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Executive summary 
 

The aim of this thesis has been to describe and analyze a range of problems in accordance with the 

concepts of determinative influence and liability in the national joint taxation of the Danish tax law. 

We have done so by critically examining the Danish tax laws and rulings made by SKAT and 

Landsskatteretten. Danish companies, permanent establishments etc. that are related in a concern 

are obligated to conclude in a national joint taxation. In the group of joint taxed companies, the 

mother company is appointed the role of being the administrative company. The administrative 

company hereby makes payments and handles accounted taxes internally between the companies of 

the concern, and externally between the concern and SKAT. 

Throughout this thesis we see that determinative influence makes links of concerns possible, and 

therefore national joint taxation that can be hard to determine. Also the fact that a company has the 

right to exploit its determinative influence, without being obligated to do so, can create difficulties 

in the definition of the business relation and the extent of the national joint tax levels.  

 

In a functioning joint taxed concern with available funds and healthy companies, the administrative 

company will levy taxes from its subsidiaries and thereafter pay these taxes to SKAT. Because of 

the complexity of the regulation of national joint taxation, the law, Selskabsskatteloven, is not     

100 % sufficient in its regulation of tax related internal and external transactions of the joint taxed 

concern. Therefore discrepancies between the tax authorities and the administrative companies 

could erupt in a number of concerns. The status of the case-law of today allows for administrative 

companies and minority shareholders to get caught up and suddenly become economically exposed. 

We have as well analyzed a range of problems concerning protective rights within owner 

agreements. It is about the veto rights concerning all, individual and significant decisions. 

Concerning significant decisions, there is an unclear legal situation. It is in those cases where a 

majority shareholder has given a not inconsiderable influence in the company to a minority 

shareholder. These are consequences following from a bankrupt subsidiary which is a part of a joint 

taxed concern. In the future there should therefore be an increased focus on getting more clear 

definitions in the legal text or an exemplification of case law in the matters discussed above. By 

doing so, the Danish joint taxed companies would be able to join a Danish concern without 

becoming economically exposed to the economic risk which easily can become the consequence of 

national joint taxation today.  



6 
 

1. Indledning 

1.1 Introduktion 
 

De seneste årtiers globalisering har medført, at danske virksomheder i højere grad end tidligere 

konkurrerer på globalt plan. Kombinationen af global konkurrence og virksomheders aktiviteter på 

tværs af lande medfører, at en koncerns ejerstruktur og skattestruktur er mere relevant end 

nogensinde før.  De hidtidige sambeskatningsregler har givet udenlandske koncerner et væsentlig 

incitament til at tilvælge danske underskudsgivende selskaber til at indgå i en sambeskatning.  

Denne internationale skatteplanlægning har angiveligt reduceret den danske stats skatteprovenu 

med 2 milliarder kroner årligt1. Sambeskatningsreglerne blev bl.a. af den grund ændret væsentlig 

for at imødegå de huller i loven, som har eksisteret på dette område ved Lov nr. 426 af 6. juni 2005 

og senere revideret ved Lov nr. 343 af 18.april 2007. Senest blev koncerndefinitionen ændret som 

følge af den nye selskabslov ved Lov nr. 516 af 12. juni 2009, som trådte i kraft for selskaber, hvis 

regnskabsår startede 1. marts 2010 eller derefter. 

International sambeskatning er frivillig, hvorved der for hele koncernen, både danske og 

udenlandske selskaber, gælder en 10-årig bindingsperiode. International sambeskatning fungerer 

som en skattekredit, hvor et ”alt eller intet princip” er gældende. Dette udelukker de hidtidige 

sambeskatningsreglers mulighed for cherry picking2. Netop denne problematik har medført en 

opdeling af sambeskatningsreglerne i hhv. national- og international sambeskatning. National 

sambeskatning, som er en egentlig koncernlempelse, indebærer sambeskatning af samtlige danske 

selskaber efter et territorialprincip. Det er begrebet bestemmende indflydelse, der lægges til grund 

for vurdering af koncernforbindelsen. Det er herved ikke længere ejerforhold som er afgørende, 

men snarere, hvem der reelt har den bestemmende indflydelse i selskabet.  

Sambeskatning fik for første gang lovhjemmel i selskabsskatteloven i 1960. Siden da har 

sambeskatning været et betydeligt optimeringsredskab for koncerner generelt og et ofte diskuteret 

og kritiseret område fra lovgivers side i og med, at reglerne på fordelagtig vis kunne udnyttes.  

Den specifikke lovhjemmel vedr. sambeskatning findes i selskabsskattelovens §§ 31 – 31 D. 

                                                 
1 Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 105. Der er tale om 2004-kroner. Der foreligger betydelig usikkerhed hvad 
angår det reelle tab, men udgangspunktet på 2 milliarder kroner manifesterer betydningen af problematikken. 
2 Cherry picking dækker over et begreb hvor en koncern tilvælger og fravælger selskaber år til år på baggrund af 
selskabernes resultat 



7 
 

1.2 Problemformulering 
 

Det er denne kandidatafhandlings formål at belyse, analysere samt vurdere konkrete 

problemstillinger og udfordringer inden for national sambeskatning. Dette formål er konkretiseret i 

følgende problemformulering: 

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering fyldestgørende, vil vi ligeledes besvare 

følgende delspørgsmål:   

 Hvilke gråzoner foreligger der inden for problematikken om bestemmende indflydelse? 

 Hvor meget indflydelse kan en majoritetsaktionær fraskrive sig før, at et koncernforhold 

ikke længere kan opretholdes? 

 Hvilke problemstillinger og udfordringer kan en selskabsdeltagers besiddelse af en vetoret 

medføre, og hvad er domspraksis på dette område? 

 

 Hvilke problemstillinger og udfordringer kan et datterselskabs konkurs medføre for 

moderselskabet når disse indgår i en sambeskatning?  

 Eksisterer der tilfælde hvor det er usikkert hvem der hæfter? 

 Hvordan er minoritetsaktionærernes retsstilling i praksis i en sambeskatning? 

 

 

 

 

 

 

 

”Hvilke problemstillinger og udfordringer manifesterer sig i begreberne bestemmende 

indflydelse og hæftelse inden for reglerne om national sambeskatning?” 
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1.3 Metode 
 

Udgangspunktet i denne afhandling er de gældende regler om national sambeskatning, som har 

konkret lovhjemmel i SEL §§ 31 – 31 D. Ud over de beskrevne problemstillinger og udfordringer i 

problemformuleringen, vil vi gennem analysen kommentere og analysere på opdagede 

uhensigtsmæssigheder og nye problemstillinger. 

 

Vores afhandling vil blive indledt med en introduktion til emnet ”national 

sambeskatning”. Emnets overordnede samfundsmæssige relevans vil 

ligeledes blive beskrevet. Indledningen afsluttes med en metodegennemgang 

samt en gennemgang af de juridiske formaliteter. 

 

Efter indledningen diskuteres sambeskatningens relevans fra både lovgivers 

og virksomhedernes synspunkt. Den historiske udvikling af 

sambeskatningens regler vil dernæst blive gennemgået.  

Afsnittets formål er at give læseren en baggrundsviden og forståelse af 

reglerne, formålet og motivet vedrørende national sambeskatning. 

 

I teoriafsnittet vil vi beskrive de nye sambeskatningsregler, som trådte i kraft 

med virkning fra 1. marts 2010. Den teoretiske del vil danne grundlag for 

problemformuleringen og dens underproblemstillinger. Teorien er opdelt i 

afsnittene Bestemmende indflydelse og Hæftelse. Teoridelen vil omhandle 

love, afgørelser m.v. om sambeskatning generelt og mere specifikt om 

hæftelse imellem koncernforbundne selskaber og begrebet bestemmende 

indflydelse. 

 

Vi vil i afsnittet Analyse vurdere og analysere de problemstillinger og 

udfordringer, som vi har lagt op til i problemformuleringen og den teoretiske gennemgang. Der vil 

ligeledes blive set på sammenhængen mellem sambeskatningsreglerne i SEL §§ 31-31 D og 

Skatterådets og Landsskatterettens afgørelser. 

I den afsluttende del vil vi konkludere på problemformuleringen på baggrund af vores analyse. 

Slutteligt vil vi i perspektivere på konklusionerne i afhandlingen og sætte dem i et større perspektiv. 
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1.4 Kildekritik 
 
Vi har i løbet af processen omkring denne afhandling anvendt en række forskellige kilder til at 

fremskaffe os viden og inspiration om emnet. Vi har anvendt lærebøger, afgørelser, bindende svar, 

avisartikler, afhandlinger, notater og en række lovtekster. I udvalget af eksempelvis artikler, har vi 

været opmærksomme på at fremskaffe kilder fra forskellige forfattere såsom professorer og 

skatterådgivere, således at vi opnår en høj grad af objektivitet. Desuden har vi været kritiske ved 

anvendelse og fortolkning af disse faglige artikler. Vi har i udvalget af litteraturen ligeledes været 

opmærksomme på troværdigheden, validiteten og aktualiteten af selve informationen.  

 

Som tidligere beskrevet blev lovgrundlaget ændret med virkning fra 1. marts 2010, hvilket sætter 

begrænsninger i mængden af nyligt afsagte domme og anden ny litteratur. 

På baggrund af vores samlede datamængde mener vi dog, at udvalget er tilstrækkelig til vores 

analyse og til at drage de nødvendige konklusioner. 

 

Vi har desuden gennem hele processen været opmærksomme på ny lovgivning og nye afgørelser, 

som kunne have betydning for vores analyse og konklusion. 

 

1.5 Retskildehierakiet 
 
Retskildehierakiet er relevant for den senere analyse. Vi vil i det følgende beskrive de forskellige 

begreber.   

1.5.1 Lex superior 
Lex superior angiver, at en regel på et højere niveau går forud for en regel på et lavere niveau. Dette 

indebærer, at en regel i Grundloven går forud for en regel i en lov, der tilsvarende skal anvendes 

frem for en bestemmelse i en bekendtgørelse osv. 

Medmindre der i en trinhøjere retsforskrift er åbnet mulighed for, at en modstridende lavere regel 

kan anvendes, bruges altid lex superior. 

 

1.5.2 Lex posterior 
Lex posterior bestemmer, at en regel i en nyere lov, går forud for en regel i en ældre lov. Dette 

baseres på formodningen om, at det har været lovgivers intention, at den sidst gennemførte regel 
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skal benyttes, da det formodes, at den nyeste regel er i bedst overensstemmelse med de aktuelle 

samfundsmæssige forhold.  

I visse tilfælde bliver den ældre lov ikke slettet. Det skal derfor bemærkes, at der sandsynligvis er 

en grund til dette og det beror derfor altid på en konkret vurdering, hvorvidt den ældre lov kan 

benyttes, selvom dette sjældent er tilfældet. 

 

1.5.3 Lex specialis 
Lex specialis baserer sig på formodningen om, at den særlige regel skal foretrækkes frem for den 

almindelige regel. Ved tilfælde af specialiseret lovgivning, kan dette ses som et tegn på, at der har 

været en intention om, at denne regel skal vælges i de tilfælde, hvor en regelkonflikt på det særlige 

område foreligger. 

 

Der kan opstå modsatrettede forhold i valget mellem Lex specialis og lex posterior. Ved valget 

mellem en ældre speciel regel og en nyere almindelig regel, vil læsning af forarbejderne til specielt 

den nyere regel, sammen med en afvejning af hvilken regel der vil kunne føre til det mest rimelige 

resultat, kunne give et svar på hvilken regel der skal anvendes. 

Som altid kræves der i hver enkel sag en konkret vurdering af forholdene for at bestemme hvilken 

ret som skal anvendes.  

 

 

1.6 Afgrænsning 
 
Denne afhandling vil udelukkende omhandle national sambeskatning. Vi har dels fravalgt 

international sambeskatning grundet dets omfang da vi ikke mener, at det er muligt at belyse begge 

emner fyldestgørende i én afhandling. Dernæst har vi fravalgt at beskæftige os med  international 

sambeskatning da koncerner sjældent tilvælger international sambeskatning, da ordningen er mindre 

fordelagtig3. Dette skyldes den 10-årige bindingsperiode i henhold til SEL § 31 A4, der ved en 

afbrydelse medfører fuld genbeskatning. Derudover indebærer international sambeskatning en 

række administrative byrder.  

 

                                                 
3Dalgas, Anja Svendgaard, 2007: ”L 110 – ”justering” af sambeskatningsreglerne”, side 4 
4Det er ligeledes umuligt for en koncern, at vurdere koncernens  ejerstruktur 10 år ude i fremtiden. 
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De hidtidige gældende love omhandlende sambeskatning vil blive berørt i afsnittet National 

sambeskatning i grundtræk. Dette har til formål, at give læseren den fornødne baggrundsviden for 

den senere forståelse af de nuværende regler. Forberedende arbejde til lovforslag vil blive inddraget 

i det omfang det er relevant mht. fortolkning af loven. 

Transfer pricing lovgivningen gælder både indenlandske transaktioner mellem selskaber og 

transaktioner på tværs af lande. Begrebet giver dog først mening når der er tale om transaktioner på 

tværs af lande inden for et interessefællesskab således, at mest muligt overskud flyttes til et 

lavskatteland. Transfer pricing vil ikke blive behandlet i denne afhandling, da vi ønsker fokus på 

specifikke problemstillinger inden for national sambeskatning. Begreber som tynd kapitalisering og 

CFC beskatning vil blive inddraget i det omfang vi finder det relevant. 

Vi vil endvidere ikke have fokus på samtlige skattesubjekter som er defineret i SEL § 31 stk. 1, 

1.pkt. Forsikringsselskaber, pengeinstitutter og elselskaber vil eksempelvis ikke blive behandlet. 

Derimod er vores fokus indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber som defineret i SEL § 1 

stk. 1 nr. 1. 
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2. Sambeskatning i grundtræk 
 

2.1 En koncern – i korte træk 
 

SEL § 31 stk. 1 bestemmer: 

 

 

 

 

 

 

 

Et selskab, en fond, en trust eller forening mv. udgør sammen med ét eller flere datterselskaber en 

koncern, jf. SEL § 31 C stk. 2. Der forligger en formodningsregel om, at hvis et selskab ejer mere 

end halvdelen af stemmerettighederne i et andet selskab, udøver dette selskab bestemmende 

indflydelse, og er derved moderselskab for det andet selskab. Et selskab kan dog være moderselskab 

og dermed indgå i en sambeskatning uden at have stemmemajoriteten. 

Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der 

bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har:5 

 

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

investorer, 

2. beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 

vedtægt eller aftale, 

3. beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og 

dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 

4. råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 

 

En koncern defineres ikke ud fra ejerandele i henhold til den nuværende lovgivning. 

                                                 
5 SEL § 31 C, stk. 4 

Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 
og 5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes 
(national sambeskatning). Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber 
og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C. 
Ved ultimativt moderselskab forstås det selskab, som er moderselskab uden at være 
datterselskab, jf. § 31 C 
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Der kan ikke etableres koncernforbindelse, og dermed heller ikke sambeskatning, hvis aktionæren 

er en fysisk person eller en transparent enhed som f.eks. interessentskaber og kommanditselskaber. 

I situationer hvor en fond ejer ét eller flere datterselskaber, vil fonden ikke indgå i 

sambeskatningen, men vil binde de underliggende selskaber i en sambeskatningskreds.6 

De ovenstående beskrevne situationer eksemplificeres i følgende modeller. Den lyserøde cirkel 

viser sambeskatningskredsen. 

 

 

 

 

2.2 Formål til koncerndannelse 
 

Der foreligger umiddelbart to situationer hvorved en koncern kan etableres. Den første situation 

hvorved en koncern kan etableres, er hvis et selskab med en række forskellige forretningsområder 

opsplittes. Selskabet kan på baggrund af objektive fordele være interesseret i at opsplitte dets 

forretningsområder i en række datterselskaber. Der kan ligeledes etableres koncernforbindelse ved 

erhvervelse af over 50 % af stemmerettighederne i et andet selskab, jf. SEL § 31 C stk. 2. Hvis et 

selskab ejer tæt på 50 % af stemmerettighederne i et andet selskab kan der foreligge et incitament til 

at erhverve stemmemajoriteten, med mindre der eksempelvis er tale om en investor, der ønsker at 

forblive passiv. 

 

En opsplitning af et selskabs forretningsområder vil betyde en risikominimering af den samlede 

koncern. Den samlede koncern er ikke på samme måde afhængig det enkelte datterselskabs 

økonomi. Det gør sig specielt gældende ved datterselskaber, som driver virksomhed på 

                                                 
6 Jf. SEL § 31 stk. 1 modsætningsvis 
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konjunkturfølsomme eller risikobetonede markeder. Derudover kan risikominimering ses i relation 

til søgsmål og andre økonomiske usikkerheder. 

Ud over risikominimering vil en udskillelse af et selskabs forretningsområder kunne øge 

gennemsigtigheden af hver enkelt forretningsområde, herunder proces og transaktion. Denne 

gennemsigtighed indbefatter derudover, at der i højere grad kan måles på produktivitet, lønsomhed 

og omkostningsniveau for hvert enkelt forretningsområde.7 Udskillelse af et selskabs 

forretningsområder kan være positivt medvirkende til et senere frasalg af koncernens aktiviteter.  

Det kan forventes, at en sådan strømligning vil gøre hvert enkelt forretningsområde mere attraktivt 

for eventuelle investorer.  

 

Ved erhvervelse af aktiemajoriteten, og derved som udgangspunkt stemmemajoriteten, i et andet 

selskab opstår der som udgangspunkt koncernforbindelse. Som nævnt ovenfor kan oprettelsen af en 

koncernforbindelse i visse tilfældet være formålet i sig selv. Dette skyldes bl.a., at der foreligger 

klare skattemæssige fordele for koncerner – de såkaldte koncernlempelser. En klar konsekvens af 

koncernforbindelse er national sambeskatning, som også er denne afhandlings overordnede emne. 

Der ligger i sambeskatning en klar økonomisk fordel ved at kunne udnytte et skattemæssigt 

underskud i koncernen øjeblikkeligt, i stedet for at fremføre underskuddet uden sikkerhed for, at det 

vil kunne udnyttes i fremtiden. 

Ud over de skattemæssige konsekvenser ligger der også i koncernforbindelsen en klar fordel i, at 

besidde aktiemajoriteten eller have den bestemmende indflydelse, frem for at beslutninger på 

generalforsamlingsniveau besluttes mellem en lang række mindretalsaktionærer. 

 

 

2.3 Motiv til sambeskatningsreglerne 
 

Udgangspunktet i dansk skatteret er, at hvert skattesubjekt opgør sin skattepligtige indkomst uanset 

dets relation til andre skattesubjekter8. Sambeskatning muliggør, at fradrage et koncernforbundet 

selskabs negative indkomst i et andet koncernforbundet selskabs positive skattepligtige indkomst. 

Sambeskatning skaber en vis fleksibilitet og forstærker konkurrenceevnen på koncernniveau. En 

koncern har i så fald ikke noget skattemæssigt incitament til at omstrukturere koncernen til så få 
                                                 
7 Det vil i så fald være lettere at måle faktorer som produktivitet og lønsomhed. Et selskab med mange 
forretningsområder vil dog ved bogføringen have mulighed for at registrere, hvilket forretningsområde der er tale om. 
Således kan man udarbejde et udtræk for et specifikt forretningsområde som derved kan belyses. 
8 Werlauff, 2010: s. 28 
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subjekter som muligt. Dette vil kunne forventes hvis sambeskatning ikke var muligt. Ved at 

muliggøre sambeskatning tages der ligeledes hensyn til koncernens samlede skatteevne. Med det 

menes, at en koncerns skatteevne er den samme uanset om selskabernes resultat er – 100 kr. og + 

100 kr., end hvis selskaberne har et samlet resultat på 0 kr. Sambeskatning medvirker til en mindre 

volatil skattebelastning. Hvis sambeskatning ikke var muligt, vil selskaber med svingende resultat 

blive belastet uforholdsmæssigt. 

 

I dag er national sambeskatning, som tidligere beskrevet, obligatorisk hvorimod international 

sambeskatning skal ske efter begæring af skattesubjekterne selv. Som vi efterfølgende vil belyse, 

går sambeskatning langt tilbage i tiden og bunder i et ønske om at behandle koncerner ens 

skattemæssigt uanset koncernens selskabsstruktur og organisering9. Inden Lov nr. 426 af 6. juni 

2005 kunne sambeskatningsreglerne især betragtes som en hjælp til danske koncerners udenlandske 

investeringer. Dette bliver også kommenteret flere gange i L121. F.eks. kommenteres det i 

lovforslaget, at ”Sambeskatningsreglerne giver i ingen tilfælde flere investeringer til Danmark, men 

tilskynder i sagens natur alene til flere investeringer i udlandet og færre i Danmark”10. Det 

kommenteres dog, at ”investeringerne i udlandet betyder positive afledte effekter på investeringer i 

Danmark. De udenlandske investeringer kan være gavnlige f.eks. mht. at erobre markedsandele, 

hvilket kan øge produktionen eller udviklingsaktiviteten i Danmark”. Reglerne før Lov nr. 426 af 6. 

juni 2005 havde til formål at sidestille en koncerns indenlandske og udenlandske investeringer. I 

Rapport fra sambeskatningsudvalget11 argumenteres der med, at investeringer ofte giver underskud 

i opstartsfasen, men at de på sigt bliver rentable. Så snart investeringen begyndte at give overskud 

skulle tidligere givne fradrag genbeskattes. Det kunne herved betragtes som en skattekredit eller et 

rentefrit lån. Sambeskatning skulle ikke ses som en skatterabat, men snarere som en kredit, der 

skabte en vis hensynstagen eller fleksibilitet til koncernens samlede skatteevne. I dag er national 

sambeskatning en lempelse hvorimod, at international sambeskatning er skattekredit hvorved der 

senere forekommer genbeskatning. 

En af de mere ekstreme muligheder, som er beskrevet i Rapport fra sambeskatningsudvalget, er en 

total afskaffelse af både international og national sambeskatning. Dette ville fjerne den daværende 

problematik hvad angår, at indskyde udenlandske underskudgivende selskaber i en sambeskatning 

med danske overskudsgivende selskaber (også kaldet cherry picking). Som modargumentation 

                                                 
9 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 7 
10 L 121, s. 15 
11 Rapport fra sambeskatningsudvalget:  s. 7 
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nævnes det, at ”En afskaffelse lever imidlertid ikke op til kriteriet om at give virksomhederne 

fleksibilitet.”12 Dette ville i så fald også have krævet, at det ikke længere skulle være muligt, at 

fradrage underskud fra udenlandske filialer i den danske skattepligtige indkomst. Reglen blev 

dengang omgået ved at omdanne udenlandske datterselskaber til filialer (også kaldet et fast 

driftssted, som i dag er reguleret i SEL § 8). En total afskaffelse af sambeskatningsreglerne vil højst 

sandsynligt betyde, at koncerners ønske om lavest muligt samlet skat, vil blive opfyldt gennem 

kreativ transfer pricing. Det kan også forventes i en sådan situation, at en koncern samler sine 

aktiviteter under færre selskaber. Transfer pricing giver naturligvis kun mening på tværs af lande 

med forskellige skattesatser, hvorfor det kun er koncerner med aktiviteter i flere lande, som ville 

kunne forventes at anvende transfer pricing. Sambeskatningsudvalget forventede, at en afskaffelse 

af international sambeskatning ville have betydning for relativt få koncerner13. For disse koncerner 

vil det til gengæld være en betydningsfuld koncernskærpelse. 

 

 

2.4 Den historiske udvikling 

 

Vi vil i det følgende give et overblik over udviklingen i sambeskatningsreglerne siden indførslen af 

statsskatteloven. 

 

2.4.1 Før indførelse af selskabsskatteloven i 1960 

Før 1960 eksisterede der ingen konkret lovhjemmel hvad angår sambeskatning14. Den første 

statsskattelov fra 1903 indeholdte ikke nogen egentlig konkretisering af hvordan et selskab skulle 

defineres, hvorfor det ofte indebar store vanskeligheder at afgøre, hvornår der var tale om ét eller 

flere selskaber15. Sambeskatningsbegrebet opstod som en naturlig følge af, at indkomstbeskatningen 

blev introduceret i forbindelse med vedtagelsen af statsskatteloven af 1903. Skatteretlig blev ét eller 

flere selskaber vurderet som værende ét skattesubjekt når disse enheder udgjorde en fuldstændig 

økonomisk, administrativ og forretningsmæssig enhed. Der var altså tale om en filialbetragtning16. 

Sambeskatningen er formegentlig opstået ud fra det rationale, at behandle filialer ens - hvad end der 

er tale om en selvstændig juridisk person eller en almindelig forretningsfilial. Med 
                                                 
12 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 19 
13 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 21 
14 Ramskov & Buur, 2009: s. 23 
15 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 30 
16 I 1914.379 H blev et tysk G.m.b.H anset som en afdeling drevet i udlandet 
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aktieselskabsloven, indført i 1917, var det stadig uklart om et aktieselskab kunne have et andet 

aktieselskab som eneaktionær (en koncernstruktur som vi kender det i dag med et moderselskab og 

et datterselskab). Der blev dog fortsat givet tilladelse til sambeskatning. Når flere selskaber indgik i 

en sambeskatning blev der ved indkomstopgørelsen set bort fra datterselskabsudbytter. Uden en 

sambeskatning blev udbytter som udgangspunkt dobbeltbeskattet. Anderledes blev det da 

statsskatteloven blev væsentlig ændret i 192217, da der blev indført en egentlig 

datterselskabslempelse således, at moderselskabets skat blev reduceret med den skat der falder på 

udbytter fra datterselskabet.18 Altså gik man, hvad angår beskatning af datterselskabsudbytter, fra 

en fast praksis til en konkret lovhjemmel. Der kom endvidere en ny aktieselskabslov i 1930, som 

fjernede usikkerheden inden for visse regler. Frem til selskabsskatteloven i 1960 havde der 

imidlertid dannet sig en fast praksis vedr. sambeskatning. Skattemyndighederne lagde i forbindelse 

med sambeskatning vægt på: 

 

 At selskaberne udgjorde en økonomisk og administrativ enhed.19  

 Dernæst at moderselskabet ejede 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet.  

 Selskaberne var beskæftiget inden for samme eller nærtbeslægtet branche (også kaldet en 

saglig enhed). 

 At selskabernes bestyrelse var sammenfaldende. Nærmere, at moderselskabets bestyrelse 

skulle have hovedindflydelsen i datterselskabet, hvilket mere konkret betød, at 

moderselskabet skulle besidde flertallet af bestyrelsesposterne i datterselskabet (en 

administrativ enhed). 

 

2.4.2 Efter 1960 
Med indførslen af selskabsskatteloven i 1960 fik sambeskatning lovhjemmel i SEL § 31. Det var nu 

ikke længere en betingelse, at selskaberne var beskæftiget inden for samme eller nærtbeslægtet 

branche. SEL § 31 indeholdte nedenstående grundbetingelser for, at selskaber kunne indgå i en 

sambeskatning20: 

 Sambeskatning krævede tilladelse fra Ligningsrådet. 

                                                 
17 Lov nr. 149 af 10. april 1922 
18 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 31 
19 Svendgaard, 2001: s. 14 
20 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 32 
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 Aktieselskaberne skulle have samme regnskabsår. 

 Moderselskabet skulle direkte eller indirekte eje 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet, 

medmindre datterselskabet var hjemmehørende i udlandet. I så fald skulle moderselskabet 

blot eje den del af aktierne, som efter lovgivningen i det pågældende land kunne ejes af 

danske selskaber. 

 Ved udtræden af sambeskatning skulle de nærmere betingelser drøftes i samarbejde med 

Ligningsrådet. 

Formålet med SEL § 31 vedrørende frivillig sambeskatning var, at opretholde muligheden for en 

bedre udnyttelse af de enkelte selskabers underskud. Lovforslaget til SEL § 31 indeholdte ingen 

dybdegående argumentation for at opretholde muligheden for frivillig sambeskatning.21 Selve 

formålet med SEL § 31 var, at opretholde en bedre udnyttelse af de enkelte selskabers 

skattemæssige underskud22. Det blev f.eks. kommenteret, at ”hvor et eller flere selskaber, der er led 

i en koncern, arbejder med underskud, kan der imidlertid fortsat være trang til sambeskatning”. 

SEL § 31, stk.1 gav Ligningsrådet bemyndigelse til, at fastsætte betingelser og vilkår for at indgå i 

en frivillig sambeskatning. Disse betingelser og vilkår fremgik af det gældende 

sambeskatningscirkulære, som blev vedtaget én gang om året. Hvis selskaberne opfyldte de 

gældende krav, havde selskaberne et retskrav på at kunne anvende sambeskatningsreglerne23. 

Ligningsrådet tillod i nogle tilfælde, at en koncerns selskaber blev delt op i udenlandske 

datterselskaber og danske datterselskaber således, at kun de udenlandske eller danske 

datterselskaber blev sambeskattet med moderselskabet. 

 

Fra 1960 til Sambeskatningscirkulære SD-Cirk. Nr. 1 fra 1983 var det en betingelse, at ved valg af 

den frivillige sambeskatning, skulle alle 100 % ejede datterselskaber indgå i sambeskatningen.24 

Hvis der var et selskab, som på fordelagtig vis kunne holdes uden for en sambeskatning, kunne salg 

af en enkelt aktie til tredjemand medføre omgåelse af reglen. Betingelsen blev ophævet i 

forbindelse med det næste sambeskatningscirkulære.25 Fra 1960 til 1975 blev SEL § 31 kun ændret 

2 gange. Fra 1975 til 1990 blev der ligeledes kun foretaget 6 mindre ændringer. 

 

                                                 
21 Forarbejderne til SEL § 31 blev indført ved Lov nr. 285 af 11.06.1960 og fremsat som lovforslag d. 26.11.1959 
22 Svendgaard, 2001: s. 14 
23TfS 1989, 262V og Rapport fra sambeskatningsudvalget, s. 34 
24 Svendgaard, 2001: s. 16 
25 SD-Cirk. Nr. 22 fra 1983 
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I forbindelse med Folketingets beslutningsforslag B 50 af 1983 blev der nedsat et udvalg, som 

hovedsageligt skulle undersøge problematikken vedrørende beskatning af udenlandsk genereret 

indkomst i Danmark. 26 Ultimo 1985 blev betænkning nr. 1060 offentliggjort. Konklusionen på 

betænkningen var: ”Udvalget mener ikke, at de hensyn som taler for sambeskatning af et 

moderselskab og dets datterselskaber  – ønsket om at beskatte koncernens samlede virksomhed 

under eet, da den udgør en naturlig forretningsmæssig enhed  – i samme grad taler for en 

sambeskatning med udenlandske datterselskaber”. Det er tydeligt, at der gennem de senere årtier 

har været fokus på inddragelse af udenlandske selskaber i en sambeskatning. Fra 1983 til 1990 har 

Folketinget behandlet lovforslag, som vedrørte ophævelse af muligheden for at blive sambeskattet.  

En egentlig indførelse af noget, som kunne ligne obligatorisk sambeskatning kom ved Lov nr. 312 

af 17. maj 1995 hvorved SEL § 32 blev indført27.  Med indførelse af SEL § 32, altså den første 

CFC-lovgivning, ønskede lovgiver at begrænse, at mobil kapital (f.eks. værdipapirer) blev flyttet til 

lande med ingen eller væsentlige lavere selskabsskat end den danske. I bemærkningerne til 

Lovforslag 35/1994 blev det kommenteret, at: ”Forslaget skal ses på baggrund af, at kapitalens fri 

bevægelighed på globalt plan giver koncerner mulighed for at samle finansielle aktiviteter i 

datterselskaber i skattelylande, og derved udhule det danske beskatningsgrundlag”28. Som vi 

senere vil komme ind på opgøres der én samlet indkomstopgørelse i national sambeskatning. I 

relation til SEL § 32, foretages der 2 indkomstopgørelser, hvor CFC-indkomsten medregnes i begge 

selskabers indkomst.29 Der skete efterfølgende en lang række lovændringer på området, men 

sambeskatningsreglerne blev først fundamentalt ændret i 2005.   

 

2.4.3 Lov nr. 426 af 6. juni 2005 (ved L121) 
Lovforslaget er i hovedtræk en genfremsættelse af lovforslag nr. L 153 som blev fremsat den 15. 

december 2004. Lovforslaget bortfaldt i forbindelse med udskrivelse af folketingsvalg. 

Efter Lov nr. 426 af 6. juni 2005 var der ikke længere krav om 100 % ejerskab (dette krav kunne 

alligevel omgås ved at sælge 1 aktie til 3. mand og evt. senere genkøbe den ene aktie). Nu var der 

tale om, at koncernforbundne selskaber skulle defineres efter de regnskabsmæssige regler hvorved 

stemmer og den reelle indflydelse i selskabet er afgørende for, om der skal etableres en 

                                                 
26 Rapport fra sambeskatningsudvalget: s. 35 
27 Lovforslag 35/1994 - ved Lovforslag 35/1994 
28 Svendgaard, 2001: s. 22 
29 CFC beskatning var tidligere en forkortelse for Controlled foreign Company. I dag er CFC en forkortelse for 
Controlled financial Company 
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sambeskatning. Indgår et dansk selskab i en sambeskatning, trods mindre end 100 % ejerskab,  skal 

hele indkomsten medregnes i sambeskatningsindkomsten. Hvis en række selskaber kun er 

koncernforbundet en del af året, er det kun den del af indkomsten, der vedrører denne periode, som 

skal medregnes. I L 153 var det sådan, at alle sambeskattede selskaber hæftede solidarisk for den 

skat som vedrørte sambeskatningsindkomsten. I L 121 er det kun administrationsselskabet (og det 

ultimative moderselskab i international sambeskatning), der hæfter for en del af skatten. 

L 121 havde til formål, at gøre op med et halvt århundredes problematik med at inddrage 

udenlandske underskudsselskaber i en dansk sambeskatning. Derudover var der tale om et regelsæt, 

der blev betragtet som særdeles vanskeligt at anvende. I kommissoriet til sambeskatningsudvalget 

er det beskrevet, at: ”Regelsættet er baseret på spredte lovbestemmelser, anvisninger fra 

Ligningsrådet og administrativ praksis. Reglerne er vanskelige at anvende for virksomhederne og 

vanskeliggør forretningsbetingede omstruktureringer. Regelsættet har givet anledning til adskillige 

lovændringer…”.  

De tidligere regler om frivillig sambeskatning har i tidens løb voldt mange problemer for lovgiver. 

For at undgå cherry picking lagde L 121 op til, at der fremover skal forelægge 2 

sambeskatningsregler. En obligatorisk national sambeskatning og en valgfri international 

sambeskatning. International sambeskatning vil således foregå ud fra globalpuljeprincippet, hvilket 

forventes vil medføre, at: ”Importen af underskud vil blive reduceret markant.”30 Det var netop LL 

§ 5 H og SEL § 31 stk. 1 6. pkt. som før Lov nr. 426 af 6. juni 2005 var indsat for at forhindre, at 

udenlandske koncerner i at indskyde underskudsgivende udenlandske virksomheder i en dansk 

sambeskatning med det formål, at reducere den samlede skattebetaling.31 Det var især fristende for 

koncerner med et underskudsgivende selskab i et land hvor underskuddet ikke kunne modregnes. 

Ligningsrådet har dog i en bindende forhåndsbesked (SKM2001.322.LR) fundet, at ligningslovens 

§ 5 H ikke finder anvendelse, når et udenlandsk selskab køber en underskudsgivende filial, som 

ikke er inddraget i en dansk sambeskatning på retserhvervelsestidspunktet, men først bliver det 

senere. Reglerne kunne forholdsvis simpelt undgås ved følgende metode:32 

1. Det danske selskab opretter et udenlandsk datterselskab. 

2. Den underskudsgivende filial bliver købt af det nyoprettede udenlandske datterselskab. 

                                                 
30 L 121, side 17  - Det er dog tydeligt ved gennemlæsning af L 121, at lovgiver godt er klar over, at det er en 
problematik, at international sambeskatning skal være foreneligt med EU-retten. 
31 L 121: side 58 
32 Ramskov & Buur, 2009: s. 28 



21 
 

3. Det udenlandske datterselskab indgår efterfølgende i en dansk sambeskatning med det 

danske selskab. 

 

Dette hul blev lukket via indførelse af det omtale globalpuljeprincip. Som følge af 

globalpuljeprincippet i international sambeskatning, gælder et alt eller intet princip. Dette vil 

således ikke længere muliggøre cherry picking. 

 

 

2.4.4 L 110 
L 110 blev fremsat 13. dec. 2006 og var et lovforslag til ændring til aktieavancebeskatningsloven, 

fusionsskatteloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. Lovforslagets primære 

formål var, at simplificere og lempe skattefrie omstruktureringer og samtidig lukke huller inden for 

sambeskatningsreglerne.33 L 110 blev opdelt i L 110 A og L 110 B hvor sidstnævnte omhandlede 

lukning af huller inden for sambeskatning.34 

Skatteministeriet kommenterer i forbindelse med L 110 B: ”Der gennemføres en række justeringer, 

som har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i skattelovgivningen”.35 En international 

koncerns skatteplanlægning kan tilrettelægges således, at der etableres flest mulige omkostninger i 

højskattelande og mest mulig indkomst i lavskattelande. I relation til international sambeskatning 

var lovforslagets formål bl.a., at forhindre en bevidst reducering af genbeskatningssaldoen. Det er 

herved ikke længere muligt, at reducere eller fjerne genbeskatningssaldoen ved, at det udenlandske 

datterselskab giver et lån til det danske selskab. International sambeskatning er netop en skattekredit 

hvorimod summeringen af indkomsterne ved national sambeskatning er en koncernlempelse. 

Koncerndefinitionen i kursgevinstloven og sambeskatningsreglerne er i dag affattet således, at der 

ikke længere opstår situationer, hvor en koncern kan opnå dobbeltfradrag for tab på fordringer 

mellem sambeskattede selskaber.  

 

I det følgende afsnit Teori, vil vi beskrive de gældende sambeskatningsregler, som trådte i kraft d. 

1. marts 2010.      

       

        
                                                 
33Dalgas, Anja Svendgaard, 2007: ”L 110 – ”justering” af sambeskatningsreglerne”, side 1 
34 Lovforslagene, L 110 A og L 110 B blev vedtaget som henholdsvis Lov nr. 343 af 18.04.2007 og Lov nr. 344 af 
18.04.2007 
35http://www.skm.dk/lovforslag/resumeer/5231.html, 15. marts 
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3. Teori 

3.1 Gældende lovgivning 

Den nye selskabslov blev vedtaget ved Lov nr. 470 af 12. juni 2009 og indeholdte en nyforfattet 

udgave af koncerndefinitionen. Denne nye udgave af koncerndefinitionen blev tilsvarende indført i 

SEL § 31 C ved Lov nr. 516 af 12. juni 2009,  Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om 

finansiel virksomhed og forskellige andre love, (L171, som er en følgelov til L170). Det var i 

forbindelse med Lov nr. 470 af 12. juni 2009 klarlagt, at ÅRL, SL og SEL skulle indeholde samme 

koncerndefinition. Selve de materielle bestemmelser om national og international sambeskatning i 

SEL §§ 31 og 31 C, samt den formelle bestemmelse i SEL § 31 B, blev indført ved Lov nr. 426 af 

6. juni 2005 (L 121), består uændret ved Lov nr.470 af 12. juni 2009 (L 171). 

Formålet med en enslydende koncerndefinition på tværs af love er, at koncerner skal kunne anvende 

den samme koncerndefinition både ved skatteberegningen, i forbindelse med sambeskatning og ved 

aflæggelse af koncernregnskabet. Ønsket for lovændringen fremstår af bemærkninger til L 170, 

Forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber: ”...Det tillægges med forslaget afgørende vægt, hvem 

der reelt har bestemmende indflydelse over selskabet, uagtet om der formelt besiddes ejerandele. 

Sigtet hermed er at bryde materielt med den tidligere koncerndefinition ved at tillægge det 

afgørende betydning, hvem der har bestemmende indflydelse”. På baggrund af dette, er 

bestemmelserne i SEL § 31 C, stk. 1 til 7 blevet nyaffattet. Det fremgår af lovbemærkningerne til 

Lov nr. 516 af 12. juni 2009: ”Ved ændringsforslaget i nr. 02 foretages en mindre justering af 

koncerndefinitionen i selskabs-skattelovens § 31 C, der er en del af lovens regelsæt om 

sambeskatning”. Altså er der ifølge lovbemærkningerne tale om en mindre justering af reglerne.  

Den engelske udgave af IAS 27 lyder i forbindelse med bestemmende indflydelse som følger: 

”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en virksomheds økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger med henblik på at opnå fordele af dens aktiviteter”. Den sidste del af definition: ”Med 

henblik på at opnå fordele af dens aktiviteter”, er ikke medtaget i den danske udgave af IAS 27. 

Forklaringen på dette er i følge SKAT, at ordlyden er tilpasset strukturen i danske virksomheder og 

at der er ikke tiltænkt materielle forskelle.36 

                                                 
36 SKATs indstilling - SKM2010.677.SR 
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Tidspunkt for ikrafttrædelse af ændringen af koncerndefinitionen blev fastsat af Økonomi- og 

erhvervsministeren, jf. Lov nr. 516 af 12. juni 2009 § 25.37  Ovenstående ændringer trådte i kraft d. 

1. marts 2010 og har herved virkning for indkomstår begyndende fra 1. marts 2010 og derefter. 

Detaljerne om ikrafttrædelse fremgår af Bekendtgørelse nr. 186 af 24. februar 2010.  

Det er ikke vores opfattelse, at der foreligger huller i loven hvad angår national sambeskatning. Det 

kan dels udledes af den generelle debat om national sambeskatning og dels det, at der ikke er sket 

nogle større ændringer i lovgivningen siden 2005 (udover koncerndefinitionen). Derudover lægger 

indholdet af SEL § 31 og SEL § 31 C ikke op til nogle større uklarheder hvad angår forståelsen af 

lovteksten. Der skal naturligvis skelnes mellem decideret huller i loven og uklar retstilstand. Det må 

ligeledes forventes, at der foreligger et samfundsmæssigt incitament til, at sambeskatningsreglerne 

fungerer efter hensigten givet opretholdelse af den danske skattebase.  

 
De nye regler hvad angår koncerner og dets evt. sambeskatning er sammenfattet i: 
 
SEL § 31: National sambeskatning 
SEL § 31 A: International sambeskatning 
SEL § 31 B: Ligningsrådets bemyndigelse 
SEL § 31 C: Definitionen af koncernforbundne selskaber 
SEL § 31 D: koncerntilskud 
 
 

3.2 Koncernbegrebet i selskabs og skatteretten 
 
Der foreligger et behov for en koncerndefinition som følge af, at flere skattesubjekter med fordel 

kan opfattes som en samlet driftsøkonomisk enhed. Konsolidering af disse skattesubjekter i et 

koncernregnskab giver interessenter overblik over koncernens samlede økonomi, idet enhederne 

netop er afhængige af hinanden. 

 

3.2.1 Det selskabsretlige koncernbegreb 
Ifølge SL § 5 stk. 1, nr. 3 er en dattervirksomhed: ”En virksomhed, der er underlagt bestemmende 

indflydelse af et moderselskab, jf. §§ 6 og 7”. Fra 2010 anvendes ordet dattervirksomhed i stedet for 

datterselskab. Derved bliver andre retssubjekter end blot kapitalselskaber med begrænset hæftelse 

også omfattet af bestemmelsen. I selskabsretlig forstand er et moderselskab: ”Et kapitalselskab, 
                                                 
37 Og desuden i bekendtgørelse af 24. feb. 2010 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af ÅRL, lov om finansiel 
virksomhed og andre love, jf. Lov nr. 516 af 12/6 2009 § 34 stk. 4 
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som har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder, jf. §§ 6 og 7”, jf. SL § 

5 stk. 1, nr. 20. En koncern er jf. SL § 5 stk. 1, nr. 18: ”Et moderselskab og dets 

dattervirksomheder, jf. § 7”. En koncern i selskabsretlig forstand er altså en betegnelse for et 

fællesskab, hvor et kapitalselskab (moder) udøver bestemmende indflydelse over ét eller flere 

dattervirksomheder.  

Selskabsloven regulerer udelukkende danske retssubjekter, hvorfor udenlandske retssubjekter som 

udgangspunkt ikke er omfattet - også selvom et udenlandsk selskab ejer et dansk selskab. Modsat 

selskabsretten regulerer skatteretten koncerninterne transaktioner på tværs af lande: f.eks. skattefrie 

udbytter mellem  et udenlandsk moderselskab og et dansk datterselskab.  

 

3.2.2 Det skatteretlige koncernbegreb 
I skatteretlig forstand opereres der med forskellige koncernbegreber alt efter hvilken situation der er 

tale om. Der er i skattelovgivningen ikke forsøgt at skabe ét samlet koncernbegreb, da der foreligger 

et behov for en vis fleksibilitet alt efter dets kontekst38. Koncernbegrebet bliver i stedet ad hoc 

defineret gennem lovgivningen. Af samme grund er det ikke særligt sigende, at omtale 

koncernbegrebet generelt i skatteretlig forstand. Der vil dog typisk være tale om koncernbegrebet i 

henhold til SEL § 31 C. Anvendes koncerndefinitionen i relation til sambeskatning vil det typisk 

indebære, at der er tale om, at et selskab udøver bestemmende indflydelse over et andet selskab.  

Den danske skatteret hvad angår koncerner, er i høj grad et produkt af neutralitetsprincippet. Herved 

søger skatteretten på forskellige områder at fjerne de uhensigtsmæssigheder som kan foreligge, da 

koncernforbundne selskaber netop er selvstændige skattesubjekter39, men samtidig er kontrolleres af 

samme ejerkreds. Der skelnes inden for skatteretten mellem en koncernskærpelse og 

koncernlempelse. Med koncernlempelse menes, at dispositioner mellem koncernforbundne 

selskaber bliver mere lempeligt beskattet end hvis disse dispositioner tilsvarende var sket mellem 

uafhængige selskaber. Koncernlempelser omfatter eksempelvis udbyttetransaktioner mellem 

moderselskab og datterselskab, skattefrit salg af datterselskabsaktier, koncerntilskud jf. SEL § 31 D 

                                                 
38 Welauff, 2010: s. 288 
39 Pedersen, Jan et. al., 2009: s. 363 
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og national sambeskatning.40 International sambeskatning kan desuden karakteriseres som en 

koncernlempelse trods det, at det netop er en skattekredit, modsat end en egentlig lempelse. 

Modsat menes der med en koncernskærpelse, at dispositioner mellem koncernforbundne selskaber 

bliver underkastet en mere byrdefuld regulering end hvis disse dispositioner var foretaget mellem 

uafhængige selskaber. Det er dog ikke alene den hårdere beskatning som er forskellen, men især det 

fokus der er på koncerninterne dispositioner, da det netop er inden for interessefællesskabet. 

Koncernskærpelser er eksempelvis transfer pricing jf. LL § 2 og SKL § 3 B, tvungen sambeskatning 

af CFC selskaber jf. SEL § 32, reglerne om transparente selskaber i SEL § 2 A og SEL § 2 C og 

reglerne om tynd kapitalisering jf. SEL §§ 11, 11 B og 11 C. Reglerne vedrørende 

koncernskærpelser er til for at forhindre, at interessefællesskabet ikke benytter koncernen til 

skattemanipulation på tværs af lande og herved, at det danske skatteprovenue udhules.41 

 

 

3.2.2.1 Datterselskabs og koncernselskabsaktier  
Udbetaling af udbytte mellem et datterselskab og et moderselskab og et moderselskabs avance ved 

salg af datterselskabsaktier, er uden skattemæssige konsekvenser, hvis moderselskabet ejer min. 10 

% af kapitalen i datterselskabet og kriterierne ABL § 4 A stk. 2 derudover er opfyldt. 42  ”Ved 

koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er 

sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens 

§ 31 A”, jf. ABL § 4 B stk. 1. SEL § 13 stk.1 nr. 2 definerer, at udbytte mellem de selskaber som er 

omtalt i ABL § 4 A og ABL § 4 B ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.  

Det er værd at bemærke, at der ud fra ABL § 4 A foreligger et koncernforhold ud fra en 

ejerskabsbetragtning, hvor den reelle bestemmende indflydelse eller kontrollen over det 

underliggende selskab er uden betydning. Modsat knytter koncernselskabsaktier sig til et 

koncernforhold i sambeskatningsmæssig forstand med henvisning til SEL  §§ 31 og 31 A. 

       

  

                                                 
40 Dog ved ejerskab på min. 10 % af datterselskabets selskabskapital 
41 Pedersen, Jan et. al., 2009: s. 364 
42 Ejerskabskravet er i perioden 2002 til 2009 sat ned fra min. 25 % til min. 10 % 
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3.2.2.2 Interessefællesskabet 
Interessefællesskabets dispositioner er reguleret i skatteretten via transfer pricing lovgivningen i LL 

§ 2 og SKL § 3 B. Der er ikke tale om et koncernbegreb i en snæver forstand. Det er snarere et 

begreb, som kan anvendes i flere sammenhænge. LL § 2 bestemmer, at interessefællesskabet ved 

opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst, skal anvende priser og vilkår for 

handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i overensstemmelse med, hvad der kunne være 

opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. LL § 2 involverer også fysiske 

personer. En fysisk person og et selskab udgør ikke en koncern i selskabs- eller skatteretlig 

forstand, men går derimod ind under interessefællesskabets begrebsramme. LL § 2 nævner flere 

gange begrebet bestemmende indflydelse i stk. 1 og bestemmende indflydelse bliver efterfølgende 

defineret i LL § 2 stk. 2 1. pkt.: ”Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over 

stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller 

rådes over mere end 50 pct. af stemmerne”. Denne definition ligger tæt op af KGL § 4 som vi 

efterfølgende vil komme ind på. 

Ligeledes definerer AFL § 21 stk. 5, at der ikke kan opnås fradrag for tab på genvundne 

afskrivninger ved salg til et selskab, hvor samme aktionær har bestemmende indflydelse. Der 

forefindes derudover en række bestemmelser i Ligningsloven generelt, som regulerer ansatte og 

ejeres brug af et selskabs aktiver, der kan tolkes som en form for et interessefællesskab. 

 

3.2.2.3 Tynd kapitalisering  
SEL § 11, omhandlende kontrolleret gæld, henviser til LL § 2 for at fastlægge hvilke retssubjekter 

som er omfattet af reglerne i SEL  § 11. Bestemmelsen fastslår, at interessefællesskabet ikke kan 

fradrage renteudgifter og kurstab som vedrører gæld, som overstiger forholdet 4:1 

(gæld:egenkapital). Reglerne om tynd kapitalisering er til for at forhindre højt gearede 

targetselskaber inden for interessefællesskabet, i at skabe et unaturligt højt omkostningsniveau i et 

højskatteland og derved at nedbringe den skattepligtige indkomst. 

 

3.2.2.4 Kursgevinstloven 
KGL § 4, stk. 1 bestemmer, at tab på fordringer på koncernforbundne selskaber ikke kan fradrages. 

Stk. 2 bestemmer efterfølgende hvad der menes med koncernforbundne selskaber. 
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Ved tab på fordringer på koncernforbundne selskaber er det altså afgørende, at der besiddes mere 

end 50 % ejerskab af aktiekapitalen eller besiddes mere end 50 % af stemmerettighederne. Når 

stemmerettigheder nævnes i nr. 2 og nr. 4 benyttes betegnelsen råder, hvorimod SEL § 31 C 

benytter betegnelsen ejer. 

 

 

3.3 Koncernbegrebet i sambeskatningsmæssig forstand 

 

Vi vil i det følgende beskrive hvem der er omfattet af national sambeskatning og derefter komme 

ind på hvad der menes med en koncern ifølge SEL § 31 C, som SEL § 31 anvender til vurdering af 

et koncernforhold. 

 

3.3.1 Subjekter som er omfattet af national sambeskatning 

Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5 

b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national 

sambeskatning), jf. SEL 31 stk. 1 1. pkt. Der foreligger enkelte skattesubjekter, der er omfattet af 

selskabsskatteloven, som ikke kan sambeskattes. De selskaber som ikke kan sambeskattes er; 

 Fonde 

 Andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 

 Visse former for investeringsforeninger omfattet SEL § 1, stk. 1, nr. 5a 

Kursgevinstloven § 4. 
Stk. 2. Ved koncernforbundne selskaber forstås 
1) selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller 
på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert 
selskab, 
2) selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller 
på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i 
hvert selskab, 
3) en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere 
tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller 
4) en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere 
tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab. 
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Andelsforeninger (stk. 1, nr. 3) og investeringsforeninger (stk. 1, nr. 5a) er ikke omfattet af SEL § 

31 stk. 1, men indgår dog stadig ved vurdering af koncernforholdet i henhold til SEL § 31 C.43 

Fonde er ikke omfattet af selskabsskatteloven, men kan desuden heller ikke sambeskattes. For at 

opnå det fulde overblik over hvilke skattesubjekter som skal sambeskattes henvises til bilag 1. 

SEL § 31 A, stk. 14 definerer hvad der menes med et udenlandsk selskab: ”Et selskab anses for at 

være udenlandsk, hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, 

herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst”. SEL § 1, stk. 6 bestemmer, 

at: ”Selskaber og foreninger mv. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, 

hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder, uanset hvor selskabet eller foreningen mv. 

eventuelt er indregistreret”. Et udenlandsk selskab med ledelsens sæde her i Danmark, som nævnt i 

SEL § 1, stk. 6, skal ligeledes indgå i en national sambeskatning, hvilket fremgår af en kommentar 

fra Skatteministeriet fra 18. april 2005.44 Et dansk selskab med ledelsens sæde i udlandet er også 

omfattet af reglerne om national sambeskatning.45 

 

SEL§ 31 stk. 1, 2. pkt. lyder som følger: ”Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. 

forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, 

jf. § 31 C”. Det er således nærliggende at opnå et overblik over hvornår der foreligger en koncern i 

sambeskatningsmæssig forstand – eller rettere sagt i henhold til § 31 C. SEL § 31 nævner 

endvidere, at: ”I stk. 2-7 sidestilles faste ejendomme og tilknyttet virksomhed efter 

kulbrinteskatteloven med faste driftssteder. Ved ultimativt moderselskab forstås det selskab, som er 

moderselskab uden at være datterselskab, jf. § 31 C”. 

Vi vil i det følgende beskrive koncernbegrebet i SEL § 31 C. 

       

       

       

       

  

                                                 
43Fogh m.fl., 2009: s. 578 
44 Dette fremgår af skatteministerens kommentar til henvendelse af 18. april 2005 fra Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer. Se L 121, bilag 18, side 17. 
45 Dette fremgår af L 121, Skatteudvalget, alm. del 2006 - bilag 74, som vedrører skatteministerens svar fra  4. januar 
2006 til Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 
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3.4 Koncernbegrebet i SEL § 31 C 
 

Når det skal vurderes hvorvidt der foreligger en koncernforbindelse i henhold til 

sambeskatningsreglerne, er SEL § 31 C udgangspunktet inden for dansk selskabsskatteret. Den nye  

SEL § 31 C stk. 1 lyder som følger: 

 

Der foreligger altså en koncern når der er konstateret et moder-datterselskabsforhold. Der er via 

overstående formulering taget højde for den situation, hvor flere skattesubjekter opfylder kriteriet 

for at være et moderselskab. Det kan være fordi et selskab har stemmeflertal, mens et andet selskab 

reelt har den bestemmende indflydelse. Moderselskabet er i så fald det selskab ”som faktisk udøver 

den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger”, jf. SEL § 

31 C stk. 1 2. pkt. Altså er der i dag fokus på hvem der udøver indflydelse i stedet for hvem, der 

blot besidder ejerandele eller stemmerettigheder, hvilket var tilfældet i den daværende SEL § 31 

C.46 Det skal bemærkes, at den procentuelle fordeling af stemmerettighederne i et kapitalselskab 

ikke nødvendigvis er en funktion af ejerskabet af kapitalandele. Det fremgår af SL § 46 stk. 1 at: 

”Alle kapitalandele har stemmeret. Det kan dog i kapitalselskabets vedtægter bestemmes, at visse 

kapitalandele er uden stemmeret, og at visse kapitalandeles stemmeværdi afviger i forhold til øvrige 

kapitalandele.” Således kan ejerskab af en enkelt aktie eller anpart i princippet føre til 

koncerndannelse. 

 

                                                 
46 Skattelovsamling, 2010. 

Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og 
driftsmæssige beslutninger. 

Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når 
moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af 
stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et 
sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. 

Stk. 1. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen 
med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte 
moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene 
det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og 
driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. 
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I stk. 2 er det udspecificeret hvad der menes med begrebet bestemmende indflydelse. Den 

bestemmende indflydelse foreligger altså når et selskab har beføjelsen til at styre et datterselskabs 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger. SL § 7 stk. 1 er i overensstemmelse med SEL § 31 C 

stk. 2: ”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger”.47 

Hvordan dette begreb bestemmende indflydelse skal forstås er dog noget uklart. Det fremgår 

hverken af forarbejderne til L 121 eller L 171. Begrebet dækker formentlig meget bredt. I bogen 

Den nye selskabslov gives der et bud på, hvad menes med økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger. Økonomiske beslutninger dækker umiddelbart over beslutninger vedrørende cash 

management, regnskabspolitik, kreditbetingelser, budgetgodkendelse og dividendepolitik.48 

Driftsmæssige beslutninger dækker derimod over beslutninger vedr. markedsføring, HR, 

produktion, investeringer og salg. IASB har i forbindelse med afløseren for IAS 27 udgivet et 

exposure draft i december 2008, kaldet ED 10. Her defineres bestemmende indflydelse som ”...the 

power to direct the activities”. IASB har i denne forbindelse med dette exposure draft ønsket at 

signalere, at det at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger, er en måde 

hvorved den bestemmende indflydelse udøves.49 At et selskab har ”...the power to direct the 

activities”, bliver ligeledes konkretiseret i, at selskabet kan styre ”... the strategic, operating and 

financing policies”. Dette begreb vil vi komme nærmere ind på i afsnittet Analyse.  

Den bestemmende indflydelse foreligger i følge stk. 3 når moderselskabet ejer mere end halvdelen 

af stemmerettighederne i datterselskabet. Det følger efterfølgende af stk. 3: ”… medmindre det i 

særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse”. 

Der kan således skelnes mellem to forskellige situationer: Et moderselskab der ejer mere end 

halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab og et moderselskab der ejer under halvdelen af 

stemmerettighederne i et datterselskab. 

 

1. Et moderselskab der ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab. 

 

I denne situation gælder der en lovmæssig formodningsregel om, at hvis et moderselskab ejer mere 

end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab, foreligger der bestemmende indflydelse og 

                                                 
47 Bortset fra betegnelsen virksomhed modsat selskab, som beskrevet tidligere. 
48 Neville m.fl., 2009: s. 71 
49 Neville m.fl., 2009: s. 71   
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herved koncernforbindelse.50 Formodningsreglen brydes kun hvis det ”klart kan påvises”, at et 

sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Det må formodes, at det er mindre 

kompliceret at etablere en koncernforbindelse, end at bryde formodningsreglen. 

Stk. 3 anvender ordet ejer. Det er således ikke nok, at moderselskabet råder over stemmeflertallet 

som nævnt i KGL § 4 gennem en aftale med andre aktionærer.51 

 

2. Et selskab ejer ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab. 

 

Ved denne situation skal blot ét af kriterierne i stk. 4 nr. 1-4 være opfyldt. Der lægges ikke vægt på 

kapitalandele, men udelukkende adgang og evne til at udøve den bestemmende indflydelse.  

 

Stk. 4 lyder som følger: 

Hvis 2 selskaber hver ejer 50 % af stemmerettighederne vil ingen af selskaberne som udgangspunkt 

udøve bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31 C stk. 3 modsætningsvis.  SEL § 31 C stk. 4 kan dog 

konstituere et koncernforhold, hvis f.eks. det ene selskab har råderet over det faktiske flertal af 

stemmerne på generalforsamlingen. Hvis der ejes mindre end 50 % af stemmerettighederne, må det 

fastlægges ud fra SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1-4, om der alligevel foreligger bestemmende indflydelse. 

                                                 
50 Dette fremgår af bemærkningerne til L 171 2008/09 § 1, nr. 36 
51 Werlauff, 2010: s. 307 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 
foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

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

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 
vedtægt eller aftale, 

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

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et 
tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 
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Der forefindes ingen rangorden i SEL § 31 C stk. 4 nr. 1-4 hvorfor koncernforbindelsen skal 

vurderes konkret for hver enkelt sag.  

 

SEL § 31 C stk. 4, nr. 1 benytter betegnelsen andre investorer. Dette tager formentlig udgangspunkt 

i, at moderselskabet fra lovgivers side opfattes som en investor. SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1 lægger 

endvidere vægt på råderet og ikke ejerskab. Med råderet menes der enhver form for rådighed som 

f.eks. brugsret og panteret. Begrebet råderet skal i følge Werlauff tolkes som en permanent 

dispositionsret. Det kan være pant i kapitalandele, hvor stemmerettighederne i den forbindelse 

overføres til panthaver. Råderet, modsat ejerskab, medfører at en stemmeoverførselsaftale i en 

ejeraftale kan have afgørende betydning for vurdering om, hvem der udøver bestemmende 

indflydelse.52 Ved vurderingen tages der ligeledes højde for hvor permanent råderetten er således, at 

et selskab som får overdraget flertallet af stemmerettighederne ikke automatisk har bestemmende 

indflydelse i henhold til SEL § 31 C. Det bør derudover også vurderes, om en fuldmagt til en anden 

aktionærs stemmeret på generalforsamlingen er tilstrækkelig til at give råderet over denne aktionærs 

stemme således, at der konstitueres koncernforbindelse jf. SEL § 31 C, stk. 1, nr. 1. Det er dog værd 

at have in mente, at en fuldmagt til enhver tid kan tilbagekaldes, jf. SL § 80, stk. 2. Kravet om 

bestemmende indflydelse kan være opfyldt selvom det fremgår af en ejeraftale, at visse beslutninger 

skal godkendes af et flertal i bestyrelsen eller af samtlige aktionærer.53 

 

Ifølge SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 kan der konstitueres bestemmende indflydelse, selvom der ejes 

under halvdelen af stemmerettighederne, hvis modeselskabet har beføjelsen til at styre de finansielle 

og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale. Kapitalandele har 

umiddelbart ingen betydning. Det fremgår af SL § 117 stk. 1 1.pkt: ”I kapitalselskaber, der ledes 

efter § 111, stk. 1, nr. 1, varetager direktionen den daglige ledelse af kapitalselskabet”. Det må 

antages, at der med de driftsmæssige forhold menes den daglige ledelse, som varetages af 

direktionen. Det fremgår af SL § 118 stk. 2: ”Direktionen skal herudover sikre, at kapitalselskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde 

kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 

Kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, 

at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt”. Da bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan 

må det tolkes således, at kriteriet i SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2  er opfyldt når et selskab i tilfælde af 
                                                 
52 Werlauff, 2010: s. 309 
53 TfS 2009.871 SR og Werlauff, 2010: s. 309 
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uenighed besidder den afgørende stemme i bestyrelsen. Denne beføjelse, som omtalt i nr. 2, skal 

være konkretiseret i selskabets vedtægter eller i form af ejeraftale. 

 

Ifølge SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 kan der ligeledes konstitueres bestemmende indflydelse selvom der 

ejes under halvdelen af stemmerettighederne, hvis et selskab har beføjelsen til at udpege eller 

afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den 

bestemmende indflydelse i selskabet. Der er her tale om et egentligt retskrav til at kunne foretage 

udnævnelsen eller afskedigelsen.54 Det er ikke af afgørende betydning om dette retskrav bunder i en 

ejeraftale, vedtægterne eller andet. Kriteriet vil således ikke være opfyldt, hvis et selskab har 

beføjelsen til at udpege eller afsætte præcis halvdelen af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. 

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 udspecificerer endvidere, at der skal være tale om det øverste 

ledelsesorgan. Som beskrevet tidligere, er bestemmende indflydelse beføjelsen til at styre et 

datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Dvs., at det ledelsesorgan omtalt i SEL § 

31 C, stk. 4, nr. 3 både skal være det øverste ledelsesorgan og besidde den bestemmende 

indflydelse, jf. SEL § 31 C, stk. 2.  

 

SL § 5 nr. 5 lyder som følger: 

 

Det øverste ledelsesorgan: 

a) Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 111, stk. 1, nr. 1, 

b) direktionen i selskaber, der alene har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, og 

c) tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, nr. 2. 

Hvis et anpartsselskab udelukkende har en direktion, er dette det øverste ledelsesorgan. Som det 

fremgår af ovenstående punkt c og SL § 111, stk. 1, nr. 2 kan et aktieselskab fravælge en bestyrelse, 

hvis der til vælges et såkaldt tilsynsråd. I så fald vil dette tilsynsråd være det øverste ledelsesorgan, 

jf. SL § 5 nr. 5 C. Det fremgår af SL § 115 (bestyrelsens opgaver) og SL § 116 (tilsynsrådets 

opgaver), at det ikke er tilsynsrådets opgave, at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger. Det må derfor udledes, at et tilsynsråd ikke kan udøve bestemmende indflydelse, da 

tilsynsrådet udelukket varetager en kontrolfunktion. Kriteriet i SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 kan således 

ikke være opfyldt når der er tilvalget et tilsynsråd i et aktieselskab, da tilsynsrådet netop ikke kan 

besidde den bestemmende indflydelse.  
                                                 
54 Werlauff, 2010: s. 310 
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SEL § 31 C stk. 4 nr. 4 bestemmer, at der konstitueres et koncernforhold på trods af, at der ejes 

under 50 % af stemmerettighederne, hvis moderselskabet har: ”…råderet over det faktiske flertal af 

stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske 

bestemmende indflydelse over selskabet.” Dette kriterium vil i så fald være opfyldt hvis der f.eks. 

ejes 40 % af stemmerettighederne i et selskab og at en række aktionærer samtidig ikke er fremmødt 

på generalforsamlingen. Det må afgøres ved en konkret vurdering, om der foreligger denne råderet. 

Som nævnt tidligere er råderet et begreb, som dækker bredere end ejendomsret. 

 

Det har desuden betydning for muligheden for koncerndannelse hvor spredt de resterende 

kapitalandele er fordelt blandt aktionærerne. Råderet betyder som tidligere nævnt ikke nødvendigvis 

udnyttelse. Dette kan i praksis medføre, at en passiv storaktionær kan blive koncernforbundet med 

et datterselskab uden nødvendigvis at ønske det. Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnittene 

analyse og perspektivering. 

 

Som det fremgår af SEL § 31 C stk. 5, tages potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter 

og købsoptioner, med i vurderingen om et selskabs evt. bestemmende indflydelse i et andet selskab. 

Det sikres via SEL § 31 C stk. 5, at hele den reelle ejerkreds tages i betragtning. Det er fremført i 

lovbemærkningerne til den nye selskabslov, at potentielle stemmerettigheder skal medregnes uagtet 

om de er udnyttet endnu, såfremt den manglende udnyttelse alene beror på en ensidig beslutning om 

ikke at udnytte stemmerettighederne.55 

Ifølge SEL § 31 C stk. 6 skal der i forbindelse med opgørelsen af stemmerettighederne ses bort fra 

stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets 

datterdatterselskaber.  Det fremgår ligeledes af SL § 85 stk.1 1.pkt., at: ”For kapitalselskabets egne 

kapitalandele samt for et datterselskabs kapitalandele i moderselskabet kan stemmeret ikke 

                                                 
55 Lovbemærkningerne til Lov nr. 470 af 12. juni 2009 

Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og 
købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i 
betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. 

Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra 
stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller 
dets datterselskaber. 
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udøves.” Selskabet kan netop ikke stemme på vegne af dets egne aktier, da et kapitalselskab ikke er 

en selvejende institution. Nedenstående er et eksempel på, at et datterselskabs egne aktier kan 

bevirke, at en aktionær (selskab 1) ejer mere end 50 % af stemmerne via indirekte ejerskab. 

 

 

 

Som det kan ses ud fra eksemplet ejer selskab 1 40 % af stemmerettighederne i datterselskabet. Da 

datterselskabet besidder 30 % egne aktier ejer selskab 1 indirekte 12 % af disse aktier.56 Tilsammen 

ejer selskab 1 således 52 % af stemmerettighederne hvorfor det må formodes, at selskab 1 udøver 

bestemmende indflydelse over datterselskabet, jf. formodningen i SEL § 31 C stk. 3. Der kan 

foruden opstå en situation, hvor der kan konstitueres bestemmende indflydelse ved ejerskab af 

under 50 % stemmerettighederne. Dette kan eksempelvis være, hvis selskab 1 direkte og indirekte 

ejer 45 % af stemmerettighederne i datterselskabet, men at datterselskabets beholdning af egne 

aktier er nok til, at ingen andre kan eje stemmerettigheder nok til, at udøve bestemmende 

indflydelse. 30 % egne aktier som i eksemplet oven for vil være nok til, at hverken selskab 2, 

selskab 3 eller selskab 4 kan udøve bestemmende indflydelse.  

 

                                                 
56 (0,4*0,3) 
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I henhold til SEL § 31 C stk. 7 skal et selskab holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget 

eller vil kunne fradrages tab på fordringer i et selskab efter KGL § 4 stk. 5, af et koncernforbundet 

selskab. Bestemmelsen er rettet mod selskaber som er næringsdrivende ved køb og salg af 

fordringer, som herved bevarer fradragsretten for tab på udlån, selvom det långivende selskab i 

kortere tid indgår i et koncernforhold med låntager. Dette gælder alene med henblik på afvikling af 

gamle lån eller med henblik på omstrukturering eller lignende.57 Herved har 

finansieringsvirksomheder, banker og lign. mulighed for at deltage i rekonstruktioner i selskaber og 

tidligere debitorer, uden at der sættes tvivl ved kreditors fradragsret. Årsagen er, at der ikke er 

fradrag for koncerninterne fordringer, jf. KGL § 4 stk.1. 

Bestemmelsen er til for at sikre, at f.eks. kreditinstitutter ikke bliver inddraget i en sambeskatning 

med en nødlidende virksomhed, som kreditinstituttet har lånt penge til. Vi komme yderligere ind på 

dette emne i afsnittet udeholdelse af sambeskatning. 

 

 

 

SEL § 31 C stk. 8 om udeholdelse af sambeskatning ved konkurs vil blive beskrevet i afsnittet 

Hæftelse og Udeholdelse af sambeskatningen. Bestemmende indflydelse er yderligere nævnt i SEL 

§ 32 stk. 7 2. pkt. om CFC beskatning: ”Der medregnes dog kun indkomst optjent af datterselskabet 

i den del af moderselskabets indkomstår, hvor koncernen har bestemmende indflydelse”. 

 

Udover begrebet bestemmende indflydelse er den væsentligste ændring i SEL § 31 C, at der nu skal 

medtages potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner ved vurdering af 

koncernforbindelsen. Overordnet set har ændringerne i SEL § 31 C ikke medført betydelige 

ændringer af de nuværende sambeskatningskredse.58 Det er ligeledes Skatteministeriets opfattelse, 

at: ”Det er overordnet set vurderingen, at den foreslåede koncerndefinition kun i mindre omfang vil 

føre til ændringer i kredsen af selskaber, der omfattes af sambeskatningsreglerne. Der er dog 

                                                 
57 Pedersen, Jan et. al., 2009: s. 370 
58 Lovbemærkningerne til Lov nr. 470 af 12. juni 2009 

Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne 
fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 5, af et 
koncernforbundet selskab. 

Stk. 8. Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra 
og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges. Ved ophøret af sambeskatningen finder 
§ 31 A, stk. 10, anvendelse. 
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nuanceforskelle mellem den gældende og den foreslåede koncerndefinition, idet det i forslaget 

tillægges afgørende betydnings, hvem der reelt har bestemmende indflydelse i et selskab, uagtet om 

der formelt besiddes ejerandele”.59 Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til L 170 at: ”Det 

tillægges med forslaget afgørende vægt, hvem der reelt har bestemmende indflydelse over selskabet, 

uagtet om der formelt besiddes ejerandele. Sigtet hermed er at bryde materielt med den tidligere 

koncerndefinition”.60 Det er vores opfattelse, at ovenstående er overensstemmende med den 

nuværende ordlyd af  SEL §§ 31 og 31 C.  Det betyder, at det tillægges langt større betydning hvem 

der reelt udøver bestemmende indflydelse uagtet hvem der formelt besidder ejerandele. 

 

 

3.5 Opsamling på koncernbegrebet 

 

Vi anser det relevant at opsummere og konkludere på begrebet bestemmende indflydelse og dets 

plads i skatteretten generelt. Formålet med nedenstående er at give et overblik over 

sambeskatningsreglerne i SEL § 31 og dets sammenhæng med SEL § 31 C. 

1) Koncernforbundne selskaber skal sambeskattes, jf. SEL § 31 stk. 1 1.pkt.  

2) Definition af et koncernforbundet selskab med henvisning til SEL § 31 C er: ”Ved 

koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på 

noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C”, jf. SEL § 31 stk. 1 2.pkt. 

3) Definitionen af en koncern i henhold til SEL § 31 C stk. 1 1. pkt.: ”Et selskab, en fond, en 

trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere 

datterselskaber en koncern”. 

4) Hvis flere selskaber opfylder kriteriet for at være moderselskab: ”Hvis flere selskaber 

opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver 

den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der 

anses for at være moderselskab”, jf. SEL § 31 C stk. 1, 3. pkt. 

5) Definition af begrebet bestemmende indflydelse: ”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til 

at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger”, jf. SEL § 31 C stk. 2 

                                                 
59 SKM2011.82.SR: s. 11 
60 Bemærkninger til L 170 § 7, afsnit 2   
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6) Hvornår der foreligger bestemmende indflydelse: >50% af stemmerettighederne, jf. SEL § 

31 C stk. 3, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke 

udgør bestemmende indflydelse. 

 

Hvad angår koncernbegrebet foreligger der i dag en betydelig symmetri inden for 

årsregnskabsloven og selskabs- og skatteretten. Samme koncerndefinition kan i dag anvendes ved 

udarbejdelse af koncernregnskabet samt i skatteretten. Det kan ligeledes udledes, at der foreligger et 

behov for forskellige koncerndefinitioner alt efter formålet med lovgivningen. Koncernbegrebet 

generelt lægger i dag vægt på hvem der reelt udøver bestemmende indflydelse, modsat mere 

formelle anliggender som ejerandele. 

 

3.6 Udeholdelse af sambeskatning 
 

Koncerndefinitionen i SEL § 31 C stemmer overens med koncerndefinitionen i årsregnskabslovens 

bilag 1, afsnit B. Dette betyder, at når der i henhold til SEL § 31 C foreligger en koncern, er det 

ultimative moderselskab i Danmark forpligtet til at aflægge et konsolideret koncernregnskab i 

overensstemmelse med reglerne i ÅRL, jf. ÅRL § 109 stk. 1. Ud fra denne konsolideringspligt 

findes en række undtagelser, jf. ÅRL § 114, som efterfølgende vil blive beskrevet. Undtagelserne 

finder dog ikke anvendelse på ”... modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, eller 

hvis en dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D. 

Endvidere finder undtagelsen i § 112 ikke anvendelse på modervirksomheder, der har værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land”, jf. ÅRL § 109, stk. 2. 

Regnskabsklasse D omfatter statslig ejet virksomheder og børsnoteret virksomheder. 

 

3.6.1 Selskaber som kan holdes ude af sambeskatningen 
Som udgangspunkt kan koncernselskaber holdes ude af sambeskatningen på baggrund af 3 

scenarier. De 3 scenarier har baggrund i Årsregnskabsloven. Da koncerndefinitionen i ÅRL, bilag 1, 

afsnit B og SEL § 31 C er enslydende må det forventes, at en konsolidering ved aflæggelse af 

koncernregnskab medfører sambeskatning af de involverede selskaber. Vi vil nedenstående 

beskrive disse 3 scenarier. 
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1: Et datterselskab kan udeholdes af sambeskatningen: ”... hvis den er en dattervirksomhed og 

betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser modervirksomhedens udøvelse af 

sine rettigheder over dattervirksomhedens aktiver eller ledelse”, jf. ÅRL §114 stk. 2, nr. 1. Det 

bliver ikke klart defineret hvad betydelige og vedvarende hindringer betyder, og der skal derfor 

kigges på forarbejderne (L 130, 1989-90) til ÅRL §114, som lyder: ”Bestemmelsen sigter til de 

tilfælde, hvor moderselskabet i realiteten er frataget muligheden for at udøve de rettigheder, der er 

grundlaget for koncernforholdet. Der kan f.eks. være tale om en dattervirksomhed, der har hjemsted 

i et land, der på grund af undtagelsestilstand eller krig lægger retlige eller faktiske hindringer i 

vejen for udøvelsen af bestemmende indflydelse på dattervirksomhedens ledelse eller ligefrem 

båndlægger væsentlige aktiviteter af betydning for erhvervsaktiviteterne”. 

Bestemmelsen i ÅRL § 114 stk. 2 nr. 1 finder kun anvendelse ved udefrakommende begivenheder, 

såsom krig, naturkatastrofer mv. og altså ikke ved selvskabte hindringer eller generel passivitet. 

Desuden kan bestemmelsen finde anvendelse i tilfælde hvor moderselskabet ejer over 50 % af 

stemmerettighederne, men ikke har reel bestemmende indflydelse. En sådan situation kan 

eksempelvis opstå ved en betalingsstandsning. I henhold til konkurslovens § 12 må skyldneren ikke 

foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Her må det altså 

vurderes om hindringerne for moderselskabets udøvelse af sine rettigheder er væsentlige. 

 

Opstår der betydelige eller vedvarende hindringer i, at indhente de nødvendige oplysninger fra et 

moderselskab i en subkoncern, betyder det ikke, at samtlige datterselskaber i subkoncernen må eller 

skal udeholdes af sambeskatningen. Da datterselskaber kun kan have ét moderselskab og det 

ultimative moderselskab skal være administrationsselskab, anses datterselskaber i en subkoncern 

som datterselskaber af administrationsselskabet, jf. SEL § 31 C stk. 1. Det skal derfor vurderes for 

hver enkelt datterselskab om der er betydelige eller vedvarende hindringer i at indhente de 

nødvendige oplysninger til udarbejdelse af årsregnskabet. 

 

2: Et datterselskab kan udeholdes af sambeskatningen: ”...hvis de nødvendige oplysninger ikke kan 

indhentes inden for en rimelig frist eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger”, jf. ÅRL § 114 

stk. 2 nr. 2. Som i ovenstående eksempel bliver det heller ikke her klart defineret hvordan teksten 

skal tolkes, og der skal derfor igen kigges på forarbejderne til ÅRL § 114 (L 130, 1989-90). Her står 

der: ”Bestemmelsen bør anvendes med forsigtighed, og det vil ofte være mere relevant i stedet at 

basere koncernregnskabet på skønnede tal, som der redegøres for i noterne. Er der kun tale om 
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mindre mangler, bør dattervirksomheden under alle omstændigheder medtages, således at forholdet 

forklares i noterne med påpegelse af usikkerheden.” Skatteministeren har udtalt til Folketingets 

skatteudvalg, at det vil være mere relevant at basere sambeskatningen på et skøn over 

datterselskabets indkomst. Sambeskatningen bør i vides muligt omfang baseres på skønnede tal for 

det pågældende datterselskab i stedet for at holde datterselskabet ude af sambeskatningen. 

Undtagelser til sambeskatning kan ske hvis væsentlige oplysninger er tilintetgjort af udefra 

kommende begivenheder, såsom indbrud, brand, krig eller naturkatastrofer.61 

Ved aflæggelse af koncernregnskab, hvor dele af regnskabet er baseret på skøn, er det vigtigt at 

begrunde skønnet yderst sagligt. Dette skyldes at skattemyndigheder skal kunne godkende 

koncernregnskabet ud fra skønnene, hvis ikke der skal ske en korrektion fra myndighedernes side. 

Oplysningerne som ikke kan fremskaffes skal desuden være af væsentlig karakter for udarbejdelsen 

af regnskabet, hvis selskabet skal kunne holdes ude af sambeskatningen. 

Som ovenfor nævnt skal forholdende som fører til, at de nødvendige oplysninger ikke kan 

indhentes, skyldes udefrakommende begivenheder. Det er altså ikke gyldig grund at eksempelvis 

bogføringen ikke er udført korrekt eller i ordentlig tid.  

3: Et datterselskab kan udeholdes af sambeskatningen, hvis: ”Den er en dattervirksomhed, der ikke 

tidligere har indgået i koncernregnskabet ved konsolidering, og modervirksomheden udelukkende 

besidder kapitalandelene i dattervirksomheden med henblik på efterfølgende at overdrage den”, jf. 

ÅRL § 114 stk. 2, nr. 3. Ligesom i ÅRL § 114 stk. 2, nr. 1 og nr. 2, må der også her søges i 

forarbejderne til ÅRL § 114 for at finde den korrekte betydning af lovteksten. Her bliver det 

kommenteret: ”Besiddes kapitalandelene i dattervirksomheden blot med henblik på en 

overdragelse, altså en midlertidig besiddelse, kan dattervirksomheden udelades af 

koncernregnskabet. Det forudsættes, at der er tale om en reel hensigt til overdragelse, og at 

kapitalandelene søges solgt, således at bestemmelsen normalt kun får betydning for besiddelser i 1 

eller 2 år.” Forarbejderne viser, at der aktivt skal søges efter at få kapitalandele solgt inden for en 

bestemt periode. Lykkes det ikke eller viser det sig at hensigten ikke er at videresælge 

kapitalandelene, kan det pågældende selskab indgå i sambeskatningen med tilbagevirkende kraft.62 

Skatteministeren udtaler ligeledes at perioden med udeholdelse af sambeskatningen er en konkret 

                                                 
61 Skatteministerens svar til spg. 45 til L 121 
62 Skatteministerens svar til spg. 45 til L 121 
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vurdering og afhænger af selskabet, som besidder kapitalandelene. Eksempelvis kan 

ventureselskaber, som har til formål at købe og videresælge kapitalandele, udeholdes af 

sambeskatningen med sine datterselskaber i op til 3 år.63 

 

3.6.2 Selskaber som skal holdes ude af sambeskatningen 

 

3.6.2.1 I tilfælde af konkurs 

Som det vil blive beskrevet i afsnittet Hæftelse gælder der, at et selskab som bliver erklæret konkurs 

udgår af sambeskatningen fra og med det år hvor konkursdekretet er afsagt, jf. SEL § 31 C stk. 8.  

Dette gælder ydermere, hvis administrationsselskabet erklæres konkurs. 

 

3.6.2.2 Selskaber som er omfattet af KGL § 4, stk. 5 

Som det fremgår af ovenstående afsnit Koncernbegrebet, holdes selskaber, som er omfattet af KGL 

§4, stk. 5, ude af sambeskatningen. Udeholdelse af sambeskatningen skyldes, at man fra lovgivers 

side ikke ønsker, at eksempelvis realkreditinstitutter i et eventuelt redningsforsøg, kan udnytte 

underskuddet i det låntagende selskab. Samtidig sørger reglen også for, at f.eks. realkreditinstitutter 

kan bibeholde et eventuelt fradrag for tab på fordringen, da der ikke kan fradrages tab på 

koncernintern gæld, jf. KGL § 4 stk. 1. 

 

 

3.7 Ejeraftale og vetorettighed 
 
Ifølge Selskabslovens § 5 stk.1 nr. 6 er en ejeraftale en ”Aftale, der regulerer ejer- og 

ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere”. Der er altså tale om en aftale, 

der regulerer juridiske forhold mellem ejere. En ejeraftale og en vetorettighed kan f.eks. regulere 

købsret, udbyttepolitik, frivillig likvidation, konkurs, betalingsstandsning og indgåelse af joint 

ventures m.m.64 Ordet veto stammer fra latin og betyder jeg forbyder. Denne vetorettighed er en 

aftale, som typisk er til for at blokere for beslutninger, der træffes blandt selskabsdeltagere. 

Vetoretten kan herved afværge en vedtagelse, selvom der er flertal for denne vedtagelse. En 

vetorettighed er typisk til for, at beskytte minoritetsaktionærerne mod væsentlige beslutninger taget 

                                                 
63 Skatteministerens svar til spg. 45 til L 121 
64 Eksemplerne er taget fra indholdet af SKM2011.42.SR 
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af aktionærer, som besidder den bestemmende indflydelse. Der kan ikke henvises til ejeraftale i et 

selskabs vedtægter.65 

Før den nye selskabslov hed en ejeraftale hhv. en anpartshaveroverenskomst eller en 

aktionæroverenskomst. Ifølge SL § 82 er en ejeraftale ikke bindende for kapitalselskabet og de 

beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Herved kan en flertalsaktionær principielt vælge at 

bryde en indgået ejeraftale og få vedtaget en beslutning på generalforsamlingen.  SL § 82 er med til 

at bestemme, at en indbyrdes gældende aftale ikke kan binde 3. mand. Dirigenten ved selskabets 

generalforsamling kan og må ikke afvise en stemmeafgivelse under henvisning til, at den er i strid 

med en ejeraftale. En ejeraftale er en aftale mellem et selskabs ejere og har som udgangspunkt ikke 

nogen selskabsretlig virkning. Via SL § 82 kan det selskabsretlige retshierarki udledes: 

Selskabsloven er øverst i hierarkiet, dernæst selskabets vedtægter, og først derefter eventuelle 

aftaler indgået blandt selskabsdeltagere anført i en ejeraftale.66  

 

Landskatteretten kommenterer i en sag fra 2009: “Bemærk i relation til ejeraftaler, at hvor et krav 

om enighed eller vetoret kun gælder visse beslutninger, må det afhænge af en konkret vurdering, 

hvorvidt flertalsaktionæren reelt har bestemmende indflydelse i selskabet. Forudsætningen for at 

ejeraftaler kan tillægges retsvirkning er selvfølgelig, at de overholdes. Hvis aftalen ikke overholdes, 

vendes der tilbage til udgangspunktet om, at der er tale om en koncern, hvis M ejer > 50 pct. af 

stemmerne i D. Jf. selskabslovens § 82 er ejeraftaler ikke bindende for selskabet og de beslutninger, 

der træffes på generalforsamlingen. En flertalsaktionær kan derfor i princippet vælge at bryde en 

indgået ejeraftale og få vedtaget en beslutning på generalforsamlingen”.67 Dvs., at et moderselskab 

vil have bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne medmindre, at minoritetsaktionærens vetorettigheder er så omfattende, at 

hovedparten af beslutningerne i datterselskabet udelukkende kan tages i enighed mellem 

minoritetsaktionæren og moderselskabet. Der sondres mellem vetorettigheder, der relateret sig til 

beslutninger, som udelukkende kan vedtages med 2/3 af stemmerne og beslutninger, der træffes på 

baggrund af almindeligt stemmeflertal, dvs. > 50 % af stemmerne. Beslutninger, som kræver 

stemmeflertal med 2/3 af stemmerne kaldes også et kvalificeret flertal og relaterer sig hovedsageligt 

til ændringer af et selskabs vedtægter, jf. SL § 106.  

 

                                                 
65 http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=28 (lokaliseret 28.07.2011). Se også bemærkninger til SL § 82 
66 Jf. betænkning nr. 1498/2008: s. 840 og U.2010B.130 
67 SKM2009.388.LSR 
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Skatterådet kommenterer i SR 20.10.2010:“I den nye selskabsskattelovs 31 C, stk. 3, er det 

fastslået, at ejerskab til flertallet af stemmerne i et selskab ikke fører til koncernforbindelse, hvis det 

klart kan påvises, at et sådan ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Det er SKATs 

opfattelse, at eksistensen af en ejeraftale, der kræver enighed mellem aktionærerne i alle 

beslutninger vil udgøre en sådan påvisning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har erklæret sig enig i 

denne fortolkning”. Det bliver således fastslået, at ejeraftaler i forbindelse med 

sambeskatningsreglerne fortsat vil blive tillagt vægt. Ejeraftaler bliver herved taget med i den 

samlede vurdering selvom ejeraftaler ikke er bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der 

træffes af generalforsamlingen, jf. SL § 82. SKATs egen opfattelse er, at ejeraftaler som 

udgangspunkt skal respekteres.68 SKAT vurderer i hver enkelt sag om parterne vil respektere 

indholdet af en ejeraftale. 

 

3.8 Territorialprincippet 
 
Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. SEL § 8 stk. 1. 

Denne regel betyder, at bestemmelserne i SL §§ 4-6, som fastlægger hvilke indtægtsarter der er 

skattepligtige, hvilke der er skattefri og hvilke udgifter der er fradrag for, også gælder for selskaber. 

Udgangspunktet i dansk skatteret har i et helt århundrede været, at en skattepligtig person eller et 

skattepligtig selskab er skattepligtig af hele sin globale indkomst. Ifølge Statsskatteloven § 4 fra 

192269 lyder det: ”Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser 

og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra 

Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi…”.  Udgangspunktet i 

dansk skatteret er således globalindkomstprincippet.  

 

Beskatning ud fra et territorialprincip medfører, at der beskattes ved den lokation hvor 

skattesubjekterne har deres aktivitet. Den altovervejende undtagelses til globalindkomstprincippet 

findes i SEL § 8 stk. 2 som bestemmer, at indtægter fra et fast driftssted og fast ejendom i udlandet 

ikke skal medregnes i den danske skattepligtige indkomst.70 

 

                                                 
68Udtalelser i SKM2010.209.SR 
69 Statsskatteloven er oprindeligt fra 1903 og senere redigeret i 1922 
70 Indkomst fra fast driftssted og fast ejendom skal medregnes hvis international sambeskatning tilvælges i henhold til 
SEL § 31 A 
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Ifølge SEL § 2 stk. 1 litra a og b er selskaber som nævnt i SEL § 1, stk. 1 med hjemsted i udlandet, 

begrænset skattepligtig af den indkomst som hidrører fra faste driftssteder og faste ejendomme 

beliggende i Danmark.71 SEL tilstræber således beskatningsretten ud fra et territorialprincip. Faste 

driftssteder og faste ejendomme kan blive inddraget i en national sambeskatning, hvis de er 

koncernforbundet med et selskab omfattet af SEL § 31 stk. 1 1.pkt.72  Selskaber og foreninger mv. 

som nævnt i SEL § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, er begrænset skattepligtig for så vidt de 

udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. SEL § 2 stk.1 litra a eller ejer fast ejendom i 

Danmark, jf. SEL § 2 stk.1 litra b. 

3.8.1 Fast driftssted 
Et fast driftssted skal som udgangspunkt fortolkes i overensstemmelse med OECD’s 

modeloverenskomst.73 Ifølge artikel 5 stk. 1 i OECDs modeloverenskomst er et fast driftssted 

defineret som: ”I denne overenskomst betyder udtrykket ”fast driftssted” et forretningssted, hvor et 

foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves”.  Følgende kriterier skal således været opfyldt; 

 Der skal være tale om et forretningssted. Det kan være lokaler og i visse tilfælde maskiner 

og udstyr. I stk. 4 i artikel 5 er opremset en række aktiviteter som ikke er et forretningssted. 

I stk. 2 er opremset en række eksempler på hvad udtrykket fast driftssted især omfatter 

såsom et kontor, en fabrik eller et værksted. 

 Dette forretningssted skal være fast (i modsætning til mobilt). Dvs. at forretningsstedet skal 

være etableret et bestemt sted og have en vis grad af varighed. 

 Der foretages erhvervsudøvelse gennem forretningsstedet. Dette må som minimum omfatte 

personale som udfører foretagendets virksomhed ved det faste driftssted. 

 

3.8.2 Fast ejendom 
Beskatningsretten til fast ejendom mellem forskellige stater er reguleret i OECD’s 

modeloverenskomst artikel 6. Ifølge stk. 1 kan indtægter af fast ejendom beskattes i den stat som 

ejendommen er beliggende i. Stk. 3 bestemmer, at stk. 1 finder anvendelse på indkomst der hidrører 

fra direkte brug, udlejning eller enhver anden form for udnyttelse af fast ejendom.  

 

                                                 
71 Den begrænsede skattepligt for fysiske personer er reguleret kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 
72 For mere om hvilke selskaber, der er omfattet af SEL § 31 stk. 1 1.pkt., henvises til Bilag 1 
73 Hansen, Jan Guldmand, 2007: s. 170 
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3.8.3 Undtagelser til territorialprincippet 
Der findes situationer hvor udenlandsk indkomst fra et fast driftssted alligevel skal medregnes i det 

danske selskabs indkomst. Ifølge SEL § 8 stk. 2, 2.pkt, sker det i tilfælde: ”…hvor kildelandet 

frafalder beskatningsretten i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden 

international aftale med Danmark”. Ifølge § 8 stk. 2, 2.pkt skal udenlandsk indkomst medregnes i 

den danske indkomst hvis indkomsten vil være omfattet af SEL § 32 (CFC beskatning), eller hvis 

det faste driftssted havde været et datterselskab, jf. SEL § 8 stk. 2, 3.pkt. Der forefindes ligeledes en 

undtagelse i SEL § 8 stk. 2 sidste pkt. som lyder: ”Ved afståelse af fast ejendom i fremmed stat, på 

Færøerne eller i Grønland, hvor anskaffelsessummen er nedsat efter 

ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6A og 6C, skal den del af fortjenesten, der vedrører fast 

ejendom beliggende i Danmark, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst”. 

 

Vi vil i analyseafsnittet analysere og vurdere hvorvidt der foreligger problemstillinger og 

udfordringer inden for dette område. Det er dog bestemmende indflydelse og hæftelse som er 

afhandlingens primære formål. 

 

 

3.9 Administrationsselskabet 

 

3.9.1 Valg af administrationsselskab 

Ved national sambeskatning er det ifølge SEL § 31 stk. 4, 1. pkt. det øverste moderselskab, som 

deltager i sambeskatningen, der udpeges til at være koncernens administrationsselskab.  

Definitionen på det øverste moderselskab findes i SEL §31 C stk. 1, 1.pkt som bestemmer: ”Et 

selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere 

datterselskaber en koncern”. Selskabsloven definerer et moderselskab i SL § 5, stk. 1 nr. 20 som: 

”Et kapitalselskab, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder, jf. 

§§ 6 og 7”. 

 

Det er ikke muligt for et datterselskab at være administrationsselskab, jf. SEL § 31 stk. 1 1. pkt. 

modsætningsvis. Dog kan datterselskaber optræde som mellemadministrationsselskaber. En status 

som mellemadministrationsselskab betyder, at datterselskabet afregner skatter mv. mellem 

subkoncernen og det overliggende administrationsselskab.  
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Der skal udpeges et nyt administrationsselskab hvis selskabet ikke længere indgår i koncernen eller 

såfremt et andet selskab bliver det øverste danske moderselskab, jf. SEL §31 stk. 1 3. pkt. 

 

Ved udenlandsk ejede koncerner, hvor det ultimative moderselskab er beliggende i udlandet, eller 

hvis moderselskabet ikke indgår i opremsningen i SEL § 31 stk. 1, 1. pkt., vil et søsterselskab skulle 

agere administrationsselskab.  Der er i udpegningen af administrationsselskab valgfrihed mellem 

ligestillede søsterselskaber. Dog må administrationsselskabet aldrig være datterselskab af en andet 

sambeskattet koncernselskab. Samme regler gælder ligeledes for udenlandsk ejede faste driftssteder 

samt fast ejendom jf. SEL §31 stk. 1, 3. pkt. 

 

3.9.2 Administrationsselskabets funktioner 

Administrationsselskabet er koncernens forbindelse til SKAT.74 Det forestår afregning af 

koncernens samlede indkomstskat, restskat, renter mv. Alle øvrige koncernselskaber samt faste 

driftssteder og faste ejendomme er dermed forpligtet til, at betale deres andel af den samlede skat til 

administrationsselskabet. Betalinger mellem administrationsselskabet og datterselskaber har ingen 

skattemæssige konsekvenser for parterne så længe betalingerne foregår på baggrund af reglerne i 

SEL § 31 stk. 6. 

 

Koncernselskaberne kan betale kontant eller via de pågældende mellemregningskonti. Betaler 

datterselskabet ikke inden tidspunktet for rettidig skattebetaling jf. SEL § 30 stk. 1, opstår en 

fordring mellem selskaberne, som skal behandles på armslængdevilkår. Det vil sige, at den 

pågældende fordring oppebærer renter svarende til markedsrenten.75 En sådan fordring behandles 

efter gældende regler i kursgevinstloven. 

 

3.9.2.1 Aconto og restskat 

Hver enkelt selskab forpligter sig til at betale deres andel af den samlede aconto skat. Acontoskatten 

beregnes som et gennemsnit af de seneste 3 års indkomstskat.76  

Ved acontobetalingen kan selskaberne frivilligt indbetale et større beløb i tilfælde, hvor det kan 

begrundes i forhold til forventningerne til den fremtidige skattebetaling. I sådanne tilfælde er 

samtlige koncernselskaber forpligtet til at betale en forholdsmæssig andel af dette beløb. 

                                                 
74 Skatteministerens svar på spørgsmål til L 121 
75 Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit S.D.4.1.3   
76 Se SKM2009.759.SKAT – 3.3. Fordeling og betaling af acontoskat, samt SEL § 29 A 
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Ved restskattebetalinger forpligter datterselskaberne sig ligeledes til at betale deres andel til 

administrationsselskabet. 

 

3.9.2.2 Overskydende skat 

Har et datterselskab indbetalt for meget skat, er administrationsselskabet pligtig til at tilbageføre 

den overskydende skat plus godtgørelse.77 

 

3.9.2.3 Fordeling ved subkoncerner 

Der kan opstå situationer, hvor nogle selskaber i koncernen har overskydende skat og andre har 

restskat. Her kan der opnås fordele ved sambeskatningen, hvis koncernen er opdelt i 

underkoncerner med mellemadministrationsselskaber. I Tfs 2007.189 SR bliver det beskrevet, at 

underkoncerner der samlet har overskydende skat bliver tildelt samme godtgørelse som hvis 

koncernen var selvstændigt sambeskattet (2011=1,3 %). Har koncernen derimod en samlet restskat, 

vil den blive tillagt et tillæg (2011=4,8 %), som hvis underkoncernen var selvstændigt sambeskattet.  

 

Har den samlede koncern overskydende skat vil underkoncernen med restskat 

kun bliver opkrævet et tillæg på 1,3 %. Denne fordel vil som udgangspunkt tilfalde underkoncernen 

med restskat. Koncernen kan dog frit fastlægge en fordelingsprocedure for denne fordel, hvis 

fordelingen er fast og gældende for alle selskaber. Ligeledes gælder det, at fordelingen ikke 

indebærer, at et selskab stilles dårligere, end hvis det var et enkelt selskab uden for 

sambeskatningen. 

 

Afregning af henholdsvis overskydende skat/restskat sker når udbetaling/betaling forfalder 

i henhold til årsopgørelsen og vil ske mellem administrationsselskabet og 

mellemadministrationsselskaberne. 

 

3.9.3 Skift af administrationsselskab 
Der kan ved frasalg af selve administrationsselskabet, dennes koncerngren, ophør, likvidition, 

konkurs, omstrukturering, ophør af skattepligt mv, opstå en situation hvor administrationsselskabet 

ophører som administrator og der skal derfor ske et skifte. 

                                                 
77 SEL § 29 B stk. 5 
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Ved skift af administrationsselskab overføres rettigheder og forpligtelser fra det gamle 

administrationsselskab til det nye jf. SEL § 31, stk. 4, 3. pkt. Dette gælder både for den nuværende 

periode og tidligere perioder i sambeskatningen. Har det gamle administrationsselskab forpligtelser 

overfor f.eks. SKAT, er det nye administrationsselskab forpligtet til at overtage disse. Det gamle 

administrationsselskab er derimod forpligtet til at kompensere det nye selskab svarende til 

forpligtelsen overfor 3. part.78 

 

3.9.4 Oplysningspligt 
Det er administrationsselskabets pligt, at dokumentere koncern- og ejerforhold i forbindelse med 

indgivelse af det samlede koncernregnskab, hvilket skal ske i henhold til SEL § 31B stk. 2. 

Dette betyder, at der skal fremlægges oplysninger der gør det muligt, at kontrollere om de 

sambeskattede selskaber opfylder koncerndefinitionen i SEL § 31 C. Desuden skal det 

dokumenteres at det ultimative moderselskab rent faktisk også er det ultimative moderselskab. 

 

Der kan være tilfælde hvor disse oplysninger vil være meget svære eller umulige at fremskaffe, 

eksempelvis som følge at komplicerede internationale koncernstrukturer. Der vil dog ikke blive tale 

om straf til selskaber eller koncerner, da fordelen ikke tilfalder koncernen og derfor risikere at 

betale for meget i skat.79 

 

Ud over ovenstående er administrationsselskabet forpligtet til at give oplysninger til de relevante 

myndigheder om: 

- Hvilket selskab, der er administrationsselskab 

- Udpegning og dato for indtræden af et nyt administrationsselskab 

- Meddelelse ved ind- og udtræden af selskaber i sambeskatningen indeholdende oplysninger 

om datoen for ind- og udtræden samt oplysninger om den indkomstperiode der skal 

medregnes i sambeskatningsindkomsten. 

- En redegørelse for koncernen, herunder hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen, 

henholdsvis ikke indgår i sambeskatningen samt baggrunden herfor. 

- Oplysning om fordeling af overskud og underskud mellem de sambeskattede selskaber, 

herunder oplysninger om fremførselsberettigede underskud for det enkelte selskab. 

                                                 
78 Koue, 2007: 37 
79 Skatteministerens svar på spørgsmål til L 121 
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3.10 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 
 
Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten findes 3 hovedområder som skal klarlægges: 

1. Overordnet opgøres sambeskatningsindkomsten efter de generelle regler i SEL § 31 stk. 2 

2. Udfordringerne omkring situationer, hvor sambeskatningen ikke har bestået gennem hele 

indkomståret. Dette vedrører delindkomst ift. indtægter, udgifter og afskrivninger. 

3. Slutteligt ses på samspillet mellem de generelle regler i SEL § 31 stk. 2 og reglerne om 

tyndkapitalisering og rentefradragsbeskæring i SEL §§ 11, 11 B og 11 C. 

 

3.10.1 Overordnet indkomstopgørelse 
De generelle regler for indkomstopgørelsen er som ovenfor nævnt beskrevet i SEL § 31 stk. 2.  

 

 

 

Sambeskatningsindkomsten bliver beregnet af de koncernforbundne selskabers samlede indkomst, 

også selvom koncernen direkte eller indirekte ejer mindre end 100 % af det pågældende selskab. 

Dette medfører at der, hvis koncernforbindelsen opretholdes gennem hele indkomstperioden, kun 

skal laves én indkomstopgørelse uanset ejerandel. Det betyder ligeledes, at eventuelle 

minoritetsaktionærer stilles dårlige end sambeskatningsenheden. For at beskytte disse 

minoritetsaktionærer er administrationsselskabet jf. SEL § 31 stk. 6, forpligtet til at betale 

minoritetsaktionærerne skatteværdien af det udnyttede underskud. 

 

SEL § 31 stk. 2 bestemmer også, at de enkelte koncernselskaber skal modregne 

fremførselsberettigede underskud inden sambeskatningsindkomsten opgøres. 

SEL §31 stk. 2 lyder som følger: ”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… … 
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. Er sambeskatningsindkomsten for et indkomstår negativ, 
fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres 
hos det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår…” 
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Ved eventuelle uudnyttede underskud, som stammer fra perioden inden en sambeskatning, kan disse 

kun fradrages af det selskab, som har oparbejdet underskuddet. Disse underskud kan dog først 

udnyttes efter, at et eventuelt underskud fra de sambeskattede selskaber er fradraget for den 

pågældende indkomstperiode.  

 

I sambeskatningskredsen vil underskuddet altså blive anvendt i følgende prioriterede rækkefølge:80 

 

1) Selskabet anvender sit eget fremførte underskud 

2) Selskabernes indkomst sammenlægges dernæst, og underskuddet i indkomståret anvendes. 

Hvis der er flere overskudsgivende selskaber, fordeles sambeskatningsunderskuddene 

forholdsmæssigt. De ældste underskud anvendes først. 

3) Selskaber der har yderligere overskud, kan anvende andre sambeskatningsselskabers 

sambeskatningsunderskud i overskuddet. Der er ligeledes her en forholdsmæssig fordeling. 

 

3.10.2 Delindkomstopgørelsen 
Ifølge SEL § 31 stk. 3, 1. pkt. skal der, hvis der ikke har været koncernforbindelse hele året, kun 

medregnes den del af indkomsten som vedrører perioden med koncernforbindelse.  

Reglerne i SEL § 31 stk. 3 sikrer, at der ikke kan spekuleres skattemæssigt i tidspunktet for ind- og 

udtræden af sambeskatningen. Det tilstræbes herved at selskabets skattebetalinger er ens over en hel 

periode uanset ejerforhold og eventuel ind- og udtræden af en sambeskatning.  

Ved en delindkomstopgørelse udarbejdes der en korrekt, og ikke en forholdsmæssig, fordeling af 

indtægter og udgifter. Der tages altså højde for hvornår indtægter og udgifter er bogført i de enkelte 

selskaber. Dette gøres efter skattelovens almindelig regler og sikrer, at samme indtægter og udgifter 

ikke bogføres to gange i samme år i to forskellige koncerner. 

 

Afskrivninger foretages forholdsmæssigt for delperioden. Nedenstående ses et eksempel for 

hvordan delafskrivninger foretages. 

Selskab A sælger Selskab B til Selskab C per 1. marts 2010. Ved Selskab B’s opgørelse af 

særindkomst for 2010 vil der kunne afskrives 2/12 af de normale afskrivninger, mens Selskab B 

under sambeskatningen for den resterende del af 2010 maksimalt vil kunne afskrive med 10/12 af 

de normale afskrivninger. 

                                                 
80 Welauff, 2010: s. 314 
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3.10.3 Forholdet mellem SEL 31 stk. 2 og SEL §§ 11, 11 B og 11 C 
Koncernforbindelsen i SEL § 11 tager udgangspunkt i reglerne i LL § 2. Disse regler fraviger fra 

reglerne i SEL § 31 C, hvilket er mere uddybende beskrevet oven for i afsnittet koncernbegrebet. I 

tilfælde hvor der kan bliver tale om, at reglerne om tynd kapitalisering anvendes, vil reglerne om 

national sambeskatning som regel samtidig finde anvendelse, da koncerndefinitionen i LL § 2 er 

mere vidtrækkende en koncerndefinitionen i SEL § 31 C.81 

Ved beregningen af om reglerne om tynd kapitalisering skal finde anvendelse, foretages en 

konsolidering af alle de sambeskattede koncernselskabers forhold mellem egenkapital og gæld. 

 

Reglerne i SEL §11 B begrænser et selskabs eller en koncerns rentefradrag med et renteloft. Dette 

medfører at nettofinansieringsudgifter kun kan fradrages, hvis de ikke overstiger skatteværdien af 

selskabets aktiver ganget med en standardrente (2011 = 4,5 %).82 I SEL § 11 B, stk. 8 bliver 

sambeskattede selskaber bl.a. behandlet. Her bestemmes det, at selskaber, som bliver sambeskattet 

efter SEL § 31 skal opgøre koncernens nettofinansieringsudgifter og den skattemæssige værdi af 

aktiverne samlet. Ligeledes gælder grundbeløb også samlet for sambeskatningsenheden. Bliver 

sambeskatningen ikke opretholdt i hele indkomstperioden medregnes de relevante aktiver 

forholdsmæssigt. 

 

Overordnet er der gennem hele SEL § 11 B referencer til sambeskatningsenheder bl.a. i stk. 5 

vedrørende værdi af finansiel leasing og i stk. 6 om medregning af værdien af datterselskaber. 

Desuden indeholder SEL § 11 C en yderligere skærpelse af rentefradraget. En dybere beskrivelse af 

reglerne i SEL §§ 11, 11 B og 11 C vil ikke blive beskrevet nærmere, da vores problemformulering 

primært lægger op til analyse af begreberne bestemmende indflydelse og hæftelse. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Ramskov, Bent & Buur, Torben, 2009: s.153 
82 Af stk. 2 fremgår, at standardrenten for et år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler 
af Københavns Fondsbørs A/S daglige udregnede effektive obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 
15. december i det foregående kalenderår. 
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3.11 Hæftelse 

 

3.11.1 Hæftelse og inddrivelse af indkomstskat 

Jf. SEL § 31 stk. 4 10.-11. pkt. hæfter hvert enkelt selskab i sambeskatningskredsen kun for den del 

af skatten mv, som vedrører den del af indkomsten, som kan henføres til det enkelte selskab. Dette 

gælder også for administrationsselskabet. Når administrationsselskabet modtager betaling fra de 

øvrige selskaber til betaling af indkomstskatten m.v., overtager administrationsselskabet hæftelsen 

herfor. Administrationsselskabet overtager således hæftelsen for den samlede indkomstskat mv. 

over for skattemyndighederne, og SKAT kan derfor søge sig fyldestgjort for den sambeskattede 

koncerns samlede indkomstskat mv. hos administrationsselskabet. Administrationsselskabet bliver 

ved betaling af den samlede indkomstskat mv., frigjort for yderligere hæftelse overfor SKAT. 

 

Som ovenfor beskrevet overgår hæftelsen fra det enkelte datterselskab til administrationsselskabet 

når den korrekte skat er blevet afregnet. Er der ikke sket betaling fra et datterselskab til 

administrationsselskabet kan SKAT kun foretage inddrivelse af skatter mv. hos det pågældende 

datterselskab og ikke hos andre koncernforbundne selskaber heriblandt administrationsselskabet.83 

Dette gælder uanset, at datterselskabet eventuelt måtte være økonomisk nødlidende. Skatten kan 

altså ikke inddrives hos administrationsselskabet, før dette har modtaget betalingen fra 

datterselskabet.84 

             

3.11.1.1 Hæftelse og fordeling af skatten 
 

Selskab Skattepligtig 
indkomst 

Fordeling af 
Datter 1's 
underskud 

Indkomst 
herefter 

Fordeling af 
indkomstskat

Skatteværdi 
af Datter 1's 
underskud 

Moder 500 -300 200 50 75 
Datter 1 -450 450 0 0 -112,5 
Datter 2 250 -150 100 25 37,5 
I alt 300 0 300 75 0 

 
 
 

                                                 
83SKM2009.759.SKAT 
84SKM2009.759.SKAT - 3.4. Hæftelse og inddrivelse af indkomstskat 
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Ovenstående tabel viser et eksempel på fordelingen af skatter og skattemæssigt underskud mellem 3 

koncernforbundne selskaber - et moderselskab (administrationsselskabet) og dets 2 datterselskaber. 

Som det ses er koncernens samlede indkomstskat på 75 (25 % af 300). Hæftelsen for den samlede 

indkomstskat fordeles forholdsmæssigt mellem Moder og Datter 2 med henholdsvis 50 og 25. Når 

Datter 2 betaler sin andel på 25 til Moder har Datter 2 betalt med frigørende virkning, hvorefter 

Moder vil hæfte for det fulde skattebeløb på 75. 

Udover betaling af indkomstskat på 25 skal Datter 2 betale sin andel af Datter 1's underskud på 37,5 

til Moder, og herefter skal Moder betale den samlede skattemæssige værdi af Datter 1's underskud 

på 112,5 til Datter 1. 

 

De samlede betalingskrav udgør herefter følgende:85 

 

 Moder har et samlet krav mod Datter 2 på i alt 62,5. Kravet består af 2 separate krav, nemlig 

et på 25 og et på 37,5. 

 Datter 1 har et samlet krav mod Moder på i alt 112,5. 

 SKAT har et samlet krav mod Moder på i alt 75. Moder hæfter kun for 50, mens Datter 2 

hæfter for 25, indtil Datter 2 har betalt kravet på 25 til Moder. 

 

3.11.1.2 Betaling med frigørende virkning 
Som tidligere vist er datterselskabets betaling af indkomstskatter mv. til administrationsselskabet 

afgørende for overgangen af hæftelsen og for overgangen af betalingsforpligtelsen over for SKAT. 

Datterselskabet har over for SKAT pligten til at godtgøre, at den samlede andel af indkomstskatten 

mv. er betalt til administrationsselskabet således, at datterselskabet er frigjort fra hæftelse. Om 

betalingen af indkomstskatter mv. er gjort med frigørende virkning vil i hvert enkelt tilfælde bero på 

en konkret vurdering og det vil ultimativt være op til datterselskabet af løfte denne bevisbyrde. 

Har datterselskabet overført et beløb svarende til andelen af den samlede indkomstskat mv. til 

administrationsselskabet er der, hvis administrationsselskabet kvitterer herfor, dokumentation for 

betaling med frigørende virkning. For at underbygge dokumentationen yderligere, og sikre at 

                                                 
85 SKM2009.759.SKAT - 3.5. Eksempel på fordeling af skatten og hæftelsen herfor 
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betalingen ikke berører andre mellemværender, skal der i teksten på overførslen mellem 

datterselskabet og administrationsselskabet være beskrevet, at betalingen vedrører skattebetaling. 

 

Hvis et datterselskab har overskud og skal udnytte et underskud i et koncernforbundet datterselskab, 

skal der dels ske betaling af indkomstskatter mv. og dels ske betaling for underskudsudnyttelsen. 

For at sikre korrekt afregning mellem datterselskabet og administrationsselskabet skal det fremgå af 

pengeoverførslen hvilke krav der betales for. 

 

I praksis sker betalinger mellem koncernforbundne selskaber som regel via en 

mellemregningskonto. Datterselskabet krediterer f.eks. mellemregningskontoen for et beløb 

svarende til andelen af den samlede indkomstskat mv. plus et eventuelt tilskud for udnyttelse af 

underskud i et koncernforbundet selskab. 

Herefter betragtes beløbet som modregnet i eventuel gæld eller tilgodehavender til 

administrationsselskabet. Er betingelserne for modregning på mellemregningskontoen opfyldt vil 

der jf. SEL § 31 stk. 4 11. pkt. være betalt med frigørende virkning.86 

 

Ovenstående betingelser kan fraviges, så der alligevel er betalt med frigørende virkning mellem 

datterselskabet og administrationsselskabet. Dette accepteres, hvis det kan dokumenteres at 

administrationsselskabet tillader en forøgelse af datterselskabets gæld. Der skal altså etableres en 

fordring i Kursgevinstlovens forstand, hvorved hæftelsesforpligtelsen vil overgå til 

administrationsselskabet jf. SEL § 31 stk. 4 11. pkt. 

Jf. styresignalet fra SKAT i SKM2009.759.SKAT kan administrationsselskabets accept af betaling 

via en fordring ske i henhold til en generel sambeskatningsaftale mellem de enkelte 

koncernselskabet.  

 

3.11.1.3 Likvidation af et datterselskab 

De nye sambeskatningsregler ved Lov nr. 426 af 6. juni 2005 fjerner adgangen til at anvende 

datterselskabets eventuelle uudnyttede underskud ved sambeskatningen i indkomstår efter det 

indkomstår, hvor datterselskabet er likvideret.87 Ændringen vedrører alene adgangen til at anvende 

datterselskabets eventuelle underskud under sambeskatningen i efterfølgende indkomstår. Det er 

                                                 
86 SKM2009.759.SKAT - 4. Betaling med frigørende virkning 
87 FUL § 8 stk. 6 
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således Skatteministeriets opfattelse, at der heller ikke efter de nye sambeskatningsregler skal 

foretages en afsluttende ansættelse. Sambeskatningen fortsætter til datterselskabets ophør.88 

 

Det er en forudsætning for at opløse et kapitalselskab, at skattemyndighederne afgiver en 

betalingserklæring, jf. SL § 216, stk. 1 og stk. 2. En forudsætning for en sådan erklæring er, at 

selskabet har betalt alle udestående skatter. Hvis selskabet er sambeskattet, er det 

administrationsselskabet, der skal betale skatten. Det gøres klart, at datterselskabet med frigørende 

virkning kan betale indkomstskat til administrationsselskabet, også uden for sædvanlige terminer, 

således at datterselskabet opnår ovenstående betalingserklæring.89 

 

3.11.1.4 Særlige forhold ved konkurs 

Bliver et selskab i sambeskatningskredsen erklæret konkurs, gælder jf. SEL § 31 C stk. 8, at 

selskabet udgår af sambeskatningen fra og med det år hvor konkursdekretet er afsagt. Dette gælder 

også, hvis administrationsselskabet erklæres konkurs. 

Hvis administrationsselskabet erklæres konkurs, men der fortsat eksisterer sambeskatning mellem 

de tilbageværende koncernselskaber, skal der jf. ovenstående afsnit Skift af administrationsselskab 

udpeges et nyt administrationsselskab. Som det også er beskrevet i afsnittet Skift af 

administrationsselskab gælder der samme regler for udskiftning af administrationsselskab uanset 

baggrunden for skiftet. 

Har SKAT krav til et konkursramt selskab anmeldes disse til konkursboet som simple krav jf. KL § 

97. Har SKAT krav på tillæg til skatter eller lignende pga. urigtige oplysninger i selskabets 

selvangivelse anmeldes disse som § 98 krav jf. konkursloven. 

Dette kunne f.eks. være en situation, hvor et konkursramt datterselskab året før havde en positiv 

indkomst, men hvor der er opstået tvivl om, hvorvidt det konkursramte selskab har betalt sin andel 

af skatten til administrationsselskabet. 

 

                                                 
88Spørgsmål vedrørende L 121 – Bilag 74, side 1 
89Spørgsmål vedrørende L 121 – Bilag 74, side 18 
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3.11.2 Relevante afgørelser mv. i forhold til hæftelse 
Selskabsskatteloven og reglerne om sambeskatning er som tidligere beskrevet, ændret en del gange 

gennem de seneste 6 år. Derfor foreligger der også kun en begrænset mængde svar og afgørelser 

vedrørende hæftelse mellem sambaskattede selskaber.  

I analysen vil vi bl.a. fokusere på Landsskatterettens afgørelse Tfs 2011_131 og udfordrer 

konklusionerne i denne med baggrund i lovteksten og betænkningerne herom.  

Sagen handlede om et selskab, som for indkomståret 2007 var sambeskattet med en række 

datterselskaber, hvoraf et af disse havde negativ indkomst på ca. 7.600.000 kr. Moderselskabet 

havde en tilsvarende høj indkomst, og havde derfor ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten 

udnyttet hele underskuddet. Som konsekvens af dette havde selskabet godtgjort datterselskabets 

udnyttede underskud. I 2009 gik datterselskabet konkurs og udtrådte derfor af sambeskatningen. 

Samme år lignede SKAT datterselskabets skatteansættelse og forhøjede indkomsten for 2007 med 

ca. 1.400.000 kr. Da datterselskabet var erklæret konkurs sendte SKAT restskatteopkrævning til 

moderselskabet i dettes egenskab af administrationsselskab. Moderselskabet nægtede at betale 

restskatten med henvisning til at restskatteopkrævningen vedrørte datterselskabet. Moderselskabet 

mente derfor, at kravet burde rettes mod konkursboet. 

Denne opfattelse var Landsskatteretten ikke enig i. Landsskatteretten henviste til, at datterselskabet 

både før og efter ændringen af sin skatteansættelse havde negativ indkomst og derfor ikke kunne 

hæfte for nogen skat. Hæftelsen overgik derfor til administrationsselskabet. 

Ud over ovenstående afgørelse vil vi stille spørgsmålstegn ved konsekvenserne af loven gennem 

opdigtede hændelsesforløb. 

Eksemplerne vil indeholde diskussioner af situationer hvor et koncernselskab går konkurs og de 

deraf afledte konsekvenser vedrørende hæftelse for skatter mellem det konkursramte selskab og det 

eller de tilbageværende sambeskattede selskaber. 
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4 Analyse  
 

4.1 Indledende analyse 
 
Vi har gennem denne afhandling analyseret de problemstillinger og udfordringer, som vi mener er 

relevante i relation til vores problemformulering. De områder, som vi ikke har fundet relevant, har 

vi således udeladt. Det drejer sig områder som tynd kapitalisering og territorialprincippet med 

hjemmel i SEL § 8 stk. 2. Vi vil udelukkende have fokus  på to områder, bestemmende indflydelse 

og hæftelse. Det mener vi, danner et godt fundament for en dybdegående analyse med baggrund i 

vores problemformulering.  

 

4.2 Bestemmende indflydelse 
 
Med baggrund i vores problemformulering er det vores forventning, at der foreligger visse 

uklarheder i relation til at vurdere hvem der faktisk udøver den bestemmende indflydelse. Dette kan 

være som følge af komplekse selskabskonstruktioner, selskabets vedtægter og uklare ejeraftaler 

kombineret med en ellers omfattende dansk skattelovgivning. Ejeraftaler har i følge Martin 

Christian Kruhl i endnu større grad betydning end tidligere for spørgsmålet om koncernstatus.90 

Dette skyldes harmoniseringen af koncerndefinitionen, som omtalt i afsnittet teori.  

 

Disse uklarheder i relation til at vurdere, hvem der faktisk udøver den bestemmende indflydelse, 

kan illustreres som nedenstående: 

 

Vi vil i det følgende belyse situationer, hvor der klart foreligger bestemmende indflydelse 

 

4.3 Klart er bestemmende indflydelse 
 

Som beskrevet i afsnittet teori kræver koncernforbindelse, at der identificeres et moderselskab og 

dets datterselskaber. Der foreligger en lovmæssig formodningsregel om, at hvis et moderselskab 
                                                 
90 Kruhl, 2011: s. 76 
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ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab, foreligger der bestemmende 

indflydelse.  

Formodningsreglen i SEL § 31 C stk. 3 kan illustreres som nedenstående: 

 

 

Ved ejerskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne foreligger der bestemmende 

indflydelse: ”...medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke 

udgør bestemmende indflydelse”, jf. SEL §31 C stk. 3. Der kan desuden foreligge bestemmende 

indflydelse ved ejerskab af under halvdelen af stemmerettighederne hvis ét af kriterierne i SEL § 31 

C stk. 4 nr. 1-4 er opfyldt. En ejeraftale kan i denne sammenhæng gå ind og influere eller afgøre 

hvem som besidder den bestemmende indflydelse.  

SKAT kommenterer i en sag fra 2008,91 hvor den gamle koncerndefinition var gældende, at: ”SKAT 

finder på denne baggrund ikke, at den "vetoret", C A/S er tillagt, kan sidestilles med en ret til at 

udøve bestemmende indflydelse over den driftsmæssige og finansielle ledelse i B A/S...”. Der er 

trods alt tale om den gamle koncerndefinition men det formodes, at dette stadig er gældende ret. En 

vetorettighed vil ikke i sig selv være tilstrækkelig til at konstituere bestemmende indflydelse i og 

med, at vetoretten ikke i sig selv udgør bestemmende indflydelse, men kun kan blokere for 

beslutninger. Vi vil senere komme ind på begrebet ”driftsmæssig og finansiel ledelse”. 

 

 

                                                 
91SKM2008.688SR 
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Vi vil i det følgende give et overblik over SKM2010.687.SR som vi ikke mener giver nogen 

anledning til videre diskussion om hvorvidt der foreligger bestemmende indflydelse. 

SKM2010.687.SR kan illustreres således: 

 

 

Stemmerne følger ejerandele. Som det ses af ovenstående ejer D samlet set 50 % af anpartskapitalen 

i C (5 % direkte og 45 % gennem B). F ejer gennem selskab A 45 % af anpartskapitalen i C og E 

ejer 5 % af anpartskapitalen i C. Vedtægterne i C tilsiger, at selskabet ledes af en bestyrelse på 2-3 

personer. Anpartshaveroverenskomsten (fremover omtalt ejeraftale) i C, mellem A og B, siger at A 

indtil 31.12.2010 har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmere og B i samme periode har ret til at 

udpege 1 bestyrelsesmedlem. A og B agter at indgå en forlængelsesaftale, som skyldes en 

forhandling blandt anpartshaverne således, at ejeraftalen er gældende til udgangen af 2011.  

Uagtet at der ved tidspunktet for SKATs behandling af sagen i 2010 ikke var sket en forlængelse af 

ejeraftalen endnu, mener SKAT, at A vil skulle sambeskattes med C. Dette skyldes at A, ved en 

forlængelse af ejeraftalen, bibeholder retten til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. 

SKAT lægger vægt på, at A vil benytte sig af denne ret da A ellers ikke vil have bestemmende 

indflydelse over C. Det må netop forventes, at man som selskabsdeltager besidder et incitament til 

at udøve den bestemmende indflydelse, hvis man har mulighed for det. Der kan dog foreligge den 

mulighed, at et targetselskab er ejet af en kapitalfond via en kompliceret selskabsstruktur. I en sådan 

situation kan kapitalfonden have interesse i, at et andet selskab udøver den bestemmende 
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indflydelse. Det være i tilfælde af, at kapitalfonden har begrænset viden om hvordan markedet 

fungerer inden for den specifikke branche eller det kan være, at kapitalfonden kun i begrænset 

omfang vil være involveret i den daglige drift af selve targetselskabet.  

Der er i SKM2010.687.SR, som omtalt ovenstående, ikke nogen anpartshavere, som ejer mere end 

halvdelen af stemmerne i C. Det fremgår af SEL § 31 C stk. 4 nr. 3, at: ”Ejer et moderselskab ikke 

mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, 

hvis moderselskabet har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 

ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet”. Da A via en 

ejeraftale med B har retten til udpege flertallet (2 ud af 3) af bestyrelsen i C, foreligger der 

bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31 C stk. 4 nr. 3.  

Interessefællesskabets opbygning, selve selskabskonstruktionen, ejeraftalen eller vedtægterne 

lægger ikke op til en større tvivl om hvem, der besidder bestemmende indflydelse . Spørger og 

SKAT er foruden enig om, hvem der besidder den bestemmende indflydelse. Ingen besidder 

flertallet af stemmerne, men den ene part besidder via en ejeraftale, beføjelsen til at udpege 

bestyrelsen (det øverste ledelsesorgan). Udover denne ejeraftale mellem aktionærerne foreligger der 

ikke andre komplekse forhold, som kan påvirke udfaldet.  

 

 

4.4 Klart ikke bestemmende indflydelse 

 

Situationer hvor der klart ikke foreligger bestemmende indflydelse er typisk i forbindelse med 

ejerskab af maksimalt 50 % af stemmerettighederne i et, medmindre det i særlige tilfælde klart kan 

påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31 C stk. 3. Hvis et 

selskab potentielt udøver bestemmende indflydelse over et andet selskab, bør det udøvende selskabs 

vedtægter ligeledes tages i betragtning. Det kan f.eks. have betydning, hvis der er tale om et 

selskab, som udøver de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i et underliggende selskab. 

Det kan som udgangspunkt forventes, at der ikke foreligger bestemmende indflydelse ved ejerskab 

af maksimalt 50 % af stemmerettighederne. Det kan f.eks. være 2 selskaber som hver ejer 50 % af 

et datterselskab. I SKM 2008.408 LSR forelå der netop sådan en situation hvor det blev afgjort, at 

der ikke var tale om koncernforbindelse i henhold til SEL § 31 C. Landsskatteretten kommenterede: 

”Det er ved afgørelsen lagt til grund, at A ApS ejes af C Holding ApS og B Holding ApS med 50 % 

til hver, og at der ikke er aftalt en anden fordeling af stemmerettighederne i 
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anpartshaveroverenskomsten, end den fordeling, der umiddelbart følger af ejerandelen”. Disse 2 

selskaber vil således ikke blive ramt af formodningsreglen i SEL § 31 C stk. 3. Uden nogen videre 

komplekse forhold foreligger der ikke bestemmende indflydelse ved ejerskab af maksimalt 50 % af 

stemmerettighederne. Det kan illustreres som nedenstående: 

 

 

 

 

4.5 Gråzonen 
 

Som nævnt er det uundgåeligt, at der ikke foreligger visse uklarheder i relation til at vurdere hvem 

der faktisk udøver den bestemmende indflydelse. Der kan eksempelvis foreligge problemstillinger 

og udfordringer ved ejerskab på maksimalt 50 % af stemmerettighederne, og ét eller flere af 

kriterierne i SEL § 31 C stk. 4 nr. 1-4 samtidig er opfyldt. I forbindelse med ejeraftaler kan 

problematikken eksempelvis være, hvor meget der skal til før, at en vetorettighed i en ejeraftale 

afkræfter formodningsreglen i SEL § 31 C stk. 3. 

 

Et alternativ til en vetorettighed kan være et vedtægtsmæssigt krav om kvalificeret flertal (>2/3 af 

stemmerne). Der kan således opstå en situation, hvor et moderselskab ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne, men hvor moderselskabet ikke har mulighed for at udøve kontrol over 

datterselskabet. Dette vil være en uheldig situation da begrebet bestemmende indflydelse i den nye 

SEL § 31 C er af afgørende betydning. SKAT har endnu ikke foretaget en efterprøvelse af denne 

situation i form af en afgørelse eller lignende. Det må formodes, at formodningsreglen i SEL § 31 C 

tillægges afgørende betydning.      
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Det kan kommenteres, at SKATs kommentar, om lade ejeraftaler indgå i vurderingen, skal ses i 

relation til ønsket om, at lade de reelle forhold være afgørende. Modsat de formelle forhold, hvor 

ejerskab af stemmerettighederne vil være af afgørende betydning. 

Som omtalt i afsnittet teori lyder stk. 4 som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan f.eks. foreligge en situation, hvor 2 selskaber hver ejer 50 % af et underliggende selskab, 

men hvor det ene selskab har beføjelsen til at udpege eller afsætte flertallet af 

bestyrelsesmedlemmerne. I en sådan situation kan der argumenteres for, at denne beføjelse 

konstituerer bestemmende indflydelse. En ejeraftale, evt. indeholdende vetorettigheder, kan modsat 

trække i den anden retning. SKAT kommenterer i forbindelse med et bindende svar, 

SKM2010.677.SR: ”Hvorvidt vetoretten i aktionæroverenskomsten bevirker, at der på trods heraf 

ikke etableres koncernforbindelse, må afgøres efter en fortolkning af indholdet i vetoretten”. Der 

skal således ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Den beslutning som vetorettigheden 

omhandler, skal ligeledes tages i betragtning. Vi vil i det følgende komme ind på vetorettigheder 

omhandlende væsentlige, alle og enkelte beslutninger. 

 

4.5.1 Væsentlige beslutninger 
I det bindende svar, SKM2010.677.SR, ejer 2 selskaber hver 50 % af et datterselskab. Af 

datterselskabets vedtægter fremgår det, at bestyrelsen skal bestå af 3-6 medlemmer, som vælges af 

generalforsamlingen. I følge en ejeraftale mellem de 2 ejere (begge kapitalselskaber med begrænset 

hæftelse), skal datterselskabet have 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hvert selskab udpeger 3 

bestyrelsesmedlemmer og det ene selskab udpeger bestyrelsesformanden. Det fremgår endvidere af 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, 
foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 
investorer, 
2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 
vedtægt eller aftale, 
3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 
og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 
4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et 
tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over 
selskabet. 
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ejeraftalen, at alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed (flertal ved >50 % 

af stemmerne) og ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. I en sådan 

situation, hvor bestyrelsesformanden har det afgørende ord ved stemmelighed, vil der foreligge 

bestemmende indflydelse, jf. SKM2007.558.SR, hvor der var tale om en lignende situation. 

SKM2010.677.SR indeholder dog en vetorettighed som i følge SKAT er tilstrækkelig til at den 

bestemmende indflydelse ikke foreligger alligevel. Denne vetorettighed giver beføjelse til at blokere 

for, at bestyrelsesformanden benytter sig af sin afgørende stemme. Der er tale om væsentlige 

beslutninger som vedrører udvidelser og indskrænkninger i selskabets forretningsområde som: 

 

 Salg af datterselskabet 

 køb og salg af fast ejendom 

 oprettelse af kassekredit eller stiftelse af anden gæld 

 påtagelse af kautionsforpligtelse eller andet udlån 

 opløsning af datterselskabet 

 

Ovenstående væsentlige beslutninger er således, i følge SKAT, med til at ingen af de 2 selskaber 

udøver bestemmende indflydelse. SKAT kommenterer om vetorettigheden: ”Samtidig er 

udstrækningen af de beslutninger, som vetoretten omfatter af væsentlig betydning ved den konkrete 

vurdering. Vetoretten omfatter i den konkrete situation så væsentlige beslutninger, at netop 

omfanget er afgørende. Endelig er det afgørende ved vurderingen, at vetoretten kræver 100 % 

repræsentation og 100 % tilslutning”. 

Situationen kan kort opridses som følgende: Der er tale om et selskab bestående af en bestyrelse 

med 6 medlemmer, hvor hvert af de 2 selskaber udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Det ene selskab 

har retten til at udpege bestyrelsesformanden og ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. Der foreligger dog en vetorettighed på beslutninger af så væsentlig karakter, at det andet 

selskabs ret til at udpege bestyrelsesformanden og dennes afgørende stemme er af begrænset 

betydning. 

SEL § 31 C stk. 4 nr. 1-4 indeholder ikke klare retningslinjer for en sådan situation og der foreligger 

som tidligere nævnt ingen særlig rangorden i SEL § 31 C stk. 4 nr. 1-4. 

I følge SEL § 31 C stk. 4 nr. 3: ”Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette 
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organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet”. Der er i denne afgørelse ikke tale om 

flertallet af bestyrelsen, men blot, at ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis der 

ses bort fra vetorettigheden, giver formandens afgørende stemme (ved stemmelighed) netop 

mulighed for at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger som nævnt i SEL 

§ 31 C stk. 2. SEL § 31 C stk. 4 nr. 2 bestemmer, at: ”Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen 

af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet 

har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt 

eller aftale”. Selve ordet aftale må forventes at henføre til ejeraftale (tidligere 

aktionæroverenskomst og anpartshaveroverenskomst), vetorettighed eller lignende.   

 

Vetorettigheden som kan relateres til SEL § 31 C stk. 4 nr. 2, er således nok til, at ingen af 

aktionærerne udøver bestemmende indflydelse i afgørelsen SKM2010.677.SR. Vetorettigheden 

omhandler netop beslutninger, som har væsentlig betydning for virksomhedens drift og er således 

nok til at, formandens stemme (ved stemmelighed) ikke er tilstrækkelig til at besidde den 

bestemmende indflydelse. SKAT lægger desuden vægt på, at det er de faktiske forhold som vejer 

tungere end de rent formelle forhold. 

 

4.5.2 Enkelte beslutninger 
Der kan foreligge situationer, hvor beslutninger vedr. få, enkelte eller ubetydelige beslutninger ikke 

påvirker et selskabs udøvelse af dets bestemmende indflydelse. Det kan eksempelvis være, at en 

minoritetsaktionær besidder en vetorettighed vedrørende ændringen af virksomhedens navn.   

I SKM 2006.442 SR forelå der en aktionæroverenskomst hvor det kommenteres om denne: ”Det 

fremgår af aktionæroverenskomstens, at en ændring af virksomhedsområdet/territoriet kræver 

enighed mellem B og C. Hverken for A eller datterselskaber kontrolleret af A er 

virksomhedsområdet/territoriet defineret i vedtægterne for selskabet. Virkeområdet/territoriet er 

alene defineret i aktionæroverenskomstens”. Det bemærkes efterfølgende: ”Afgrænsningen skal 

formentlig ses i sammenhæng med, at B i andet regi driver samme virksomhed, hvorfor det er 

relevant for C, at man ikke lukker markeder for derefter at lade B overtage disse og derigennem 

omgå aftalen vedrørende begrænsning i konkurrence”. Dette var i henhold til SKAT ikke nok at 

konstituere bestemmende indflydelse. SKAT kommenterede: ”SKAT finder ikke, at det ud fra de 

forelagte oplysninger klart kan påvises, at B's ejerskab af stemmeflertallet ikke udgør bestemmende 

indflydelse”. Dvs., at omstændighederne i afgørelsen SKM 2006.442 SR, hvor at der skal være 
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enighed mellem B og C ved ændring virksomhedsområdet/territoriet, ikke er tilstrækkelig til 

afkræfte formodningsreglen i SEL § 31 C stk. 3. Det kan som udgangspunkt udledes, at enkelte og 

mindre betydningsfulde beslutninger må formodes ikke at afkræfte formodningsreglen i SEL § 31C 

stk. 3. Denne afgørelse viser, at der besiddes bestemmende indflydelse ved ejerskab på mere end 

50 % af stemmerettighederne på trods af, at der foreligger en aftale som begrænser 

majoritetsaktionærens indflydelse, hvad angår hvor fra der udøves forretning (lokation). 

 

4.5.3 Alle beslutninger 

I en anden afgørelse, SKM2010.209 SR, forelå der også en ejeraftale. Situationen kan illustreres 

som nedenstående: 

 

 

 

Alle selskaber havde et indkomstår som udløb 30. september 2009 og skulle aflevere selvangivelse 

31. marts 2010. Der forelå en ejeraftale mellem A og D som bestemmer, at hverken A eller D har 

bestemmende indflydelse i B eller C. Ved uenighed er der i ejeraftalen udpeget en uafhængig 3. 

mand, som har den afgørende stemme. Denne uafhængige 3. mand, som det bliver omtalt i 

SKM2010.209 SR, er selskabets advokat (advokat for B og C).  

Det er spørgers opfattelse, at der foreligger bestemmende indflydelse grundet ejerskab af over 50 % 

af stemmerettighederne trods denne ejeraftale. Efter den gamle SEL § 31 C92 vil der i denne 

forbindelse være koncernforbindelse sammenholdt med SKM2009.388 SR, som omfattede en 

                                                 
92 Den daværende SEL § 31 C stk. 2 nr. 1 
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lignende situation (Efter ikrafttrædelse af den nye selskabsskattelov er SKM2009.388 SR ikke 

længere gældende ret).  

SKAT kommenterer i forbindelse med den nye selskabsskattelov, at eksistensen af en ejeraftale der 

kræver enighed mellem aktionærerne i alle beslutninger vil udgøre en sådan påvisning som nævnt i 

SEL § 31 C stk. 3 (egen fremhævning). Stk. 3 lyder som følger: ”Bestemmende indflydelse i forhold 

til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab 

ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart 

kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse”. SKM2010.209 SR 

omhandler en situation hvor at alle beslutninger kræver enighed. Der er altså tale om beskyttelse af 

minoritetsaktionærerne hvorved, at ejeraftalens indhold ikke er nok til at etablere 

koncernforbindelse mellem selskaberne. Det fremgår ikke af afgørelsen hvorledes udfaldet evt. ville 

have været hvis der blot er tale om nogle enkelte beslutninger. 

Det er interessant at bemærke, at spørger og SKAT omtaler selskab B og Cs advokat som 

uafhængig 3. mand. Det vil ikke være overraskende, hvis denne advokat lejlighedsvis benyttes af A 

og D eller de fysiske personer, som er aktionærer af A og D (det fremgår ikke klart af afgørelsen 

hvilket retssubjekt der er aktionær af A og D). Det er uvist hvor uafhængig denne advokat i 

realiteten er. Der kan således stilles spørgsmålstegn ved hvor klart det kan påvises, at et sådan 

ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Det kan naturligvis ikke udledes af afgørelsen 

hvorledes interessefællesskabet er i praksis mellem selskaberne og B og Cs advokat. Ligeledes er en 

advokat ikke karakteriseret som nærtstående i henhold til LL § 2.93 

Vi vil efterfølgende analysere eventuelle problemstillinger og udfordringer inden for 

interessefællesskabet og komme ind på en nyere afgørelse vedrørende låneforhold. Til sidst vil vi 

vurdere og konkludere på eventuelle problemstillinger og udfordringer inden for gråzonen. 

 

4.5.4 Ejeraftale mellem interesseforbundne parter 
Fysiske personer kan ikke binde en sambeskatning, jf. SEL § 31 stk. 1 1. pkt. modsætningsvis og 

figuren illustreret i afsnit 2.1 En koncern – i korte træk. Der kan dog opstå nogle interessante 

problemstillinger og udfordringer  i forbindelse med sambeskatning når f.eks. nogle af 

selskabsdeltagerne er interesseforbundne parter som nævnt i LL § 2. Det er ikke vores opfattelse, at 

                                                 
93 Med mindre advokaten samtidig er en af de personer som omtalt i LL § 2 
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dette har været en problematik inden for praksis i årene 2009-2011. Modsat har spørger 

nødvendigvis intet incitament til, at gøre SKAT opmærksom på en ejerstruktur, som involverer 

interesseforbundne parter, hvis spørger ikke anser det nødvendigt. Det fremgår af LL § 2 stk. 2 2. 

pkt.: ”Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en 

juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en 

juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af 

koncernforbundne selskaber, jf. stk. 3, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. 

ligningslovens § 16 H, stk. 6, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de 

nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse”. 

Som nævnt i afsnittet koncernbegrebet foreligger der et behov for forskellige koncerndefinitioner. 

LL § 2 er med til at sikre, at f.eks. selskabsdeltagernes familie også bliver taget i betragtning ved 

vurdering af den bestemmende indflydelse. Som tidligere nævnt i afsnittet Klart bestemmende 

indflydelse foreligger der en situation hvor 2 personer er gift (F og  E). Vi vil i det følgende redigere 

lidt i denne afgørelse således, at ægtefællerne tilsammen råder over 50 % af stemmerettighederne. 

Situationen kan nu illustreres som følgende: 

 

 

Ægtefæller er nærtstående som det fremgår af LL § 2 stk. 2, sidste. pkt., som lyder: ”Som 

nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og 

børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og 
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adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold”. Brødre og søskende er således ikke 

nærtstående. Kildeskatteloven § 1 nævnes også i LL § 2 stk. 2 (og Dødsboskatteloven § 1 stk. 2) 

hvilket f.eks. kan inddrage fysiske personer som i begrænset omfang opholder sig i Danmark. 

F og E er i denne situation interesseforbundet i henhold til LL § 2 stk. 2 som omtaler ”...den 

skattepligtiges ægtefælle”. Der er her tale om en situation hvor interessefællesskabet formelt set 

besidder den bestemmende indflydelse, men hvor det ikke er tilstrækkeligt til at danne en koncern i 

henhold til SEL § 31 C. Fysiske personer, i denne situation E, kan netop ikke binde en 

sambeskatning som tidligere nævnt.94 Dvs., at selvom F og E indirekte og direkte ejer mere end 

halvdelen af stemmerettighederne i C, er det ikke muligt at binde en sambeskatning.  

Det er værd at bemærke, at der ikke er tale om en ejerledet virksomhed, hvorved C ikke ledes af F 

og E direkte. F og E kan dog indirekte påvirke via retten til at udpege bestyrelsen. Det er stadig 

muligt for minoritetsaktionæren D, at havne i en uheldig situation. Det kan eksempelvis være ved 

afstemning til generalforsamlingen da det må forventes, at ægtefællerne (F og E) har visse fælles 

interesser. 

 

4.5.5 Den strategiske, driftsmæssige og finansielle ledelse 

4.5.5.1 Beskrivelse af SKM2011.82.SR 
Som det kan udledes af analyseafsnittet bestemmende indflydelse, kan der være tale om situationer 

hvorved flere forhold trækker i forskellige retninger. Det kan eksempelvis være retten til udpege 

flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, men at minoritetsaktionærerne samtidig besidder en 

vetorettighed. I det følgende vil vi gennemgå en nyere afgørelse, SKM2011.82.SR. 

 

                                                 
94 Jf. SEL § 31 stk. 1 1. pkt. modsætningsvis 
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Selskaberne ejer hver 25 % af selskabet X, som indeholder den ejendom hvor E er beliggende. Ved 

erhvervelse af E har A ustedt lån til B+C+D på hver 218.349 euro. Dette beløb afdrages med 

38.876,49 euro per år i perioden 2010-2014. Der er tale om et uopsigeligt lån, men beløbet falder til 

betaling, hvis vilkårene i gældsbrevet misligholdes eller at låntager går i betalingsstandsning, 

tvangsakkord eller konkurs. Lånet kan af låntager opsiges helt eller delvist med 10 dages varsel. Af 

sikkerhed for lånet foreligger der selvskyldnerkaution fra de 3 anpartshavere af B+C+D. 

Pantsætningen omfatter kun stemmerettigheder hvis pantet kræves realiseret i forbindelse med 

misligholdelse. B+C+D er stiftet forud for tidspunktet for pantsætningen.  

Indtil gældsforholdet er indfriet, er A berettiget til at udpege ledelsen i B+C+D. Vedtægterne i 

B+C+D bestemmer, at hvert enkelt selskab ledes af en direktion på 1-3 medlemmer, som er 

udnævnt af generalforsamlingen. Selskaberne skal ikke have en bestyrelse og tegnes af en direktør. 

Det fremgår af oplysninger fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, at de 3 anpartshavere for B+C+D er 

indsat som direktør i hvert selskab. Spørger er interesseret i at få svar, på om det vil have betydning, 

at retten til at udpege ledelsen i B+C+D bliver indskrevet i vedtægterne, end blot i gældsbrevet.  
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4.5.5.2 Vurdering af SKM2011.82.SR 

Det er spørgers opfattelse, at A udøver den bestemmende indflydelse i B+C+D. Spørger berører 

først emnet vedrørende hvad der taler for, at A ikke udøver den bestemmende indflydelse i B+C+D. 

Der argumenteres med, at A ikke er tillagt stemmer i selskaberne B, C eller D - hverken via 

ejerskab eller aftale, men at aktionærerne bag B+C+D alle ejer stemmerne i de respektive selskaber 

og formodningsreglen i SEL§ 31 C stk. 3 derved er opfyldt. Formodningsreglen er netop opfyldt, da 

de fysiske personer bag selskaberne B+C+D ejer mere end 50 % af stemmerettighederne i B+C+D.  

Spørger har efterfølgende den opfattelse, at formodningsreglen i stk. 3 afkræftes, da A via en aftale 

har retten til at udpege ledelsen i B+C+D. Spørger kommenterer: ”Det gøres gældende, at der 

foreligger en klar påvisning af, at A ApS udøver bestemmende indflydelse over B ApS, C ApS og D 

ApS. Der skal herved henses til, at A ApS ifølge aftale er tillagt netop den bestemmende indflydelse 

i hvert af disse selskaber - nærmere bestemt retten til at udpege ledelsen.” Spørger virker generelt 

meget sikker i sin sag. Det er dog vigtigt at pointere, at det netop er de reelle forhold som er 

afgørende.  

 

Erhvervs-  og Selskabsstyrelsen har været inde over denne sag. I følge Erhvervs-  og 

Selskabsstyrelsen foreligger der ikke en koncern i hverken selskabsretlig forstand eller i følge 

årsregnskabsloven. Dette skyldes i følge Erhvervs-  og Selskabsstyrelsen 2 modsatrettede forhold, 

som kan udledes af ovenstående beskrivelse: 

 

 Långiver A kan når som helst udpege ledelsen i B+C+D indtil gælden er fuldt indfriet (dette 

taler for, at A udøver bestemmende indflydelse i B+C+D) 

 Ledelsen i B+C+D kan indfri gælden til A med 10 dages varsel (dette taler imod, at A 

udøver bestemmende indflydelse i B+C+D) 

Det er foruden relevant, at vurdere forholdet mellem A og E. A er tillagt 40 % af stemmerne i E 

ifølge en vedtægtsbestemt stemmedifferentiering. Da A ejer under halvdelen af 

stemmerettighederne har formodningsreglen i SEL § 31 C, stk. 3 ikke relevans. Det må i stedet 

vurderes ud fra kriterierne i stk. 4. Det fremgår af SEL 31 C stk. 4 nr. 3, at der foreligger 

bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har: ”...beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet 

af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse 

på selskabet.” A besidder retten til at udpege flertallet af det øverste ledelsesorgan, da A kan 

udpege det øverste ledelsesorgan i B+C+D. 
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Det er vores vurdering, at dette ikke er nok til at konstituere bestemmende indflydelse, hvilket 

ligeledes er SKATs vurdering. SKAT mener foruden, at en vedtægtsbestemt ret til at udpege 

selskabernes ledelse ikke ændrer ved forholdene. Således er ovenstående 2 modsatrettede forhold 

tilstrækkelig til, at der ikke sker koncerndannelse mellem nogle af de 4 selskaber.  

På interessant vis involverer SKAT, udover SEL § 31 og § 31 C, også IAS 27 direkte oversat fra 

engelsk som lyder: "Bestemmende indflydelse er beføjelsen til styre en virksomheds økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå fordele af dens aktiviteter". Denne 

selskabskonstruktion er rigtig nok ikke etableret for: ”... at opnå fordele af dens aktiviteter", men 

snarere et ønske om kontrol så længe gælden ikke er fuldt indfriet. Det er svært at sige, om der 

ligger et egentlig ønske om sambeskatning bag. Det er trods alt svært at spekulere i national 

sambeskatning. Det er kan diskuteres, hvorvidt SKATs inddragelse af den engelske udgave af IAS 

27 er at gå for vidt i SKATs argumentation. Der er som tidligere nævnt ingen materielle forskelle i 

den danske og engelske version af IAS 27, hvorfor det formegentlig er acceptabelt. SKAT 

kommenterer endvidere, at:”...Det er tvivlsomt, om der etableres bestemmende indflydelse med 

henblik på at opnå fordele af selskabets aktiviteter i den konkrete sag, når der ikke ejes 

kapitalandele i de selskaber, hvori der ønskes sambeskatning og disse i øvrigt ikke har anden 

aktivitet end at eje det underliggende driftsselskab.” 

 

Spørger har netop den opfattelse, at retten til at udpege flertallet i det øverste ledelsesorgan (her 

direktionen) er tilstrækkeligt til at konstituere bestemmende indflydelse. Det må forventes, at så 

længe at B+C+D ikke misligholder dets gæld til A, har A ingen intention om at blande sig i driften 

af B+C+D. Der udøves således ikke reelt bestemmende indflydelse, men blot en ret til at udpege 

ledelsen. 

 

Det fremgår ikke af afgørelsen hvordan de økonomiske forhold er i B+C+D og A. SKAT har selv 

den formodning, at ønsket om sambeskatning er på baggrund af skattemæssige årsager. SKAT 

kommenterer: ”Når det samlede setup ikke har andet formål end at opnå skattemæssige fordele, 

samt at den bestemmende indflydelse antages ikke reelt at blive udøvet, før der evt. sker 

misligholdelse af gælden til A, er det efter en konkret vurdering Skatteministeriets holdning, at der 

ikke er grundlag for anse sambeskatning for etableret efter SEL § 31 C.” Da den nye SEL § 31 C i 

langt højere grad vægter de reelle forhold, modsat de formelle forhold, er det forståeligt, at man fra 

SKATs side er kritisk over for konstruktioner, som er etableret på baggrund af skattemæssige 



72 
 

årsager. Hvorvidt en selskabskonstruktion er til for at opnå skattemæssige fordele, bør slet ikke 

medtages i vurderingen af, om der udøves bestemmende indflydelse. De reelle forhold bør vægtes 

højere. Det skal tilføjes, at selvom der foreligger skattemæssige fordele skal A være i en bestemt 

økonomisk situation for, at kunne udnytte evt. underskud i B+C+D. At A ikke har nogen intentioner 

om at blande sig i driften af B+C+D, hvorved der ikke reelt udøves bestemmende indflydelse, er et 

mere sagligt argument fra SKATs side.  

Som følge af den nye koncerndefinition er det ifølge Neville ikke længere et krav, at den 

bestemmende indflydelse udøves. Det er tilstrækkeligt, at den kan udøves, hvis moderselskabet 

ønsker det.95 Hvis der foreligger flere selskaber, som opfylder kriterierne i SEL § 31 C stk. 2-6, er 

selskabet: ”... som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab”, jf. SEL § 31 C stk. 1 2. pkt. 

IAS 27 anfører, at et valg mellem flere potentielle moderselskaber er det selskab, som har mulighed 

for at udøve bestemmende indflydelse, der skal vælges.  

 

Spørger er endvidere af den opfattelse at det, at B+C+D kan indfri gælden med 10 dages varsel 

ifølge gældsbrevene ikke ændrer ved, at A (långiver) både formelt og reelt, så længe lånet består, 

udøver den bestemmende indflydelse. SKAT mener ikke at gældsbrevet har karakter af en ejeraftale 

i henhold til SL § 5 nr. 6 som lyder: Aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og 

som er indgået mellem kapitalejere. SKAT kommenterer, at der ikke er tale om ejeraftale, men et 

gældsbrev da: ”...aftalen ikke er indgået mellem kapitalejerne i et selskab, men mellem 

kapitalejeren i et selskab og en af dennes kreditorer.”96 SL § 5 nr. 6 skal dog tolkes i 

overensstemmelse med SL § 82 og forarbejderne hertil, hvorved ”ejer- og ledelsesforhold” som 

nævnt i SL § 5 nr. 6, omfatter udøvelsen af stemmeretten i kapitalselskabet. SKATs vurdering om, 

at der er tale om et gældsbrev, snarere end en ejeraftale, anses som værende rimelig. Der foreligger 

således ikke en ejeraftale, som vil kunne diskvalificere A’s bestemmende indflydelse i B+C+D, jf. 

SL § 82. 

Hvad vi anser mest relevant i denne afgørelse er, hvilken form for ledelse som A igennem 

låneforholdet har tilstræbt sig. Som det vil blive belyst neden for, nævner IASB i forbindelse med 

protective rights begreber som den strategiske, driftsmæssige og finansielle ledelse. Der er først og 

fremmest tale om den strategiske og driftsmæssige ledelse i og med, at A er berettiget til at udpege 

ledelsen i B+C+D indtil gældsforholdet er indfriet. Da ledelsen i følge vedtægterne i B+C+D kun 
                                                 
95 Neville m. Fl., 2009: s. 72 
96 SKM2011.82.SR 
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består af en direktion, kan A igennem dets ret udøve den strategiske og driftsmæssige ledelse. Den 

finansielle ledelse foreligger ligeledes som funktion af låneforholdet. Hvis der ses bort fra, at 

ledelsen i B+C+D kan indfri gælden til A med 10 dages varsel, foreligger der her en situation, som 

udelukkende omhandler beslutninger, som vedrører den strategiske, driftsmæssige og finansielle og 

ledelse. Det er værd at bemærke, at det er ledelsen og ikke de fysiske personer der står bag B+C+D, 

som kan indfri gælden til A med 10 dages varsel. 

Vi vil i det følgende komme mere ind på den strategiske, driftsmæssige og finansielle og ledelse.  

 

4.5.6 IASB 

IASB har i forbindelse med afløseren for IAS 27 udgivet et exposure draft i december 2008, kaldet 

ED 10.97 Den første del, B1, bestemmer: 

 

 

 

Dvs., at et selskab kan udøve bestemmende indflydelse over et andet selskab trods det, at 

eksempelvis en minoritetsaktionær besidder en vetorettighed. Disse rettigheder er til for at beskytte 

minoritetsaktionæren mod majoritetsaktionærens eventuelle betydningsfulde beslutninger. 

 

 

 

 

 

 

Protective rights vedrører i følge ovenstående ikke beslutninger i relation til den strategiske, 

driftsmæssige og finansielle ledelse i et selskab. Protective right er snarere til for, at beskytte 

minoritetsaktionæren mod fundemantale ændringer eller særlige omstændigheder. Disse protective 

rights, som ikke vedrører den strategiske, driftsmæssige og finansielle ledelse i et selskab, hindrer 

ikke et moderselskab i at udøve dets bestemmende indflydelse. Det fremgår af følgende 

bestemmelse (ED 10.6):  

                                                 
97 Exposure draft 10 

A reporting entity can control another entity even though other parties have protective rights 
relating to the activities of that other entity. 

Protective rights are designed to protect the interests of the party holding those rights without 
giving that party control of the entity to which they relate. They include, for example:  
 
a) Approval or veto rights granted to other parties that do not affect the strategic, operating and 
financing policies of the entity. Protective rights often apply to fundamental changes in the 
activities of an entity, or apply only in exceptional circumstances.

Although a parent does not share control of a subsidiary, its power need not be absolute. 
Protective rights held by other parties do not preclude a parent from controlling a 
subsidiary, but might restrict its power.
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Således får et moderselskab nødvendigvis ikke frataget dets bestemmende indflydelse grundet en 

vetorettighed til minoritetsaktionæren. Det fremgår dog af ovenstående”...but might restrict its 

power”. IASB er ligeledes enig i, at en vetorettighed ikke kan konstituere bestemmende indflydelse, 

men blot beskytte mod majoritetsaktionærens bestemmende indflydelse. 

 

Som nævnt i afsnittet Teori definerer IASB bestemmende indflydelse som ”...the power to direct 

the activities”. Udover de nævnte kriterier i SEL § 31 C stk. 4 nr. 1-4, kan der i følge Neville og 

Karsten Engsig Sørensen også foreligge andre indikationer på ”power”. Det kan eksempelvis være 

retten til at udpege eller afsætte nøglemedarbejdere i virksomheden.98 Det kan ligeledes være, hvis 

datterselskabet og moderselskabet deler ressourcer såsom personsammenfald i datterselskabet og 

moderselskabets ledelse, eller hvis datterselskabet på vegne af moderselskabet påtager sig større 

transaktioner, eller datterselskabet giver moderselskabet adgang til dets ressourcer.  

 

4.5.7 SL § 82 og ejeraftaler 
Før indførslen af SL § 5 nr. 6 og SL § 82 var der ikke nogen konkret definition af en ejeraftale.99 

Definitionen af en ejeraftale er i dag konkretiseret i SL § 5 nr. 6 som lyder: ”Aftale, der regulerer 

ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere”. Begrebet ejeraftale 

dækker bredere i følge forarbejderne til SL § 5 nr. 6 som lyder: ”En overtrædelse af en ejeraftale 

kan således ikke få selskabsretlig betydning, og det vil alene være de almindelige aftaleretlige 

regler, der regulerer et sådant aftalebrud. Samtidig skal det understreges, at den præciserede 

retsstilling gælder alle typer aftaler mellem kapitalejerne”. Dvs., at SL § 5 nr. 6  i følge 

forarbejderne gælder alle typer aftaler mellem kapitalejerne. Hvorvidt en ejeraftale kan have 

retsvirkninger på generalforsamlingen har været diskuteret i et halvt århundrede men er i dag,100 

med virkning fra 1. marts 2010 , slået fast i SL § 82: ”Ejeraftaler er ikke bindende for 

kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen”. Denne nye retsstilling, 

hvorved der ikke er indsat nogen overgangsregler, må antages at have betydning for enhver 

ejeraftale og derved også et potentielt koncernforhold. Selskaber som eksempelvis er 

koncernforbundet med andre selskaber, bør således revurdere de indgåede ejeraftaler. Hvor der 

menes at foreligge en gråzone i relation til indgåede ejeraftaler, kan selskaber med fordel indhente 

                                                 
98 Neville m.fl., 2009: s. 71 
99 Kruhl, 2011: s. 89 
100 Kruhl, 2011: s. 205 
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et bindende svar fra SKAT. Herved undgår selskaberne en uønsket koncernetablering eller 

afbrydelse. 

Vi har i afsnittet Analyse vurderet bestyrelsen og direktionens evne til at udøve bestemmende 

indflydelse. Ligeledes bør generalforsamlingen vurderes og dets mulighed for tage beslutninger ved 

afstemning. Her tænkes eksempelvis på væsentlige beslutninger, som i forvejen er affattet i en 

ejeraftale. I afsnittet Væsentlige beslutninger, som omhandlede SKM2010.677.SR, var der tale om 

en vetorettighed på en række væsentlige beslutninger. Her kan nævnes: 

 

 Salg af datterselskabet 

 køb og salg af fast ejendom 

 oprettelse af kassekredit eller stiftelse af anden gæld 

 påtagelse af kautionsforpligtelse eller andet udlån 

 opløsning af datterselskabet 

 

Hvis nogen af ovenstående beslutninger tages op til afstemning ved generalforsamlingen, skal 

dirigenten se bort fra eventuelle ejeraftaler, jf. SL § 82. Det er dog ikke vores vurdering, trods 

nogen af de ovenstående væsentlige beslutninger, at generalforsamlingen kan udøve den 

bestemmende indflydelse over et selskab. Bestyrelsen er netop valgt af generalforsamlingen til at 

varetage den strategiske ledelse af selskabet.  

 

4.6 Delkonklusion 
 
Vi har gennem analyseafsnittet bestemmende indflydelse taget stilling til emnets udfordringer og 

problemstillinger og efterfølgende vurderet disse. Vi har heriblandt taget stilling til flere 

vetorettigheder omhandlende enkelte, væsentlige og alle beslutninger. Foruden beslutninger 

vedrørende den driftsmæssige, finansielle og strategiske ledelse. 

 

SKM2010.209.SR omhandlede en situation hvor vetorettigheden vedrørte alle beslutninger. Det kan 

konkluderes med baggrund i analysen, at det i en sådan situation ikke er muligt, at etablere en 

koncern i henhold til SEL §§ 31 og 31 C. Dette skyldes, at majoritetsaktionæren, trods ejerskab af 

over 50 % af stemmerettighederne, ikke har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse, da 

minoritetsaktionæren alligevel kan blokere for disse beslutninger.  
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Modsat indeholdte SKM2006.442.SR en vetorettighed der vedrørte  enkelte beslutninger. Det kan 

konkluderes, at så længe, at der er tale om enkelte og ubetydelige beslutninger, kan et 

koncernforhold bibeholdes. Det kan eksempelvis omhandle ændring af en virksomheds navn eller 

lokation.    

 

Den retsstilling som foreligger mellem SKM2010.209.SR og SKM2006.442.SR kan karakteriseres 

som gråzonen. En usikker retsstilling hvor majoritetsaktionæren ikke kan sidestilles med de andre 

selskabsdeltagere (minoriteten), men på den anden side alligevel har givet minoriteten en ikke 

ubetydelig indflydelse i selskabets drift. Dette skal ses i relation til SEL § 31 C stk. 2 som 

bestemmer: ”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger”. Ligeledes skal IASBs bestemmelse om den driftsmæssige, finansielle 

og strategiske ledelse tages i betragtning. Det afgørende er, hvor meget indflydelse et selskab med 

over 50 % af stemmerettighederne kan fraskrive sig via en ejeraftale eller lign. aftale uden, at 

selskabet har fraskrevet dets bestemmende indflydelse i henhold til SEL § 31 C.  

 

Det vurderes endvidere, at der foreligger visse problemstillinger og udfordringer hvad angår 

situationer, hvor der foreligger vetorettigheder, som ikke omhandler alle beslutninger, men kun 

vetorettigheder hvad angår den strategiske, driftsmæssige og finansielle og ledelse. Det konkrete 

indhold skal naturligvis vurderes i hver enkelt sag. Som tidligere nævnt kommenterer SKAT i 

forbindelse med en afgørelse: ”Hvorvidt vetoretten i aktionæroverenskomsten bevirker, at der på 

trods heraf ikke etableres koncernforbindelse, må afgøres efter en fortolkning af indholdet i 

vetoretten”101. SKM2011.82.SR er et glimrende eksempel på en situation hvor der foreligger en 

vetorettighed vedrørende den strategiske, driftsmæssige og finansielle ledelse, men ikke alle 

beslutninger. I denne situation var der dog visse modsatrettede forhold som medførte, at der ikke 

var tale om et koncernforhold.  

Men når minoritetsaktionærernes vetorettighed er så betydningsfuld, at den kan blokere for 

majoritetsaktionærernes udøvelse af den driftsmæssige, strategiske og finansielle ledelse, kan det 

konkluderes, at en koncernforbindelse ikke kan opretholdes i henhold til SEL 31 § C. 

 

                                                 
101 SKM2010.677.SR 

 



77 
 

4.7 Hæftelse 
 
Reglerne for obligatorisk national sambeskatning har været gældende siden 2005. Perioden har 

været præget af store udsving i den danske og globale økonomi. Det vil sige, at der i vid 

udstrækning har været mulighed for, at afprøve reglerne i både høj- og lavkonjunkturer. Vi vil 

derfor analysere, om der efter ca. 6 år med de nugældende regler, er viden nok til at kunne vurdere 

reglerne, vide hvordan de skal tolkes og vide hvordan de skal anvendes.  

Som beskrevet i konklusionen i artiklen ”Sambeskatning: Hvem hæfter når det går galt?”: ”...er 

sambeskatningsreglerne på nogle områder uklare, når det kommer til hæftelse, især hæftelse i 

forbindelse med konkurs. Vi har endnu ikke set effekten af reglerne, som de er udformet nu, men så 

snart konjunkturerne vender, vil der blive stort behov for afklaring af reglerne.” På baggrund af 

dette bliver der videre sagt om sambeskattede selskabers regnskaber: ”Samlet set er det vores 

opfattelse, at selskabernes årsrapport hviler på et usikkert grundlag; særligt i tilfælde, hvor de 

interne procedurer i koncernen ikke ligge fast.” Der bliver altså lagt op til, at der ville blive dannet 

praksis i en række af spørgsmålene vedrørende hæftelse i takt med at konjunkturerne vendte og 

flere selskaber tabte penge. Vi mener dog ikke, at dette er sket - hverken gennem domsafsigelser, 

SKATs meddelelser eller bindende svar. Ej heller er der i artikler eller andre dokumenter forsøgt 

konkluderet på en række af de problematikker, som vil bliver behandlet nedenfor. 

 

Vi vil vurdere retspraksis og lovens reelle betydning ud fra SKATs styresignal 

SKM2009.759.SKAT, dommene SKM2010.829.LSR, SKM2009.460.LSR og SKM2010.185.LSR, 

samt artikler og egne analyser. De konkrete cases vi vil inddrage i analysen vedrørende hæftelse, 

omhandler tilbagebetaling af acontoskatter, betalinger for underskudsudnyttelse og 

hæftelsesforholdet mellem SKAT, administrationsselskabet og konkursboet ved en skatteligning af 

et datterselskab efter datterselskabets konkurs. 

 

De generelle regler omhandlende hæftelse mellem koncernforbundne selskaber findes i SEL § 31 

stk. 4, 10. pkt. og disse regler har SKAT forsøgt at tolke ved styresignalet SKM2009.759.SKAT. 

Styresignaler fra SKAT er bindende befalinger, der har samme retlige status som cirkulærer, og 

ligesom cirkulærer rangerer under lov og bekendtgørelser. Styresignalet adskiller sig fra cirkulæret 

ved, at der ikke er tale om bindende befalinger fra en myndighed til en anden, men om bindende 

befalinger, hvor adressaterne alle er ansatte i SKAT, dvs. interne adressater. 
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Mens bekendtgørelser kan skabe direkte pligter og rettigheder for borgerne, er tjenestebefalinger i 

form af styresignaler kun direkte bindende for de interne adressater i SKAT. 

Det er imidlertid fastslået i domspraksis, at da SKATs juridiske vejledninger (styresignaler) 

fastlægger gældende praksis, kan borgerne støtte ret herpå i det omfang, at denne praksis ikke klart 

er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder. Dvs. EU-forordninger, lovgivning, 

bekendtgørelser, domspraksis samt Landsskatterettens og anden offentliggjort administrativ fast 

praksis, når denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.102 

 

Ud over reglerne i SEL § 31 stk. 4 skal hæftelsesproblematikken i SEL § 31 stk. 6 vedrørende 

udnyttelse af underskud også diskuteres. Ifølge SEL § 31 stk. 6 skal det selskab som udnytter et 

andet koncernforbundet selskabs underskud, betale skatteværdien af underskuddet til det udnyttede 

selskab. Det skal senere i analysen diskuteres om en betaling for udnyttelse af underskud kan 

sidestilles med betaling af skatter og om der derfor sker hæftelsesovergang jf. SEL § 31 stk. 4. 

Spørgsmålet er altså hvem der hæfter, hvis det underskudsudnyttende selskab ikke kan betale 

godtgørelse til det udnyttede selskab. Problematikken opstår når et koncernselskab udnytter et andet 

koncernselskabs underskud og siden mister betalingsevne inden november det følgende år, hvor 

betalingen for underskudsudnyttelsen skal betales. 

 

En yderligere problemstilling som skal analyseres for at finde den eventuelle relevans vedrører, at 

nødlidende103 selskaber skal indgå i sambeskatningen, som følge af obligatorisk national 

sambeskatning. Som vi senere vil belyse er baggrunden for flere af de ovenstående cases og 

domme, at et koncernselskab er uden betalingsevne og at administrationsselskabet derfor hæfter for 

en række skattebetalinger eller koncerninterne fordringer. Findes der en reel problemstilling i loven 

som følge af den beskrevne situation må det vurderes, om konsekvensen ved loven svarer til 

betænkningerne og lovteksten. 

Omvendt må der også ses på de afledte positive konsekvenser for nødlidende selskabers 

obligatoriske deltagelse i sambeskatningen. Her tænkes specielt på muligheden for at modtage 

umiddelbar likviditet i form af skattekompensation som følge af andre koncernselskabers udnyttelse 

af et underskud. 

 

                                                 
102 SKM2009.105.SKAT 
103 Det skal gøres klart, at der med et nødlidende selskab ikke menes et selskab som er konkurs, men snarere et selskab 
som f.eks. har likviditetsmæssige problemer. 
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Som følge af ét selskabs forpligtelse til at godtgøre for underskudsudnyttelse i et andet 

koncernforbundet selskab jf. SEL § 31 stk. 6, 1. pkt. og 3. pkt., er eventuelle minoritetsaktionærer 

beskyttede fra økonomisk udnyttelse af majoritetsaktionærer. Der er altså fra lovgivers side forsøgt 

at skabe en sikkerhed for mindretallet i et sambeskattet selskab i forhold til udnyttelsen af 

underskud. 

 

SKAT har i styresignal SKAT2009.759.SKM ikke nævnt minoritetsaktionærernes reststilling i 

spørgsmålet om hæftelse. Eventuelle minoritetsaktionærer vil kunne havne i en situation, hvor de 

vil mærke negative konsekvenser af hæftelsesreglerne, hvis et selskab i sambeskatningskredsen har 

likviditetsmæssige problemer. Denne problemstilling vil blive belyst i analysen og vi vil bl.a. 

vurdere, om det på baggrund af mangelfuld lovmæssig behandling er op til praksis, at bestemme 

retstilstanden på området. 

 

For at få overblik over betalingsstrømmene mellem SKAT, administrationsselskabet og 

datterselskabet henvises til nedenstående figur:104 

 

Koncerninterne 
transaktioner   
Fra datterselskab til 
administrationsselskab Indkomstskat 
  Restskat 
  Ordinær og frivillig acontoskat 
  Restskattetillæg 

  
Godtgørelse for udnyttelse af 
underskud 

Fra administrationsselskab til 
datterselskab Rentegodtgørelse 
  Overskydende skat 

  
Godtgørelse for udnyttelse af 
underskud 

Mellem koncernselskaber 
Evt. godtgørelse for udnyttelse af 
underskud 

Koncerneksterne 
transaktioner   
Fra administrationsselskab til 
SKAT Indkomstskat 
  Restskat 
  Ordinær og frivillig acontoskat 

                                                 
104 Nyhegn-Eriksen et. al, 2007: Sambeskatning: Hvem hæfter, når det går galt? 
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  Restskattetillæg 
  Morarenter 
Fra SKAT til 
administrationsselskab Rentegodtgørelse 
  Overskydende skat 

 

Transaktionerne som er i vist i figuren, er for de flestes vedkommende omfattet af reglerne om 

hæftelse i sambeskatningskredsen. 

 

I vurderingen og analysen af de enkelte cases og domsafsigelser skal retskildehierarkiet tages i 

betragtning. Specielt gælder det, at en lov som vedrører en speciel situation, skal gå forud for en 

generel lov, som vedrører samme område. Dette kendes også som lex specialis. Som beskrevet i 

indledningen kan der opstå konflikter mellem valget af en ældre speciallov og en nyere almindelig 

lov. Her er det især vigtigt at gennemgå forarbejderne til den nyere lov og prøve at tolke på de 

bagvedliggende intentioner. Det beror selvfølgelig altid på en konkret vurdering af lovene, 

forarbejderne og den enkelte situation, hvordan tvisten skal løses. 

 

Vi vil senere i analysen inddrage forarbejderne til de nugældende sambeskatningsregler 

(Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010), da vi mener, at de bagvedliggende tanker og 

meninger med loven er af stor betydning i tilfælde, hvor den umiddelbare retstilstand synes uklar. 

Desuden vil det jævnfør ovenstående være vigtigt, at kende forarbejderne i forhold til forståelsen af 

samspillet mellem ny og ældre lov samt eventuelle specielle regler. 

 
 

4.7.1 Tilbagebetaling af acontoskatter 
 

Som nævnt i ovenstående indledning vil et af vores fokuspunkter være situationer, hvor et selskab i 

sambeskatningskredsen bliver erklæret konkurs efter at have været sambeskattet tidligere år. I disse 

situationer kan der eksempelvis opstå tvivl om hvorvidt en acontoskattebetaling fra moderselskabet 

til SKAT er betalt på vegne af moderselskabet selv eller på vegne af den samlede koncern. Til at 

belyse denne problemstilling har vi nedenfor opstillet en case. Efter at have belyst casen vil vi 

vurdere lovgrundlaget, beslægtede afgørelser mv. i et forsøg på at klarlægge retstilstanden. 
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I eksemplet er et holdingselskab sambeskattet med Datter 1 og Datter 2. Holding er jf. SEL § 31 stk. 

4 1. pkt. udpeget som administrationsselskab i kraft at dets status som ultimativt moderselskab. 

Holdingselskabet har 20. marts og 20. november år 1 indbetalt acontoskat på i alt 100.000 kr. De 

øvrige koncernselskaber betaler ikke deres andel af acontoskatten. 

Datter 1 udtræder primo år 2 af sambeskatningen som følge af konkurs. Senere i år 2 udskrives 

selskabernes samlede årsopgørelse for år 1: 

 

Som det ses af årsopgørelsen for år 1 har holdingselskabet haft en 

negativ indkomst mens Datter 1 har haft en positiv indkomst på 

1.200.000 kr.  

Problemstillingen i denne situation er således, at Holding har 

indbetalt lovpligtig acontoskat på vegne af koncernen, men har i 

kraft at sit underskud, ikke selv nytte af acontoskattebetalingen. 

Derimod har konkursboet efter Datter 1 gavn af betalingen da 

acontoskatten nedsætter kravet på restskattebetalingen for overskuddet i år 1. Spørgsmålet er derfor 

hvilken risiko Holding bliver pålagt i kraft af dets status som administrationsselskab, om Holding 

har ret til tilbagebetaling af acontoskatten eller om Holding skal nedsætte krav om betaling af 

acontoskatten fra konkursboet efter Datter 1. 

 

 

Årsopgørelse År 1 

Holding        ‐200.000  

Datter 1      1.200.000  

Datter 2  0 

Skat         250.000  

Acontoskat         100.000  

Skyldig skat         150.000  
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Generelt om hæftelse for betaling af skatter mv. mellem SKAT, administrationsselskabet og et 

koncernselskab må henvises til teoriafsnittet vedrørende hæftelse. Her fremgår det, jf. SEL § 31 stk. 

4 9. pkt., at: ”Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter kun for den del af indkomstskatten, 

acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som 

fordeles til selskabet.” Som det ligeledes er beskrevet i teorien jf. bl.a. SKATs styresignal 

SKM2009.759.SKAT fremgår det, at når administrationsselskabet modtager betaling fra de øvrige 

selskaber til betaling af indkomstskatten m.v., overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor. 

Administrationsselskabet overtager således hæftelsen for den samlede indkomstskat mv. over for 

skattemyndighederne, og SKAT kan derfor søge sig fyldestgjort for den sambeskattede koncerns 

samlede indkomstskat mv. hos administrationsselskabet. Samtidig forpligter datterselskaber sig jf. 

SEL §31 stk. 6 2. pkt. til, at betale et beløb svarende til det beløb som administrationsselskabet på 

vegne af datterselskabet har indbetalt til SKAT. 

 

I forarbejderne til ”Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove” (2004/2 

LSF 121) findes i en række afsnit betænkninger til den nugældende SEL § 31 stk. 4 og stk. 6. 

Specielt betænkningerne i forhold til hæftelse mellem de sambeskattede selskaber og forholdet 

mellem hovedaktionærerne og minoritetsaktionærerne i sambeskatningskredsen. I L153 hæftede 

alle selskaber i sambeskatningskredsen solidarisk. I forarbejdet til den nugældende lov vurderes det, 

at: ”... formålet med en generel solidarisk hæftelse ikke står mål med ulempen i form af usikkerhed 

om den økonomiske påvirkning af de sambeskattede selskaber set i sammenhæng med den 

foreslåede koncerndefinition og obligatorisk nationale sambeskatning. Der henvises til forslaget til 

selskabsskattelovens § 31, stk. 4.” Ligeledes nævnes det, at: ”Indførelsen af obligatorisk national 

sambeskatning indebærer, at koncernen automatisk får den økonomiske fordel, som det er at kunne 

udligne skattemæssigt overskud og underskud mellem selskaberne i koncernen. Der er ingen 

økonomisk ulempe ved sambeskatningen, da den generelle solidariske hæftelse for de 

sambeskattede selskabers skatter ikke foreslås videreført.” 

Sammenfattende om de to citater fra forarbejderne til den nugældende lov kan siges, at der klart 

lægges op til, at de nye initiativer skal mindske risikoen for uforudsete og pludselige økonomiske 

krav på baggrund af en fjernelse af den solidariske hæftelse. Som det også ses af SEL § 31 stk. 4 

ovenfor, hæfter hver enkelt selskab selvstændigt overfor SKAT, indtil skatten er betalt til 

administrationsselskabet. 
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I forhold til eksemplet illustreret ved figuren ovenfor findes 2 afgørelser fra landsskatteretten, som 

kan inddrages i en vurdering af retstilstanden på området og i den konkrete case. 

SKM2009.460.LSR og SKM2010.185.LSR omhandler begge situationer, hvor et 

administrationsselskab har indbetalt acontoskat på vegne af hele sambeskatningskredsen. Ligeledes 

har et datterselskab i begge sager haft en positiv indkomst i år 1, for efterfølgende at miste 

betalingsevnen. Sagerne minder også om hinanden ud fra betragtningen om, at 

administrationsselskabet ikke er blevet kompenseret økonomisk af datterselskabet som følge af 

acontoskattebetalingen på vegne af datterselskabet og resten af koncernen. 

Det er blevet afgjort og stadfæstet af landsskatteretten at administrationsselskaberne i begge sager 

ikke har ret til at få tilbagebetalt allerede indbetalt acontoskat. Dette på trods af, at 

administrationsselskaberne, som loven foreskriver jf. SEL § 31 stk. 4 7. pkt., har indbetalt 

acontoskat på vegne af hele koncernen, og at et datterselskab, som har en positiv indkomst i året for 

acontoskatteindbetalingerne, ikke har betalt sin andel af skatten til administrationsselskabet. 

 

SKM2009.460. LSR blev stadfæstet i Landsskatteretten med sætningen: ”Administrationsselskabet 

har således ved betalingen af den i 2006 betalte acontoskat vedrørende det danske datterselskab 

erhvervet en fordring på datterselskabet på et beløb svarende til den del af den betalte acontoskat, 

der kan henføres til datterselskabet.” SKM2010.185.LSR kommer med samme konklusion med 

henvisning til domspraksis i SKM2009.460.LSR. 

 

I SKM2009.460.LSR påpeger SKAT, og senere Landsskatteretten, at datterselskabet, for 

tidspunktet for administrationsselskabets indbetaling af acontoskatter, som udgangspunkt var fuldt 

betalingsdygtig og derfor på dette tidspunkt godt kunne have opfyldt sin betalingsforpligtigelse 

overfor administrationsselskabet.  

Landskatteretten argumenterer desuden for, at datterselskabet jf. SEL § 31 stk. 6 5. pkt. er forpligtet 

til betaling af et beløb svarende til den betalte indkomstskat til administrationsselskabet. Det 

understreges derfor, at det er SKAT uvedkommende om der er interne krav mellem 

administrationsselskabet og datterselskabet som følge af acontoskattebetalinger. 

Administrationsselskabet skal derfor rette krav mod konkursboet efter datterselskabet. Ud over 

ovenstående argumentation er SKAT i SKM2010.185.LSR af den opfattelse, at datterselskabet, ud 

fra de generelle hæftelsesregler i sambeskatningen, i perioden omkring acontoskattebetalingen 

burde have påtaget sig betalingsforpligtelsen af sin andel af acontoskatten. Da dette ikke er sket 
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bliver administrationsselskabet heller ikke honoreret for den indbetalte acontoskat. Slutteligt siger 

Landsskatteretten, med henvisning til SEL § 31 stk. 4, at: ”Administrationsselskabet forestår 

indbetalingen af den samlede indkomstskat. Dette gælder også restskat, tillæg og renter. Told- og 

skatteforvaltningen kan med frigørende virkning udbetale overskydende skat og godtgørelse til 

administrationsselskabet. Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter kun for den del af 

indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af 

indkomsten, som fordeles til selskabet. Når administrationsselskabet modtager betaling efter stk. 6 

til betaling af indkomstskatten m.v., overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor.” Med 

denne henvisning argumenteres der igen for, at der på tidspunktet for betalingen af acontoskatterne 

er opstået en fiktiv fordring mellem administrationsselskabet og datterselskabet, og at dette 

mellemværende mellem selskaberne er uvedkommende for SKAT. 

 

I SKM2009.460.LSR bruger selskabet ligeledes SEL § 31 stk. 4, som argumentation for at 

hæftelsen ikke er overgået fra datterselskabet til administrationsselskabet. Det siges, at SEL § 31 

stk. 4 må føre til, at: ”... overførsel mellem administrationsselskabet og SKAT skal betragtes som 

hidrørende fra administrationsselskabets egen aktivitet og administrationsselskabets egne midler, 

indtil administrationsselskabet har fået midler tilført fra datterselskabet til betaling af skatterne.” I 

SKM2009.460.LSR bliver SEL § 31 stk. 4 også inddraget af det påklagede selskab. Her bliver der 

med baggrund i 11. pkt. argumenteret for, at det enkelte datterselskab hæfter for acontoskatter, 

indkomstskatte mv. indtil disse er indbetalt til administrationsselskabet. Først herefter kan 

administrationsselskabet gøres ansvarlig overfor SKAT. Som det også er nævnt i indledningen til 

denne sag, har der ikke været nogen former for betaling af indkomstskatter mellem datterselskabet 

og administrationsselskabet. Selskabet mener derfor ikke, at SKAT ”... med hjemmel i 

sambeskatningsreglerne kan lade andre af de deltagende selskaber i sambeskatningen hæfte for 

skatten i datterselskabet.” 

Det påklagede selskab mener, at SKAT i SKM2009.185.LSR uden lovhjemmel har anlagt den 

betragtning, at hæftelsen for skatter mv. ikke overgår ved en reel betaling. I stedet overgår hæftelsen 

på det tidspunkt hvor betalingen jf. SEL § 31 stk. 6 5. pkt. skulle være fundet sted, uanset om 

datterselskabet har betalt eller ej og uanset om datterselskabet har midler til at betale eller ej. 

Slutteligt påpeger det påklagede selskab i SKM2010.185.LSR, at det ikke har haft nogen 

indflydelse på beregningen af de opkrævede acontoskatter og at det ikke har haft nogen mulighed 

for, at opgøre beløbet som kunne henføres til datterselskabet. Derfor var det heller ikke muligt at 
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opgøre størrelsen på fordringerne mod datterselskabet, som ifølge Landsskatteretten er opstået på 

tidspunktet for betaling af acontoskatterne. 

 

Det er tydeligt at SKAT og Landsskatteretten, i de to ovenstående sager, har medvirket til at skabe 

en klar retspraksis på området omkring hæftelse for betaling af acontoskatter. Om denne retspraksis 

svarer til en retfærdig fortolkning af lovteksten ud fra et objektivt perspektiv, må i det nedenstående 

analyseres. I situationen, som er vist ved ovenstående illustration, er der nogle helt klare objektive 

antagelser om, at SEL § 31 stk. 4 og stk. 6, skal benyttes til bestemmelsen af betalingsforpligtelser 

og hæftelse mellem parterne. Dette er både SKAT, Landsskatteretten og de to påklagede selskaber 

også enige om jf. ovenstående afgørelser.  

Men her slutter enigheden også. SKAT har i deres gamle styresignal SKM2008.955.SKAT, som var 

gældende ved domsafsigelse af SKM2009.460.LSR udtalt at: ”… hæftelsen overgår dog til 

administrationsselskabet, når dette har modtaget et beløb, der modsvarer de skatter, som vedrører 

det enkelte selskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 11. pkt., jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 6, 

5. pkt. Fra dette tidspunkt hæfter administrationsselskabet således for den samlede indkomst- og 

acontoskat i forhold til skattemyndighederne, og SKAT kan derfor søge sig fyldestgjort for den 

sambeskattede koncerns samlede indkomst- og acontoskat hos administrationsselskabet.” I det 

nugældende styresignal, som er beskrevet i teoriafsnittet Hæftelse, bliver der også klart lagt op til, at 

hæftelsesovergangen først sker ved en reel betaling fra datterselskabet til administrationsselskabet. 

Som det også er nævnt ovenfor, er styresignalerne fra SKAT kun direkte bindende for de interne 

ansatte i SKAT. Desuden kan den enkelte borger støtte ret på befalingerne i styresignalet, så længe 

det ikke er i strid med andre love eller regler. Der bliver hverken i styresignalet eller i lovteksten til 

SEL § 31 stk. 4 og stk. 6 beskrevet, at hæftelsesovergangen sker i det øjeblik hvor betalingen fra 

datterselskabet til administrationsselskabet burde være sket. I stedet står det klart i SEL § 31 stk. 4 

11. pkt., at: ” Når administrationsselskabet modtager betaling efter stk. 6 til betaling af 

indkomstskatten m.v., overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor.” Det samme er 

beskrevet i styresignalet SKM2009.759.SKAT. Der er altså ikke umiddelbart nogen retskilde, som 

anviser SKATs og Landsskatterettens holdning til det omtalte hæftelsesforhold. Der må derfor ses i 

forarbejderne til den nugældende lov og ud fra disse vurdere, om der uden for selve lovteksten kan 

være antydninger om, at hæftelsesovergangen kan ske på tidspunktet for betaling. Altså om der er 

sket en hæftelsesovergang uden at der reelt er sket en betaling – f.eks. via en indbyrdes 

mellemregningskonto. Før 2005 hæftede selskaberne i sambeskatningen solidarisk for skatter mv. 
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Man har dog ændret dette, så det enkelte sambeskattede selskab kun hæfter for sin del af skatten, da 

det vurderes, at formålet med en generel solidarisk hæftelse ikke står mål med ulempen i form af 

usikkerhed om den økonomiske påvirkning af de sambeskattede selskaber set i sammenhæng med 

den foreslåede koncerndefinition og obligatorisk nationale sambeskatning.105 Det bliver også slået 

fast, at der ingen økonomisk ulempe er ved sambeskatningen, da den generelle solidariske hæftelse 

for de sambeskattede selskabers skatter ikke foreslås videreført.106 

 

Når den opstillede case, forarbejderne og de 2 konkrete sager med SKATs, Landsskatterettens og 

påklagedes argumentation tages i betragtning, kan der konstateres en stor forskel i fortolkningen af 

SEL § 31 stk. 4. Som det både er formuleret direkte i loven, gennem forklaringer i forarbejderne og 

ved SKATs styresignal SKM2009.759.SKAT findes der ingen hjemmel til antagelsen om, at 

hæftelsen overgår fra datterselskabet til administrationsselskabet på tidspunktet for rettidig betaling 

i stedet for tidspunktet for den reelle betaling. Landsskatterettens afgørelse og dens kommentar om, 

at administrationsselskabet har erhvervet en fordring mod datterselskabet, synes også uden 

lovhjemmel. 

 

Den nøjagtige ordrette fortolkning af SEL § 31 stk. 4: ”Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter 

kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører 

den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Når administrationsselskabet modtager betaling 

efter stk. 6 til betaling af indkomstskatten m.v., overtager administrationsselskabet hæftelsen 

herfor.” må føre til, at en overførsel mellem administrationsselskabet og SKAT skal betragtes som 

være vedrørende administrationsselskabets egen aktivitet og administrationsselskabets egne midler. 

Dette fortsætter indtil administrationsselskabet har fået tilført midler fra datterselskabet til betaling 

af skatterne.  

 

Det må på baggrund af ovenstående argumentation konstateres, at lovgiver ikke direkte har taget 

stilling til den konkrete situation. Lovgiver har dog slået fast, at sambeskatning ikke skal føre til 

øget økonomisk risiko for administrationsselskabet. Det kan derfor påvises, at SKAT og 

Landsskatteretten har valgt at fortolke loven således, så administrationsselskabet i visse situationer 

er pålagt solidarisk hæftelse overfor andre koncernforbundene datterselskaber - også selvom dette 

går mod de oprindelige tanker i forarbejderne til lovteksten. 
                                                 
105 2004/2 LSF 121, bilag 1 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. 
106 2004/2 LSF 121, bilag 1 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. 
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Man kan sige, at Landsskatteretten indirekte har give administrationsselskaberne tilskyndelse til 

ikke at efterleve reglerne i SEL § 31 stk. 4 7. pkt. om indbetaling af acontoskatter. På baggrund af 

afgørelserne vil administrationsselskaber som vælger ikke at indbetale acontoskatter efter SEL § 31 

stk. 4 7. pkt., være fri for hæftelsesrisikoen, som kan opstå ved acontoskattebetalinger på vegne af 

koncernen. Dette skyldes, at det må være sikkert at skyldige acontoskatter på vegne af koncernen i 

denne situation ikke kan blive opkrævet hos administrationsselskabet. 

 

Ejerstrukturen i administrationsselskabet kan bestå af flere forskellige aktionærer med 

forskelligartede interesser. Derfor er det også vigtigt at lovgiver, er opmærksom på forholdet 

mellem majoritetsaktionæren og eventuelle minoritetsaktionærer. Lovgiver har i reglerne omkring 

underskudsudnyttelse og underskudsgodtgørelse skrevet følgende i forarbejderne til 

Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010: ”De foreslåede fordelingsregler sikrer, at 

eventuelle mindretalsaktionærer i et koncernforbundet selskab ikke stilles mindre gunstigt som følge 

af, at underskud i selskabet modregnes i positiv indkomst i et andet selskab, hvor 

mindretalsaktionærerne ikke har økonomiske interesser.” Det bliver hermed konstateret, at man fra 

lovgivers side ønsker, at beskytte minoritetsaktionærer mod eventuelle beslutningerne taget af 

majoritetsaktionærerne. Selvom det ikke er beskrevet andre steder må det antages, at lovgiver 

generelt ønsker at beskytte minoritetsaktionærer i sambeskatningen og ikke kun i situationen citeret 

ovenfor. Som nævnt i indledningen til dette afsnit har man fra SKATs side ikke valgt at tydeliggøre 

minoritetsaktionærernes retsstilling i styresignalet SKM2009.460.SKAT vedrørende sambeskatning 

og hæftelse, hvilket, på baggrund af ovenstående analyse, kan konstateres at være til skade for 

disse.  

Minoritetsaktionæren kan på lige fod med resten af aktionærkredsen blive pålagt ovenfor beskrevne 

økonomiske krav, også selvom minoritetsaktionærerne har været uden nogen form for indflydelse 

på de beslutninger, som har medvirket til den øgede økonomiske eksponering. Den reelle 

problemstilling for minoritetsaktionæren ligger altså i, at man som minoritetsaktionær ikke har 

bestemmende indflydelse på beslutningsprocessen, og at man ikke er informeret om alle aspekter i 

virksomheden – f.eks. den fulde koncernstruktur mv. Derfor kan der også opstå uforudsete 

økonomiske krav, som i nedenstående illustration. 
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Her ejer A og B tilsammen 100 % af Moder. Moder er sambeskattet med Datter 1 og Datter 2. 

Datter 2 er ejet med 60 % af Moder og 40 % af B. Alt andet lige må B have en større interesse for 

aktiviteterne i Datter 2, da B direkte og indirekte ejer 88 % af Datter 2. Opstår en situation magen til 

den ovenfor analyserede problemstilling medfører det, at Moder, og dermed også 

minoritetsaktionæren A, hæfter for skyldig skat af Datter 2’s indkomst. Herved betaler A for 20% af 

Datter 2’s skat selvom A’s reelle ejerandel af Datter 2 er langt mindre. En videreførelse af denne 

fortolkningsmåde vil, ud over en genindførsel af solidarisk hæftelse i visse situationer, også betyde 

en svækkelse af minoritetsaktionærens retsstilling. 
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4.7.2 Hæftelsesforholdet ved skatteligning 
Også i denne case er udgangspunktet, at et selskab i sambeskatningskredsen først er i normal drift 

for senere, at miste dets betalingsevne og blive erklæret konkurs. Situationen kan igen illustreres i 

nedenstående illustration: 

 

 

 

Ovenfor ses en illustration af afgørelsen SKM2010.829.LSR omhandlende hæftelse for betaling af 

restskat i en sambeskatning, opstået som følge af forhøjelse af den skattepligtige indkomst for to 

underskudsgivende datterselskaber, hvorved underskuddet reduceres. 

Holding 1 A/S var i indkomstårene 2007 og 2008 sambeskattet med datterselskaberne H2 A/S og 

H3 ApS. H2 A/S udtrådte dog af sambeskatningen fra indkomståret 2009 som følge af konkurs i 

samme år. I 2007 havde H2 A/S et skattepligtigt underskud på 7.628.095 kr. og H3 ApS et 

skattepligtigt underskud på 4.044.992 kr. som begge blev udnyttet fuldt ud af H1 Holding A/S. 

20. november 2008 indbetalte H1 Holding A/S skat samtidig med, at de to datterselskaber blev  

godtgjort økonomisk via mellemregningskontoen som følge af H1 Holding A/S’s 

underskudsudnyttelse. I oktober 2009 valgte SKAT at ændre årsopgørelsen fra 2007 for koncernen 

således, at H2 A/S får reduceret sit underskud med 1.427.634 kr. og, at H3 ApS får reduceret sit 

underskud med 2.484.750 kr. Som konsekvens af dette fremsendte SKAT et krav mod H1 Holding 

A/S, som følge af dets status som administrationsselskab, på et beløb svarende til skatteværdien af 

den forhøjede indkomst for de to datterselskaber. H1 Holding A/S mener ikke, at det skal betale for 

datterselskabernes forhøjelse af indkomsten, og mener heller ikke, at det skal betale på vegne af 

datterselskaberne, da H2 A/S er under konkurs og H3 ApS ikke er betalingsdygtig. 
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Som det også er beskrevet i afgørelserne SKM2009.460.LSR og SKM2010.185.LSR må 

lovhjemmelen vedrørende hæftelsen for betaling af skatter mv. mellem SKAT, 

administrationsselskabet og koncernens datterselskaber, findes i SEL § 31 stk. 4. Her angives det at: 

”Hvert enkelt sambeskattet selskab kun hæfter for den del af indkomstskatten, acontoskatten og 

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

For at bruge lovteksten på ovenstående illustration må det antages, at også en skattebetaling på 

baggrund af en ny skatteansættelse, kan betragtes som en restskat. Derudover er det også vigtigt, at 

diskutere om betalingerne for underskudsudnyttelsen er foregået korrekt efter reglerne i SEL § 31 

stk. 6, som bestemmer, at: ” Ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder i 

Danmark skal administrationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb 

til det udnyttede underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling efter § 30. Danske selskaber 

og faste driftssteder i Danmark, som udnytter underskud i danske selskaber eller faste driftssteder i 

Danmark, skal forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb svarende til 

skatteværdien af underskudsudnyttelsen. Betalingsforpligtelserne efter 1. og 2. pkt. kan undlades, 

hvis et andet koncernselskab, jf. § 31 C, betaler underskudsselskabet for underskudsudnyttelsen.” 

Det gøres altså klart i loven, at administrationsselskabet eller koncernforbundene selskaber er 

forpligtigede til at betale for udnyttelse af andre koncernselskabers skattepligtige underskud. 

 

SKAT har i dets argumentation mod H1 Holding A/S støttet ret på ovennævnte paragraf i SEL § 31 

stk. 4, hvoraf det udledes, at SKAT kan søge dig fyldestgjort gennem H1 Holding A/S. Desuden 

henviser SKAT til SEL § 31 stk. 2 og udleder derved, at underskudsgivende selskaber aldrig kan 

hæfte overfor SKAT for årets skattebetalinger. SKAT kan hermed, både med baggrund i SEL § 31 

stk. 4 og SEL §31, stk. 2, gøre sit krav gældende mod H1 Holding A/S. Det er SKATs opfattelse, at 

H1 Holding A/S som administrationsselskab har overtaget koncernens hæftelser overfor 

skattemyndighederne og at denne hæftelse ikke ophører på tidspunktet for administrationsselskabets 

skatteindbetalinger. Desuden mener SKAT, at det er et koncerninternt mellemliggende, og derfor 

SKAT uvedkommende, at H1 Holding må gøre krav mod H3 ApS og konkursboet efter H2 A/S for 

at blive kompenseret økonomisk for SKATs krav.  

 

Ligesom SKAT tager klager også udgangspunkt i SEL § 31 stk. 4 i sin argumentation for fritagelse 

for hæftelse af skyldig restskat. Det er H1 Holding A/S’s holdning, at SKAT må gøre sine krav 

gældende overfor H3 ApS og til konkursboet efter H2 A/S. Der henvises til styresignalet 
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SKM2009.759.SKAT, som jf. tidligere kun er juridisk bindende overfor SKATs interne 

medarbejdere. Her fremgår det, ligesom i SEL § 31 stk. 4, at hver enkelt selskab kun hæfter for den 

del af indkomstskatten mv., som kan henføres til selskabet. Desuden fremgår det af styresignalet, at: 

”Når administrationsselskabet har indbetalt den sambeskattede koncerns samlede indkomst- og 

acontoskat m.v. til SKAT, vil administrationsselskabet være frigjort for yderligere hæftelse.” Når 

SKAT efterfølgende vælger, at forhøje dele af koncernens indkomst, må de enkelte selskaber derfor 

hæfte for beløbet indtil dette er indbetalt til administrationsselskabet, som derefter overtager 

hæftelsen. Udover ovenstående citat fra styresignalet må dette skyldes, at den seneste 

skatteansættelse er et udtryk for en ny restskat, som det enkelte selskab hæfter for. Som et 

afsluttende argument henviser repræsentanten for H1 Holding A/S til forarbejderne107, der beskriver 

at; ”Det vurderes, at formålet med en generel solidarisk hæftelse ikke står mål med ulempen i form 

af usikkerhed om den økonomiske påvirkning af de sambeskattede selskaber…” og ”Der er ingen 

økonomisk ulempe ved sambeskatningen, da den generelle solidariske hæftelse for de 

sambeskattede selskabers skatter ikke foreslås videreført.” Endnu engang må det slås fast, at 

formålet med indførelsen af national sambeskatning ikke har været at pålægge 

administrationsselskabet øget økonomisk risiko eller på anden måde skabe usikkerhed om det 

økonomiske fundament for administrationsselskabet eller koncernen generelt. Betegnelsen 

”administrationsselskab” må derfor dække over et selskab, som administrerer skatteind- og 

udbetalinger og derudover er fritaget for yderligere økonomiske byrder.   

 

Som det også er beskrevet i teoriafsnittet Hæftelse er datterselskabets betaling af indkomstskatter 

mv. til administrationsselskabet afgørende for overgangen af hæftelsen og for overgangen af 

betalingsforpligtelsen over for SKAT. Desuden kommenteres det, med udgangspunkt i SEL § 31 

stk. 4 i artiklen ”Sambeskatning: Hvem hæfter, når det går galt?”: ”Hvis det efterfølgende viser sig, 

at et eller flere af de sambeskattede selskaber har betalt for lidt i skat, fx i forbindelse med en 

skatterevision, gælder der, for så vidt angår restskat mv. at hver enkelt selskab hæfter for den del af 

restskatten, som vedrører den del af indkomsten, som fordeles til det enkelte selskab.” Det kan 

derfor konstateres, at hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter for sin del af skatten indtil denne er 

betalt til administrationsselskabet. Når administrationsselskabet har betalt dets forpligtelser til 

SKAT, er administrationsselskabet også fritaget fra yderligere forpligtelser. Hvis der senere opstår 

                                                 
107 2004/2 LSF 121 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. 



92 
 

yderligere forpligtelser i form af skattebetalinger, skal disse derfor henføres til det enkelte selskab, 

indtil selskabet videregiver forpligtelsen til administrationsselskabet i form af en betaling. 

I forarbejderne 2004/2 LSF 121 bliver der lagt vægt på, at koncernen opnår en klar økonomisk 

fordel og en samtidig minimering af de økonomiske ulemper ved indførelse af de nugældende 

sambeskatningsregler. Det beskrives direkte i forarbejderne: ”Indførelsen af obligatorisk national 

sambeskatning indebærer, at koncernen automatisk får den økonomiske fordel, som det er at kunne 

udligne skattemæssigt overskud og underskud mellem selskaberne i koncernen. Der er ingen 

økonomisk ulempe ved sambeskatningen, da den generelle solidariske hæftelse for de 

sambeskattede selskabers skatter ikke foreslås videreført.” Her bliver det altså klart beskrevet, at 

formålet med loven ikke har været at tilføre øget grad af usikkerhed for den samlede koncerns 

økonomiske forhold. Dette er blevet sikret ved, at afskaffe den solidariske hæftelse mellem de 

koncernforbundende selskaber. 

Hele sagen drejer som om betaling af skatteværdien af det beløb, som datterselskabernes indkomst 

er blevet forhøjet med. Der er flere gange i ovenstående analyse blevet henvist til SEL § 31 stk. 6, 

der beskriver reglerne ved underskudsudnyttelse. Her bliver ordet betalingsforpligtelse brugt. 

Administrationsselskabet har en betalingsforpligtelse overfor det eller de datterselskaber hvis 

eventuelle underskud udnyttes. Som det klart er beskrevet ovenfor, jf. sagens oplysninger i 

SKM2010.829.LSR, har H1 Holding A/S overholdt denne forpligtelse fuldt ud. Dette skyldes, at 

den skattemæssige værdi af underskuddet blev overført til datterselskaberne samtidig med, at H1 

Holding A/S afregnede koncernens samlede skattebetalinger overfor SKAT. Det må derfor 

konkluderes, at der er sket korrekt betaling for underskudsudnyttelsen jf. SEL § 31 stk. 6. Denne 

hændelse bliver der ikke taget nøjagtig stilling til i SEL § 31 stk. 6. Dog er det blevet gjort klart 

gennem citater fra forarbejderne, at selskaber i en sambeskatning ikke bliver stillet økonomisk 

dårligere eller mere usikkert som følge af sambeskatningen. Med baggrund i dette må det være op 

til SKAT og Landsskatteretten, at afgøre hæftelsesproblematikken ud fra en objektiv fortolkning af 

reglerne. I SKATs og Landsskatterettens afgørelse bliver H1 Holding A/S gjort ansvarlig for 

betaling af skatteværdien af H2 A/S’s og H3 ApS’s forhøjede indkomst. Samtidig nævner SKAT i 

afgørelsen, at H1 Holding A/S efter betaling af restskatten, efterfølgende har et krav mod 

datterselskaberne svarende til skatteværdien af den forhøjede indkomst. Ved gennemgang af de 

relevante paragraffer, SEL § 31 stk. 4 og 6, samt styresignalet SKM2009.759.SKAT, findes der 

ikke hjemmel til at SKAT kan søge sig fyldestgjort hos administrationsselskabet for restskatter, som 

vedrører datterselskaber i koncernen. At SKAT alligevel gør krav mod administrationsselskabet og 
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derefter henviser til, at administrationsselskabet kan gøre krav på beløbet hos datterselskaberne, kan 

skabe spekulationer om, at SKAT søger sig fyldestgjort hos det selskab som har betalingsevnen, 

frem for at rette krav mod rette selskab i koncernen. SKAT har netop accepteret, at der foreligger et 

krav fra administrationsselskabet mod datterselskaberne. Derfor accepterer SKAT også, at det i 

sidste ende er H2 A/S og H3 ApS som skal betale. Dette kan udledes med baggrund i teoriafsnittet 

Hæftelse. Her bliver det beskrevet, at hvis SKAT har krav mod et konkursramt selskab, skal det 

anmeldes til konkursboet som et simpelt krav jf. KL § 97. Dette betyder i praksis, at SKAT i mange 

tilfælde ikke vil være i stand til, at blive fyldestgjort for manglende indbetaling af skatter og 

afgifter. 

Afgørelsen SKM2010.829.LSR vil skabe utilsigtede fordele for nogle aktionærer og være til ugunst 

for andre aktionærer. Som ovenfor nævnt skal SKAT jf. styresignalet SKM2009.759.SKAT, rette 

simple krav mod konkursboet som § 97 krav. Ved at SKAT vælger, at rette kravet mod 

administrationsselskabet, opnår SKAT en klar fordel frem for øvrige simple kreditorer, som også 

har § 97 krav rettet mod H2 A/S.  

 

SEL § 31 stk. 6 er en beskyttelse mod minoritetsaktionærer i sambeskatningskredsen. At 

administrationsselskabet er forpligtet til betaling for eventuel underskudsudnyttelse sikrer, at 

minoritetsaktionærer i datterselskabet bliver godtgjort økonomisk. Hvis denne regel ikke var 

tilstede, kunne majoritetsaktionærer i sambeskatningen udnytte deres indflydelse til, at flytte kapital 

fra delvist ejede datterselskaber til et helejet administrationsselskab/moderselskab. Dette ses også af 

forarbejderne 2004/2 LSF 121, hvor følgende bliver beskrevet: ”Af hensyn til eventuelle 

minoritetsaktionærer og kreditorer i de underskudsgivende danske selskaber foreslås det endvidere, 

at administrationsselskabet ved udnyttelse af underskud i danske selskaber skal forpligte sig til 

betaling af et beløb til underskudsselskabet svarende til skatteværdien af det udnyttede underskud. 

Eftersom det ikke er administrationsselskabet, der har gavn af underskudsudnyttelsen, skal det 

danske selskab, som udnytter underskud, refundere betalingen over for administrationsselskabet.” 

Det er dog ingen steder blevet beskrevet om majoritetsaktionærer også skal beskyttes, hvis 

minoritetsaktionærer i samme selskab opnår pludselige utilsigtede fordele som følge af afgørelser 

fra f.eks. SKAT. I ovenstående afgørelse må det konstateres, at minoritetsaktionærerne i H3 ApS 

opnår en klar fordel frem for aktionærerne i H1 Holding A/S. Dette skyldes, at SKAT vælger at 

rette kravet mod H1 Holding A/S frem for H3 ApS, som ellers, både ifølge SEL § 31 stk. 4 og 

SKAT udtalelser i afgørelsen, er betalingspligtige af skatteværdien af deres forhøjede indkomst. 
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Landsskatterettens afgørelser skaber flere spørgsmål og nye problemstillinger end den giver 

konkrete svar. Forskellene og de vigtigste stridspunkter i argumentationerne i afgørelsen, 

omhandler fortolkningen af SEL § 31 stk. 4 og stk. 6 – altså om underskudsgivende selskaber kan 

hæfte for skattebetalinger og om administrationsselskabet kan blive skyldig af beløb som ikke 

direkte vedrører dets indkomst. Overordnet set giver det mening når SKAT argumenterer for, at 

underskudsgivende selskaber ikke kan hæfte for skattebetalinger, da selskaberne ikke har haft 

positiv indkomst. SEL § 31 stk. 4 siger netop, at et selskab kun hæfter for den del af indkomsten, 

som kan henføres til det enkelte selskab. Samtidig har de underskudsgivende selskaber modtaget 

korrekt kompensation efter SEL § 31 stk. 6. Derfor kan der også argumenteres for, at de 

underskudsgivende selskaber hæfter for yderligere restskat, der måtte blive rettet mod dem, da de 

allerede er kompenseret af administrationsselskabet for deres skattemæssige underskud. H2 A/S og 

H3 ApS er blevet kompenseret af H1 Holding A/S af deres oprindelige underskud og H1 Holding 

A/S har, som ovenfor beskrevet, et krav mod H2 A/S og H3 ApS. Dette krav kan enten 

tilbagebetales via en kontering på de indbyrdes mellemregningskonti eller omkvalificeres til et 

skattefrit koncerntilskud som defineret i SEL § 31 D. 

 

Det er af SKAT og senere Landsskatteretten blevet afgjort, at administrationsselskabet hæfter for 

skatten af den forhøjede indkomst. Når dette er tilfældet opstår der modsatrettede forhold mellem 

fortolkningen af loven og forarbejderne til samme lov. Forarbejderne beskriver klart, at meningen 

med loven ikke er, at administrationsselskabet skal hæfte for koncernselskabernes (rest)skat. Som 

ovenfor beskrevet skaber afgørelsen en situation, hvor en række interessenter i koncernen opnår en 

uforholdsmæssig fordel frem for andre. 

 

4.7.3 Hæftelse for underskudsudnyttelse – del 1 
Som beskrevet i indledningen til analyseafsnittet Hæftelse, har der siden national sambeskatning 

blev indført, været rig mulighed for at afprøve reglerne ved domstolene - både i høj- og 

lavkonjunkturer. På trods af dette findes stadig en række områder inden for 

hæftelsesproblematikken, som er uklare i forhold til gældende ret. Ovenfor har vi beskrevet og 

analyseret cases som er blevet afgjort ved Landsskatteretten. Nedenfor vil vi analysere 

problematikker i 2 fiktive cases, som på trods af deres enkelthed, hverken er klart defineret i loven 

eller blevet afprøvet hos SKAT eller ved Landsskatteretten.  
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I nedenstående koncern har Datter 1 et overskud på 100 i år 1 og Datter 2 har et underskud på 100 i 

år 1. Administrationsselskabets indkomst er neutral. Den samlede skat for koncernen er derfor 0. 

Underskudsfordelingen mellem koncernselskaberne sker i år 2 for tidspunktet for indlevering af 

selvangivelse. Som udgangspunkt står administrationsselskabet for fordelingen af underskuddet og 

underskudsgodtgørelsen i koncernen. Datter 1 skal derfor betale 25 til administrationsselskabet som 

Datter 2 derefter modtager.  

 

 

 

Inden betaling af de 25 til administrationsselskabet indtræder Datter 1 i konkurs og udgår dermed af 

sambeskatningen med virkning fra primo år 2, jf. SEL § 31 C stk. 8. Derved har Datter 1 hverken 

betalt skat til skattemyndighederne via administrationsselskabet eller kompenseret Datter 2 for 

udnyttelsen af dets underskud. Lovhjemlen til hæftelsen for skattebetalinger mellem sambeskattede 

koncernselskaber, skal findes i SEL § 31 stk. 6 som bestemmer: ”Ved udnyttelse af underskud i 

danske selskaber og faste driftssteder i Danmark skal administrationsselskabet forpligte sig til 

betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til den i § 17, stk. 1, nævnte procent 

(skatteværdien) af det udnyttede underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling efter § 30. 

Danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, som udnytter underskud i danske selskaber eller 

faste driftssteder i Danmark, skal forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb 

svarende til skatteværdien af underskudsudnyttelsen.” Da ét eller flere af koncernselskaberne har 

udnyttet et underskud i et andet koncernselskab, forpligtes administrationsselskabet altså til at 

godtgøre det underskudsudnyttede selskab med skatteværdien af underskuddet. Dette fører 

umiddelbart til, at administrationsselskabet alt andet lige hæfter for betalingen af 

underskudsudnyttelsen i ovenstående situation. SKAT har dog i styresignalet SKM2009.759.SKAT 
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skrevet følgende: ”Koncernen kan alternativt vælge at lade et andet koncernselskab betale D1 for 

brugen af D1's underskud. I så fald kan betalingen fra D2 til M for brug af D1's underskud også 

undlades. Det afgørende er, at D1 bliver kompenseret for underskudsudnyttelsen.”108 Desuden 

bliver det i SEL § 31 stk. 6 3. pkt. bestemt: ”Betalingsforpligtelserne efter 1. og 2. pkt. kan 

undlades, hvis et andet koncernselskab, jf. § 31 C, betaler underskudsselskabet for 

underskudsudnyttelsen.” SKAT og lovgiver har altså i sin fortolkning og beskrivelse af lovens 

anvendelse givet mulighed for, at betaling for underskudsudnyttelse ikke sker gennem 

administrationsselskabet, men direkte mellem under- og overskudsgivende datterselskaber. Derfor 

kan det også synes uklart, hvorvidt administrationsselskabet eller Datter 1, i den beskrevne case, 

hæfter for manglende betaling for underskudsudnyttelsen. Konkursboet efter Datter 1 kan 

argumentere for, at SEL § 31 stk. 6 bestemmer, at administrationsselskabet er forpligtigede til en 

betaling svarende til skatteværdien af underskuddet. Desuden kan der argumenteres for, at 

lovteksten ikke umiddelbart lægger op til, at lade datterselskaberne afregne mellemværende i 

forhold til skattebetalinger indbyrdes. 

Administrationsselskabet vil derimod kunne argumentere for, at der i lovteksten og i SKATs 

styresignal SKM2009.759.SKAT er åbnet op for, at betalingsstrømmene ikke som udgangspunkt 

behøver at gå gennem administrationsselskabet. Det er hverken i loven eller styresignalet defineret, 

hvilken metode, der anses som korrekt eller om betaling via administrationsselskabet f.eks. har 

forrang i forhold til direkte betaling mellem datterselskaberne. Dette kan afhjælpes via en skriftlig 

aftale mellem de koncernforbundende selskaber, som klart definerer betalingsstrømmene i 

sambeskatningen. En sådan aftale mellem de sambeskattede selskaber er dog ikke lovpligtig, og der 

vil derfor i praksis være risiko for, at ovenstående situation kan forekomme. 

 

Er selskaberne i koncernen 100 % ejede af moderselskabet, har hæftelsesproblematikken ikke en 

reel betydning for den samlede koncerns økonomiske situation. Samlet set har koncernen sparret 

skatten ved hjælp af underskudsudnyttelsen, og kompensationen for det skattemæssige underskud er 

derved kun en intern betalingsstrøm uden økonomisk betydning for dem samlede koncern. Det er 

for Datter 2 også uvæsentligt, om kravet for den skattemæssige udnyttelse svarende til 25, bliver 

betalt af Datter 1 eller administrationsselskabet. Datter 2 vil dog sandsynligvis rette kravet mod 

administrationsselskabet, da det er det eneste tilbageværende koncernselskab, som kan honorere 

dette. Administrationsselskabet vil mene, at konkursboet efter det underskudsudnyttende 

                                                 
108 Se Bilag 2 – Illustration og beskrivelse fra SKM2009.759.SKAT 
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datterselskab Datter 1 bør betale, på trods af at konkursboet givetvis ikke kan honorere betalingen. 

På trods af simpliciteten i ovennævnte case kan hæftelsesproblematikken ikke klart bestemmes – 

hverken ud fra lovteksten, tidligere afgørelser, bindende svar, eller forarbejderne til loven. At 

hæftelsesforholdet ikke har reel økonomisk betydning for den samlede koncern gælder kun i 

tilfælde, hvor ejerkredsen i koncernselskaberne er den samme og ikke indeholder 

minoritetsaktionærer. Udgøres Datter 2’s ejerkreds af en hovedaktionær (administrationsselskabet) 

samt én eller flere minoritetsaktionærer, vil disse minoritetsaktionærer have et klart incitament til at 

lade hæftelsen for betaling af underskudsudnyttelsen påhvile administrationsselskabet. Dette 

skyldes, at minoritetsaktionærerne i Datter 2 ikke har en andel i den samlede koncerns økonomiske 

værdier. Hvis konkursboet efter Datter 1 hæfter for kravet, vil Datter 2 sandsynligvis skulle afskrive 

fordringen og dermed tage tabet på 25. At minoritetsaktionærerne ikke er beskyttede viser endnu 

engang, at loven om national sambeskatning og i særdeleshed paragrafferne i SEL § 31 stk. 4 og 6 

er uklare i deres formulering. 

 

Som ovenfor nævnt er der både i lovteksten i SEL § 31 stk. 6 og i SKATs styresignal 

SKM2009.759.SKAT lagt op til, at både administrationsselskabet og det underskudsudnyttende 

selskab har betalingspligten og dermed hæfter for betalingen til det underskudsudnyttede 

koncernselskab. Selvom det ikke er klart defineret, kan en tolkning af SEL § 31 stk. 4 anvendes. 

SEL § 31 stk. 4 bestemmer: ”Ved national sambeskatning udpeges det øverste moderselskab, der 

deltager i sambeskatningen, som administrationsselskab i sambeskatningen… …Hvert enkelt 

sambeskattet selskab hæfter kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt 

tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Når 

administrationsselskabet modtager betaling efter stk. 6 til betaling af indkomstskatten m.v., 

overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor.” Ligeledes kan forarbejderne til 

Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010 benyttes til en nærmere bestemmelse af 

betalingsforpligtelsen i ovenstående skyldforhold: ”Af hensyn til eventuelle minoritetsaktionærer og 

kreditorer i de underskudsgivende danske selskaber foreslås det endvidere, at 

administrationsselskabet ved udnyttelse af underskud i danske selskaber skal forpligte sig til 

betaling af et beløb til underskudsselskabet svarende til skatteværdien af det udnyttede 

underskud…”. Derudover: ”De foreslåede fordelingsregler sikrer, at eventuelle 

mindretalsaktionærer i et koncernforbundet selskab ikke stilles mindre gunstigt som følge af, at 
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underskud i selskabet modregnes i positiv indkomst i et andet selskab, hvor mindretalsaktionærerne 

ikke har økonomiske interesser.”109  

I SEL § 31 stk. 4 bliver det konstateret, at hver enkelt selskab hæfter for sin del af skatten indtil 

denne er blevet betalt til administrationsselskabet, og at administrationsselskabet først herefter 

hæfter for den videre betaling af skatterne.110 Omvendt bliver det i ovenstående uddrag af 

forarbejderne beskrevet, at man for at sikre eventuelle minoritetsaktionærer, vil lade 

administrationsselskabet forpligte sig til at betale for andre koncernselskabers 

underskudsudnyttelse.  I uddragene bliver der ikke nævnt, at administrationsselskabet først hæfter 

for betalingen til det underskudsudnyttede selskab, når administrationsselskabet selv er blevet 

kompenseret for betalingen af det eller de underskudsudnyttende selskaber. Ud fra forarbejderne til 

loven og dermed selve idéen og tankerne omkring loven fremgår det, at administrationsselskabet 

har en forpligtelse overfor underskudsudnyttede selskaber, hvilket har baggrund i hensynet til 

eventuelle minoritetsaktionærer. Det kan ud fra ovenstående sammenfattes, at man i lovens 

tilblivelsesfase har villet give minoritetsaktionærer i sambeskattede koncerner en sikkerhed for ikke, 

at blive stillet økonomisk dårligere end majoritetsaktionærerne i et sambeskattet selskab. 

 

Der er i SKATs registrer over bindende svar og landsskatteretsafgørelser en række sager, som 

vedrører hæftelse for betaling af skatter i en sambeskattet koncern. Vi har ovenfor analyseret en 

række af disse afgørelser og har hverken her eller i øvrige afgørelser fra SKAT eller 

Landsskatteretten fundet udtalelser, der kan give svar på denne problemstilling. 

 

Ovenstående analyse af hæftelsesforholdet mellem et konkursramt datterselskab og de 

tilbageværende koncernselskaber, giver ikke noget klart svar om, hvor betalingsforpligtelsen ligger. 

Ud fra lovteksten i SEL § 31 stk. 6 kan det udledes, at både administrationsselskabet og ét eller flere 

datterselskaber kan betale et andet datterselskab direkte for brug af et skattemæssigt underskud. 

Dette kan i situationer med minoritetsaktionærer stå i modsætning til betænkningerne ved lovens 

tilblivelse. Som tidligere beskrevet gennem analysen af en række hæftelsesforhold er det blevet 

påvist, at lovgiver ønsker at beskytte minoritetsaktionærer. Hvis der i en sambeskatningskreds 

opstår et skyldforhold mellem to datterselskaber, og det skyldige datterselskab går konkurs, vil 

minoritetsaktionærerne ikke være beskyttet på samme måde, som hvis administrationsselskabet 

                                                 
109 LFF 2005-03-02 nr. 121 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. 
110 Det forudsættes her, at betalinger og hæftelse herfor, som nævnt i SEL § 31 stk. 4, også indebærer betalinger af 
skatter og betaling for underskudsudnyttelse intern i koncernen. 



99 
 

havde haft betalingsforpligtelsen overfor det underskudsudnyttede selskab. 

Samlet set gives der ikke noget klart svar på ovenstående problemstilling i forarbejderne, loven eller 

i efterfølgende afgørelser. Det er altså stadig op til praksis at afgøre, men ud fra en række af de 

overordnede tanker ved tilblivelsen af Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010 vedrørende 

beskyttelse af minoritetsaktionærer må hæftelsen for betalingen af underskudsudnyttelsen være 

pålagt administrationsselskabet, hvis ikke andet er aftalt i koncernen mellem de sambeskattede 

selskaber.111 Det må derfor, ligesom i andre af ovenstående problemstillinger, være op til 

domstolene, at afgøre retspraksis i den konkrete sag. 

 

4.7.4 Hæftelse for underskudsudnyttelse – del 2 
Nedenstående case er i sit udgangspunkt identisk med ovenstående problemstilling. Koncernen 

indeholder 3 selskaber – administrationsselskabet, Datter 1 og Datter 2. Datter 1 har i år 1 et 

overskud på 100, Datter 2 har i år 1 et underskud på 100 mens administrationsselskabet har en 

neutral skattepligtig indkomst. Da koncernen, ligesom i ovenstående eksempel, er obligatorisk 

sambeskattet forbliver koncernens skat neutral. Administrationsselskabet er efter SEL § 31 stk. 6 

forpligtet til at betale Datter 2 for andre koncernselskabers underskudsudnyttelse mens Datter 1, 

også jf. SEL § 31 stk. 6, er forpligtet til at kompensere administrationsselskabet for dets betaling til 

Datter 2. I forhold til nedenstående case betyder det, at Datter 1 betaler 25 til 

administrationsselskabet og administrationsselskabet betaler 25 til Datter 2. 

 

 

 

                                                 
111 Se også 2004/2 LSF 121, bilag 1 – Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove 
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I år 2 betaler Datter 1 for underskudsudnyttelsen og overfører dermed 25 til 

administrationsselskabet, som herefter er forpligtet til at føre beløbet videre til Datter 2. 

Umiddelbart efter at Datter 1 har betalt for underskudsudnyttelsen til administrationsselskabet, går 

administrationsselskabet i betalingsstandsning. Dette sker altså inden at Datter 2 er blevet 

kompenseret for Datter 1’s udnyttelse af underskuddet. Som i ovenstående case opstår en situation, 

hvor Datter 2 ikke modtager dets korrekte kompensation som foreskrevet i SEL § 31 stk. 6: ”Ved 

udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder i Danmark skal 

administrationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til 

den i § 17, stk. 1, nævnte procent (skatteværdien) af det udnyttede underskud senest på dagen for 

rettidig skattebetaling efter § 30…”. 

Ved et administrationsselskabs ophør som følge af konkurs overføres rettigheder og forpligtelser fra 

det gamle administrationsselskab til det nye jf. SEL § 31 stk. 4, 3. pkt. Dette gælder både for den 

nuværende og tidligere perioder i sambeskatningen. Har det gamle administrationsselskab 

forpligtelser overfor f.eks. SKAT, er det nye administrationsselskab forpligtet til at overtage disse. 

Det gamle administrationsselskab er derimod forpligtet til at kompensere det nye selskab svarende 

til forpligtelsen overfor 3. part.112 At det gamle administrationsselskab er forpligtet til at 

kompensere det nye administrationsselskab for forpligtelser overfor 3. part, betyder i denne case, at 

et nyt administrationsselskab påtager sig forpligtelsen til at betale Datter 2 25 for 

underskudsudnyttelsen. Samtidig har konkursboet efter det gamle administrationsselskab pligt til at 

betale 25 til det nye administrationsselskab som tidligere modtaget af Datter 1.  

 

Problematikken i denne case bunder i udnævnelsen af et nyt administrationsselskab og de deraf 

følgende rettigheder og forpligtelser. Jf. SEL § 31 stk. 1 1. pkt. er det, det øverste danske 

moderselskab i koncernen, som er forpligtet til at blive nyt administrationsselskab. Hvis der 

derimod ikke er noget moderselskab i koncernen, men i stedet en række sideordnede 

datterselskaber, skal disse i samarbejde blive enige om, hvem som skal overtage rollen som 

administrationsselskab og i denne case den nærmest værdiløse forpligtelse til at betale de 25 til 

Datter 2.  

Det nye administrationsselskab har, som ovenfor nævnt, et krav mod det gamle 

administrationsselskab. Dette krav indgår dog på lige fod med andre simple § 97 krav i 

konkursordenen. Det betyder, at det nye administrationsselskabs mulighed for at opnå betaling for 

                                                 
112 Koue, 2007: 37 



101 
 

kravet er minimal, da en række andre klasser i konkursordenen skal fyldestgøres 100 % inden.113 

Hvis der er flere sideordnede datterselskaber definerer loven ikke, hvilket af disse datterselskaber, 

der skal vælges som administrationsselskab. SEL § 31 stk. 4 2. pkt. bestemmer direkte: ”… Findes 

der ikke et dansk skattepligtigt øverste moderselskab, men flere sideordnede dansk skattepligtige 

søsterselskaber, udpeges et af søsterselskaberne, der deltager i sambeskatningen, som 

administrationsselskab…”. Uddraget fra SEL § 31 stk. 4 viser altså klart, at en udnævnelse af et nyt 

administrationsselskab skaber en uklar situation og en usikkerhed for samtlige koncernselskaber. 

Umiddelbart har det ingen økonomisk betydning for Datter 2, da godtgørelsen for 

underskudsudnyttelsen bliver betalt af det nye administrationsselskab.  

Ved en nærmere gennemlæsning af SKATs afgørelser siden 2006 kan det konstateres, at 

problematikken ikke er diskuteret eller på anden måde forsøgt besvaret.114 

 

Selvom ovenstående to cases kan minde om hinanden, er konsekvenserne for Datter 2 og dets 

aktionærer vidt forskellige. Hvor eventuelle minoritetsaktionærer i Datter 2 i casen med Datter 1’s 

konkurs (del 1), var afhængige af fortolkningen af loven for at få den korrekte økonomiske 

godtgørelse, vil eventuelle minoritetsaktionærer i den nuværende situation (del 2) ikke lide 

økonomisk tab som følge af administrationsselskabets konkurs. Dette skyldes, at det nye 

administrationsselskab vil være forpligtet til at overtage forpligtelserne fra det gamle 

administrationsselskab. Datter 2 vil altså på trods at lovens uklarhed blive godtgjort for det skyldige 

beløb på 25 for Datter 1’s underskudsudnyttelse. 

 

 

4.8 Delkonklusion 

 

Vi har i ovenstående analyseafsnit Hæftelse vurderet Skatterådets og Landsskatterettens afgørelser 

og cases. Vi har ligeledes udfordret Skatterådets og Landsskatterettens afgørelser i forhold til 

SKATs styresignal SKM2009.759.SKAT, forarbejderne LFF 2005-03-02 nr. 121 og egne 

                                                 
113 Nyhegn-Eriksen et. al, 2007: Sambeskatning: Hvem hæfter, når det går galt?: ”Forud for fyldestgørelse af krav 
omfattet af konkursordenen, kan der bl.a. være sket modregning efter konkurslovens § 4”  
114 Afgørelser fra 2006: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=364282&vId=0&i=6 (lokaliseret: 17. august 2011) 
Afgørelser fra 2007: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1567793&vId=0&i=5 (lokaliseret: 17. august 2011) 
Afgørelser fra 2008: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1720451&vId=0&i=4 (lokaliseret: 17. august 2011) 
Afgørelser fra 2009:http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1796563&vId=0&i=3 (lokaliseret: 17. august 2011) 
Afgørelser fra 2010: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1868376&vId=0&i=2 (lokaliseret: 17. august 2011) 
Afgørelser fra 2011: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=4814&vId=0&i=1 (lokaliseret: 17. august 2011) 
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betragtninger. Analysen tager udgangspunkt i SEL § 31 stk. 4 og SEL § 31 stk. 6 samt 

SKM2009.759.SKAT. 

 

Den første del af analysen omhandlede problemstillinger og udfordringer vedrørende 

tilbagebetaling af acontoskatter. Gennem analysen af SKM2009.460.LSR og SKM2010.185.LSR 

kan det konkluderes, at der ikke umiddelbart kan rokkes ved Landsskatterettens afgørelser. Vi 

mener dog, at vi i analysen af de to afgørelser har udfordret SKATs og Landsskatterettens 

beslutninger ud fra en objektiv og kritisk indgangsvinkel. Vi kan deraf konkludere, at der foreligger 

en usikkerhed hvad angår hæftelsesforholdet. Vi er i analysen kommet frem til, at 

administrationsselskabet umiddelbart er beskyttet mod øget økonomisk risiko jf. 2004/2 LSF 121: 

”Der er ingen økonomisk ulempe ved sambeskatningen, da den generelle hæftelse for de 

sambeskattede selskabers skatter ikke foreslå videreført.” Dette er dog ikke tilfældet i praksis. 

Slutteligt kan det konkluderes, at minoritetsaktionærernes retsstilling, på baggrund af 

Landsskatterettens afgørelser, bliver svækket da minoritetsaktionærerne kan komme til at hæfte for 

dele af majoritetsaktionærernes skyldige skat. 

 

Ved et datterselskabs konkurs kan det konkluderes, at der kan opstå problemer i forhold til 

hæftelsesforholdet ved en skatteligning. Denne sag tog udgangspunkt i SKM2010.829.LSR som 

beskrev, at administrationsselskabet H1 Holding A/S hæftede solidarisk på vegne af den samlede 

koncern. Selvom SKATs og Landsskatterettens afgørelser er meget klare kan vi konkludere, at der 

foreligger en række utilsigtede uklarheder i retstilstanden. Dette kommer klart til udtryk, hvis man 

sammenligner lovteksten i SEL § 31 stk. 4, stk. 6 og forarbejderne 2004/2 LSF 121, bilag 1 med 

afgørelsen. SKM2010.829.LSR er til ugunst for majoritetsaktionærerne da den fastslår, at SKAT 

kan rette sit krav mod administrationsselskabet selvom betalingspligten ligger hos datterselskabet 

H3 ApS. 

Ud fra de relativt simple cases omhandlende hæftelse for underskudsudnyttelse i et datterselskab 

kan det konkluderes, at datterselskaber og disses minoritetsaktionærer bliver økonomisk dårligt 

stillet. Dette sker som følge af selskabsskattelovens uklarhed og manglende definition af 

betalingsrækkefølgen for underskudsudnyttelse af et koncernselskab. Ligeledes kan vi konkludere, 

at et administrationsselskabs konkurs og udtræden af sambeskatningen ikke vil have negativ effekt 

på betaling for underskudsudnyttelse af et datterselskab.   
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5 Konklusion 
 
Vi har gennem denne afhandling taget stilling til, analyseret samt vurderet problemstillinger og 

udfordringer inden for national sambeskatning. Formålet med afhandlingen har været, at besvare 

følgende problemformulering: ”Hvilke problemstillinger og udfordringer manifesterer sig i 

begreberne bestemmende indflydelse og hæftelse inden for reglerne om national sambeskatning”? 

 

Vores to fokusområder har dels været bestemmende indflydelse og dels hæftelse. Bestemmende 

indflydelse relaterer sig til problemstillinger og udfordringer i forbindelse med magtudøvelsen 

imellem selskaber i en koncern. Hæftelse relaterer sig til de problemstillinger og udfordringer der 

potentielt kan opstå imellem selskaber inden for en sambeskatningskreds. 

Vi har i analysen vurderet disse problemstillinger og udfordringer med udgangspunkt i dansk 

selskabs- og skattelovgivning, Landskatterettens og Skatterådets afgørelser, fiktive cases og andet 

relevant litteratur. 

 

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering fyldestgørende, har vi fundet det relevant, 

at opdele analyseafsnittet om bestemmende indflydelse i vetorettigheder omhandlende enkelte, alle 

og væsentlige beslutninger. Derudover har vi inddraget de beslutninger, som vedrører den 

driftsmæssige, finansielle og strategiske ledelse. 

 

Den ældre afgørelse SKM2006.442SR, som stadig er relevant i relation til vores problemstilling, 

omhandlede en situation, hvor vetorettigheden vedrørte enkelte beslutninger. Der er tale om en 

vetorettighed vedrørende mariotetsaktionærens indflydelse, hvad angår virksomhedens lokation. En 

sådan vetorettighed er af så ubetydelig karakter, at den ikke kan påvirke en majoritetsaktionærs 

mulighed for at udøve den bestemmende indflydelse. Ligeledes kan vetorettigheder vedrørende en 

virksomheds navn karakteriseres som ubetydelig i denne sammenhæng. Det kan således 

konkluderes, at enkelte og samtidig ubetydelige beslutninger ikke påvirker et etableret 

koncernforhold.  

Når der derimod er tale om en situation, hvor vetorettigheden vedrører alle beslutninger, er 

omstændighederne væsentlig anderledes. SKM2010.209SR relaterer sig til en situation, hvor 

majoritetsaktionæren trods stemmemajoriteten, ikke kan udøve den bestemmende indflydelse. Dette 

skyldes, at minoritetsaktionæren alligevel kan blokere for alle potentielle beslutninger, og der er 

herved ingen reel mulighed for at udøve den bestemmende indflydelse. Således kan det 
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konkluderes, at der ikke kan etableres et koncernforhold i situationer, hvor vetorettigheden vedrører 

alle beslutninger, da majoritetsaktionæren netop ikke har mulighed for at udøve den bestemmende 

indflydelse. 

 

De interessante problemstillinger og udfordringer ligger i den uklare retstilstand, hvor en 

majoritetsaktionær ejer flertallet af stemmerettigheder, men hvor minoritetsaktionæren samtidig har 

en væsentlig indflydelse i selskabets drift. Dette kan være tilfældet, når minoritetsaktionæren 

besidder en vetorettighed omhandlende væsentlige beslutninger, såsom den driftsmæssige, 

finansielle og strategiske ledelse, som omtalt i IASBs bestemmelse.  

 

Det kan konkluderes, at når en vetorettighed er så betydningsfuld, at den kan blokere for 

majoritetsaktionærernes udøvelse af den driftsmæssige, finansielle og strategiske ledelse, kan et 

koncernforhold ikke opretholdes. De største udfordringer og problemstillinger findes inden for dette 

område. I hvert enkelt tilfælde må det dog komme an på en konkret vurdering, idet der foreligger en 

hårfin grænse for, hvor meget indflydelse majoritetsaktionæren kan fraskrive sig, før et 

koncernforhold ikke kan opretholdes. Mængden af domme og selve lovgivningen vedrørende 

national sambeskatning betyder, at der foreligger en uklar retstilstand således, at en præcis grænse 

ikke kan defineres. Som udgangspunkt kan det dog konkluderes, at hvis minoritetsaktionæren 

besidder vetorettighed, hvad angår den driftsmæssige, finansielle og strategiske ledelse, kan et 

koncernforhold ikke opretholdes. 

Hvad angår hæftelse har analysen af en række forskellige afgørelser og fiktive cases klarlagt, at 

loven på flere områder ikke er tilstrækkelig i sin bestemmelse af hæftelsesforholdet mellem 

sambeskattede selskaber og SKAT. Ligeledes kan det ud fra analysen konkluderes, at loven 

efterlader en usikkerhed for både minoritets- og majoritetsaktionærer, da der kan opstå situationer, 

som udmønter sig i forskelsbehandling. 

 

Med udgangspunkt i SKM2009.460.LSR og SKM2010.185.LSR omhandlende tilbagebetaling af 

acontoskatter, kan det kommenteres, at der kan forekomme situationer, hvor det er uklart hvilket 

selskab som hæfter for skattebetalingerne. Det kan kommenteres, at hæftelsesforholdet i de berørte 

koncerner synes klart ud fra SKATs og Landsskatterettens synspunkt. Det kan dog konkluderes på 

baggrund af vores analyse, at der foreligger en vis usikkerhed om hæftelsesforholdet. Desuden kan 

det konkluderes, at administrationsselskabet får en øget økonomisk eksponering på trods af 
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ordlyden i 2004/2 LSF 121. Foruden kan det konkluderes, at minoritetsaktionærerne retsstilling, på 

baggrund af Landsskatterettens afgørelser, bliver svækket.  

 

I analysen vedrørende hæftelsesforholdet ved en skatteligning (SKM2010.829.LSR) kan det 

konkluderes, at der endnu engang foreligger en problematik som følge af et datterselskabs konkurs. 

På trods af at SKATs og Landsskatterettens afgørelse synes klar, må det konkluderes, at der 

foreligger uklarheder i den generelle retstilstand, hvis man sammenholder afgørelsen med 

forarbejderne 2004/2 LSF 121 og selve lovteksten i SEL § 31 stk. 4 og SEL § 31 stk. 6.  

I SKM2010.829.LSR skabes et misforhold mellem majoritets- og minoritetsaktionærerne i 

koncernen, som udmønter sig i en forfordeling af minoritetsaktionærerne. 

 

Som det fremgik af den relativt simple case (del 1) omhandlende hæftelse for underskudsudnyttelse 

og efterfølgende konkurs, er loven uklar i dets definition af, hvem som hæfter for betaling af 

underskudsudnyttelse. Slutteligt så vi på en nærmest identisk case (del 2), hvor 

administrationsselskabet går konkurs i stedet for et datterselskab. Vi kan konkludere, at der i denne 

case ikke er samme hæftelsesproblematik, da rettigheder og forpligtelser fra det afgående 

administrationsselskab bliver overført til det nye administrationsselskab. Det er altså små forskelle i 

den enkelte situation, som er afgørende det vigtige hæftelsesforhold i koncernen. 

 

Vi kan på baggrund af vores analyse samlet konkludere, at der kan opstå en række problemstillinger 

og udfordringer vedrørende hæftelsesforholdet i en sambeskattet koncern, som følge af et 

koncernforbundet datterselskabs konkurs. Vi har illustreret, at et datterselskabs konkurs kan skabe 

problemer for både minoritets- og majoritetsaktionærer, andre koncernforbundene datterselskaber 

samt administrationsselskabet. Lovteksten i SEL § 31 stk. 4 og stk. 6 er i enkelte punkter uklare, 

hvilket kan medføre økonomiske konsekvenser i en række koncerner.  

På grund af lovens uklarhed kan vi også konkludere, at der kan opstå tilfælde hvor 

hæftelsesforholdet ikke klart kan bestemmes. Dette ses både i analysen af ”Tilbagebetaling af 

acontoskatter”, ”Hæftelsesforholdet ved skatteligning” og ”Hæftelse for underskudsudnyttelse – del 

1”. Vi kan i relation til lovens uklarhed kommentere, at Skatterådets og Landsskatterettens 

afgørelser er 100 % klare ud fra deres eget synspunkt. Ud fra vores analyse kan det dog 

konkluderes, at afgørelserne ikke stemmer overens med forarbejderne og lovteksten. Der kan 
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derfor, på trods af Landsskatterettens afgørelser, stadig findes problemstillinger som vedrører 

hæftelsesforholdet i en sambeskattet koncern.  

 

Minoritetsaktionærernes retsstilling er forsøgt tydeliggjort i forarbejderne 2004/2 LSF 121 og i SEL 

§ 31 stk. 6. Vi kan dog konkludere, at minoritetsaktionærerne ud fra den nuværende retspraksis er 

udsat for øget økonomisk risiko og negativ forskelsbehandling på trods af den ligestilling, som 

teoretisk er til stede. Ud fra analysen kan vi ydermere kunne konkludere at majoritetsaktionærerne, 

som følge af afgørelsen SKM2010.829.LSR, også kan blive udsat for negativ forskelsbehandling.  

 

Ud fra vores to fokusområder kan vi overordnet konkludere, at der eksisterer en række 

problemstillinger og udfordringer som kan medføre uhensigtsmæssigheder i et selskabs daglige 

virke i et koncernforhold. Det drejer sig herved om problematikker inden for magtudøvelsen 

imellem selskaber og problematikker inden for hæftelse mellem selskaber i et koncernforhold. 
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6 Perspektivering 
 
I forbindelse med vores analyse af begrebet bestemmende indflydelse i relation til vores 

problemformulering, er vi stødt på en interessant problematik, som fortjener en vis opmærksomhed. 

Med baggrund i de anvendte afgørelser i afhandlingen er det tydeligt, at der kan opstå situationer, 

hvor et selskab har mulighed for at udøve den bestemmende indflydelse, men reelt ikke udøver den. 

Hverken i forarbejderne eller i selve lovgivningen angives en klar rettesnor på dette område. Er det 

således nok, at der er mulighed for at udøve den bestemmende indflydelse, eller skal den reelt 

udøves?  

Som det kommenteres i analyseafsnittet Bestemmende indflydelse, er det ifølge Neville ikke 

længere et krav, at den bestemmende indflydelse udøves. Det er tilstrækkeligt, at den kan udøves, 

hvis moderselskabet ønsker det.115 Med andre ord, at der foreligger en mulighed for at udøve den 

bestemmende indflydelse. Hvis flere selskaber opfylder kriterierne i SEL § 31 C stk. 2-6, er det i 

henhold til SEL § 31 C stk. 1, 2 pkt.: ” ... alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende 

indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være 

moderselskab”. Dvs., at selve SEL § 31 C stk. 1 lægger vægt på hvem som udøver den 

bestemmende indflydelse, hvis flere selskaber har muligheden for det. Det problematiske, og hvor 

den uklare retstilstand samtidig foreligger er, om muligheden for at udøve bestemmende indflydelse 

alene er tilstrækkelig til at etablere et koncernforhold. 

IAS 27 anfører som Neville, at ved et valg mellem flere potentielle moderselskaber er det det 

selskab, som har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse, der skal vælges. SEL § 31 C stk. 

4 nr. 2 og 3 anvender betegnelsen beføjelse til at styre (i relation til økonomi) og betegnelsen 

udpege eller afsætte (i relation til det øverste ledelsesorgan). 

En kompleks situation vil være, hvis en aktionær har mulighed for at udøve bestemmende 

indflydelse samtidig med, at en anden aktionær reelt udøver den bestemmende indflydelse 

(tilsvarende SKM2011.82.SR). SKAT argumenterer i denne afgørelse bl.a. med, at den 

bestemmende indflydelse ikke reelt forventes at blive udøvet. SKAT mener derimod, at den 

bestemmende indflydelse skal udøves. Da der som sagt ikke findes nogen klar rettesnor på dette 

område, må der være tale om SKATs egen synspunkt.  

 

                                                 
115 Neville m. Fl., 2009: s. 72 
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Grundet den sparsomme litteratur vedrørende den nye koncerndefinition samt den begrænsede 

mængde domme, kan det ikke konkret anføres, om en mulighed alene er tilstrækkelig til at 

konstituere bestemmende indflydelse. Denne problematik vil formegentlig via domspraksis blive 

klarlagt over den næste årrække. Dog vil det være optimalt, hvis dette var fuldstændig klarlagt med 

baggrund i konkret lovhjemmel. 

 

I relation til hæftelse har vi gennem analysen udfordret SKATs og Landsskatterettens afgørelser. På 

baggrund af analysen mener vi flere steder at have stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af 

Landsskatterettens afgørelser. Landsskatteretten har afsagt en dom vedrørende tilbagebetaling af 

acontoskatter på et spinkelt grundlag og brugt denne afgørelse som præcedens i efterfølgende 

lignende sager. Som vi flere gange har antydet, er loven flere steder uklar i dens definition af en 

række problemstillinger. Konsekvensen er, at det er op til domstolene at afgøre disse tvist, og disse 

afgørelser danner derfor retspraksis omkring problemstillingerne. Da vi mener, at Landsskatteretten 

i en række sager bygger deres argumentation på en vagt grundlag, vil der fremadrettet være behov 

for at udfordre afgørelserne. Problematikken er dog, at man som privat person eller virksomhed 

ikke har mulighed for at få godtgjort sine udgifter til juridisk bistand. Advokat Michael Serup fra 

Bech-Bruun udtaler til Business.dk: ”… så den manglende mulighed for omkostningsgodtgørelse 

bidrager til en voldsom skævvridning. Retssikkerhedsmæssigt er det et problem, for en masse sager 

vil ikke blive ført, og dermed får vi ikke afprøvet, om Skats praksis på et område er lovlig.”116 

Reglerne i forhold til kompensation ved vundne søgsmål medvirker altså til, at der ikke eksisterer et 

incitament fra virksomhedernes side til at udfordre loven.  

Dette kan også have været medvirkende til det relativt lave antal førte sager vedrørende hæftelse i 

en sambeskatning. Derfor ligger der også i fremtiden en udfordring for sambeskattede koncerner, da 

retspraksis ikke med sikkerhed vil give svar på en række problemstillinger, vedrørende hæftelse i 

sambeskatningskredsen, som vi igennem afhandlingen har beskrevet og analyseret. 

 

På baggrund af konklusionen og perspektiveringen foreligger der et behov for at lovgiver 

fremadrettet tydeliggører dele af lovteksten for at undgå de analyserede uhensigtsmæssigheder. 

       

       

        
                                                 
116 http://www.business.dk/raadgivning/skat-skraemmer-firmaer-med-advokater (lokaliseret: 25.08.2011) 



109 
 

Litteraturliste 
  

Bøger 

(2005): Selskabsbeskatning. Kommuneinformation A/S, 25. udgave, 1. oplag. 

(2010): Skattelovsamling for Studerende 2010/11. København: Magnus Informatik, 20. udgave, 1. 

oplag 

Karen Fogh, Frederik Lytzen og Maj-Britt Nielsen (2009): Selskabsbeskatning. København: 

Thomson Reuters, 26. udgave 

Hansen, Jan Guldmand (2007): Sambeskatning 2007/08. København: Magnus Informatik, 2. 

udgave 

Koue, Lars Røikjær (2007): Sambeskatning – i teori og praksis. København: Forlaget Thomson, 1. 

udgave, 1. oplag. 

Kruhl, Martin Christian (2011): Ejeraftaler. København: Thomson Reuter Professional A/S, 1. 

udgave, 1. oplag. 

Pedersen, Jan et. al. (2009): Skatteretten 2. København: Thomson Reuter Professional A/S, 5. 

udgave, 1. oplag.  

Ramskov, Bent & Buur, Torben (2009): Sambeskatning. Herning: Forlaget STOUT, 2. udgave, 1. 

oplag  

Skatteministeriet (2004): Rapport fra sambeskatningsudvalget - betænkning nr. 1452. København: 

Schultz Grafisk. 

Werlauff, Erik (2010): Selskabsskatteret 2010/11. København: Thomson Reuter Professional A/S, 

12. udgave, 1. oplag. 

 

Artikler 

Amby, Christen (2006): Sambeskatning – klargøring. I: SREV2006.5.15 

Andersen, Kim Wind (2007 1a): Renteindgrebet. I: SPO.2007.247 



110 
 

Andersen, Kim Wind (2007 1b): Justering af sambeskatningsreglerne m.v. I: SPO.2007.181 

Dalgas, Anja Svendgaard (2007): L 110 – ”justering” af sambeskatningsreglerne. I: SR.2007.0222 

Hansen, Niels (2006): De nye sambeskatningsregler på godt og ondt ser gennem rådgivers øjne. I: 

SREV2006.5.18 

Nyhegn-Eriksen et. al (2007): Sambeskatning: Hvem hæfter, når det går galt? I: Ugeskrift for Skat 

2007.641. 

Sørensen, Ole B. & Svendgaard Dalgas, Anja (2005 1a): Kort oversigt over forslag om ændring af 

sambeskatningsreglerne. I: SR.2005.0097 

Sørensen, Ole B. & Svendgaard Dalgas, Anja (2005 1b): De nye sambeskatningsregler – L 121. I 

SR.2005.0144 

 

Lovgivning 

Selskabsloven (SL) 

Selskabsskatteloven (SEL) 

Konkursskatteloven (KSL) 

Konkursloven (KL) 

Kursgevinstloven (KGL) 

2004/2 LSF 121: Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove 

 

Bindende svar og afgørelser 

SKM2006.442.SR - Sambeskatning - koncernforbindelse 

SKM2007.558.SR - Sambeskatning – koncernforbindelse 

SKM2008.688.SR - Sambeskatning, koncernforbindelse 



111 
 

SKM2009.388.SR - Sambeskatning af koncernforbundne virksomheder - 

anpartshaveroverenskomst 

SKM2010.209.SR - Sambeskatning og koncernforbindelse 

SKM2010.677.SR - Sambeskatning - bestemmende indflydelse - vetoret 

SKM2010.687.SR - Koncernforbindelse - sambeskatning 

SKM2011.42.SR - Sambeskatning - koncernforbindelse - vetorettigheder 

SKM2011.82.SR - Sambeskatning og koncernforbindelse 

 

SKM2008.408.LSR - Sambeskatning af selskaber der ikke er koncernforbundne 

SKM2009.460.LSR - Tilbagebetaling af acontoskat - datterselskab under konkurs 

SKM2010.185.LSR - Tilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter 

SKM2010.829.LSR - Hæftelse for betaling af restskat i sambeskatning 

 

SKM2009.105.SKAT 

SKM2009.759.SKAT 

 

Hjemmesider 

http://www.skm.dk/lovforslag/resumeer/5231.html (lokaliseret 15.03.2011) 
 
Afgørelser fra 2006: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=364282&vId=0&i=6, (lokaliseret 
17.08.2011) 
 
Afgørelser fra 2007: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1567793&vId=0&i=5 (lokaliseret 
17.08.2011) 
 
Afgørelser fra 2008: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1720451&vId=0&i=4, (lokaliseret 
17.08.2011) 



112 
 

Afgørelser fra 2009:http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1796563&vId=0&i=3, (lokaliseret 
17.08.2011) 
 
Afgørelser fra 2010: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1868376&vId=0&i=2, (lokaliseret 
17.08.2011) 
 
Afgørelser fra 2011: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=4814&vId=0&i=1 (lokaliseret 
17.08.2011) 
 
http://www.business.dk/raadgivning/skat-skraemmer-firmaer-med-advokater (lokaliseret: 
25.08.2011) 
 
http://www.jurition.dk/selskabsloven/paragraf.asp?Nr=28 (lokaliseret 28.07.2011) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        



113 
 

Bilag 1 
 

Nedenstående omhandler hvilke retssubjekter, der skal sambeskattes i henhold til SEL § 31 stk. 1 
1.punkt. 

 

SEL § 31 stk. 1 1.punkt lyder som følger: ”Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. 

omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 og 5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller 

kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national sambeskatning).  

De omfattede selskaber er således; 

 Indregistrerede aktieselskaber (SEL§ 1, stk1, nr. 1) 

 Andre kapitalselskaber hvor deltagerne ikke hæfter personligt og selskabets overskud 

fordeles i henhold til selskabets indskudte kapital (SEL§ 1, stk1, nr. 2). Dette indebærer 

hovedsageligt anpartsselskaber.  

 SEL§ 1, stk1, nr. 2a lyder som følger: ”sparekasser, andelskasser, sammenslutninger af 

andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed og foreninger oprettet i henhold 

til § 207 i lov om finansiel virksomhed”.  

 DSB (SEL§ 1, stk1, nr. 2d) 

 Elselskaber som ikke er registreret som et aktieselskab (SEL§ 1, stk1, nr. 2e) 

 Kommunale net- og elforsyningsvirksomheder (SEL§ 1, stk1, nr. 2f) 

 Energinet.dk (SEL§ 1, stk1, nr. 2g) Den indkomst som stammer fra de elektricitetsbaserede 

aktiviteter skal opgøres adskilt fra de øvrige aktiviteter, SEL § 13D117. Indkomst fra de 

elektricitetsbaserede aktiviteter kan ikke medregnes i sambeskatningsindkomsten, SEL § 

13E, stk. 3. 

 Vandforsyningsselskaber omfattet af SEL§ 2, stk1 (SEL§ 1, stk1, nr. 2d) 

 Naviair (SEL§ 1, stk1, nr. 2i) 

 Brugsforeninger, som ikke er omfattet af reglerne om andelsbeskatning i nr. 3 (SEL§ 1, stk1, 

nr. 3a) 

 Andelslignende foreninger, som ikke er omfattet af nr. 2, 3 eller 3a (SEL§ 1, stk1, nr. 4) 

 Gensidige forsikringsforeninger (SEL§ 1, stk1, nr. 5) 

                                                 
117 Koue, 2007, s. 19 
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 Realkreditinstitutter (SEL§ 1, stk1, nr. 5b) 

 Udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark (begrænset skattepligt). (SEL§ 2, stk1, 

litra a) 

 Udenlandske selskabers faste ejendomme i Danmark (begrænset skattepligt) (SEL§ 2, stk1, 

litra b) 

 kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4. Denne bestemmelse omhandler selskaber, selvejende 

institutioner og foreninger m.v., der ikke er omfattet af reglerne i SEL §§ 1 eller 2 eller i 

FBL118 § 1. 

Ovenstående danske skattesubjekter har i henhold til SEL § 31 pligt til at indgå i en sambeskatning 

hvis subjekterne er en del af en koncern.  

      

Bilag 2 
 

Fordeling og betaling af indkomstskat 

Skatten af den samlede sambeskatningsindkomst indbetales til SKAT af administrationsselskabet. 

Inden for koncernen fordeles skatten efter følgende retningslinjer, jf. SEL § 31, stk. 6: 

 

1. Selskaber med positiv indkomst betaler deres andel af den samlede indkomstskat til 

administrationsselskabet. Se SEL § 31, stk. 6, 5. pkt. 

2. Selskaber med positiv indkomst betaler desuden skatteværdien af deres andel af anvendt 

underskud fra andre selskaber til administrationsselskabet. Se SEL § 31, stk. 6, 2. pkt. 

3. Selskaber med negativ indkomst modtager skatteværdien af det underskud, som de øvrige 

selskaber har anvendt, fra administrationsselskabet. Se SEL § 31, stk. 6, 1. pkt. 

 

Forpligtelsen til at foretage de nævnte betalinger skal være påtaget senest på dagen for rettidig 

skattebetaling efter SEL § 30, dvs. senest den 20. november i kalenderåret efter indkomståret eller 

ved et forskudt indkomstår senest den 20. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det 

forskudte indkomstår træder i stedet for. 

De relevante betalinger kan illustreres som i nedenstående figur: 

                                                 
118 fondsbeskatningsloven 
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A = Betaling af samlet indkomstskat 

B = Betaling for D2's andel af indkomstskatten 

C = Betaling for D2's brug af D1's underskud 

D = Betaling for M og D2's brug af D1's underskud 

 

 


