S2, S3, S4). Da selskaberne opfylder kravene jf. SEL § 31C 

skal selskaberne sambeskattes. 

 

S1 og S2 har været sambeskattet siden 1. januar 2006 

S3 og S4 har været sambeskattet siden 1. januar 2008 

S1, S2, S3 og S4 har været sambeskattet siden 1. januar 2009 

 

Underskuddene som selskaberne i koncernen har fremført fra tidligere år ses i nedenstående tabel: 

Selskab 2005 2006 2007 2008 2009 I alt 

S1 -200 0 0 0 -600 -800 

S2 0 0 0 0 0 0 

S3 0 0 -500 -600 -200 -1.300 

S4 0 0 -200 -200 -100 -500 

      -2.600 

Tabel 1 - Fremførte underskud primo 2010 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det underskud som S1 har fremført fra 2005 samt de underskud S3 og S4 har fremført fra 2007 er 

særunderskud, da underskuddene er opstået i indkomstperioder før sambeskatning. 

Særunderskuddene kan kun anvendes af de selskaber som selv har oparbejdet underskuddet. S3 og 

S4 blev sambeskattet fra indkomståret 2008, hvorfor deres underskud fra 2008 er 

subsambeskatningsunderskud, som kun kan anvendes af disse to selskaber. 
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I næste tabel ses sambeskatningsindkomsten for året samt rækkefølgen for 

underskudsmodregningen: 

Selskab Indkomst til 

sambeskatning 

Særunderskud 

tidligere år 

Egne 

sambeskatnings-

underskud 

tidligere år 

Indkomst 

herefter 

Fordeling 

af over-

/underskud 

for året 

Indkomst 

herefter 

Subsam-

beskatnings-

underskud 

tidligere år 

Sam-

beskatnings-

underskud 

tidligere år 

Til 

beskatning 

S1 -200 0 0 -200 200 0 0 0 0 

S2 400 0 0 400 -58 342 0 -342 0 

S3 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 

S4 1.500 -200 -300 1.000 -142 858 -600 -258 0 

I alt 1.800 -300 -300 1.200 0 1.200 -600 -600 0 

Tabel  2 – Rækkefølgen for underskudsmodregning i sambeskatningsindkomsten 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ovenfor ses det at S3 først anvender eget særunderskud på 100 fra 2007 til modregning i 

egen skattepligtig indkomst for året. Ligeledes gælder det for S4 at eget særunderskud på 200 fra 

2007 anvendes først, hvorefter S4 anvender egne sub- og sambeskatningsunderskud for henholdsvis 

2008 og 2009 på i alt 300. S1 har som det ses i ovenstående tabel opnået underskud i året. Dette 

underskud for indkomståret fordeles forholdsmæssigt ud på de overskudsgivende selskaber: 

(Samlet underskud for året/samlet overskud for året) x overskudsgivende selskabsoverskud. 

 

S4 har subsambeskatningsunderskud fra S3 på 600 fra 2008 som modregnes. Da der fortsat er 

positiv indkomst i sambeskatningen for 2010, kan der modregnes i det underskud der er fremført for 

den periode hvor alle selskaberne har været sambeskattede. Det samlede underskud fra 2009 

overstiger det resterende overskud fra 2010, hvorfor underskuddet anvendes forholdsmæssigt. Det 

resterende underskud fremføres til senere modregning. 

 

Det ses i nedenstående tabel, at der er et samlet underskud til fremførsel på 800. 

Selskab 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I alt 

S1 -200 0 0 0 -150 0 -350 

S2 0 0 0 0 0 0 0 

S3 0 0 -400 0 -50 0 -450 

S4 0 0 0 0 0 0 0 

       -800 

Tabel 3 - Fremførte underskud ultimo 2010 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som vi har skrevet tidligere i opgaven, er det vigtigt at individualisere underskud til fremførsel. 

Årsagen her til er blandt andet, at såfremt der skulle ske det, at et eller flere af selskaberne udtræder 
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af sambeskatningen, så skal det være muligt for dette selskab at trække sig med egne fremførte 

underskud til senere modregning. 

 

 

Betaling af acontoskat mv. 

Betaling af acontoskat: 

Den ordinære acontoskat er en løbende indbetaling af selskabsskatten i indkomståret. Betalingen i 

koncernen opkræves hos administrationsselskabet to gange årligt i to lige store rater – den 20/3 og 

den 20/11. Fordelen ved indbetalingen af acontoskatten er, at selskaberne kan spare restskattetillæg 

når den endelige indkomstskat opgøres. Måden de ordinære acontoskatter beregnes på er 50 % af de 

3 seneste års indkomstårs indkomstskat for den sambeskattede koncern. Såfremt den ordinære 

acontoskat udgør mindre end 2.000 kr. opkræves den ikke.30 For de selskaber der ikke har eksisteret 

i mere end 2 indkomstår opkræves der ikke ordinær acontoskat. Som hovedregel beregnes der ikke 

ordinær acontoskat i datterselskaberne. Datterselskaberne foretager ligeledes som hovedregel ikke 

frivillige indbetalinger af acontoskat. En undtagelse hertil er dog et datterselskab der ikke ved det 

seneste indkomstår indgik i sambeskatningen jf. SEL § 29 A, stk. 3. Dette selskab vil indgå i 

indslusningsordningen og kan på almindeligvis også foretage frivillige indbetalinger jf. SEL § 29 A, 

stk. 4. Indbetalinger der er foretaget af datterselskab i indslusningsordningen samt acontoskatter der 

fejlagtigt er indbetalt af sambeskatningsselskaber overføres til administrationsselskabet31.   

 

Nedsættelse af den ordinære acontoskat 

Såfremt det forventes at indkomstforholdene i sambeskatningskredsen vil afvige væsentligt fra 

beregningsgrundlaget for den ordinære acontoskat efter SEL § 29 A, stk. 2 eller 4, kan der 

indsendes forespørgsel til SKAT om nedsættelse af den ordinære acontskat. I forespørgslen skal der 

oplyses omkring de ændrede indkomstforhold. Anmodningen skal jf. SEL § 29 C fremsættes 

overfor SKAT inden 3 uger efter modtagelse af indbetalingskortene32.  

 

                                                      
30 Sambesaktning 2009/10 s. 468 
31 Sambeskatning 2009/10 s. 94 
32 Sambeskatning 2009/10 s. 475 og 476 
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Fordeling af acontoskat og frivillig indbetaling 

Under behandlingen af lovforslag nr. L 121 (2004/05-2) opstod der spørgsmål omkring tidspunktet 

for hvordan og hvornår de øvrige sambeskatningsselskaber skulle forpligte sig til betaling af deres 

del af acontoskatten, de frivillige indbetalinger samt betaling af restskatter. Som svar på 

spørgsmålene 68-70 og lovforslag nr. L 121 (2004/05-2) – bilag 16, 18 og 35 var det 

skatteministerens opfattelse at forpligtelsen hos de øvrige selskaber i sambeskatningen til 

indbetaling af ordinær acontoskat faldt sammen med tidspunktet for administrationsselskabets 

indbetalingsfrist den 20/3 og den 20/1133. Fordelingen af de ordinære acontoskatter mellem de 

sambeskattede selskaber fastsættes på baggrund af hver enkelt datterselskabs gennemsnitlige 

indkomstskat for de seneste 3 år. Ved den frivillige indbetaling af acontoskat forpligter 

datterselskaberne sig til betaling af deres respektive andel inden den 20/3 og den 20/11. Fordelingen 

af den frivillige acontoskat sker på baggrund af hvert enkelt selskabs forventede resultat. Hvert 

enkelt selskab forpligter sig til betaling af restskatten og restskattetillæg på det tidspunkt hvor 

afregningen finder sted i administrationsselskabet. 

 

 

Konkurs i en sambeskatning 

Hvis et sambeskattet selskab tages under konkursbehandling udgår det af sambeskatningen med 

virkning fra starten af det indkomstår, hvori konkursdekretet er afsagt af skifteretten34. Dette 

medfører, at det konkursramte selskab ikke skal udarbejde delåropgørelse, da konkursen foregår 

med tilbagevirkende kraft. 

Selskabets eventuelle underskud fra konkursåret kan ikke medtages i sambeskatningskredsen og 

derved ikke udnyttes af de andre sambeskattede selskaber. Selskabets udtræden af sambeskatningen 

betyder herudover at eventuelle fremførte skattemæssige underskud, som ikke er udnyttet i 

sambeskatningen senest i året før konkursåret, bortfalder helt. Adgangen til at anvende disse 

underskud til modregning i indkomst i de øvrige sambeskattede selskaber frafalder derfor i 

konkursåret. Sambeskatningskredsen har dermed ikke længere ret til disse underskud.  

Datterselskabet (konkursboet) har krav på evt. manglende betaling fra administrationsselskabet for 

andre koncernselskabers udnyttelse af selskabets underskud i foregående år. 

Administrationsselskabet har ligeledes krav i boet for skatten, herunder evt. restskat, af det 

                                                      
33 Sambeskatning 2009/10 s. 95 og 96 
34 SEL § 31 C, stk. 8 
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konkursramte selskabs indkomst i det foregående år, hvis denne ikke er betalt til 

administrationsselskabet. Herudover har administrationsselskabet krav i boet for det konkursramte 

selskabs eventuelle udnyttelse af underskud fra andre koncernselskaber i det foregående år. 

Ovenstående er selvfølgelig forudsat der ikke allerede er betalt for disse underskudsanvendelser 

internt i sambeskatningskredsen. 

 

Reglen om, at et selskab udtræder af sambeskatningen med virkning fra begyndelsen af det 

indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, gælder også hvis det er administrationsselskabet. 

Administrationsselskabets konkurs og udtræden af sambeskatningen betyder ikke i sig selv, at 

sambeskatningskredsen ophører. Hvis sambeskatningen er på grundlag af kontrol er det dog muligt, 

at administrationsselskabet kan gå konkurs uden at alle datterselskaber også går konkurs35. Ved 

fortsættelse af sambeskatningen i den ”nye” koncern skal følgende foretages: 

1. Anmelder nyt administrationsselskab 

2. Betaler egen evt. restskat fra forrige indkomstår til administrationsselskabets konkursbo 

3. Betaler til boet for udnyttelse af andre koncernselskabers underskud foregående år 

4. Anmelder sit krav i boet for andre koncernselskabers udnyttelse af underskud fra 

datterselskabet foregående år, hvis selskabet ikke har modtaget betaling for dette.  

 

Administrationsselskabets udtræden af sambeskatningskredsen med tilbagevirkende kraft (fra 

starten af konkursåret) rejser derimod en række uafklarede hæftelsesmæssige problemer. Det drejer 

sig bl.a. om de acontoskattebetalinger, som administrationsselskabet i den periode har modtaget fra 

de øvrige sambeskattede selskaber og som administrationsselskabet har - eller ikke har - indbetalt til 

Skat.  

 

Annullering af en konkurs i sambeskatningen 

Hvis en påbegyndt konkursbehandling sluttes på anden måde end som en konkurs, f.eks. fordi det 

viser sig at boet er solvent, eller som en frivillig akkord eller en gældssanering, så ophæves beskat-

ningen efter Konkursskattelovens regler. Dette medfører begrænsning af retten til at anvende 

fremførte underskud fra perioden før konkursen og årene under konkursbehandlingen og erstattes 

med beskatning efter den almindelige selskabsskattelovgivning.  

                                                      
35 Plancher fra Bech Bruun s. 45 
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Ovenstående gælder både i de tilfælde, hvor konkursindkomsten er skattefri, hvor skattefriheden 

dermed bortfalder, og hvor der er sket beskatning af konkursindkomsten.  

Når beskatning efter konkursskatteloven ophæves, skal der indgives almindelige selvangivelser for 

de pågældende indkomstår. Fristen for indsendelse af selvangivelserne for alle disse år er dog 

udskudt til den normale frist for indsendelse af selvangivelse for det år, hvori konkursen afsluttes. 

 

 

Likvidation i en sambeskatning 

Hvis et sambeskattet datterselskab vælger at ophører ved en likvidation, fortsætter sambeskatningen 

indtil datterselskabet er likvideret. Der skal således ikke foretages en afsluttende skatteansættelse, 

da alle indkomster indgår i sambeskatningen frem til selskabet ophører. Selskabet anses i praksis for 

likvideret og endeligt ophørt ved godkendelse på afsluttende generalforsamling, såfremt der herefter 

sker rettidig anmeldelse af likvidationen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Uudnyttede underskud i datterselskabet kan fradrages efter de almindelige regler i ophørsåret, mens 

yderligere uudnyttede underskud i det ophørende selskab fortabes efter likvidationen og derved ikke 

længere er tilgængeligt i sambeskatningskredsen. 

 

Ved likvidation af et datterselskab kan der kun udstedes en skattekvittance, når datterselskabet 

dokumenterer, at administrationsselskabet har overtaget hæftelsen for betalingen af datterselskabets 

skatter. Ved likvidation af et administrationsselskab kan der udstedes en skattekvittance, når 

administrationsselskabet dokumenterer, at rettigheder og forpligtelser er overført til et nyt 

administrationsselskab. 

 

 

Øvrige oplysninger 

Ud over indsendelse af selvangivelsen skal koncernen i forbindelse med køb og salg af selskaber 

oplyse yderligere ting til Skat. Ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens § 5, stk.1 og stk. 2 skal 

koncernen oplyse når der sker ind- og udtrædes af sambeskatningskredsen. Det skal endvidere 

oplyses hvilken indkomstperiode der medregnes i sambeskatningen. Disse oplysninger er 
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administrationsselskabet ansvarlig for bliver indsendt rettidigt36. Oplysningerne skal være indsendt 

samtidig med selvangivelsen for det pågældende indkomstår37. Skat bruger disse oplysninger til at 

bestemme tilhørsforholdet for hvert enkelt selskab og for at bestemme det erhvervede selskab ikke 

er med i flere sambeskatningskredse samtidigt.  

Herudover skal administrationsselskabet hvert år indsende oplysninger om sambeskatningskredsens 

sammensætning og alle de ændringer der er sket i årets løb38. Hvis administrationsselskabet har 

valgt at udelade selskaber af sambeskatningskredsen skal dette ligeledes oplyses og begrundes. 

 

 

International sambeskatning 

Den internationale sambeskatning reguleres i SEL § 31 og SEL § 31 A. Princippet for opgørelse af 

indkomsten i international sambeskatning benævnes globalpulje-princippet39.  

Den internationale sambeskatning er frivillig, men såfremt ordningen vælges, skal den gælde for 

samtlige af de koncernforbundne selskaber mv. i koncernen. National sambeskatning er ikke et krav 

for at selskaberne kan vælge at indtræde i international sambeskatning jf. SEL § 31 A, stk. 1, pkt. 4. 

Det er koncernens ultimative moderselskab, der kan vælge, at der skal anvendes international 

sambeskatning. Det kræves, ved indtræden i den internationale sambeskatning, at samtlige danske 

og udenlandske koncernforbundne selskaber, faste driftssteder, ejendomme eller blot en tilknyttet 

virksomhed efter kulbrinteskatteloven medtages40. Ved den internationale sambeskatning er det som 

tidligere beskrevet kun koncernforbundne selskaber der kan omfattes af sambeskatningsreglerne jf. 

SEL § 31 C. Der ses både på de underliggende samt overliggende selskaber. 

 

I figur 6 har vi illustreret hvorledes en koncern i henholdsvis national og international 

sambeskatning kan se ud. 

                                                      
36 Sambeskatningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 
37 Sambeskatningsbekendtgørelsens § 2, stk. 3 
38 Sambeskatningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 
39 Selskabs beskatning 26. udgave s. 575 
40 Sambeskatning 2009/10 s. 105 
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Figur 6 – Selskaber mv. der indgår i international og international sambeskatning 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Forudsætning for indtræden i international sambeskatning 

Forudsætninger/kravene for at indtræde i international sambeskatning er følgende: 

1) Det ultimative moderselskab vælger den internationale sambeskatning – senest i forbindelse 

med at selvangivelse indsendes rettidigt for det regnskabsår den internationale 

sambeskatning ønskes valgt – SEL § 31 A stk. 3 

2) Alle selskaber der indgår i koncernen uanset om det er danske eller udenlandske 

selskaber/filialer/ejendomme skal medtages i sambeskatningen – SEL § 31A stk. 1 

3) Bindingsperiode på 10 år – SEL § 31A stk. 3 

 

De 3 forudsætninger/krav for at indtræde i den internationale sambeskatning er nærmere beskrevet i 

det nedenstående. 

 

Ad 1) valg af international sambeskatning 

I SEL § 31A stk. 4, pkt. 1 bestemmes det, at det er det ultimative moderselskab der vælger såfremt 

der skal være international sambeskatning i koncernen. Det ultimative moderselskab benævnes 

administrationsselskabet. Hvis den ultimative moder er et udenlandsk selskab, sker der i praksis det, 

at det danske moderselskab sammen med den rettidige indsendte selvangivelse, for det indkomstår 

den internationale sambeskatnings ønskes tiltrådt, vedlægger dokumentation fra den ultimative 
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moder om, at der ønskes indtrædelse i den internationale sambeskatning. Dette fremsendes dette til 

de danske skattemyndigheder41.  

 

Ad 2) selskaber mv. der skal indgår i sambeskatningen 

Ved den internationale sambeskatning, skal alle danske såvel som udenlandske selskaber, samt faste 

driftssteder og faste ejendomme indgå. I denne sammenhæng forstås selskaber som selskaber og 

foreninger, hvori ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser samt at fordeling 

af overskud sker i forhold til den indskudte kapital42. I praksis vil man anvende SEL § 1 stk. 1 nr. 2 

når det skal anslås om det udenlandske retssubjekt er et selskab der kan sambeskattes efter SEL § 

31 A stk. 1.  

 

Ad 3) bindingsperioden for international sambeskatning 

Valget for indtræden i den internationale sambeskatning skal foretages senest ved indsendelsen af 

selvangivelsen for det første indkomstår. Selvangivelsen skal være indsendt rettidigt for at træde i 

kraft. Fra det tidspunkt hvor selvangivelsen indsendes, bindes koncernen til at være sambeskattet i 

10 år. Bindingsperioden for moderselskabet forbliver den samme uanset om kredsen af 

koncernforbundne selskaber udvides eller mindskes. Ved udløb af den 10 år lange bindingsperiode, 

kan moderselskabet vælge at indgå i en ny 10-års bindingsperiode. Det er muligt at bryde den 10 år 

lange bindingsperiode mod en fuld genbeskatning til følge jf. SEL § 31A stk. 11. Genbeskatningen 

vil ske ved at indkomsten, i administrationsselskabet for det indkomstår hvor den internationale 

sambeskatning ophører, forhøjes med et beløb svarende til alle eksisterende genbeskatningssaldi 

divideret med 25 % (fuld genbeskatning). 

 

Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten ved den internationale sambeskatning opgøres med få 

undtagelser efter reglerne om national sambeskatning i SEL § 31 jf. SEL § 31A stk. 1. Vi henviser 

til gennemgang af opgørelsen af sambeskatningsindkomsten efter SEL § 31 foretaget i afsnittet 

under obligatorisk national sambeskatning.    

 

                                                      
41 Sambeskatning 2009/10 s. 121 
42 Sambeskatning 2009/10 s. 106 
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Underskud i international sambeskatning 

For den internationale sambeskatning gælder det, at underskud der er oparbejdet før 

sambeskatningen kun kan modregnes i overskud i det pågældende selskab. Det ældste underskud 

modregnes først jf. SEL § 31 stk. 2. Det gælder dog for de udenlandske selskaber og faste 

driftssteder mv., at indkomstperioder forud for sambeskatningens indtræden ikke fradrages i senere 

overskud jf. SEL § 31A stk. 2. Udgifter i de udenlandske selskaber, der er afholdt før 

sambeskatningen kan kun fradrages hvis der på afholdelsestidspunktet var fradragsret jf. SEL § 2. 

Eventuelt uudnyttede underskud fra de udenlandske selskaber kan ikke fremføres af koncernen til 

modregning i den danske sambeskatningsindkomst for indkomstår efter sambeskatningens ophør jf. 

SEL § 31A stk. 2. Bortset fra ovennævnte særregler, gælder reglerne om underskudsanvendelse 

under obligatorisk national sambeskatning i SEL § 31 stk. 2, pkt. 3-8 også under den internationale 

sambeskatning jf. SEL § 31A stk. 1 pkt. 3. 

 

Konsekvensen ved køb/salg af selskaber mv. i koncernen ved international 

sambeskatning 

I dette afsnit vil vi redegøre for konsekvensen af den internationale sambeskatning i situationen 

hvor en koncern uden for den internationale sambeskatning opkøber en koncern som anvender 

international sambeskatning og omvendt.  

 

Som udgangspunkt påhviler bindingsperioden koncernens ultimative moderselskab, derfor 

fastholdes bindingsperioden som hovedregel, uanset om kredsen af koncernforbundne selskaber 

udvides eller mindskes.  

 

 Fusion, spaltning og aktieombytning ligestilles med et opkøb og et frasalg. Disse 

omstruktureringsmuligheder har samme retlige følger, som når sambeskatningskredsen udvides 

eller formindskes ved et aktiekøb eller et aktiesalg43.  

 

Salg fra international sambeskattet koncern 

Ved frasalg af en af koncernens selskaber, vil det frasolgte selskab udgå af den internationale 

sambeskatning fra det tidspunkt kontrollen overgår til køber. De resterende selskaber i koncernen 

fortsætter uændret sambeskatningen i den resterende del af bindingsperioden. Salget af 

                                                      
43 Sambeskatning 2009/10 s.117 
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datterselskabet i koncernen udløser ordinær genbeskatning. Den ordinære genbeskatning indebærer, 

at indkomsten for administrationsselskabet forhøjes for det indkomstår, hvor sambeskatningen 

ophører. Forhøjelsen af indkomsten svarer til et beløb svarende til fortjenesten som selskabet eller 

det faste driftssted ville have opnået ved ophør af virksomhed og salg af aktiver og passiver til 

handelsværdi, som selskabet eller det faste driftssted ville have haft i behold ved ophør44. 

 

Opkøb af selskab til international sambeskattet koncern 

Ved opkøb af et selskab vil selskabet automatisk indgå i koncernens internationale sambeskatning i 

den resterende del af bindingsperioden. Såfremt opkøbet sker med salg fra en anden international 

sambeskattet koncern skal der ske genbeskatning af det solgte selskab. 

 

Hvis to ultimative moderselskaber (koncerner) fusionerer, er der international sambeskatning hvis 

moderselskabet med den største konsoliderede egenkapital har valgt international sambeskatning jf. 

SEL § 31 A, stk. 3, 12. pkt.. Der ansættes ikke ny bindingsperiode. Bindingsperioden fortsættes 

uden genbeskatning. Såfremt det er det moderselskab, med den højeste konsoliderede egenkapital 

der ikke har international sambeskatning, anses bindingsperioden for afbrudt og der udløses fuld 

genbeskatning. Det er dog muligt for det modtagne moderselskab, at vælge international 

sambeskatning og dermed forhindre genbeskatning. Valget af international sambeskatning vil være 

gældende for en ny bindingsperiode.  

 

Ved spaltning af moderselskabet anses bindingsperioden for afbrudt og der skal ske fuld 

genbeskatning45.  

 

                                                      
44 Sambeskatning 2009/10 s.130 
45 Selskabs beskatning 26. udgave s.615 
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Ændring af sambeskatningskredsen 

I den følgende del af opgaven vil vi forsøge at udarbejde en køreplan/rettesnor for hvad køber og 

sælger af koncernselskaber skal være opmærksom på i forbindelse med køb og salg i 

sambeskatningen. 

 

Vi vil gennemgå nogle af de områder, som vi mener, er relevante for køber og sælger at 

genemgå/overveje ved et salg/opkøb af koncernselskab.  

 

 

Sælgers overvejelser før et eventuelt salg 

Specifikt for sælger bør følgende overvejes/udarbejdes før et endeligt salg skal gennemføres: 

• Afdækning af virksomhedens situation og ejerens ønsker 

• Planlægning af salgsprocessen i hovedelementer 

• Salgsmodning, – aktiviteter udarbejdes, der sikrer at salget og overdragelsen er optimal 

• Udarbejdelse af salgsprospekt og virksomhedspræsentation på virksomheden 

• Struktureret og anonym søgning efter købere og investorer 

• Forhandlinger med udvalgte køberemner 

• Købers gennemgang af virksomheden efter sikring af ”letter of intent” 

• Overdragelse 

 

Ovenstående er naturligvis ikke nødvendigt for et salg, men det er en god rettesnor for et salg. 

 

 

Købers overvejelser før et eventuelt køb 

Det er en stor beslutning at foretage køb af en virksomhed.  Der er nogle spørgsmål, køber bør stille 

sig selv, før den endelige beslutning tages. 

De første spørgsmål retter sig mod købers egen situation. Disse spørgsmål kan vurderes og besvares 

før det er muligt at arbejde videre med købsplanerne. 
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Følgende spørgsmål kan køber stille sig selv: 

• Hvad er købers udgangspunkt? 

• Hvordan er købers styrke og kompetence? 

• Hvordan er den økonomiske status? 

• Hvorledes er koncernen indstillet? 

• Hvorledes skal processen styres optimalt? 

 

Når ovenstående spørgsmål er besvaret bør følgende vurderes/besvares: 

• Hvorledes identificeres den rette virksomhed? 

• Hvor skal virksomheden være beliggende? 

• Hvilken branche ønskes? 

• Hvilken størrelse ønskes? 

• Hvorledes er virksomhedens generelle konkurrencesituation? 

• Hvilke produkter? 

 

De nævnte spørgsmål køber skal stille sig selv før et eventuelt opkøb er meget overordnede og ikke 

udtømmende, men det giver et indblik i tankerne omkring et eventuelt køb. 

 

I forbindelse med et køb laves ofte due diligenceundersøgelse af ledelsen. 

 

 
Due diligence 

En due diligenceundersøgelse laves som oftest af ledelsen i den købende virksomhed og skulle 

gerne være med til at sikre, at ledelsen ikke kommer ud for ubehagelige overraskelser i den købte 

virksomhed. Due diligenceundersøgelsen giver endvidere køber ny viden om virksomheden og dens 

fremtidsmuligheder.  

Undersøgelsens omfang er forskellig fra sag til sag, men omfatter som ofte følgende: 

virksomhedens historiske og nuværende resultater, budgetter og estimater, pengestrømme, 

markeder, produkter, kunder, konkurrencemæssig position, skatteforhold, personaleforhold, 

miljøforhold samt regnskabs- og informationssystemer.  
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Due diligence undersøgelsen er et supplement til det salgsmateriale, som virksomheden udarbejder i 

forbindelse med salget. 

Due diligence undersøgelsen bør afspejle alle de skattemæssige forhold der har betydning ved 

salget/købet af selskabet, omfattende individuelle sambeskatningsunderskud, særunderskud mv. der 

fortsætter i den købende koncern. 

Typisk udføres undersøgelsen af revisorer, der er betalt for denne ydelse af køber. Det revisor oftest 

vil undersøge i forbindelse med skatten vil være at kontrollere beregningen af den skattepligtige 

indkomst. Dette indebærer, at der kontrolleres periodiserede omkostninger og tages stilling til om 

man er enig i periodisering. Herudover skal der kontrolleres, om afskrivningerne er fratrukket 

korrekt, og om det er de korrekte afskrivningsprincipper der anvendes. Revisor vil typisk også se på 

om alle ej fradragsberettiget omkostninger er tilbageført skattemæssigt, og tilsvarende ej 

skattepligtige indtægter er tilbageført. Revisor vil også se på eventuelle aktiverede 

låneomkostninger og om disse er behandlet korrekt da der i visse tilfælde ”kun” gives løbende 

fradrag i takt med afdrag på lånene. Såfremt der er anvendt underskud fra sambeskatningen vil 

denne beregning ligeledes kontrolleres, da underskud skal fordeles forholdsmæssigt. Endvidere vil 

revisor se på, om det er den korrekte kompensation selskabet har fået for eventuelle underskud. 

Hele denne proces vil munde ud i en rapport, som revisor afleverer til køber, som begge parter vil 

gennemgå. Såfremt revisor fandt noget, der ikke var som det skulle være, kan der blive tale om 

nedslag i prisen eller i særlige tilfælde at hele købsprocessen afbrydes. Det er imidlertid de færreste 

tilfælde hvor købsprocessen afbrydes, men det kan ske hvis sælger ikke vil gå med til nedslag eller 

revisor finder urigtige og/eller svigagtige oplysninger i forbindelse med due diligence processen.  

 

 

Hvornår overgår den bestemmende indflydelse 

Ved erhvervelse og afståelse af datterselskaber, er det væsentligt set i forhold til 

sambeskatningsreglerne, at fastsætte tidspunktet for hvornår, koncernforbindelsen etableres eller 

ophører. Vi har tidligere i opgaven defineret koncernbegrebet, hvorfor vi ikke kommer ind på dette 

igen. Årsagen til vigtigheden af at fastslå ophørs- og etableringstidspunktet er, set med 

sambeskatningsmæssige øjne, at der ikke er krav om koncernforbindelse i hele indkomståret. Det 

vil sige, at den opkøbende koncern sambeskattes fra det tidspunkt hvor etableringen sker og den 

sælgende koncern ophører sambeskatningen fra det tidspunkt hvor den opkøbende koncern får 

bestemmende indflydelse i datterselskabet. Tidspunktet for ophør eller etablering af 
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koncernforbindelsen følger konsolideringsreglerne, hvilket betyder, at skatteretten følger den 

regnskabsretlige koncerndefinition på dette punkt (Ved udformningen af reglerne er det erkendt, at 

der må tages visse administrative hensyn). Det er f.eks. baggrunden for, at det regnskabsmæssige 

konsolideringstidspunkt – og ikke aftaletidspunktet – anvendes ved afgørelsen af, hvornår et 

koncernforhold er etableret.
46

). Årsregnskabsloven siger følgende om etablering af koncernforhold: 

 

§ 121. Når intet andet fremgår, behandles etablering af et koncernforhold mellem to virksomheder 

ved overtagelsesmetoden, jf. § 122. 

Stk. 2. Er de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge underlagt en 

modervirksomhed i et koncernforhold, eller er begge i øvrigt underlagt den samme interesses 

bestemmende indflydelse, kan koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf. 

§ 123. 

 

§ 122. Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og 

forpligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i 

koncernregnskabet, uanset de før erhvervelsen ikke havde været indregnet i virksomhedens balance. 

Herunder skal forventede omkostninger til omstrukturering i den erhvervede virksomhed indregnes 

som hensatte forpligtelser. 

 

Som vi har beskrevet i tidligere afsnit vil den bestemmende indflydelse teoretisk træde i kraft på det 

tidspunkt hvor der opnås koncernforbindelse.   

 

Det købende selskab anses normalt for at have fået bestemmende indflydelse og den reelle kontrol 

over datterselskabet på det tidspunkt en bindende overdragelsesaftale indgås mellem køber og 

sælger, medmindre der i aftalen er aftalt et andet tidspunkt. Det købende selskab opnår på 

overtagelsestidspunktet mulighed for at gennemtvinge finansielle og driftsmæssige beslutninger i 

datterselskabet. Vilkårene i aftalen mellem køber og sælger er afgørende for, om 

koncernforbindelsens etablering enten sker på retserhvervelsestidspunktet eller på et eventuelt 

efterfølgende regnskabsmæssigt konsolideringstidspunkt.  

 

                                                      
46 Skatteministerens kommentar til henvendelse, L 121 – bilag 35 svar på spørgsmål 
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Efter skatteretten anvendes retserhvervelsestidspunktet47. efter praksis som udgangspunkt for at 

afgøre, hvornår overgangen af retskrav eller en retlig forpligtelse overgår mellem parterne i en 

given transaktion.   

Ved selskabshandler er tidspunktet for overgangen af selskabet, som udgangspunkt 

retserhvervelsestidspunktet. Tidspunktet for aftalens indgåelse er derfor afgørende for 

beskatningstidspunktet, fordi ejendomsretten overgår til køberen ved aftalen, selvom tidspunktet for 

opfyldelsen af handlen først indtræder på et senere tidspunkt48.  

 

Ledelsen skal imidlertid være opmærksom at sambeskatningsreglerne ved etablering af 

koncernforbindelse følger tidspunktet det regnskabsretlige koncernprincip. Dette skyldes, at 

koncernetableringen anses for gennemført på konsolideringstidspunktet, hvor den bestemmende 

indflydelse overgår49.  

 

Skatterådet har ved bindende svar bekræftet, at konsolideringstidspunktet afgør tidspunktet for 

koncernetableringen50. I SKM2007.558 bad man om et bindende svar på, hvorvidt en 

aktieoverdragelsesaftale i maj/juni 2007, med overdragelsesdato den 1. januar 2008, ville medføre 

at sambeskatningen mellem moderselskabet og det handlede selskab ville blive afbrudt. Af udkast 

til aktieoverdragelsesaftalen fremgik om overtagelsesdatoen: ”1. januar 2008 pr. hvilken dato den til 

anparterne knyttede stemmeret overgår til køber. Indtil overtagelsesdagen tilkommer de til 

anparterne knyttede selskabsretlige, økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser herunder 

stemmerettighederne sælger." Det kan således ikke bestrides, at aftalen ville blive indgået før 

overtagelsesdagen, og at køber først pr. 1. januar 2008 ville overtage det formelle ejerskab af 

selskabet, herunder stemmerettighederne. Spørgeren anførte, at indgåelsen af aftalen ikke på 

tidspunktet for aftaleindgåelsen ville bevirke en overdragelse af beføjelserne i datterselskabet og at 

sælgeren indtil 1. januar 2008 skulle anses som moderselskab efter SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1. Skat 

bekræftede med henvisning til bilag 35 og 74 til lovforslag nr. L 121, at indgåelse af 

aktieoverdragelsesaftalen ikke vil afbryde sambeskatningen på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

 

I praksis vil det være en fordel for køber at være med på sidelinjen helt fra begyndelsen ved aftalens 

indgåelse, således at køber er ”kørt ind” i datterselskabets filosofi. Det vil også være en fordel 

                                                      
47 Ligningsvejledningen 2011, E.A.3. 
48 Ligningsvejledningen 2011-1, E.A.3.1.1. 
49 Sambeskatning 2009/10 s. 58 
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såfremt køber får indblik i datterselskabets daglige drift, således det der sker en mere glidende 

overgang. 

 

 

Hvad skal der gøres 

- Der skal udarbejdes aftale mellem køber og sælger som klarlægger problemstillingerne 

beskrevet i det ovenstående 

- Delårsopgørelse/indkomstopgørelser skal udarbejdes 

- Opgørelse af eventuelt underskud til fremførsel (eget-/subsambeskatningsunderskud) 

- Omlægning af indkomstår såfremt det opkøbte selskab ikke har samme indkomstår som den 

opkøbende koncern 

- Det skal aftales hvem der står for udarbejdelse af delårsopgørelse, hvis en sådan skal 

udarbejdes  

 

 

Hvem gør hvad 

Såfremt opkøbet af kapitalandele/aktieoverdragelser medfører bestemmende indflydelse, bør der i 

den ”perfekte” verden foreligge en skriftlig aftale hvori det står beskrevet hvem der foretager sig 

hvad i forbindelse med købet/salget. Ofte er situationen dog sådan, at det mundtligt er aftalt hvem 

der skal sørge for hvad. Der kan derfor opstå problemer, hvis ikke alt er aftalt på forhånd. Følgende 

områder bør derfor overvejes og klarlægges før aftalen indgås mellem parterne51.  

 

Det bør overvejes, hvem der skal opgøre (sambeskatnings)indkomst pr. overtagelsesdagen. Det bør 

ligeledes overvejes, hvorledes det skattemæssige forløb bør reguleres i det overdragende selskab, da 

der oftest skal udarbejdes delårsopgørelser, som både kan påvirke den købende og sælgende 

koncern. Derfor bør det aftales hvem af køber og sælger, der skal stå for udarbejdelse af 

delindkomstopgørelser.  

 

Såfremt der skal ske overdragelse at et overskudsselskab, skal der være fokus på 

betaling/deponering af fordelt skat til administrationsselskabet, administrationsselskabets 

                                                                                                                                                                                
50 SKM2007.558.SR 
51 Plancher fra Bech-Bruun udarbejdet af partner Michael Serup 
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overtagelse af hæftelse ved betaling, samt at selskabet skal ”aflevere” skatteværdi af eventuelt 

udnyttet underskud fra sambeskatningen. Ved overdragelse af et underskudsselskab skal man 

derimod være opmærksom på, at selskabet skal modtage skatteværdi fra administrationsselskabet. I 

visse tilfælde bør afregningen af skat for indkomståret inden overdragelsen også aftales mellem 

parterne. 

 

Det bør aftales, hvem der skal udarbejde opgørelse af sambeskatningen for det overdragne selskab 

frem til overdragelsen - selskabet indgår i gammel sambeskatningsenhed, hvor indkomsten for 

perioden frem til overdragelsestidspunktet skal medtages i den ”gamle” sambeskatningsenhed. Da 

det overdragende selskab med sandsynlighed kommer til at indgå i to forskellige 

sambeskatningsenheder, vil selskabet blive påvirket af de efterfølgende ændringer i 

sambeskatningsindkomsten (eller ændringer i fordelt skat/underskud). De værdier og principper 

som sælger har valgt, skal køber også anvende. Det bør derfor aftales sælger og køber imellem, 

hvorledes værdierne skal opgøres og hvilke principper der skal anvendes, således at situationen 

bliver mest optimal for både sælger og køber. 

Administrationsselskabet i den frasælgende koncern har højest sandsynligt betalt acontoskat/skat af 

sambeskatningsindkomsten for perioden. Denne betalte skat bør opgøres, således at den kun 

vedrører sambeskatningsperioden. Administrationsselskabet kan også have modtaget betalinger af 

skat/skatteværdi samt foretaget betalinger af skatteværdi. En anden mulighed er, at det overdragne 

selskab har foretaget/modtaget betalinger til/fra administrationsselskabet som bør opgøres ved 

overdragelsen.  

Ved overdragelse af overskudsselskab kan følgende forekomme52:  

o Ændring i indkomstopgørelsen for den hidtidige sambeskatningsenhed:  

� Ingen påvirkning; enten har selskabet betalt fordelt skat eller også har det 

betalt skatteværdi af udnyttet underskud 

o Ændring i indkomstopgørelse for det overdragne selskab: 

� Indkomstreduktion => (1) den fordelte skat er for høj, og selskabet har krav 

på tilbagebetaling fra administrationsselskabet, (2) sælger har krav på 

forhøjelse af aktiekøbesum pga. selskabets forøgede egenkapital 

                                                      
52 Plancher fra Bech-Bruun udarbejdet af partner Michael Serup 
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� Indkomstforhøjelse => (1) selskabet skal betale øget fordelt skat til 

administrationsselskabet, (2) køber har krav på reduktion af aktiekøbesum 

pga. selskabets reducerede egenkapital. 

 

Ved overdragelse af underskudsselskab kan følgende forekomme53:  

o Ændret indkomstopgørelse for øvrige selskaber i tidligere sambeskatning: 

� Indkomstreduktion => (1) overdragne selskab skal tilbagebetale skatteværdi 

til administrationsselskabet og/eller får forøget underskudssaldo, (2) køber 

har krav på reduktion af aktiekøbesum, med mindre skatteaktiv optaget til 

kurs 100), eller (3) sælger har krav på forhøjelse af aktiekøbesum pga. 

forøget underskudssaldo 

� Indkomstforhøjelse => (1) overdragne selskab har krav på betaling af 

skatteværdi fra administrationsselskabet og/eller får reduceret 

underskudssaldo, (2) sælger har krav på forhøjelse af aktiekøbesum, med 

mindre skatteaktiv optaget til kurs 100, eller (3) køber har krav på reduktion 

af aktiekøbesum pga. reduceret underskudssaldo  

o Ændret indkomstopgørelse for det overdragne selskab: 

� Indkomstreduktion => (1) overdragne selskab får forøget underskudssaldo, 

(2) overdragne selskab har krav på betaling af skatteværdi fra 

administrationsselskabet i det omfang, der var en positiv 

sambeskatningsindkomst, eller (3) sælger har krav på forhøjelse af 

aktiekøbesum pga. forøget underskudssaldo 

� Indkomstforhøjelse => (1) overdragne selskab får reduceret underskudssaldo, 

(2) overdragne selskab skal tilbagebetale skatteværdi til 

administrationsselskabet eller blot reducere underskudssaldo pga. ændret 

fordeling af underskud, ell (3) køber har krav på reduktion af aktiekøbesum 

pga. reduceret egenkapital 

 

Ud over ovenstående bør der også overvejes/aftales, om den sælgende koncern skal kunne føre en 

skattesag vedrørende den periode hvor det overdragne selskab indgik i sælgerkoncernens 

sambeskatning, samt i hvilket omfang oplysningerne om indkomstforhold er indbyrdes 

                                                      
53 Plancher fra Bech-Bruun udarbejdet af partner Michael Serup 
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tilgængelige. Betalingsvilkår skal aftales indbyrdes såfremt det overdragne selskab skal betale mere 

i skat/skatteværdi. Generelt bør det også overvejes, om der er behov for sikkerhedsstillelse, andre 

lovmæssige overvejelser samt om det overdragne selskab kan samtykke i debitorskifte. 

 

Sidst men ikke mindst bør det indgå i aftalen, hvem der skal betale for ekstern assistance – her 

tænkes på advokat, revisor eller anden rådgiver. 

 

 

Aftale vedrørende overdragelse af selskab54 

Overdragelsesaftalen skal udarbejdes specifikt til den pågældende overdragelse. Årsagen hertil er, 

at ikke to selskaber er ens og dermed heller ikke to overdragelser.  

 

Der kan ofte tages udgangspunkt i en standard aftale. I det nedenstående er oplistet nogle punkter, 

som aftalen bør omfatte. De nedskrevne punkter er ikke udtømmende, men en god rettesnor for 

hvad en overdragelsesaftale bør indeholde. 

 

Aftales parter: 

I dette afsnit bør præciseres og identificeres hvilke parter der indgår aftalen. Eventuelle 

koncernforhold bør ligeledes dokumenteres. 

 

Introduktion: 

De omstændigheder der danner baggrund for overdragelsen bør blive beskrevet i dette afsnit. 

 

Definitioner: 

Her bør beskrives såfremt der anvendes ”fremmedord” eller forkortelser, således at der opnås størst 

mulig præcision i formuleringerne. 

 

Overdragelsens genstand: 

Det skal oplyses hvilke anparts-/aktieposter, der overdrages. Såfremt der findes flere købere eller 

sælgere, skal fordelingen angives. 

 

                                                      
54 Køb og Salg af virksomheder s. 165 til 222  
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Købesummen: 

I aftalen vil det være nødvendigt at fastlægge vederlagsformen, hvilken valuta overdragelsen skal 

foretages i, betalingsstedet samt betalingstidspunktet, sammensætningen af købesummen, 

fordelingen samt beregningen. Hvis købesummen er resultatafhængig eller det er relevant med 

egenkapitalregulering kan det beskrives i dette afsnit. Her kan blandt andet nævnes en 

pristalsregulering i de tilfælde hvor der er væsentlige afvigelser fra de forventede skattemæssige 

primoværdier. 

 

Opfyldelse og betingelser: 

Her fastsættes tidspunktet for overdragelsen og aftalens betingelser, således at overdragelsen kan 

endeligt kan gennemføres. Det er vigtigt at få aftalt overdragelsesdatoen da dette fastsætter 

tidspunktet fra det overdragne selskab bliver en del af den opkøbende koncerns sambeskatning. 

Retningslinjerne for driften af det sælgende selskab frem til ”closingdagen”, kan med fordel 

beskrives i dette afsnit.  

 

Købers undersøgelse: 

Det bør her beskrives hvorledes købers due diligence er gennemført og eventuelt hvilke 

konsekvenser denne har haft. Ved tvivlspørgsmål omkring værdiansættelsen af det oparbejdede 

fremførselsberettigede underskud i det sælgende selskab, kan det være relevant at nævne dette i 

afsnittet. 

 

Sælgers garantier og erklæringer: 

Som en del af købers risikoafdækning bør sælgers garantier og erklæringer beskrives. I dette afsnit 

skal eventuelle solidariske hæftelser i relation til sambeskatningen oplyses. Køber kan i dette afsnit 

tage sikkerhed for betaling eventuelt anvendt underskud af øvrige selskaber i den sælgende koncern. 

 

Købers garantier og erklæringer: 

Som en del af sælgers risikoafdækning bør købers garantier og erklæringer beskrives (på samme 

måde som ved sælgers garantier og erklæringer). Det beskrevne under sælgers garantier og 

erklæringer gælder naturligvis blot modsat for sælger ved købers garantier og erklæringer. 
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Parternes yderligere forpligtelser: 

I dette afsnit kan nævnes såfremt der måtte være andre forpligtelser. Dette kunne blandt andet være 

tavshedspligt, konkurrenceklausuler, forpligtelse til at ansatte den sælgende virksomheds 

medarbejdere eller pligt til at uændret at drive virksomheden indtil overdragelsestidspunktet. I det 

tilfælde hvor der skal udarbejdes delårsopgørelser, vil det være mest hensigtsmæssigt at nedskrive, i 

dette afsnit, hvem der skal så for udarbejdelsen samt inden for hvilken tidsfrist dette skal 

udarbejdes. Ligeledes bør det aftales hvem der skal betale for udarbejdelsen af delårsopgørelsen.  

Tidspunktet for betaling af skatteværdien af eventuelle udnyttede skattemæssige underskud 

herunder hvis der sker ændringer til skatteansættelsen vedrørende perioden før overdragelsen bør 

aftales i dette afsnit. 

 

Skadesløsholdelse: 

Det bør beskrives hvorledes parterne står såfremt aftalen misligholdes. 

 

Øvrige bestemmelser: 

Her kan de skattemæssige forhold beskrives. 

 

Tvister: 

En beskrivelse af hvorledes tvister mellem parterne bør løses, herunder bestemmelser om lovvalg 

og værneting. 

 

Aftalen bør udarbejdes således at der ikke opstår misforståelser mellem parterne i forbindelse med 

overdragelsen.  

 

 

Selskabshandlers konsekvens ved sambeskatning 

I forbindelse med selskabshandler er det relevant for sambeskattede koncerner at planlægge 

strukturændringerne og samtidig tage hensyn til de sambeskatningsmæssige konsekvenser. I denne 

forbindelse har periodiseringen stor betydning for koncernens muligheder for en udnyttelse af 

eventuelle skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår, da mulighederne kan tabes eller 

begrænses. I dette afsnit vil vi analysere periodiseringens betydning for underskudsudnyttelse ved 

selskabshandler. 
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En selskabshandel er udtryk for en ændring i ejerforholdet, og ved ændring i ejerforholdet med 

bestemmende indflydelse, vil der ske en afbrydelse af den nuværende koncernforbindelse og 

samtidigt etableres en ny koncernforbindelse med den nye ejerkoncern.55 Når koncernforbindelsen i 

den forbindelse afbrydes, skal der foretages en indkomstopgørelse for delperioden frem til 

koncernforbindelsens afbrydelse56.  

 

Selskabshandler i de mindre koncerner gennemføres i mange tilfælde uden eller med begrænset 

brug af rådgivere (advokat og revisor). Derfor er det her meget vigtigt, at ledelsen ikke begår fejl 

som eventuelt medfører tab af underskudsudnyttelsesmuligheder eller andet. 

 

 

Koncerninterne overdragelser 

I en eksisterende sambeskatning vil overdragelser imellem koncernselskaberne typisk ikke medføre 

de store administrative problemer. Dette skyldes, at selskaberne allerede ved etableringen eventuelt 

har fået omlagt indkomstårene, så alle selskabernes indkomstår i sambeskatningen er ens. Der skal 

derfor ikke ske udarbejdelse af særskilte delårsopgørelser, da den overordnede koncernforbindelse 

ikke anses som afbrudt som følge af de koncerninterne overdragelser. 

Hvis overdragelsen af et 100 % ejet datterselskab sker mellem to selskaber indenfor en koncern, 

anses koncernforbindelsen ikke for at være afbrudt, hvis det købende og sælgende selskab er 

kontrolleret af det samme moderselskab og derved samme ejerkreds. Koncernforbindelsen anses 

ikke for at være afbrudt og etableret på ny, hvorfor den eksisterende sambeskatningskreds 

opretholdes.57 Årsagen hertil skal ses i lyset af, at den samlede ejerandel fra det øverste (danske) 

moderselskab ikke bliver påvirket, da der udelukkende er tale om en forskydning mellem et eller 

flere datterselskaber i koncernen. Såfremt der sker en eventuel omstrukturering hvor 

hovedaktionæren ombytter aktier i det ultimative (danske) moderselskab således at et datterselskab 

nu bliver nyt moderselskab har dette heller ingen betydning for den samlede sambeskatning58.  

 

                                                      
55 SEL § 31, stk. 3 
56 SEL § 31, stk. 3, 3. pkt. 
57 Sambeskatning 2009/10 s. 209 
58 Tfs 1994, 369 LR 
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Erhvervelse af aktivitet 

Ved erhvervelse af en aktivitet fra et andet selskab frem for erhvervelse af aktier, påvirkes 

sambeskatningen heller ikke. Dette skyldes, at der ikke sker nogen ændringer i 

koncernforbindelsen, hverken hos køber eller sælger. En erhvervelse af aktivitet er jo netop 

kendetegnet ved, at ”skallen” omkring aktiviteten, nemlig selskabet, ikke følger med i 

overdragelsen og derfor er der ingen ændring i sambeskatningen hos hverken køber eller sælger. 

 

 

Køb og salg af delkoncerner 

Ved køb og salg af delkoncerner forstås i dette afsnit, at køber erhverver aktierne i det øverste 

selskab (datter 3 i figur 7) i en sambeskattet delkoncern. 

 

 
 

 

Figur: 7 – Delkoncern 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som ved salg af enkeltselskaber skal sælger opgøre gevinst og tab ved salg af aktierne i 

delkoncernen. Ved eventuel gevinst kan gevinsten medtages i sambeskatningsindkomsten for den 

fortsættende koncern, og derved kan sælger udnytte eventuelle sambeskatningsunderskud til 

modregning i gevinsten for salget af delkoncernen59.  

 

Hvis både køber og sælger indgår i sambeskatning, vil overdragelsen af aktiebesiddelsen ikke have 

betydning for sambeskatningen, da det modtagende moderselskab blot vil udvide 

                                                      
59 Sambeskatning 2009/10 s. 214 
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sambeskatningskredsen med de erhvervede selskaber. De underskud, der eventuelt vil være i den 

tidligere sambeskatning imellem delkoncernen, vil nu blive subsambeksatningsunderskud, og kun 

selskaberne i delkoncernen kan anvende disse underskud.  

 

 

Delårsopgørelse ved køb og salg i sambeskatningen 

Når først der foreligger en aftale mellem køber og sælger om, hvem der skal gøre hvad, skal der 

udarbejdes delårsopgørelse, såfremt opkøbet/salget sker midt i et indkomstår. 

 

Herunder følger et eksempel på opdelingen af indkomsten.  

Moderselskab A køber den 1/4 2011 datterselskab B fra koncern C. Datterselskab B er sambeskattet 

med koncern C på købstidspunktet. Datterselskab B bliver fra købstidspunktet (1/4 2011) 

sambeskattet med moderselskab A. Moderselskab A vælger igen at sælge datterselskab B den 1/10 

2011 til hovedaktionær D.  

 

Som beskrevet tidligere skal man ved køb af et nystiftet selskab være opmærksom på, at der gælder 

helt specielle regler omkring udarbejdelse af delårsopgørelser. 

 

Eksempel  - hvornår skal der udarbejdes delårsopgørelse og hvem er ansvarlig for dette 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Opgørelsen af delårsopgørelser bestemmes i selskabsskattelovens § 31, stk. 3. Her fremgår det, at 

der skal udarbejdes en indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler for den 

pågældende indkomstperiode, som om den udgjorde et helt indkomstår. Vedrørende periodiseringen 

og de skattemæssige afskrivninger er der imidlertid nogle særregler, som vi vil gennemgå nedenfor. 

 

Periodisering af skattemæssige afskrivninger i sambeskatning  

Der kan i de tilfælde, hvor koncernforbindelsen kun har bestået en del af indkomståret, kun 

afskrives forholdsmæssigt jf. SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. Derfor kan de maksimale afskrivninger 

foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår.  

 

Eksempel på periodisering af skattemæssige afskrivninger 

I nedenstående eksempel har vi at gøre med en sælger, hvis regnskab følger regnskabsåret der 

slutter den 30/9. Sælgerens selskab er i gang med indkomståret 2011. Ovenstående betyder, at 

sælger i udarbejdelsen af indkomstopgørelsen ikke skal tage særlige hensyn til, om selskabet bliver 

solgt og eventuelt får forlænget indkomståret. Sælger skal foretage afskrivninger som hidtil - det vil 

sige i salgssituationen med sin andel af indkomstårets afskrivninger. Hvis selskabet blev solgt pr. 

30/9 2011, kan sælger således afskrive med 12/12 og skal derfor ikke tage hensyn til købers 

eventuelle forlængelse af indkomståret. Sælger vil forlænge indkomståret så det udløber 31/12 2011 

da han har kalenderårsregnskab. Han vil derfor kunne afskrive med 3/12 for perioden fra 1/10 2011 

– 31/12 2011. Ovenstående har betydning for afskrivningsgrundlaget primo i indkomståret 2011. 

Hvis handlen er sket pr. 30. september 2011, vil den skattemæssige værdi og dermed 

afskrivningsgrundlaget ultimo indkomståret 2011 for sælger udgøre: 

 

Afskrivningsgrundlag primo t.kr. 1.000  

Årets afskrivning (25 % x (12/12)) t.kr. - 250  

Skattemæssig værdi ultimo t.kr. 750  

 

Da køber har kalenderårsregnskab, vælger han at forlænge indkomståret med 3 måneder frem til 

31/12. Hermed ændres dennes afskrivningsgrundlag ultimo indkomståret 2011 således:  

 

Overtaget afskrivningsgrundlag t.kr. 750 

Årets afskrivning (25 % x (3/12)) t.kr. 47  
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Skattemæssig værdi ultimo t.kr. 703 

 

De samlede afskrivninger i indkomståret 2011 bliver jf. ovenstående t.kr. 250 + t.kr. 47, i alt t.kr. 

297. Fordelen ved afskrivningsreglerne er, at en sælger ikke skal tage stilling til, om der kan 

afskrives som hidtil på aktiverne, eller om der skal tages hensyn til en eventuel købers indkomstår 

og dermed dennes muligheder for skattemæssige afskrivninger. 

 

Der kan være fordele og ulemper forbundet med sælgers periodisering af de skattemæssige 

afskrivninger, idet sælger kan vælge at regulere den skattepligtige indkomst ved at udnytte de 

skattemæssige afskrivningsmuligheder eller undlade at afskrive fuldt ud. I det følgende vises to 

eksempler på en sælgende koncerns valg af skattemæssige afskrivninger i salgsåret, hvor det solgte 

selskab samtidigt udtræder af sambeskatningen med koncernens øvrige selskaber:  

 

1. Fuld skattemæssig afskrivning  

2. Ingen skattemæssig afskrivning  

 

1. eksempel fuld afskrivning 

Der tages i dette eksempel udgangspunkt i nedenstående koncern med følgende skattepligtige 

indkomster pr. 30. september 2011 hvor Datterselskab 2 planlægges solgt: 

 

 

Skattepligtig 

indkomst 

Administrationsselskab -200 

Datterselskab 1 600 

Datterselskab 2 -400 

 0 

 

Datterselskab 2 forudsættes at have et uudnyttet særunderskud på t.kr. 100 - dette er fra perioden 

inden koncernen blev sambeskattet. De skattepligtige indkomster i Datterselskab 1 og 

administrationsselskabet forudsættes uændret, uanset ændringerne i Datterselskab 2’s skattepligtige 

indkomst. Datterselskabs 2’s skattemæssige afskrivningsgrundlag primo udgør for driftsmidler t.kr. 
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200, hvoraf der i salgsåret således maksimalt kan afskrives 12/12 af (25% af t.kr. 200), svarende til 

t.kr. 50. 

 

Ved fuld skattemæssig afskrivning opgøres selskabets indkomstopgørelse således: 

Resultat før skat 100 

Skattemæssige 

afskrivninger -500 

Skattepligtig indkomst -400 

 

Driftsmidlerne afskrives med den maksimale afskrivningssats på 25 %60, hvorefter selskabets 

skattepligtige indkomst bliver negativ og udgør t.kr. -400. Koncernens samlede 

sambeskatningsindkomst udgør kr. 0 og sambeskatningsgodtgørelsen kan derfor opgøres således: 

 

 

Skattepligtig 

indkomst Skat 

Administrationsselskab -200 -50 

Datterselskab 1 600 150 

Datterselskab 2 -400 -100 

 0 0 

 

Ved at foretage fuld skattemæssig afskrivning opstår der i Datterselskab 2 en 

sambeskatningsgodtgørelse på t.kr. 100 for udnyttelsen af underskuddet. 

Sambeskatningsgodtgørelsen optages som et tilgodehavende og forfalder til betaling i november i 

det efterfølgende kalenderår, hvor der, såfremt der havde været positiv sambeskatningsindkomst, 

skulle afregnes overfor Skat. Da koncernens sambeskatningsindkomst er kr. 0, er der umiddelbart 

ingen koncernforbundet likviditet forbundet med henholdsvis betaling og modtagelse af 

sambeskatningsgodtgørelserne når disse forfalder i november i det efterfølgende indkomstår. Dette 

skyldes selvfølgelig, at alle betalinger forfalder til koncernforbundne parter, og derved bliver 

likviditeten ”kun” flyttet internt i koncernen og intet bliver afregnet overfor Skat. Da selskabet 

påtænkes solgt indgår den tilgodehavende sambeskatningsgodtgørelse således i handlen, hvorfor 

køber kommer til at betale for et tilgodehavende hos sælgerkoncernen. Fordelen for sælger er, at 

                                                      
60 AL § 5, stk. 3 
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han udnytter sit underskud i koncernens sambeskatningsindkomst således, at der samlet ikke skal 

betales selskabsskat. Herudover modtager sælger på salgstidspunktet likviditeten af 

sambeskatningsgodtgørelsen, mod til gengæld, i sin egenskab af administrationsselskab, at skulle 

svare denne tilbage til køber på tidspunktet for betaling af selskabsskatter og opnår på denne måde 

en kredit og dermed rentefordel i perioden. Ulempen for køber er derfor, at denne skal svare 

likviditeten på salgstidspunktet mod at modtage en fordring, som forfalder til senere betaling. 

Herudover er der for køber en risiko for, om tilgodehavendet forfalder til betaling eller ej. Skat har 

meddelt, at modregning af selskabsskat i eksisterende gæld ikke fritager for hæftelsesforpligtelsen 

over for skattemyndighederne61. Det skal også bemærkes, at parterne frit kan vælge at lade det 

sælgende administrationsselskab afregne sambeskatningsgodtgørelsen med Datterselskab 2 inden en 

handel fuldbyrdes. 

 

Da selskabet selv har underskud i dette indkomstår, kan det uudnyttede særunderskud på t.kr. 100 

ikke benyttes i året og fremføres derfor. Særunderskuddet kan efter salget kun anvendes til 

modregning i overskud i det pågældende selskab62.  

 

2. eksempel ingen afskrivning 

Ingen skattemæssig afskrivning Selskabets indkomstopgørelse forudsættes i eksemplet opgjort 

således: 

  

Resultat før skat 100 

Skattemæssige afskrivninger 0 

Skattepligtig indkomst før anvendelse af underskud 100 

- anvendt underskud fra tidligere år -100 

Skattepligtig indkomst 0 

 

I dette eksempel afskrives driftsmidlerne ikke, hvorfor selskabets skattepligtige indkomst før 

modregning af det uudnyttede underskud er på t.kr. 100. Koncernen udnytter nu underskuddet, 

hvorved selskabet skattepligtige indkomst til brug i sambeskatningen udgør kr. 0.  

 

                                                      
61 SKM2008.955.SKAT 
62 SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 2 
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Koncernens sambeskatningsindkomst udgør herefter t.kr. 400, og sambeskatningsgodtgørelsen kan 

opgøres således: 

 

Skattepligtig 

indkomst Skat 

Administrationsselskab -200 -50 

Datterselskab 1 600 150 

Datterselskab 2 0 0 

 400 100 

 

Ser vi bort fra udnyttelsen af underskuddet fra tidligere år, ville der i Datterselskab 2, ved ikke at 

foretage skattemæssige afskrivninger have opstået et skattemæssigt overskud på t.kr. 100, hvoraf 

den beregnede selskabsskat udgør t.kr. 25. Selskabsskatten skulle optages som gæld og forfalde til 

betaling til administrationsselskabet i november i det efterfølgende indkomstår. 

 

Da selskabet udnytter underskuddet fra tidligere år, er der ingen indkomst til beskatning, og 

koncernens samlede beregnede selskabsskat på t.kr. 100 forfalder til betaling i november 2012 og 

fordeles efter SEL § 31, stk. 2: 

 

 

Skattepligtig 

indkomst 

Fordeling 

af 

underskud 

Skatteværdi 

af 

underskud 

Omfordelt 

skattepligtig 

indkomst 

Administrationsselskab -200 200 50 0 

Datterselskab 1 600 -200 -50 400 

Datterselskab 2 0 0 0 0 

 400 0 0 400 

 

Sambeskatningsindkomsten på t.kr. 400 udgøres af et overskud på t.kr. 600 fra Datterselskab 1 og et 

underskud i administrationsselskabet på t.kr. -200. Da sambeskatningsindkomsten er positiv, 

fordeles underskuddet til det overskudsgivende selskab Datterselskab 1. Da selskaber udnytter 

administrationsselskabets underskud, afsættes den skyldige sambeskatningsgodtgørelse til dette 

selskab. Fordelen for sælger er nu, at det uudnyttede underskud anvendes, og værdien derved ikke 

skal drøftes med køberkoncernen. Køber vil måske tillægge et uudnyttet underskud en lavere værdi, 
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idet denne i stedet ønsker at generere et så stort skattemæssigt underskud som muligt, som ville 

nedbringe køberkoncernens sambeskatningsindkomst. Da sælgerkoncernen vælger ikke at foretage 

skattemæssige afskrivninger i salgsåret, er det højere afskrivningsgrundlag på aktiverne således 

større. Køber og sælger kan nu værdiansætte købers højere afskrivningsmulighed, idet køber kan 

anvende afskrivningerne allerede i sit første indkomstår efter købet. 

 

Selvangivelsen 

Den købende koncern er ved indsendelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor overtagelsen 

har fundet sted, afhængig af at modtage oplysninger omkring indkomstopgørelsen før den 

delårsopgørelse, som den købende koncern skal lave. Derfor skal den sælgende koncern sikre, at de 

relevante indkomstoplysninger er til stede i det frasolgte selskab, inden der skal indgives 

selvangivelse for den resterende indkomstperiode. Oplysningerne fra den sælgende koncern skal 

omfatte information om, hvorvidt et skattemæssigt underskud for perioden er udnyttet under 

sambeskatningen eller, om det bliver et særunderskud i det solgte selskab. Oplysninger kan ikke 

fremskaffes, før sambeskatningsindkomsten for den sælgende koncern er opgjort, hvilket typisk er 

efter udløbet af det indkomstår, hvor salget har fundet sted. Hvis der anvendes underskud, skal der 

betales sambeskatningsbidrag til det frasolgte selskab. Sambeskatningsbidraget forfalder til betaling 

den 20/11 året efter det pågældende indkomstår, mens selvangivelsesfristen for selskaber er den 

30/6 i året efter indkomståret ved kalenderårsregnskaber63. Mellemværende i sambeskatningen 

mellem den købende og den sælgende koncern kan derfor være skyldigt/tilgodehavende i op imod 

to år. For at imødegå dette, vil vi anbefale at parternes aftaler dette allerede i overdragelsesaftalen. 

  

Der skal i indkomståret hvor der udarbejdes delårsopgørelser indsendes 2 eller flere selvangivelser, 

en for hvor delperiode. Alle selvangivelser skal udarbejdes som om de udgjorde et helt indkomstår. 

Selvangivelsen udarbejdes på baggrund af den bagvedliggende delårsopgørelse. Selvangivelserne 

skal indsendes senest 6 måneder efter indkomstårets udløb64. Skatteministeren kan imidlertid give 

henstand med selvangivelsesfristen under særlige omstændigheder65. 

                                                      
63 Selvangivelsesfristen fra www.Skat.dk 
64 SKL § 4, stk 2. 
65 SKL § 4, stk. 4 
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Aftalen mellem køber og sælger omkring underskud 

Det er vigtigt for køber og sælger, at få aftalt hvem der skal have ret til eventuelle underskud i det 

handlede selskab. Antager vi, der ikke er aftalt noget imellem de involverede parter, vil køber 

måske gå ud fra, at der kommer et underskud med fra tidligere år, mens sælger så vidt muligt vil 

forsøge at anvende alt det gamle underskud i sin nuværende sambeskatningskreds. Det er derfor 

vigtigt, at der tages stilling til denne problemstilling allerede ved købsaftalens indgåelse. Det 

samme gør sig gældende omkring afskrivningsprincipper, her vil sælger igen forsøge at 

skatteoptimere i sin sambeskatningskreds, såfremt intet er aftalt og derved efterlade køber i en 

situation, hvor der i princippet er valgt afskrivningsprincip i handelsåret. En løsning på denne 

problemstilling kunne være at aftale ovenstående på forhånd, så begge parter var opmærksom på 

problemet og derved kunne komme det i forkøbet. Alternativt, hvis man ikke stoler på mundtlige 

aftaler, kan det skrives ind i købsaftalen. På den måde får køber og sælger klarlagt hvilke 

principper, der afskrives efter og hvilke underskud, der eventuelt følger med det købte selskab. Det 

er lettere at planlægge og skatteoptimere allerede fra købsåret i stedet for at ende med, at være låst i 

afskrivningsprincip og derved måske ikke kunne udnytte den optimale skatteoptimering.  

 

I forbindelse med overtagelse af et selskab fra en anden sambeskatningskreds skal køber være 

opmærksom på, at de tidligere underskud, om dette være sig særunderskud, 

subsambeskatningsunderskud eller sambeskatningsunderskud ikke kan anvendes i den nye 

sambeskatningskreds. Alle disse underskud, såfremt de følger med det erhvervede selskab, vil for 

den nye sambeskatningskreds være særunderskud for selskabet selv. Det er derfor vigtigt, at køber 

ikke regner med, at disse underskud skal kunne anvendes i den nye sambeskatningskreds. Det 

erhvervede selskab skal alene oparbejde positiv skattepligtig indkomst til modregning i alle 

underskud fra tidligere perioder, da disse nu bliver til særunderskud. Køber skal derfor ikke betale 

overpris for disse underskud i den tro, han selv kan anvende dem i sambeskatningen, da dette ikke 

er tilfældet. Hvis det erhvervede selskab generelt har været et underskudsgivende selskab, og køber 

har erhvervet selskabet for at opnå en eventuel synergieffekt, kan køber håbe på, at selskabet selv 

kommer til at give overskud på sigt. En anden løsning vil være at overføre overskudsgivende 

aktivitet fra et andet selskab i koncernen, da dette som tidligere beskrevet ikke vil have betydning 

for sambeskatningen. Køber opnår derved mulighed for at anvende eventuelle tidligere underskud 

på trods af disse er særunderskud. Herved opnår den købende koncern den ønskede skattebesparelse 
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og holder derved skattebetalingen inden for sambeskatningskredsen og konsoliderer derved 

likviditeten i koncernen i stedet for at skulle afregne skatten til staten.  

 

 

Underskudsanvendelse ved erhvervelse af nye koncernselskaber 

Det har stor betydning for den sælgende og den købende koncerns underskud, hvornår 

koncernselskabet erhverves eller sælges. Den mest almindelige form for etablering af en 

sambeskatning er situationen, hvor et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab fra en 

ekstern tredjepart. Herefter vil det købende selskab være moderselskab, mens det købte selskab vil 

være datterselskab. Da selskaberne opfylder første betingelse om at være selvstændige 

skattesubjekter, og ved erhvervelsen opfylder den anden betingelse om etablering af 

koncernforbindelse på datoen for erhvervelsen, skal der ske sambeskatning af de to selskaber på 

tidspunktet for erhvervelsen66. 

Den købende koncern skal imidlertid være opmærksom på mulighederne for anvendelse af det 

købte selskabs eventuelle egne underskud fra tidligere år, da der efter Ligningslovens § 15, stk. 7 til 

12 sker begrænsninger i selskabers muligheder for at udnytte underskud fra perioden før et 

ejerskifte. LL § 15, stk. 7 til 12 begrænser selskabers underskudsfremførsel i de tilfælde, hvor mere 

end 50 % af selskabskapitalen skifter ejer i løbet af et indkomstår, hvorefter ”underskuddet ikke kan 

nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive 

nettokapitalindtægter, med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler 

og skibe”67.  

 

Såfremt en koncern køber et selskab med fremførselsberettigede underskud, og ønsker at tilføre det 

tilkøbte selskabet aktivitet og herved udnytte de fremførselsberettigede underskud, skal køber 

således holde ovenstående for øje. 

 

Hvis et moderselskab med overskud etablerer koncernforbindelse med et underskudsgivende 

koncernselskab, kan moderselskabet modregne datterselskabets underskud opstået efter 

koncernetableringen i moderselskabets overskud for hele indkomståret. Dette betyder, at 

moderselskabet eller den købende koncerns sambeskatningskreds kan spare skatten på det 

                                                      
66 SEL § 31 C og SEL § 31, stk. 1 
67 LL § 15 stk. 7 
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underskud, der er købt. Det handler derfor om at få planlagt sin overtagelse, så man kan få så meget 

underskud med fra det købte selskab som overhovedet muligt. Det omvendte kan ligeledes være 

tilfældet, hvor sambeskatningskredsen giver underskud og det købte selskab laver overskud, her vil 

modregning ligeledes kunne ske så snart overtagelsen er sket. Ovenstående kan imidlertid ikke lade 

sig gøre, hvis moder- og datterselskab ikke har påbegyndt samme indkomstår. I denne situation vil 

de oparbejdede underskud forblive særunderskud og vil derfor kun kunne benyttes af de respektive 

selskaber selv. Det er derfor meget vigtigt, at køber får denne betragtning med i sine 

købsovervejelser, da disse typisk ikke vil være uvæsentlige beløb og køber derfor samlet set kan 

spare omkostningen til skat og i stedet holde pengene inden for koncernen.  

Hvis den købende og den sælgende koncern ikke har samme regnskabs- og indkomstår, skal køber 

endvidere tænke på, at der skal omlægges regnskabsår og derved også indkomstår. Dette vil i 

mange tilfælde medføre, at der skal udarbejdes delårsindkomster for det købte koncernselskab. Det 

skulle helst opvejes at det underskud sambeskatningskredsen for glæde af. Planlægningen af 

overtagelsen er derfor yderst vigtig for anvendelsen af underskud i det købte selskab, for at få mest 

muligt ud af det og kunne anvende underskuddet i sambeskatningen. Det er vigtigt at overveje den 

administrative ulempe ved delårsopgørelser for det erhvervede koncernselskab set i forhold til 

underskudsudnyttelsen. Det er en god ide at få planlagt overtagelsen i detaljer så fordelene allerede 

indtræder ved overtagelsen. 

 

Det har stor betydning for underskudsudnyttelsen ved erhvervelse af et nystiftet selskab, om det nye 

selskab har valgt et langt eller en kort indkomstår i deres første periode. Hvis køberkoncernens 

regnskabsperiode følger kalenderåret og slutter 31/12 2011, og der etableres koncernforbindelse 

med et nystiftet koncernselskab den 1/7 2011, og det vælges, at det nystiftede selskab har et kort 

indkomstår som slutter 31/12 2011, har det nystiftede selskab mulighed for at anvende koncernens 

eventuelle underskud, som er opstået i 2011 enten i indkomståret eller i de efterfølgende indkomstår 

og omvendt. Vælges der i stedet et langt indkomstår i det erhvervede koncernselskabs første 

indkomstperiode, vil sambeskatningen først indtræde, når den købende koncerns påbegynder 

indkomståret 2012. Dette vil medføre, at de eventuelle underskud koncernen måtte have oparbejdet 

i 2011 vil være subsambeskaningsunderskud ved begyndelsen af sambeskatningen.  
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Underskudsanvendelse ved likvidation  

En anden ting sambeskatningskredsen skal tænke på er at planlægge en eventuel likvidation af et af 

koncernselskaberne, da sambeskatningsunderskud fra et likvideret selskab ikke kan videreføres til 

koncernen som det likviderede selskab var i. Hvis et selskab i sambeskatning overvejes likvideret, 

men har underskud til fremførsel, kan det eventuelt betale sig at vente med likvidationen til 

underskuddene er udnyttet af de andre selskaber i sambeskatningskredsen. Der skal igen tages højde 

for de administrative ulemper, der er i forbindelse med udskydelse af en eventuel likvidation, som 

for eksempel udarbejdelse af årsregnskaber mv. 

 

 

Efterspil ved fejlagtige delårsopgørelser og selvangivelser  

Der skal for datterselskaber i en sambeskatningskreds indsendes selvangivelser. Det er 

administrationsselskabet, som selvangiver den skattepligtige sambeskatningsindkomst. 

Administrationsselskabet skal vælge at indsende ”hjælpeskema til sambeskatning”, hvorpå de 

enkelte sambeskattede selskabers skattepligtige indkomster anføres, sammen med 

underskudsanvendelse og samlet fremførsel anføres. Denne blanket er udarbejdet af Skat og skal 

gøre det nemmere for koncernerne at holde styr på hele sambeskatningskredsens indkomster og 

underskud. 

 

I den ideelle verden vil alle selskaber opgøre deres skattepligtige indkomster korrekt efter 

skattelovgivningen, og den samlede selvangivne sambeskatningsindkomst ville derfor være fejlfri. 

Dette er imidlertid ikke helt sådan tingene fungerer i virkeligheden. Der forekommer fejl, som enten 

opdages af selskaberne selv eller som opdages af skattemyndighederne. Fejl selskaberne selv når at 

opdage inden ligningen, rettes i almindelighed ved at indsende en anmodning om ændring af 

skatteansættelsen for det pågældende indkomstår. Såfremt skattemyndighederne opdager fejl 

foreslår de skatteansættelsen forhøjet eller nedsat på baggrund af de fejl, de opdager under 

ligningen. Uanset om fejl opdages af selskabet selv eller af skattemyndighederne, tillægges en 

eventuel rest- eller overskydende skat renter68.  

 

En ændring af skatteansættelsen medfører en ændret indkomstskat som administrationsselskabet 

skal betale. Skatten opkræves- eller udbetales til det administrationsselskab, som forestod 

                                                      
68 Opkrævningslovens § 7 
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selvangivelsen for det pågældende indkomstår.69 Hvis den skattepligtige indkomst forøges og der i 

indkomståret samlet var positiv sambeskatningsindkomst, fordelt på selskaber både med underskud 

og selskaber med overskud, vil dette medføre, at administrationsselskabet opkræver restskatten med 

restskattetillæg direkte i det pågældende datterselskab, den ændrede ansættelse vedrører. Var 

sambeskatningsindkomsten i stedet negativ, også fordelt på selskaber med underskud og selskaber 

med overskud, ville en ændring af den skattepligtige indkomst i et af selskaberne medføre, at der 

skulle ske en forholdsmæssig fordeling på alle selskaberne, således at skatteværdien af de udnyttede 

underskud i underskudsselskaberne blev opgjort korrekt.   

 
Eksempel - Ændret skatteansættelse  
 Skattepligtig 

indkomst 
Fordeling af 
underskud 

Skatteværdi af 
underskud 

Administrationsselskab -200 120 30 
Datterselskab 1 600 -600 -150 
Datterselskab 2 -800 480 120 
I alt -400 0 0 

 

Datterselskab 1 har i det pågældende indkomstår negativ skattepligtig indkomst på t.kr. 800. Når 

sambeskatningsindkomsten samtidig er negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de 

underskudsgivende selskaber Datterselskab 1 og administrationsselskabet70 og de resterende 

underskud fremføres til modregning i de efterfølgende indkomstår. Ved Skats ligning af 

sambeskatningsindkomsten for indkomståret konstateres det at den skattepligtige indkomst i 

Datterselskab 2 er t.kr. 100 for lav og skatteansættelsen ændres derfor. Den ændrede 

skatteansættelse medfører nedenstående sambeskatningsindkomst (der ses i eksemplet bort fra 

restskattetillæg): 

 
 
 Skattepligtig 

indkomst 
Fordeling af 
underskud 

Skatteværdi af 
underskud 

Administrationsselskab -200 134 34 
Datterselskab 1 600 -600 -150 
Datterselskab 2 -700 466 116 
I alt -300 0 0 

 
 

                                                      
69 SEL § 31, stk. 4 
70 SEL § 31, stk. 2 
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Den ændrede skatteansættelse i Datterselskab 2 medfører at der fra administrationsselskabet sker en 

nedsættelse af skatteværdien af de udnyttede underskud. Dette medfører, at den ellers indtægtsførte 

og tilgodehavende sambeskatningsgodtgørelse i Datterselskab 2 og administrationsselskabet 

henholdsvis reduceres og øges fra t.kr. 120 og t.kr. 30 til t.kr. 116 og t.kr. 34. Disse reguleringer bør 

ikke skabe problemer, uanset om administrationsselskabet fortsat har bestemmende indflydelse i 

datterselskaberne eller ej. Såfremt Datterselskab 2 på tidspunktet for den ændrede skatteansættelse 

er frasolgt koncernen og allerede har modtaget skatteværdien af det først anvendte underskud på 

t.kr. 120 fra administrationsselskabet, jf. SEL § 31, stk. 6, 1. pkt., skal Datterselskab 2 tilbagebetale 

forskellen mellem skatteværdien af det først anvendte underskud på t.kr. 120 og den nye 

skatteværdi på t.kr. 116, i alt t.kr. 4. Tilbagebetalingen skal ske til det nu tidligere 

administrationsselskab, med mindre koncernen alternativt lod Datterselskab 1, som har 

skattemæssigt overskud, afregne både Datterselskab 2 og administrationsselskabet direkte for 

underskudsudnyttelsen, jf. SEL § 31, stk. 6, 3. og 4. pkt. 

 

 

Hæftelser i national sambeskatning 

Der findes ingen specifikke regler om hæftelsen for restskatter i sambeskatningen og vi vil derfor i 

det nedenstående afsnit forsøge at kortlægge de problemstiller dette medfører. 

 

Hvert enkelt selskab i sambeskatningen hæfter for den del af indkomstskatten, acontoskatten og 

restskatten med tillæg og renter, som vedrører selskabet selv71. Hvis de sambeskattede 

datterselskaber og eventuelle faste driftssteder har foretaget betaling til administrationsselskabet 

efter SEL § 31 stk. 6, ophører deres hæftelse og denne overgår til administrationsselskabet72. Hvis 

datterselskabet mod forventning ikke indbetaler den skyldige selskabsskat til 

administrationsselskabet, er det datterselskabet som hæfter overfor skattemyndighederne. 

Skattemyndighederne kan derfor kun søge sig fyldestgjort hos datterselskabet73. Hvis den opgjorte 

skattepligtige indkomst i et sambeskattet selskaber ikke er korrekt og der skal betales restskat, 

restskattetillæg og renter, er det hvert enkelt selskab, der kan gøres ansvarlig herfor. Det er ligeledes 

det enkelte selskab der hæfter herfor, indtil den frigørende betaling af samtlige beløb til 

administrationsselskabet er sket. En ændret skatteansættelse kan imidlertid også have indflydelse på 

                                                      
71 SEL § 31, stk. 4, 10. pkt. 
72 SEL § 31, stk. 4, 11. pkt. 
73 SEL § 31, stk. 4, 11. pkt. 
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de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen f.eks. ved ændret underskudsfordeling. Hvis der 

foreligger den omvendte situation hvor der er betalt for meget i skat, kan skattemyndighederne med 

frigørende virkning afregne den overskydende skat til administrationsselskabet. Herefter er det 

administrationsselskabets pligt at afregne til de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen. I de 

situationer hvor administrationsselskabet udskiftes med et andet selskab skal overførsel af 

sambeskatningsbeløbene, som det gamle administrationsselskab har modtaget fra datterselskaberne, 

ske til det nye administrationsselskab ved overdragelse af administrationspligten. Herefter ophører 

hæftelsen overfor skattemyndighederne for det gamle administrationsselskab.  

Som tidligere beskrevet skal et overskudsgivende selskab, som udnytter underskuddet i et 

underskudsgivende selskab betale et sambeskatningsbidrag til selskabet der modsvarer 

skatteværdien af det udnyttede skatteunderskud. Dette sker sædvanligvis via 

administrationsselskabet74. Der kan imidlertid opstå en problemstilling omkring hæftelsen ved 

betalingen af sambeskatningsbidragene i de situationer, hvor det overskudsgivende selskab i 

november måned året efter, hvor afregningen skal finde sted, er gået hen og blevet illikvidt. 

Selskabet kan derfor ikke betale sambeskatningsbidraget og hvem hæfter så for denne skat. Som 

SEL § 31 stk. 6 er formuleret er det formodentlig administrationsselskabet der hæfter for 

sambeskatningsbidraget overfor det underskudsgivende selskab uafhængigt af, at bidraget ikke er 

betalt af det overskudsgivende selskab. Hvis denne fortolkning holder vand, pålægges 

administrationsselskabet foruden byrden med administrationen af skatten en ikke uvæsentlig risiko 

for tab. Tabet vil være omfattet af KGL § 4 (koncerninterne fordringer) og der vil derfor ikke være 

fradrag for tabet. 

Der findes en afgørelse fra Landsskatteretten der viser, at et administrationsselskab helt uforskyldt 

kan komme til at hæfte for skat, som selskabet i virkeligheden allerede har betalt én gang. Dette kan 

ligeledes være en tung byrde, hvis regningen ikke kan sendes videre i sambeskatningskredsen. Den 

konkrete skattesag SKM2010.829.LSK handler om et selskab, som i indkomståret 2007 er 

sambeskattet med et datterselskab. Datterselskabet leverede dette år en negativ indkomst på 7,6 

mio. kr. Moderselskabet selv havde for samme år en høj indkomst og har derfor ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten udnyttet hele underskuddet i datterselskabet. Derfor har moderselskabet 

også betalt datterselskabet værdien af det udnyttede skattemæssige underskud. I 2009 gik 

datterselskabet desværre konkurs og udtrådte naturligvis af sambeskatningen jf. SEL § 31C, stk. 8. 

Samme år forhøjede skattemyndighederne datterselskabets skatteansættelse for 2007 med 1,4 mio. 

                                                      
74 SEL § 31 stk. 6 
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kr. og sendte derfor en restskatteopkrævning til moderselskabet da dette var administrationsselskab 

i sambeskatningskredsen. Moderselskabet ville ikke betale restskatten da denne retsligt tilhørte 

datterselskabet og moderselskabet syntes derfor, at kravet skulle rettes imod konkursboet. 

Landsskatteretten var imidlertid ikke enig i denne antagelse. Landsskatteretten henviste til, at 

datterselskabet både før og efter ændringen af sin skatteansættelse havde negativ indkomst og 

selskabet derfor ikke kunne hæfte for nogen skat. Hæftelsen påhviler derfor 

administrationsselskabet for sambeskatningskredsen. Skat henviser endvidere til SEL § 31 og det af 

skat udmeldte styresignal SKM2009.759.SKAT.  Styresignalet SKM2009.759.SKAT beskriver 

imidlertid ikke ovenstående situation og vi må derfor henlede opmærksomheden på udfaldet i 

landsskatteretten. 

 

Ovenstående afgørelse har derfor stor betydning da den betyder, at administrationsselskabet kan 

komme til at betale en del af sin egen skat 2 gange. Først ved det oprindelige sambeskatningsbidrag 

til datterselskabet og siden ved den senere restskatteopkrævning fra skattemyndighederne. Denne 

afgørelse medfører derfor administrationsselskabet måske i fremtiden skal kræve sikkerhed for de 

sambeskatningsbidrag der kører rundt i sambeskatningskredsen for at imødegår ovenstående 

problemstilling.  

 

 

Sambeskatningsbekendtgørelsen 

I selskabslovens § 31 B, stk. 1, 5. pkt., fastsætter Skatterådet hvilke oplysninger af betydning for 

skatteansættelsen eller skatteberegningen sambeskatningsselvangivelsen skal indeholde og hvilke 

oplysninger, der skal fremlægges på anmodning. Skatterådet har derfor udstedt en 

sambeskatningsbekendtgørelse. Efter SEL § 31, stk. 4, 3. pkt. skal der udpeges et nyt 

administrationsselskab, hvis et andet selskab bliver øverste danske moderselskab. 

 

I sambeskatningsbekendtgørelsens § 4 fremgår det, at det nye administrationsselskab skal indgive 

meddelelse om udpegningen og datoen for dets indtræden. I bekendtgørelsens § 2, stk. 4 

bestemmes, at disse meddelelser skal indgives hurtigst muligt efter udpegningen. Der står imidlertid 

ikke hvornår hurtigst muligt er. Skat har endnu ikke offentliggjort en præciseret angivelse af, 

hvornår indgivelse af oplysninger om administrationsselskabets indtræden anses som indgivet 

”hurtigst muligt”. I sambeskatningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 skal der for hvert indkomstår 
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afgives en redegørelse for koncernen. Denne redegørelse skal indeholde hvilke selskaber der indgår 

og ikke indgår i sambeskatningen. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 3 skal oplysningerne indgives 

senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse, hvilket kan være længe efter handelen.  

 

 

Omstruktureringer i en sambeskatning 

Årsagen til omstruktureringer kan være mange. Såfremt der er tale om en koncernintern 

omstrukturering, er formålet ofte at tilpasse hele strukturen i koncernen. Det kan være at mindske 

omkostninger, effektivisere eller afgrænse risiko. Der er mange muligheder, og derfor vil årsagerne 

også være vidt forskellige. Er det derimod en ekstern omstrukturering med selskaber, der ikke er i 

koncernen, er dette typisk en alternativ form for køb eller salg af selskaber. Omstruktureringen er 

derved planlagt på en sådan måde, at det omstrukturerede selskab efterfølgende kan sælges/købes. 

 

Der findes flere forskellige former for omstruktureringer. Vi vil i det nedenstående afsnit berøre 

følgende typer af omstrukturering: 

1. Aktieombytning 

2. Fusion  

3. Spaltning 

 

Aktieombytning 

Ved en aktieombytning vil en eller flere af selskabets aktionærer overdrage deres personligt ejede 

ejerandele i et indskydende selskab til et modtagende selskab. Alle de indskydende aktionærer 

vederlægges alle med aktier i det modtagende selskab. En aktieombytning kan udføres som en 

koncernintern handling eller som sammenlægning af to koncerner hvor der f.eks. ønskes et tættere 

samarbejde. 
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Før aktieombytning   Efter aktieombytning 

     
Figur 8 - Indskydelse af holdingselskab 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Aktionæren i driftsselskabet ønsker at oprette en holdingstruktur, derfor foretager aktionæren en 

aktieombytning ved at overdrage aktierne i driftsselskabet (indskydende selskab) til sit nyoprettede 

holdingselskab (modtagende selskab). Aktionæren modtager som vederlag for sine aktier i 

driftsselskabet nu de nye aktier i holdingselskabet som derved er ny ejer af driftsselskabet. 

 

Aktieombytninger kan både foretages skattepligtigt og skattefrie. Foretages den skattepligtige 

aktieombytning, er dette at sidestille med salg af selskabet, da avancen ved ombytningen skal 

beskattes efter reglerne i ABL. 

Den skattefrie aktieombytning, er som den, lyder skattefri, og deltagerne bliver derfor ikke beskattet 

af aktieombytningen. Forskellen på de to løsninger er, at der ved skattefri aktieombytning 

succederer det modtagende selskab i de oprindelige anskaffelsessummer og 

erhvervelsestidspunkter.  

 

Fusion 

En fusion er kendetegnet ved at to eller flere selskaber samles i et fortsættende selskab. En fusion 

kan foretages på 2 forskellige måder. Den første måde er, hvor alle de sammenlagte (indskydende) 

selskaber ophører og indskydes i et nyt (modtagende) selskab. Den anden løsning er, hvor de 

indskydende selskaber ophører og det modtagende selskab fortsætter sin drift. Der er to måder at 

fusionere på - enten vandret eller lodret. Herunder vil den vandrette og lodrette fusion blive 

skitseret. 

 

 

Aktionær 

Holdingselskab 

100 % 

100 % 

Datterselskab 

Aktionær 

Driftsselskab 

100 % 
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                       Før fusion    Efter fusion 

 
Figur 9 - vandret fusion 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I figur 9 gennemføres en vandret fusion mellem datter 1 og datter 2. Datter 1 er det indskydende 

selskab, mens datter 2 er det modtagende selskab. I fusionen fortsætter Datter 1 sin drift som hidtil 

”bare” tillagt datter 2´s aktiviteter. 

 

        Før fusion     Efter fusion 

 
Figur 10 - lodret fusion 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I figur 10 gennemføres en lodret fusion hvor datter 1 ophører sin aktivitet, og datter 2 forsætter sin 

drift. Der er derfor tale om en omvendt lodret fusion, idet det er datter 2, der er det fortsættende 

selskab.  

 

Fusioner kan som aktieombytninger ligeledes foretages både skattefrie eller skattepligtige. Ved en 

skattepligtig fusion sidestilles dette med likvidationsbeskatning idet aktiver og passiver beskattes 

som ved salg til markedsværdi. Herudover medfører en skattepligtig fusion, at aktionærerne i det 

indskydende selskab skal opgøre en eventuel skattepligtig avance på aktierne i det ophørte selskab, 

A/S 

Datter 1 Datter 2 

100 % 100 % 

A/S 
 

Datter 1 

100 % 

Datter 2 
 

100 % 

A/S 
 

Datter 1 

100 % 

A/S 
 

Datter 2 

100 % 
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A/S 

Datter 1 Datter 2 

100 % 100 % 

som skal vedlægges enten i kontanter eller i aktier i det modtagende selskab. Den eneste 

begrundelse for en skattepligtig fusion er, hvis der er skattemæssige underskud til fremførsel, som 

ellers vil gå tabt efter fusionen.  

Ved en skattefri fusion sker der det samme som ved en skattefri aktieombytning nemlig at det 

modtagende selskab succederer i de skattemæssige saldi, afskrivninger og de oprindelige 

anskaffelsestidspunkter75.  

 

Spaltning 

Der findes 2 måder at spalte selskaber på, enten ophørsspaltes selskabet eller også foretages der en 

grenspaltning af selskabet. Herunder vil begge måder bliver skitseret.  

 

Før spaltning    Efter spaltning 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Grenspaltning  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I figur 11 udskiller det indskydende selskab (datter 1) en delaktivitet og indskyder den i det 

nyoprettede selskab Datter 2 (modtagende selskab). Det indskydende selskab Datter 1 fortsætter sin 

drift med den tilbageværende aktivitet. 

                                                      
75 FUL § 8 

A/S 
 

Datter 1 
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Før spaltning    Efter spaltning 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Ophørsspaltning 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det indskydende selskab i figur 12 ophørsspaltes og indskydes herefter i de to nyoprettede selskaber 

Datter 2 og Datter 3 (modtagende selskaber). Herefter er det indskydende selskab (Datter 1) ophørt 

med at eksisterer og aktiviteterne fordelt mellem de to nyoprettede selskaber. 

 

Som der er tilfældet med de øvrige former for omstrukturering, kan spaltning ligeledes foretages 

skattefrit eller skattepligtigt. En skattepligtig spaltning er at sidestille med salg af aktiver og 

passiver, og aktionærerne i det indskydende selskab skal derfor beskattes af den modtagne 

udlodning (aktier eller kontanter i det modtagne selskab). Det modtagne selskab skal indregne de 

modtagne aktiver og passiver til markedsværdi på spaltningstidspunktet. Her vil argumentet for at 

foretage en skattepligtig spaltning igen være, hvis der er uudnyttet skattemæssige underskud til 

fremførsel, som er af en væsentlig størrelse. 

Foretages der skattefri spaltning succederer det modtagne selskab i anskaffelsessummer og 

anskaffelsestidspunkter fra det modtagne selskab.  

 

Omstruktureringsdatoen 

Omstruktureringsdatoen er i forbindelse med sambeskatning en yderst parameter, der skal tages 

hensyn til i forbindelse med planlægningen af en omstrukturering. Det kan være af afgørende 

betydning for en sambeskatningskreds, at planlægge om en omstruktureringsindkomst skal med i 

sambeskatningen eller holdes uden for sambeskatningen. Såfremt den skattepligtige indkomst er 

negativ, er muligheden for at udnytte dette underskud væsentligt større i sambeskatningen end uden 

for, og derfor får sambeskatningskredsen en værdi af dette underskud.  

 

Holding 2 
 

Datter 3 

100 % 

Holding 1 
 

Datter 2 

100 % 
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I det følgende vil vi beskrive fusionsdatoen. Det skal bemærkes at fusionsdatoen jf. FUL § 5 

ligeledes finder anvendelse for spaltning76. 

 

Fastlæggelsen af en fusionsdato beskrives i FUL § 5. Denne paragraf er opdelt i en hovedregel, 

samt to undtagelser. Udgangspunktet er jf. FUL § 5 stk. 1, 1. pkt.: 

 

”Datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende 

selskab anses i skattemæssig henseende for fusionsdato.” 

 

Det modtagende selskab skal udarbejde en åbningsstatus jf. selskabslovens § 237 og § 255. 

Ledelsesorganerne i de deltagende selskaber skal i forbindelse med omstruktureringen stå for at 

udarbejde en fusionsplan/spaltningsplan hvori fusionsdatoen fastslås. Der er imidlertid i den nye 

selskabslov lidt lempeligere regler, hvor det er muligt ved enighed mellem kapitalejerne (aktionær 

eller anpartshaver) at beslutte, at visse dokumenter ikke skal udarbejdes. Hvis der alene deltager 

anpartsselskaber, kan anpartshaverne i de involverede selskaber i enighed beslutte, at der ikke skal 

udarbejdes en plan.  

 

Bestemmelsen i FUL § 5, stk. 1, 1. pkt. kan ikke alene fastlægge fusionsdatoen. Det er nødvendigt 

at sammenholde FUL § 5 stk 1, pkt 1 med pkt. 2. for at kunne bestemme, hvornår en fusion som 

hovedregel anses for at have skattemæssig virkning. FUL § 5, stk. 1, 2. pkt har følgende ordlyd: 

 

“Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende 

med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.” 

 

Som det fremgår af FUL § 5, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal fusionsdatoen ligge på tidspunktet, hvor det 

modtagende selskab, i forbindelse med fusionen, har udarbejdet en åbningsbalance. Det er 

imidlertid også et krav, at fusionsdatoen skal ligge på skæringsdatoen for det modtagende selskabs 

regnskabsår. Dette skal læses i anden rækkefølge, så fusionsdatoen skal ligge på skæringsdatoen for 

det modtagende selskabs regnskabsår, samt at der på denne dato skal udarbejdes en åbningsstatus 

for, at en fusion kan gennemføres skattefrit efter reglerne i FUL. 

 

                                                      
76 FUL § 15 b, stk 2 
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FUL § 5, stk. 2 omhandler fusionsdatoen, når et eller flere selskaber fusionerer med et 

skuffeselskab. Bestemmelsens 1. pkt. har følgende ordlyd: 

 

“Hvor det modtagende selskab allerede er registreret og selskabet ikke har drevet erhvervsmæssig 

virksomhed forud for fusionsdatoen og hele selskabets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et 

ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut, kan første regnskabsperiode uanset stk. 1 løbe fra 

stiftelsen, når regnskabsperioden slutter 12 måneder efter fusionsdatoen og perioden ikke 

overstiger 18 måneder.” 

 

Første krav der skal overholdes er, at det modtagende selskab er registreret, og at det forud for 

fusionsdatoen ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Det er ligeledes et krav, at hele 

selskabets egenkapital skal stå ubehæftet som kontant indestående i et pengeinstitut i perioden forud 

for fusionsdatoen. Et sådant selskab kaldes typisk for et skuffeselskab. Som lempelsesregel til 

hovedreglen om sammenfaldende skæringsdato for modtagende selskabs regnskabsår og 

fusionsdato, gives der i FUL § 5 stk. 2 tilladelse til, at et modtagende skuffeselskab kan anvende en 

regnskabsperiode på op til 18 måneder. 

 

Bestemmelsen i stk. 3 omhandler fiksering af fusionsdatoen ved fusioner, hvor der er etableret eller 

ophørt koncernforbindelse i løbet af fusionsåret. Bestemmelsen følger nedenfor: 

 

”Skal indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens 

§ 31, stk. 3, som følge af at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, er ophørt eller 

etableret inden eller i forbindelse med fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis 

etableringen af koncernforbindelsen uanset stk. 1 og 2 som skattemæssig fusionsdato for 

selskabet.” 

 

Ovenstående bestemmelse omhandler en fiksering af fusionsdatoen, såfremt der i indkomsten, på 

baggrund af reglerne i SEL § 31, stk. 3, skal udarbejdes en delopgørelse. Dette vil ske som følge af 

ophørt eller etableret koncernforbindelse, efter SEL § 31 C, inden eller i forbindelse med fusionen. 

Det fremgår af SEL § 31, stk. 3, 1. pkt., at såfremt der ikke hele året har været koncernforbindelse 

med et selskab, medregnes indkomsten kun i den del af indkomståret, hvor der har været 

koncernforbindelse jf. SEL § 31 C. På det tidspunkt, hvor koncernforbindelsen enten etableres eller 
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ophører, udarbejdes en indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler for den 

periode af selskabets indkomstår, der er forløbet, som om perioden udgør et helt indkomstår jf. SEL 

§ 31, stk. 3, 3. pkt. 

 

Ovenstående gælder uanset om selskabet i forbindelse med eller efter koncernforbindelsens ophør 

eller etablering deltager i en omstrukturering, der gennemføres skattemæssig tilbagevirkende kraft 

jf. SEL § 31, stk. 3, 5. pkt. 

 

SEL § 31, stk. 3, 5. pkt., skal derfor ses i sammenhæng med FUL § 5, stk. 3, der rykker det 

skattemæssige virkningstidspunkt for fusionen eller spaltningen med tilbagevirkende kraft til 

tidspunktet for koncernforbindelsens ophør eller etablering hvis et selskab, der deltager i fusionen er 

omfattet af SEL § 31, stk. 3. 

 

Aktieombytning 

En skattefri aktieombytning afviger fra fusion og spaltning, idet der ikke opstår en egentlig 

regnskabsmæssig skæringsdato. Derimod opstår der ”kun” en dato for selve aftalen 

(retserhvervelsen). Der sker ingen ændring i selskabernes struktur, da der udelukkende er tale om en 

koncernintern strukturændring. Der fastsættes ingen omstruktureringsdato ved en aktieombytning, 

som der gøres ved både spaltning og fusion. En aktieombytning der berører sambeskatningskredsen, 

vil derfor altid være opstået som følge af en ændret koncernforbindelse, og følger derfor SEL § 31 

C. Det betyder, at hvis der efter en aktieombytning sker en koncernetablering med den resterende 

sambeskatningskreds indtrædes fælles sambeskatning fra etableringstidspunktet jf. SEL § 31 C. Der 

er mulighed for at foretage denne aktieombytning i et allerede eksisterende selskab. Dette har 

imidlertid betydning for datoen for sambeskatningens begyndelse. Såfremt der vælges 

aktieombytning med et såkaldt skuffeselskab, sker koncernetableringen fra begyndelsen af 

indkomståret, såfremt skuffeselskabet ikke tidligere har drevet aktivitet77. 

 

Skattepligtig fusion 

Ved skattepligtig fusion har det modtagende selskab 2 muligheder for at indregne det modtagne 

selskabs indkomst i fusionsåret. Såfremt det modtagende selskab og det indskydende selskab indgår 

en bindende aftale om fusion d. 30/6-2011, kan det modtagende selskab vælge at indregne 

                                                      
77 SEL § 31 stk. 3 pkt. 6 
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indkomsten fra d. 1/7-2011 - 31/12-2011, hvis vi antager der aflægges regnskab efter kalenderåret78. 

Den anden mulighed for det modtagne selskab er at indregne det modtagne selskabs indkomst fra 

1/1-2011, da denne dato er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagne selskabs 

regnskabsår. Selskaberne har mulighed for at planlægge hvilken af de 2 datoer, der er mest optimal 

for sambeskatningen. Sambeskatningskredsen skal imidlertid være opmærksom på, såfremt de 

vælger den bindende aftale som koncernetablering, at der i langt de fleste tilfælde skal udarbejdes 

delårsindkomster. Delårsindkomsterne vil begrænse de skattemæssige afskrivninger, og der skal 

laves en korrekt periodisering som beskrevet tidligere i opgaven.  

 

Skattemæssige underskud i forbindelse med omstrukturering 

Aktieombytning 

Som tidligere beskrevet ændrer en aktieombytning ikke andet end selskabernes struktur, og dette 

medfører derfor ikke de samme overvejelser omkring underskud som ved en fusion eller spaltning. 

Årsagen til forskellen skyldes, at de skattemæssige underskud tilhører de enkelte selskaber. De 

skattemæssige underskud bliver derfor ikke berørt af en aktieombytning, da aktieombytningen 

udelukkende ændrer i ejerstrukturen. Den eneste undtagelse hertil vil være, at der ved 

aktieombytningen sker en koncernetablering, og der derved indtræder sambeskatning for første 

gang. I det tilfælde vil eventuelle underskud selskabet medbringer i sambeskatningen være 

særunderskud ,og det vil derfor kun være selskabet selv, der vil kunne anvende disse underskud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
78 SEL § 8 A 
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Underskud ved aktieombytning Skattepligtig aktieombytning Skattefri aktieombytning 
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Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

Tabel 4 - Underskud ved aktieombytning  

Kilde: egen tilvirkning 

 

Fusion 

Behandlingen af underskud ved fusion afhænger i høj grad af hvilken form for fusion, der er 

foretaget, og derfor hvilke konsekvenser den har for de skattemæssige underskud til fremførsel. 

Udgangspunktet i forbindelse med fusioner er, at skattemæssige underskud i det indskydende 

selskab bortfalder ved udgangen af indkomståret, hvor selskabet ophører (fusionen gennemføres). 

Der er imidlertid undtagelser til denne hovedregel, nemlig omkring underskud opstået i en 

sambeskatning. Det modtagende selskab vil i tilfælde af en skattepligtig fusion bibeholde sit 

skattemæssige underskud til fremførsel, mens underskuddet fortabes ved en skattefri fusion79. 

Undtagelsen hertil er, at underskuddet ikke fortabes, såfremt det er opstået i en sambeskatning. 

Herved giver reglerne mulighed for en planlægning af den mest optimale metode at fusionerer på, 

men omvendt er der også en del, der skal gennemtænkes før man kaster sig ud i en eventuel 

skattefri fusion. 

 

Skattepligtig fusion i en sambeskatningskreds 

Ved en skattepligtig fusion af koncernforbundne selskaber, vil det indskydende selskab, som 

tidligere beskrevet, blive sidestillet med en likvidering. Dette vil ske pr. fusionsdatoen og medføre 
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en avance, der skal opgøres og medregnes i sambeskatningen for det pågældende år. Eventuelle 

underskud der ikke kan anvendes fortabes og bortfalder med selskabet.  

Det modtagende selskab påvirkes ikke af fusionen. Aktiver og passiver fra det indskudte selskab 

anses for anskaffet til markedsværdien på fusionsdatoen. Efter fusionsdatoen skal indkomsten 

fremadrettet medtages i sambeskatningen. De skattemæssige underskud til fremførsel i det 

modtagende selskab berøres ikke af fusionen og kan derfor stadig fremføres i sambeskatningen.  

 

Det er vigtigt at planlægge hvilket selskab der skal være det fortsættende selskab, eller om fusionen 

skal foregår via et nystiftet selskab. Såfremt det ønskes at underskuddet skal bevares, skal det 

fastlægges hvilket selskab, der skal være det modtagende selskab, da dette har konsekvenser for den 

fremtidige underskudsmodregningsmulighed. 

 

Herudover skal koncernen tage stilling til hvilken dato, fusionen skal foretages - om det være 

skæringsdatoen for åbningsbalancen eller datoen for vedtagelsen af fusionen. Vælger koncernen 

skæringsdatoen for åbningsbalancen som fusionsdato, afskæres sambeskatningskredsen fra at 

udnytte skattemæssige underskud til fremførsel i det efterfølgende indkomstår. Vælger koncernen i 

stedet tidspunktet for aftalens indgåelse som fusionsdato, skal der for det indskydende selskab 

udarbejdes delårsindkomst for perioden frem til fusionsdatoen (aftaletidspunktet). Dette medfører, 

at sambeskatningskredsen kan anvende underskud frem til udløbet af indkomståret, hvori fusionen 

er gennemført. Koncernen har to muligheder for at vælge fusionsdato, som hver især har forskellige 

skattemæssige konsekvenser, på trods af  at fusionen har samme fusionsdato regnskabsmæssigt. 

 

Skattefri fusion i en sambeskatningskreds 

Den vigtigste forskel på skattepligtig og skattefri fusion er, at det indskydende selskab ikke 

likvidationsbeskattes ved en skattefri fusion. Dette indebærer i stedet, at det modtagende selskab 

succederer i alle de skattemæssige værdier fra det indskydende selskab. Det modtagende selskab 

succederer imidlertid ikke i det skattemæssige underskud, som det indskydende selskab eventuelt 

måtte have. Årsagen hertil er, at der jf. FUL § 8 stk. 1-4 ikke er hjemmel til at succedere i 

underskud. Det modtagende selskab har heller ikke mulighed for at indtræde i de indskydende 

                                                                                                                                                                                
79 FUL § 8 stk. 6 
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selskabs sambeskatning. Kildeartsbegrænsede tab bortfalder i både det indskydende og det 

modtagende selskab80.  

 

FUL § 8 stk. 6 beskriver, at der i visse tilfælde, kan ske begrænsning i det modtagende selskabs 

egne skattemæssige underskud til fremførsel ved skattefri fusion. Ifølge bestemmelsen kan 

underskud fra tidligere år i et af de fusionerede selskaber ikke bringes til fradrag, dog kan 

underskud opstået mens de fusionerede selskab var sambeskattet bringes til fradrag. Dette er 

dermed modsat en skattepligtig fusion, hvor det modtagende selskab ikke bliver berørt på egne 

underskud. Det er derfor en vigtig ting at tage med i overvejelserne omkring valg af fusionsform. 

Ved anvendelse af FUL § 8 stk. 6 kan underskud i både det indskydende og det modtagende selskab 

kun fremføres, hvis underskuddene er opstået i sambeskatningen. Er underskuddene opstået mens 

selskaberne indgik i sambeskatning med de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen, kan disse 

selskaber stadig udnytte disse underskud.     

 

 

Figur 13 – Underskudsfremførsel ved fusion i en sambeskatningskreds (inden fusion) 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

                                                      
80 FUL § 8 stk. 8 
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Figur 14 – Underskudsfremførsel ved fusion i en sambeskatningskreds (efter fusion) 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående figurer 13 tager udgangspunkt i at Datter 1 og Datter 2 fusionerer. Datter 1 er det 

fortsættende selskab, mens Datter 2 er det ophørende selskab. Datter 1 er derfor naturligt det 

modtagende selskab, mens Datter 2 er det indskydende selskab. Vi vil herunder forsøge at skitsere 

hvorledes denne fusion berører eventuelle skattemæssige underskud til fremførsel i hvert enkelt 

selskab.  

 

Vi antager der tidligere har været tale om et køb af en delkoncern hvor Datter 2, Datterdatter 3 og 

Datterdatter 4 blev tilkøbt. Der er derfor underskud mellem Datter 1 og Datter 2 fra før 

sambeskatningen og Holding. Datter 1, Datterdatter 1 og Datterdatter 2 var sambeskattet inden 

købet, mens Datter 2, Datterdatter 3 og Datterdatter 4 ligeledes var sambeskattet inden købet. 

 

1. Det modtagende selskab Datter 1 forbydes at udnytte egne underskud og underskuddene i 

tidligere sambeskattede selskaber (Holding, Datterdatter 1 og Datterdatter 2) hvis disse 

underskud er opstået før sambeskatningen med det indskydende selskab (Datter 2) er startet. 

2. Aktiviteten fra Datter 2 indskydes som sagt i Datter 1. Datter 2´s aktivitet var tidligere 

sambeskattet med Datterdatter 3 og Datterdatter 4. Det modtagende selskab (Datter 1) kan 

imidlertid heller ikke anvende underskud fra Datter 2, Datterdatter 3 og Datterdatter 4 hvis 

disse er opstået før Datter 1 og Datter 2 blev sambeskattet. 

3. Selskaberne Datterdatter 1 og Datterdatter 2 kan anvende egne underskud, 

sambeskatningsunderskud og subsambeskatningsunderskud fra hinanden, underskud i 

sambeskatningen fra Holding og Datter 1. 
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100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Datterdatter 3 

 

 
Datterdatter 4 

 

100 % 
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4. Selskaberne Datterdatter 3 og Datterdatter 4 kan anvende egne underskud, 

sambeskatningsunderskud og subsambeskatningsunderskud fra hinanden, underskud i 

sambeskatningen fra Datter 2. 

5. Holding kan anvende egne underskud, underskud i både det indskydende (Datter 2) og det 

modtagende selskab (Datter 1). Herudover kan Holding også anvende underskud fra 

Datterdatter 1, Datterdatter 2, Datterdatter 3 og Datterdatter 4. 

 

Som det kan ses af ovenstående punkter, medfører en skattefri fusion i en sambeskatningskreds 

begrænsninger i anvendelsen af skattemæssige underskud til fremførsel. Denne begrænsning ville 

ikke være opstået, såfremt koncernen var fortsat som tidligere. Årsagen til denne begrænsning skal 

findes i at Datter 1 (modtagende selskab) ikke må kunne modtage en overskudsgivende aktivitet fra 

Datter 2 (indskydende selskab) for at udnytte egne skattemæssige underskud til fremførsel, eller 

underskud i Datterdatter 1 og Datterdatter 2. Derfor afskæres Datter 1 fra at kunne anvende 

skattemæssige underskud selskabet før havde modregningsmulighed i. 

Det er meget vigtigt for koncernen at fusionere på det rigtige tidspunkt og også efter den rigtige 

model. Det kan være en fordel at anvende en skattepligtig fusion i stedet, eller vente på det 

skattemæssige underskud er anvendt, så en skattefri måske bedst kan betale sig. 
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Underskud ved fusion Skattepligtig fusion Skattefri fusion 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået før sambeskatningen 

 

Underskud fortabes for det 

indskydende selskab men kan evt. 

anvendes i subsambeskatning 

 

Underskud fortabes 

In
d

sk
y

d
en

d
e 

se
ls

k
a

b
 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud men 

succederes ikke i det modtagende 

selskab 

 

Underskud fortabes  

 

Skattemæssigt underskud 

opstået før sambeskatningen 

 

Underskud fortabes for det 

indskydende selskab men kan 

anvendes i subsambeskatning 

 

Underskud fremføres som 

særunderskud 

M
o

d
ta

g
en

d
e 

se
ls

k
a

b
 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

Tabel 5 - Underskud ved fusion 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Spaltning 

Skattepligtig spaltning i sambeskatning 

Ved en skattepligtig spaltning skal det indskydende selskab opgøre avance på den udspaltede 

aktivitet. Hvis der er tale om en ophørsspaltning, skal der som tidligere beskrevet, foretages en 

likvidationsbeskatning af det ophørte selskab. Avancen i det indskydende selskab opgøres på 

baggrund af aktivernes og passivernes markedsværdi på spaltningsdatoen. En skattepligtig spaltning 

kan som tidligere beskrevet ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft, og derfor skal avancen 

altid opgøres pr. spaltningsdatoen. 

En grenspaltning er kendetegnet ved, at der udspaltes en gren af selskabet og derefter forsættelse af 

det indskydende selskab med begrænset aktivitet. Det indskydende selskab bibeholder derfor sine 

skattemæssige underskud til fremførsel, da selskabet som helhed ikke berøres, da kun en del af 

aktiviteten udspaltes.  

Ved en skattepligtig ophørsspaltning vil det skattemæssige underskud til fremførsel, oparbejdet i det 

indskydende selskab, ikke kunne videreføres i det modtagende selskab. Underskuddet i det 
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indskydende selskab fortabes derfor. Det modtagende selskab berøres ikke af spaltningen, da dette 

som ved grenspaltning ikke berøres. Aktiver og passer fra det indskydende selskab anses anskaffet 

til markedsværdi på spaltningsdatoen for det modtagende selskab.  

En skattepligtig spaltning har ingen konsekvenser for en sambeskatningskreds, idet underskuddene i 

både det indskydende og det modtagende selskab forsætter som inden spaltningen. Eneste 

undtagelse er ophørsspaltning, hvor underskud i det indskydende selskab vil gå tabt. 

 

Skattefri spaltning i sambeskatning   

Ved gennemførsel af en skattefri spaltning succederer det modtagende selskab i de skattemæssige 

værdier på alle overførte aktiver og passiver. Det modtagende selskab kan imidlertid ikke succedere 

i det indskydende selskabs eventuelle sambeskatning med datterselskaber. Datoen for skattefri 

spaltning er datoen for åbningsbalancen i det modtagende selskab81.  

 

Hvis det indskydende selskab efter spaltningen ophører, har selskabet jf. Skatteministeriets svar til 

Foreningen for Statsautoriserede Revisorer, refereret i tfs.2006.173 mulighed for at videreføre disse 

underskud i det modtagne selskab82. Det modtagende selskab succederer derfor i det indskydende 

selskabs skattemæssige underskud til fremførsel. Såfremt der som led i spaltningen overføres 

aktivitet til flere selskaber, har de modtagende selskaber mulighed for at fordele disse underskud 

efter en konkret vurdering af den overførte aktivitet83.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
81 FUL § 5 stk. 1 
82 Sambeskatning 2009/10 s. 267 
83 Sambeskatning 2009/10 s. 267 
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Grenspaltning Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået før sambeskatningen 

 

Underskud fremføres i det 

indskydende selskab 

 

Underskud fremføres i det 

indskydende selskab 

In
d

sk
y

d
en

d
e 

se
ls

k
a

b
 

Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fremføres i det 

indskydende selskab 

 

Underskud fremføres i det 

indskydende selskab 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået før sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

særunderskud 

 

Underskud bortfalder for det 

modtagende selskab, men kan 

anvendes af de øvrige selskaber i 

sambeskatningen 

M
o

d
ta

g
en

d
e 

se
ls

k
a

b
 

Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

Ophørsspaltning Skattepligtig spaltning Skattefri spaltning 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået før sambeskatningen 

 

Underskud fortabes 

 

Underskud fortabes, men kan 

anvendes i en eventuel ældre 

subsambeskatning 

In
d

sk
y

d
en

d
e 

se
ls

k
a

b
 

Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fortabes 

 

Underskud succederes af det 

modtagende selskab. 

 

Skattemæssigt underskud 

opstået før sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

særunderskud 

 

Underskud fortabes, men kan 

anvendes i en eventuel ældre 

subsambeskatning 

M
o

d
ta

g
en

d
e 

se
ls

k
a

b
 

Skattemæssigt underskud 

opstået under 

sambeskatningen 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

 

Underskud fremføres som 

sambeskatningsunderskud 

Tabel 6 - Underskud ved spaltning 

Kilde: egen tilvirkning 
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Tjekliste til sælger vedrørende ændringer i sambeskatningen  
 
 
  Spørgsmål ved salg af selskab JA NEJ Bemærkninger 

1 Er der udarbejdet 
overdragelsesaftale imellem 
køber og sælger? 

Den skriftlige 
overdragelsesaftale bør følges 
slavisk, således at alt udføres 
korrekt. 
 
I aftalen bør det være 
specificeret hvem der skal gøre 
hvad. 

Der bør udarbejdes en 
skriftlig 
overdragelsesaftale, hvori 
det specificeres hvem der 
skal gøre hvad, da der kan 
ske misforståelser omkring 
afskrivningsprincipper, 
periodisering, 
underskudsfremførsel og 
eventuelle betalte 
acontoskatter. 

Området er 
beskrevet på 
side 64 til 69. 

2 Er det salg af aktivitet Sambeskatningen påvirkes 
ikke.  
 
Der skal ikke foretages 
yderligere vedrørende 
sambeskatningen. 

Hvis nej - se spørgsmål 3. Området er 
beskrevet på 
side 71.  

3 Er det salg af selskab Hvis ja - se spørgsmål 4 og 5. 
 
Salget påvirker en eventuel 
sambeskatning hos den 
sælgende koncern. Såfremt det 
sælgende selskab ikke i 
forvejen indgår i en koncern, vil 
der ikke være en eksisterende 
sambeskatning og selskabets 
oparbejdede underskud overgår 
til den nye koncern som 
særunderskud. 

Ingen problemer. Se 
spørgsmål 2. 

  

4 Er det salg af 
administrationsselskab?  

Der skal "udnævnes" nyt 
administrationsselskab i 
koncernen.  
 
Det gamle 
administrationsselskab er 
forpligtet til at betale et beløb 
svarende til de overførte 
skatteforpligtigelser.  

Ingen problemer. Se 
spørgsmål 5, 6, 7 og 8. 

Området er 
beskrevet på 
side 18 til 19.  

5 Er det salg af datterselskab i 
koncern? 

Resterende koncern "kører" 
videre.  
 
Det solgte datterselskab skal 
have sit eget oparbejdede 
underskud med sig.  

Ingen problemer. Se 
spørgsmål 4, 6, 7 og 8. 
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6 Er "salget" sket ved konkurs i et 
datterselskab? 

Selskabet udtræder af 
sambeskatningen fra 
begyndelsen af det indkomstår, 
hvor konkursen indtræder. Hvis 
konkursen annulleres indtræder 
selskabet igen i 
sambeskatningen, men der sker 
en underskudsbegrænsning. 

Ingen problemer. Se 
spørgsmål 3 og 7.  

Området er 
beskrevet på 
side 51 til 53. 

7 Er "salget" sket ved en 
likvidation af et datterselskab? 

Sambeskatningen påvirkes 
ikke, da denne fortsætter til 
selskabet er endeligt likvideret. 

Ingen problemer. Se 
spørgsmål 3 og 6. 

Området er 
beskrevet på 
side 53. 

8 Sker salget internt i koncernen? Ingen skattemæssige 
konsekvenser. 

Der skal udarbejdes en 
delårsindkomst såfremt 
selskabet sælges i løbet af 
et indkomstår. 

Området er 
beskrevet på 
side 70. 

9 Følger det sælgende selskab 
samme regnskabsår som køber? 

Der skal ikke omlægges 
regnskabsår.  
 
Der skal eventuelt udarbejdes 
delårsopgørelse såfremt salget 
sker i løbet af regnskabsåret. 

Det sælgende selskab 
skal have omlagt 
regnskabsår således det 
følger moderselskabets i 
den nye koncern. 
 
Der skal foretages en 
anmeldelse om 
omlægning af 
regnskabsår. Denne 
anmeldelse skal være 
modtaget i Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen senest 
5 måneder efter udløbet af 
det regnskabsår, der 
ønskes ændret, dog 
senest 5 måneder efter 
omlægningsperiodens 
udløb. 

Området er 
beskrevet på 
side 21. 

10 Har den købende koncern og det 
sælgende selskab påbegyndt 
samme indkomstår? 

Se spørgsmål 11. Der skal ske 
forlængelse/forkortelse af 
det opkøbte selskabs 
indkomstår således at 
indkomståret udløber 
samtidig med den 
købende koncerns. 
Der skal udarbejdes 
delårsopgørelse samt 
indkomstopgørelse for den 
nye periode.  

Området er 
beskrevet på 
side 21. 

11 Har den købende koncern og det 
sælgende selskab påbegyndt 
samme indkomstperiode? 

Der skal ikke omlægges 
indkomstperiode. 

Der skal ske 
forlængelse/forkortelse af 
det opkøbte selskabs 
indkomstperiode således 
at denne følger samme 
periode som den købende 
koncerns. 
Der skal udarbejdes 
delårsopgørelse samt 
indkomstopgørelse for den 
nye periode. 

Området er 
beskrevet på 
side 20. 
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12 
 

Er der underskud i det handlede 
selskab? 

Underskuddene bliver i den 
købende koncern til 
særunderskud eller ved køb af 
delkoncerner 
subsambeskatningsunderskud. 
Sambeskatningsunderskuddene 
skal fra sælgers side være 
individualiseret. 

Ingen problemer. Området er 
beskrevet på 
side 39 til 50. 

13 Købes eller sælges der til eller 
fra international sambeskatning? 

Der skal ske genbeskatning i 
det sælgende selskab. Såfremt 
køber er i international 
sambeskatning indsluses det 
købte selskab i den 
internationale sambeskatning. 

Ingen problemer. Området er 
beskrevet på 
side 54 til 59.  

       
          

  
De sidste 2 spørgsmål vedrører alene situationen hvor den købende koncern og det sælgende selskab har fået 
omlagt indkomstår og indkomstperiode således at de følger samme periode. 
  

          
          

14 Sker salget med virkning fra 
indkomstårets begyndelse? 

Der udarbejdes "normal" 
årsrapport og skatteopgørelse 
samt sambeskatning. Det 
sælgende selskabs ubrugte 
underskud opgøres og 
medtages til den nye koncern 
som særunderskud. 

Hvis nej - se spørgsmål 
15. 

  

15 Sker salget midt i et indkomstår? Det sælgende selskab skal 
have udarbejdet 
delårsopgørelse således at den 
indkomst/underskud der er 
oparbejdet fra 
indkomstperiodens begyndelse 
til salgstidspunktet vedrører det 
sælgende selskab og dens 
koncern.  
 
Det er kun den del af 
indkomsten der er opstået i den 
periode hvor der har været 
koncernforbindelse der 
medregnes i 
sambeskatningsindkomsten.   

Hvis nej - se spørgsmål 
14. 

Området er 
beskrevet på 
side 31.  
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Tjekliste til køber vedrørende ændringer i sambeskatningen  
 
 

  
Spørgsmål ved køb af 
selskab JA NEJ Bemærkninger 

1 Er der udarbejdet 
overdragelsesaftale imellem 
køber og sælger? 

Den skriftlige 
overdragelsesaftale bør følges 
slavisk, således at alt udføres 
korrekt. 
 
I aftalen bør det være 
specificeret hvem der skal 
gøre hvad. 

Der bør udarbejdes en 
skriftlig 
overdragelsesaftale, 
hvori det specificeres 
hvem der skal gøre hvad, 
da der kan ske 
misforståelser omkring 
afskrivningsprincipper, 
periodisering, 
underskudsfremførsel og 
eventuelle betalte 
acontoskatter. 

Området er 
beskrevet på 
side 64 til 69. 

2 Er det køb af aktivitet? Sambeskatningen påvirkes 
ikke.  
 
Der skal ikke foretages 
yderligere vedrørende 
sambeskatningen. 

Hvis nej - se spørgsmål 
3, 4, 6 og 7 

Området er 
beskrevet på 
side 71.  

3 Er købet fra en anden 
sambeskatningskreds? 

Såfremt købet sker i løbet af 
et indkomstår skal der 
udarbejdes delårsindkomst. 

Selskabet indsluses i den 
eksisterende 
sambeskatningskreds fra 
begyndelsen af 
indkomståret. 

  

4 Er det køb af en delkoncern? Delkoncernen indsluses i den 
eksisterende 
sambeskatningskreds ved 
overdragelsen. Eventuelle 
sambeskatningsunderskud i 
delkoncernen bliver nu 
subsambesaktningsunderskud 
imellem de erhvervede 
selskaber. 

Hvis nej - se spørgsmål 
2, 3, 6 og 7 

Området er 
beskrevet på 
side 71.  

5 Sker købet internt i 
koncernen? 

Ingen skattemæssige 
konsekvenser. 

Hvis nej - se spørgsmål 
2, 3, 4,  6 og 7 

Området er 
beskrevet på 
side 70. 

6 Købes der som led i en fusion? Det modtagende selskab 
(køber) skal være 
opmærksom på der kan ske 
underskudsbegrænsning 
fremadrettet. 

Hvis nej - se spørgsmål 
2, 3, 4 og 7 

Området er 
beskrevet på 
side 95 til 103. 

7 Købes der som led i en 
spaltning? 

Det modtagende selskab 
(køber) skal være 
opmærksom på der kan ske 
underskudsbegrænsning 
fremadrettet. 

Hvis nej - se spørgsmål 
2, 3, 4 og 6 

Området er 
beskrevet på 
side 95 til 103. 
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8 Opstår der direkte koncern 
forbindelse? 

Det skal fastsættes hvornår 
det købende selskab får 
bestemmende indflydelse. 
 
Selskaberne indgår i ny 
sambeskatningskreds. 

Undersøg om der er 
indirekte 
koncernforbindelse. 
 
Hvis ikke der hverken er 
direkte eller indirekte 
koncernforbindelse, skal 
de nye anparter/aktier 
behandles som 
porteføljeaktier.  

Området er 
beskrevet på 
side 16 til 17. 

9 Opstår der indirekte koncern 
forbindelse? 

Det skal fastsættes hvornår 
det købende selskab får 
bestemmende indflydelse. 
 
Selskaberne indgår i ny 
sambeskatningskreds. 

Undersøg om der er 
direkte koncern 
forbindelse. 
 
Hvis ikke der hverken er 
direkte eller indirekte 
koncernforbindelse, skal 
de nye anparter/aktier 
behandles som 
porteføljeaktier. 

Området er 
beskrevet på 
side 16 til 17. 

10 Bliver det opkøbte selskab nyt 
administrationsselskab i den 
opkøbende koncern? 

Det gamle 
administrationsselskab skal 
afmeldes hos SKAT, mens det 
nye registres i stedet. 

Ingen problemer. Området er 
beskrevet på 
side 19.  

11 Er der samme indkomstår? Der foretages ikke noget. Der skal udarbejdes 
delårsopgørelse.  
 
Det skal vurderes om det 
er mest hensigtsmæssigt 
at ændre den købende 
koncerns indkomstår 
eller det/de opkøbte 
selskabers indkomst år. 
 
Der skal ske omlægning 
af regnskabsår, således 
at alle selskaber i den 
nye koncern har samme 
regnskabsår og 
indkomstår. 

Området er 
beskrevet på 
side 31. 

12 Er det købers indkomstår der 
skal ændres? 

Køber omlægger sit 
indkomstår så det passer til 
det eller de tilkøbte selskaber. 
Dette kan være aktuelt hvor 
køber er et selskab og der 
erhverves en delkoncern. 

Der skal ske ændring af 
det/de opkøbte 
selskabers indkomstår. 

Området er 
beskrevet på 
side 21. 

13 Er det den/de opkøbte 
selskabers indkomstår der skal 
ændres? 

De erhvervede selskaber 
omlægger deres indkomstår 
så det passer med købers. 

Der skal ske ændring af 
den købende koncerns 
indkomstår. 

Området er 
beskrevet på 
side 21.  
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14 Er der samme regnskabsår? Ingen problemer. Der skal foretages en 
anmeldelse om 
omlægning af 
regnskabsår. Denne 
anmeldelse skal være 
modtaget i Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen senest 
5 måneder efter udløbet 
af det regnskabsår, der 
ønskes ændret, dog 
senest 5 måneder efter 
omlægningsperiodens 
udløb. 

Området er 
beskrevet på 
side 21. 

15 Er der underskud i det 
handlede selskab? 

Underskud fra tidligere 
sambeskatninger eller 
særbeskatninger bliver i den 
nye sambeskatning til 
særunderskud eller 
subsambeskatningsunderskud 
som ikke kan anvendes af den 
købende koncern. 

Ingen problemer. Området er 
beskrevet på 
side 39 til 50.  

16 Købes der til eller fra 
international sambeskatning? 

Der skal ske genbeskatning i 
det sælgende selskab. Køber 
indsluser det købte selskab i 
den internationale 
sambeskatning. 

Ingen problemer. Området er 
beskrevet på 
side 54 til 59. 

     
     

De sidste 2 spørgsmål vedrører alene situationen hvor den købende koncern og det sælgende selskab har fået 
omlagt indkomstår og indkomstperiode således at de følger samme periode. 

     
     

17 Sker salget med virkning fra 
indkomstårets begyndelse? 

Der udarbejdes "normal" 
årsrapport og skatteopgørelse 
samt sambeskatning. Det 
sælgende selskabs ubrugte 
underskud opgøres og 
medtages til den nye koncern 
som særunderskud. 

 Se spørgsmål 18.   

18 Sker salget midt i et 
indkomstår? 

Der skal udarbejdes 
delårsindkomster for de 
erhvervede selskaber.  

 Se spørgsmål 17. Området er 
beskrevet på 
side 31.  
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Konklusion 

Vi har i denne afhandling gennemgået og analyseret diverse regelsæt for obligatorisk national 

sambeskatning. Lovgivningen omkring national sambeskatning er yderst kompliceret og kan give 

anledning til fortolkningsspørgsmål på flere forskellige områder. Vores formål med gennemgangen 

af regelsættene i denne afhandling har været at afdække de væsentligste skattemæssige 

problemstillinger og muligheder i den nugældende sambeskatning. 

 

I Danmark er der i 2005 indført obligatorisk national sambeskatning af koncernselskaber. Styrende 

for sambeskatningen er koncernbegrebet i SEL § 31 C hvor en koncern sambeskattes såfremt 

moderselskabet har bestemmende indflydelse i datterselskaberne. Den bestemmende indflydelse er 

defineret i SEL § 31 C stk. 2-6. Koncernforbindelsen kan opstå enten direkte eller indirekte. I den 

direkte koncernforbindelse ejer moderselskabet over 50 % af stemmerettighederne i datterselskabet. 

Ved den indirekte koncernforbindelse kan et moderselskab direkte eje under 50 % af 

stemmerettighederne, men via sit datterselskab eje over 50 % og dermed indgå i sambeskatningen. 

 

Ved national sambeskatning skal det øverste danske selskab udpeges som administrationsselskab 

for sambeskatningen. Administrationsselskabets opgave er at administrere koncernens samlede 

mellemværende med Skat. Såfremt der ikke kan findes et ultimativt dansk moderselskab kan et 

sideordnet søsterselskab udpeges som administrationsselskab.  

 

Alle selskaber i sambeskatningen skal opgøre skattepligtig indkomst for den samme 

indkomstperiode. Hvis et selskab i koncernen ikke har samme indkomstår som 

administrationsselskabet skal der ske omlægning af indkomståret. 

 

Vi har i afhandlingen afgrænset os fra en grundig gennemgang af den internationale sambeskatning. 

Vi er dog kort kommet frem til, at det er valgfrit om koncernen ønsker at anvende den internationale 

sambeskatning. Det er et krav, at såfremt der vælges indtræden i international sambeskatning, at alle 

danske såvel som udenlandske selskaber, faste driftssteder mv. som indgår i koncernen også skal 

indgå i sambeskatningen. Valget af indtræden i den internationale sambeskatning skal sammen med 

selvangivelsen for det indkomstår hvor indtræden ønskes fra, sendes rettidigt til Skat (rettidigt skal 

ses i lyset af det tidspunkt hvor selvangivelsen rettidigt skal sendes ind). Ved indtræden binder 
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koncernen sig for sambeskatning for en 10-årig periode. Hvis perioden brydes, skal der ske 

genbeskatning.  

 

I vores afhandling kom vi frem til, at der ved køb og salg af selskaber, kan opstå problemer med 

følgende: 

• Forskellige regnskabsår 

• Forskellige indkomstår 

• Forskellige indkomstperioder 

• Overdragelse i midten af et indkomstår 

• Periodisering og skattemæssige afskrivninger i delårsindkomsten 

• Skattemæssige underskud til fremførsel  

 

Konsekvensen ved at købe og sælge selskaber i løbet af et indkomstår er, at der skal udarbejdes 

delårsopgørelser. Det solgte selskab kan endvidere risikere, at skulle omlægge sit indkomstår, så 

dette tilpasses det nye administrationsselskabs. Køber og sælger skal være opmærksomme på, at 

delårsopgørelsen skal udarbejdes således, at de rigtige indtægter og omkostninger periodiseres 

korrekt. Herudover skal køber og sælger være opmærksomme på afskrivningsprincipper, 

afskrivningsperioder og afskrivningsgrundlag samt opgørelse af omsætningsaktiverne. Det er vigtigt 

at køber og sælger udveksler de nødvendige oplysninger med hinanden for at opnå en korrekt 

delårsopgørelse. 

 

Vi kom frem til, at det internt mellem køber og sælger aftales hvem der skal stå for udarbejdelsen af 

delårsindkomsten. Det er vigtigt at køber og sælger bliver enige om de skattemæssige principper for 

udarbejdelsen af delårsindkomsten, således at begge anvender samme princip ved opgørelsen. 

Opgørelse af delårsindkomsten styres i SEL § 31 stk. 3. Denne § foreskriver at indkomstopgørelsen 

skal følge SELs almindelige regler, som om indkomstopgørelsen udgør et helt indkomstår. I 

delårsindkomsten skal indtægter og udgifter fordeles eksakt på de perioder de tilhører. Hensigten 

med bestemmelsen er, at indtægter og omkostninger indgår i den korrekte sambeskatningskreds 

eller særbeskatning. Det er derfor ikke muligt, at lave en forholdsmæssig fordeling af den samlede 

indkomst for indkomståret, som det ofte sker i praksis. I de tilfælde hvor koncernforbindelsen kun 

har eksisteret i en del af indkomståret, kan der kun forholdsmæssigt afskrives skattemæssigt.  
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Vi kom frem til, at et sambeskatningsunderskud I den gamle koncern (sælger) ikke bliver et 

sambeskatningsunderskud I den nye koncern (køber). Sambeskatningsunderskudet fra det købte 

selskab bliver nu et særunderskud ved indtræden I den nye sambeskatningskreds. Disse underskud 

kan kun anvendes af selskabet som har realiseret disse. Såfremt der købes en delkoncern, vil 

delkoncernens underskud kunne anvendes i en subsambeskatning mellem de erhvervede selskaber. 

Det er derfor vigtigt, at den sælgende koncern har individualiseret alle deres 

sambeskatningsunderskud for korrekt videreførelse af underskud til den købende koncern. 

 

I forbindelse med omstruktureringer kom vi frem til, at der i mange tilfælde vil ske en 

underskudsbegrænsning i de modtagne selskaber. Denne underskudsbegrænsning er med til, at 

selskaberne i koncernen skal planlægge en omstrukturering nøje for at undgå reglerne omkring 

underskudsbegrænsning. Med i overvejelserne er om omstrukturering skal være skattefri eller 

skattepligtig. Vi kom frem til, at såfremt det indskydende selskab har store underskud kan det være 

en fordel, at foretage en skattepligtig omstrukturering. Årsagen hertil skal findes i, at selskaberne 

kan anvende de store skattemæssige underskud i stedet for en eventuel underskudsbegrænsning. I 

forbindelse med en eventuel omstrukturering skal der foretages grundige overvejelser over hvad der 

ønskes opnået hermed. Hver omstrukturering skal analyseres før den optimale løsning for 

koncernen kan findes. 

 

I forbindelse med køb og salg af selskaber skal der indgives to eller flere selvangivelser til Skat (en 

for hver delårsopgørelse). Koncernerne skal til Skat oplyse når der sker ind- eller udtræden af 

sambeskatningskredsen. Herudover skal det oplyses hvilken indkomstperiode der medtages I 

sambeskatningen. Oplysningerne skal indsendes samtidig med selvangivelsen for det pågældende 

indkomstår. Administrationsselskabet er ansvarlig for, at disse oplysninger bliver indsendt rettidigt 

til Skat. Administrationsselskabet skal endvidere hvert år indsende oplysninger omkring 

sambeskatningskredsens sammensætning og eventuelle ændringer i årets løb. Ved omlægning af 

regnskabsår skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underrettes senest 5 måneder efter regnskabsårets 

afslutning.  
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På baggrund af vores gennemgang af opgaven om konsekvenser for ændring i 

sambeskatningskredsen, har vi udarbejdet en tjekliste for køber og en tjekliste for sælger. 

Tjeklisterne er en rettesnor som køber og sælger kan anvende, såfremt der skal ske køb eller salg af 

selskaber til/fra en koncern. Tjeklisterne giver et hurtigt overblik over de tanker køber og sælger 

skal have i forbindelse med overdragelser. Tjeklisterne er ikke udtømmende, men kan anvendes 

som i guideline til rådgivere og revisorer.  

 

 

Perspektivering 
 
Ved overvejelse af køb og salg af selskaber er det vigtigt at have eventuelle ændringer i 

sambeskatningsforholdene for øje. 

Det er særligt vigtigt, at dette sker fra et tidligt tidspunkt i forhandlingerne om overdragelse, således 

at closingdag sker mest hensigtsmæssigt i forhold til krav om delårsopgørelse mv., og for at der ved 

afslutningen af overdragelsesprocessen er truffet aftaler om det videre forløb. Det er også vigtigt for 

køber og sælger, at der er de tilstrækkelige oplysninger til at udarbejde en eventuel delårsopgørelse. 

En god hjælp til begge parter i en selskabshandel kan være at udarbejde en overdragelsesaftale 

hvori alle forhandlingerne skrives ned, det kan være lige fra tidspunktet for overdragelsen til 

underskudsanvendelsen og skattemæssige periodiseringsprincipper. Mange mener, at pengene og 

tiden til at udarbejde denne overdragelsesaftale er spildte, men ses der på udbyttet af aftalen kan de 

brugte ressourcer hurtigt være tjent ind igen. Måske undgås en del af de fejl, som efter vores 

opfattelse bliver lavet, i forbindelse med disse selskabshandler i sambeskatningen. Vores 

udarbejdede tjeklister kan anvendes til inspiration, til hvad både køber og sælger skal være 

opmærksom på ved ændringer i sambeskatningskredsen. Tjeklisterne kan dog ikke erstatte en 

eventuel overdragelsesaftale.  
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