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1. Forord 
Dette speciale er udarbejdet som afslutningen på Cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business 

School i fagene skatteret, selskabsskatteret og international skatteret.  

Afhandlingen har til formål, at afdække det skatteretlige grundlag omkring sambeskatning i et 

nationalt- såvel som et internationalt perspektiv. Specifikt beskæftiger afhandlingens praktiske del 

sig med et gennemgribende caseeksempel for den fiktive koncern Danish Furniture A/S og har til 

hensigt at illustrere de væsentligste skattemæssige overvejelser der måtte være ved etablering i 

udlandet med særlig fokus på tilvalg af international sambeskatning. 

Opgaven har yderligere til formål at opfylde de i studieordningen fastsatte målbeskrivelser, og 

derigennem dokumentere det metodiske udbytte af arbejdet med afhandlingen samt overholde 

de indholdsmæssige kriteriekrav. 

Afhandlingen vil således ikke blot have teoretisk interesse, men også være et praktisk bidrag til 

forståelse af et komplekst område, underlagt betydelig lovmæssig regulering. Afhandlingens 

primære interessenter er vejleder, eksaminator og andre med interesse for skatteret både 

internationalt og nationalt, særligt med fokus på praktisk skatteplanlægning.  

God fornøjelse. 

 Frederiksberg, den 12. maj 2014 

 

  Ronni Jeppesen Michael Krømmelbein  
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2. Summary 
The purpose of this master thesis is to examine the existing legislation on mandatory joint taxation 

in both a national Danish, and an international perspective. Furthermore, the purpose is to assess 

the pros and cons of joint taxation. By using the knowledge that we obtain through the theses, we 

use a case study to examine the possibilities of efficient tax planning ex post. Through our case 

study, we are able to give our opinion on whether internationally joint taxation should be chosen 

or not? 

Our theses seeks to contribute to the literature by disentangling the existing legislation and the 

possibilities for efficient tax planning ex post including the liquidity benefits of jointly mandatorily 

taxation both nationally and internationally. 

First, we examine the definition of the factors that qualifies an individual company as a group 

company in Denmark. Section 31C of the Danish Corporate Tax Act states that a company is 

deemed a part of group if the parent company can control the subsidiary company. Thus, the 

conclusive point is whether the parent company has control rather than unit of capital. If a 

subsidiary company is subjugate to control from the parent company, the company does not have 

to pay its taxable income directly to the Danish tax authorities but instead to the parent 

company1. Then the income subject to taxation consist of the sum of taxable income from each 

company in the group.  

The principle applied in Denmark is a so-called territorial principle, which was adopted with the 

passing of law number 426 of July 6 2005. The territorial principle causes that entities in Denmark 

are subject to mandatory joint taxation. 

One of the benefits from mandatory joint taxation is that it is possible to apply and use deficits in 

some group companies to offset positive income from other group companies. Thus, it is possible 

to postpone the taxation. The government stated that multinational companies, on a deliberate 

basis, used this opportunity to plan and avoid taxation in Denmark. Based on this assumption bill 

173 was passed. The primary aspects of the bill were the limitation on the use of tax losses and the 

re-entry of joint liability on corporate taxes.  

                                                           
1 Normally the parent company is chosen to be the administration company. 
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Regarding the limitation in the use of tax losses, the new rules are that companies can use DKK 

7.500.000 to set off other companies’ positive taxable income. Of income exceeding DKK 

7.500.000, it is only possible to reduce this income with 60%.   

Throughout our theses, we examine bill 173 thoroughly and concludes that the law did not aim 

the intended target companies. Thus, many other Danish companies are now suffering from the 

effects of bill 173 especially companies with assets that are subject to taxation on a notional basis.  

In the final part of our theses, we examine the legislation regarding international joint taxation. It 

is voluntary for the companies to choose international taxation, but when done, a global principle 

applies. The global principle causes that all company entities throughout the world must be 

enrolled in the joint taxation. This principle was passed due to the cherry picking problems that 

existed. Furthermore, a fixation of 10 years applies when choosing international joint taxation. 

This requirement causes the companies to ensure a long-term strategy to endure the 

consequences of their choices.  

Finally, we apply the rules of international joint taxation in a case study and discover that many 

requirements need to be met and many other aspects need to be taken into consideration such as 

tax rate, the structure of the group and the future strategy.   

As a final point, we conclude that it is not possible to make a general assessment on whether 

international joint taxation is a benefit or not. Other literature on the subject concludes that there 

are more disadvantages than benefits on choosing international joint taxation, thus international 

joint taxation should be deselected. 

However, our opinion is that international joint taxation also has many benefits that offsets the 

disadvantages. Hence, our theses distinguish itself from the other literature and thus contribute.  
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3. Indledning, problemformulering og struktur 
Dette kapitel indeholder en kort introduktion til emnet sambeskatning og begrundelsen for dets 

relevans. Herudover indeholder kapitlet afhandlingens problemformulering og en oversigt som 

præsenterer afhandlingens struktur. 

3.1 Indledning 

Emnet sambeskatning opfattes ofte som et komplekst område i både mindre og større 

virksomheder. Som bekendt er udgangspunktet, at danske koncernforbundne selskaber er 

underlagt obligatorisk sambeskatning2. I ren dansk optik vil konsekvensen af den obligatoriske 

sambeskatning ofte være overskuelig, hvorimod områdets kompleksitet er væsentligt højere i 

tilfælde af at man tilvælger international sambeskatning. 

Overvejelsen om, hvorvidt international sambeskatning skal tilvælges, er en udfordring som flere 

og flere virksomheder i Danmark må forholde sig til, i en verden hvor begreber som globalisering 

og outsourcing i de senere år har været dagligdagstale, i såvel befolkningen som på 

direktionsgangene. Denne fokus på outsourcing har medført, at der ved udgangen af 2011 var 

etableret 11.485 udenlandske datterselskaber mod 10.521 i 20073.  

Den store stigning i antallet af udenlandske datterselskaber, har medført et øget politisk fokus på 

beskatningsreglerne i forbindelse med sambeskatning og underskudsanvendelse. Fra tid til anden 

dukker problemstillingen omkring hvordan selskaber beskattes, op til overfladen i den politiske 

debat. Årsagen er, at det er et konfliktfyldt område for selskaberne, såvel som politikerne, specielt 

fordi deres interesser ofte er modsatrettede. Politikerne ønsker, at så meget som muligt beskattes 

i Danmark, mens selskaberne ønsker, at beskatning sker efter de, inden for lovgivningen, 

lempeligste forhold. 

Denne asymmetri mellem myndigheder og virksomheder er et globalt problem. For at 

imødekomme den øgede skatteplanlægning, har EU pr. 6/12 2012 udsendt kommissionens 

anbefalinger vedrørende aggressiv skatteplanlægning. I denne anbefaling fremgår det bl.a., at:   

“Countries around the world have traditionally treated tax planning as a legitimate practice. Over 

time, however, the tax planning structures have become ever-more sophisticated. They develop 

                                                           
2 SEL § 31, stk. 1 
3 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR087.pdf 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR087.pdf
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across various jurisdictions and effectively, shift taxable profits towards states with beneficial tax 

regimes. A key characteristic of the practices in question is that they reduce tax liability through 

strictly legal arrangements which however contradict the intent of the law4”. 

Selv om virksomhederne således overholder gældende lovgivning, er det ikke politikkernes 

intention, at der fremadrettet skal være mulighed for skatteplanlægning i samme grad som i dag. 

Denne generelle modvilje mod skatteplanlægning medfører, at virksomhederne i høj grad skal 

have fokus på stringent overholdelse af lovgivningen. På baggrund heraf finder vi det interessant 

at belyse nuværende gældende lovgivning på sambeskatningsområdet. Ydermere kan det 

diskuteres hvad skatteplanlægning som begreb i realiteten er? Er det skatteplanlægning såfremt 

man ved opstart af virksomhed vælger at etablere sig i et land med lavere skatteprocent i tilfældet 

hvor placeringen er underordnet ud fra et forretningsmæssigt perspektiv? Eller er der i den 

situation blot tale om almindelig omkostningsminimering? I sidste ende kommer midlerne 

desuagtet selskabsstrukturer m.m. til beskatning hos aktionæren (den ultimative ejer). 

Skatteplanlægning som begreb kan ydermere betragtes ex ante og ex post, hvilket ligeledes bør 

indgå i den nuancerede vurdering af, hvad der egentlig udgør decideret skatteplanlægning. 

Et andet interesseområde for selskaberne i forbindelse med vurdering af sambeskatning er 

behovet for likviditet. I forbindelse med ekspansion eller indtog på nye markeder kan det være 

interessant for selskaberne at eventuelle etableringsunderskud kan fratrækkes ved beskatning på 

koncernniveau. Den likviditet et sådan underskud kan frigive ved sambeskatning, kan have stor 

betydning for selskabet, i en periode hvor der er stor fokus på fremskaffelse af likviditet. Adgangen 

til underskudsanvendelse blev begrænset i 2012 ved L173, idet selskaber fra indkomstår der 

starter senere end 1/7 2012, nu kun har direkte adgang til at underskudsfremføre t.kr. 7.500. 

Indførslen af denne begrænsning har været stærk omdiskuteret. Bl.a. har FSR – Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer i et høringssvar til Folketingens skatteudvalg, kritiseret forslaget og 

anført at der kan opstå mange uhensigtsmæssige situationer i forlængelse heraf5. 

Likviditetsovervejelser er således også et interessant område at beskæftige sig med, i forhold til 

sambeskatning. 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_en.pdf 
5 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Skat/SAU/Henvendelse%20til%20FT%20SAU%20L173.ashx 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Skat/SAU/Henvendelse%20til%20FT%20SAU%20L173.ashx
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3.2 Problemformulering 

I forhold til ovenfor nævnte forhold omkring øget fokus fra politikernes side på at dæmme op for 

skatteplanlægning og selskabernes øgede fokus på likviditet og skatteoptimering, vil afhandlingens 

hovedformål således være: 

At redegøre for gældende lovgivning på sambeskatningsområdet såvel nationalt som 

internationalt samt, gennem et fiktivt casestudie, at analysere de skattemæssige konsekvenser 

som tilvalget af international sambeskatning medfører, herunder de specifikke overvejelser som 

bør gøres inden tilvalget.  

Problemstillingen analyseres gennem behandling og besvarelse af følgende underspørgsmål: 

1. Hvordan defineres koncernbegrebet i skatteretlig sammenhæng? 

(Formålet med dette spørgsmål er at undersøge hvorledes koncernbegrebet defineres og 

behandles i skatteretten) 

 

2. Hvilke regler er gældende omkring national sambeskatning?  

(Formålet med dette spørgsmål er at redegøre for den danske lovgivning, som den er 

udstukket i selskabsskatteloven i relation til national sambeskatning. Ligeledes er formålet 

med spørgsmålet at behandle L173 og effekterne heraf) 

 

3. Hvilke regler er gældende omkring international sambeskatning?  

(Formålet med dette spørgsmål er at redegøre for lovgivningen, som den er udstukket i 

selskabsskatteloven, direktiver o.l. i relation til international sambeskatning) 

 

4. Hvorledes kan Danish Furniture A/S anvende sambeskatningsreglerne aktivt i forbindelse 

med deres ønske om international ekspansion? 

(Formålet med dette spørgsmål er at redegøre for hvordan vores fiktive case-virksomhed 

kan anvende sambeskatningsreglerne i deres planlægning af skatteforhold i forbindelse 

med ekspansion)  

3.3 Problemafgrænsning og definitioner 

Behandlingen af opgavens problemformulering sker alene ud fra en skatteretlig vinkel. 

Afhandlingen afgrænses således for at behandle de regnskabsmæssige forhold i relation til 

sambeskatning.  

Endvidere afgrænser vi os fra, at behandle CFC-reglerne omkring passiv kapitalanbringelse. Vi 

vurderer ikke at området har direkte tilknytning til afhandlingens problemformulering, idet CFC-
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beskatningens hovedområde er finansielle datterselskaber og finansiel indkomst, jf. SEL § 32, stk. 

5. Ligeledes er området så omfattende, at en dybdegående behandling heraf, ikke vil være 

formålstjenstlig i forhold til denne afhandlings hovedområde.   

Vi afgrænser os ligeledes fra, at behandle alle skattesubjekter i SEL § 1, stk. 1, der potentielt kan 

omfattes af sambeskatning. Vi vil således udelukkende behandle kapitalselskaber, faste 

driftssteder og, i begrænset omfang, fast ejendom. Årsagen til denne afgrænsning er, at en 

behandling af disse skattesubjekter er tilstrækkeligt i forhold til at belyse afhandlingens 

problemstillinger.  

En vurdering af EU-rettens samspil med danske regler, er ikke behandlet dybdegående i 

afhandlingen, men alene medtaget i det omfang det findes relevant i forhold til afhandlingens 

problemstillinger.  

For så vidt angår casens praktiske del, vil der blive taget udgangspunkt i den danske 

skattelovgivning. Denne afgrænsning er taget ud fra devisen om, at det er særdeles vanskeligt, at 

sætte sig ind i andre landes skattelovgivning samt være ajour med skatteregler uden assistance fra 

lokale eksperter.  

Endvidere kan de foretagne beregningseksempler forekomme simplificerede, idet de alene tager 

højde for den behandlede situation under de givne forudsætninger. I praksis vil koncernerne 

operere under mere komplekse forhold, men for at bevare overblikket har vi valgt, at holde 

beregningseksemplerne simplificerede, da det er vor opfattelse at det fremhæver essensen af det 

behandlede. 

3.4 Afhandlingens relevans 

Afhandlingen er disponeret i en teoretisk del og en empirisk del. Den teoretiske del af 

afhandlingen danner grundlaget for den empiriske del, hvor den beskrevne teori finder anvendelse 

på et fiktivt case-eksempel. Relevansen af den teoretiske del styrkes af subjektive kommentarer til 

den udledte teori. Den praktiske del har sin relevans i den egentlige internationale ekspansion i 

Danish Furniture A/S. 

Afhandlingens relevans er ydermere søgt afdækket gennem lítteraursøgning inden for området, 

hvor resultatet heraf har været, at tidligere publiceret materiale i høj grad fokuserer på de 
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teoretiske aspekter. Denne afhandlings bidrag til sambeskatningslitteraturen er således, det 

omfattende caseeksempel, der intuitivt illustrerer de komplekse problemstillinger i en praktisk 

anvendelig kontekst.   

3.5 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur kan skitseres således: 

Figur 1: Afhandlingens struktur 

           

              Kilde: Egen tilvirkning 

Kapitel 1-3:  Indledning, problemformulering og relevans. Dette kapitel indeholder en kortere 

introduktion til emnet. Ligeledes indeholder afsnittet afhandlingens problem-

formulering som er afledt af indledningen. Endelig vil kapitlet kortlægge opgavens 

relevans i forhold til det overordnede emne, sambeskatning. 

Kapitel 4: Metodiske overvejelser. Dette kapitel vil indeholde en gennemgang af de metoder 

som anvendes i forbindelse med arbejdet med afhandlingen. Dataindsamling og 

kildekritik behandles ligeledes.  

Indledning, problemformulering og relevans

Metodiske overvejelser

Sambeskatningens historie

Det skatteretlige koncernbegreb

National sambeskatning

International sambeskatning

Danish Furniture A/S - caseeksempel

Konklusion

Perspektivering
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Kapitel 5:  Sambeskatningens historie. Dette kapitel vil kortfattet redegøre for de, for 

afhandlingen, mest relevante historiske aspekter, hvor særligt ændringerne i 2005 vil 

være i fokus.    

Kapitel 6:  Det skatteretlige koncernbegreb. Kapitlet er første del af afhandlingens teoretiske 

fundament og behandler og analyserer på koncernbegrebet, herunder definitionen 

heraf.  Kapitlet har til formål at besvare problemformuleringens spørgsmål 1.  

Kapitel 7: National sambeskatning. Dette kapitel er anden del af afhandlingens teoridel. Her 

redegøres der for lovgivning omkring den nationale sambeskatning, herunder 

indvirkningerne af L173 vedrørende underskudsbegrænsning. Kapitlet har til formål 

at besvare problemformuleringens spørgsmål 2. 

Kapitel 8: International sambeskatning. Kapitlet er sidste del af afhandlingens teoretiske 

fundament. Kapitlet indeholder en gennemgang af den danske lovgivning omkring 

international sambeskatning. Yderligere vil kapitlet indeholde en sammenfatning af 

afhandlingens teoretiske del. Kapitlet har til formål, at besvare 

problemformuleringens spørgsmål 3. 

Kapitel 9: Danish Furniture A/S – caseeksempel. Dette kapitel er afhandlingens empiriske del. 

Med udgangspunkt i den fiktive case-virksomhed Danish Furniture A/S benyttes 

opgavens teoretiske del i et praktisk eksempel, der har fokus på udenlandsk 

ekspansion, herunder optimering af koncernens skatteforhold og den medfølgende 

likviditet. Kapitlet har til formål at besvare problemformuleringens spørgsmål 4. 

Kapitel 10: Konklusion. Kapitlet indeholder opgavens hovedkonklusion. Det er her opgavens 

løbende delkonklusioner sammenfattes til besvarelse af problemformuleringens 

samlede hovedtese. 

Kapitel 11: Perspektivering. Dette kapitel indeholder en perspektivering af opgavens konklusion. 

Fokus vil være på løbende nedsættelse af skattesatsen. 
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4. Metodiske overvejelser 
I dette kapitel præsenteres de metodiske overvejelser, der danner grundlag for afhandlingen. 

Kapitlet indledes med vores generelle overvejelser, omkring opgavens reliabilitet og validitet, og 

argumenterer herigennem for afhandlingens samlede troværdighed.  

Ydermere fastlægges valget af undersøgelsesdesign, ligesom afhandlingens undersøgelsesformål 

vil blive præsenteret, som det findes mest hensigtsmæssigt, i forhold til specialets struktur og 

udviklingsmæssige flow. 

Endelig vil datamaterialet, som anvendes, blive beskrevet og kvaliteten heraf vurderet.    

4.1 Generelle metodiske overvejelser 

Dette speciale vil i mange henseender knytte sig til eksisterende retskilder, hvormed den 

overordnede metode er kendetegnet ved at være kvalitativ. Denne metodiske tilgang medfører 

deduktive slutninger, som vi vurderer vil øge afhandlingens reliabilitet. Afhandlingens afsluttende 

kapitler vil været præget af en vis grad af subjektivitet, idet vi her vil komme med vores 

gennemgang af koncernens etableringsmuligheder i udlandet og de skattemæssige konsekvenser 

heraf. Vi har forholdt os kritisk til den afsluttende subjektive fremgangsmåde. Det vurderes 

imidlertid ikke, at dette påvirker afhandlingens reliabilitet negativt, idet den netop baseres på 

induktive slutninger. Derfor må det konkluderes, at andre, der anlægger samme subjektive 

anskuelse, nødvendigvis må nå frem til samme slutning.      

Et tilsvarende vigtigt begreb for kvaliteten af dette speciale er validitet. Validitet dækker over 

begrebet gyldighed6. Gyldigheden har vi vurderet ved løbende at forholde os kritisk til vores 

primære og sekundære data.  

4.2 Undersøgelsesdesign 

Afhandlingens anden del vil benytte et fiktivt casestudie som undersøgelsesmetode. 

Afhandlingens praktiske del vil være centreret om en fiktiv case-virksomhed, der løbende igennem 

afhandlingens anden del, vil blive benyttet illustrativt til, praktisk, at belyse de problemstillinger 

der er i forhold til sambeskatning ved ekspansion i udlandet.   

                                                           
6 Ib Andersen, side 83 



 
14 

 

Begrundelsen for valget af casestudiet som undersøgelsesdesign er, at vi vurderer dette som det 

bedst mulige design til at besvare specialets problemformulering. 

Casestudiet giver gode muligheder for at forbinde og anvende teorien i praksis gennem vores 

empiri. Dette sker konkret gennem en analyse af den fiktive virksomhed Danish Furniture A/S 

nuværende skatteforhold med fokus på ønsket om ekspansionen i udlandet, herunder 

konsekvenserne af tilvalget af international sambeskatning. 

Det i afhandlingen valgte casestudie, kan betegnes som et single case studie. Vi har valgt at 

anvende casen kritisk i forhold til den anvendte teori, idet den anvendte teori benyttes til at give 

læseren et praktisk og intuitivt overblik over et komplekst regelsæt og essensen heraf.  

4.3 Undersøgelsesformål 

Afhandlingen vil, i de indledende afsnit, anlægge en beskrivende indgangsvinkel for at belyse 

gældende retningslinjer for områderne national og international sambeskatning. Vi har anlagt 

denne vinkel, idet vor undersøgelse af delspørgsmål 1 og 2 tager udgangspunkt i retskilder og 

retspraksis på områderne. 

Undersøgelsesformålet udvides dernæst til også at omfatte en forklarende og 

problemidentificerende del. Dette sker ved, at vi løbende gennem opgaven vil komme med vore 

subjektive holdning til sambeskatningsteorien, hvor vi identificerer de, efter vores holdning, 

kritiske punkter. Disse subjektive holdninger vil være klart defineret i en tekstboks. 

Afhandlingen afsluttes på det normative og interventionsorienterede niveau, hvor vi gennem 

vores casestudie vil udarbejde en gennemgang af Danish Furniture A/S’ ekspansionsplaner og de 

heraf medfølgende sambeskatningsmæssige problemstillinger.  

4.3 Datamateriale 

Afhandlingen vil primært basere sig på et sekundært datagrundlag, idet vi benytter anderkendte 

retskilder hvor love, bekendtgørelser og cirkulærer vil have vores primære fokus, under 

hensyntagen til retskildehierarkiet. Desuden vil vi inddrage retspraksis i form af domme og 
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administrative afgørelser. Hvor det er relevant, vil vi ligeledes inddrage EU-retten, idet denne har 

forrang for den nationale lovgivning7.   

Hvor det findes relevant, vil vi endvidere benytte os af lovenes forarbejder og fremsatte lovforslag, 

herunder spørgsmål fra forskellige interessenter og skatteministeriets svar herpå. Disse spørgsmål 

og svar er medtaget, for at forstå kongstanken bag forslagene og samtidig for at danne grundlag 

for en kritisk indgangsvinkel hertil. Endelig har vi anvendt Den Juridiske Vejledning som bidrag til 

den praktiske forståelse af reglerne.     

Ligeledes vil vi benytte os af bøger, videnskabelige artikler m.m. som bidrag til besvarelse af 

afhandlingens problemformulering.  

Datagrundlaget vil således være at karakterisere som kvalitativt.   

4.4 Kildekritik      

Da en stor del af datamaterialet udgøres af lovgivning og gældende retskilder, vil en decideret 

kildekritik af disse være uhensigtsmæssig. Hvor der har været anvendt artikler og lignende er dette 

sket med forbehold for skribentens eventuelle subjektivitet i forhold til emnet. I forhold til 

behandlingen af sekundære data er analyse foretaget på eksisterende retsgrundlag og praksis, 

herunder forslag der har været behandlet i Folketinget, hvilket giver kilderne en høj grad af 

reliabilitet.    

I forhold til Den Juridiske Vejledning har vi forholdt os kritisk, idet denne er udtryk for 

skatteministeriets forståelse af loven og ikke nødvendigvis den fortolkning, en domstol vil 

anlægge.  

 

 

 

 

                                                           
7 EU-rettens forrang blev fastslået i sag nr. 6/64 Costa-ENEL. 
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4.5 Anvendte forkortelser 

Gennem afhandlingen er anvendt følgende forkortelser: 

SL Statsskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SFL  Skatteforvaltningsloven 

ÅRL  Årsregnskabsloven 

FUL  Fusionsskatteloven 

KKSL  Konkursskatteloven 

KGL  Kursgevinstloven 

AL  Afskrivningsloven 

LL  Ligningsloven 
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5. Sambeskatning i historisk perspektiv 
Dette kapitel indeholder en gennemgang af sambeskatningsbegrebet i et historisk perspektiv. 

Indledningsvist vil kapitlet gennemgå reglerne fra sambeskatningsinstituttets oprindelse og frem 

til indførslen af Lov nr. 426 af 6. juni 2005. Den efterfølgende del af kapitlet, vil centrere sig om 

indvirkningerne af denne lov og den efterfølgende sambeskatningshistorie til dato. Første del er 

medtaget for fuldstændighedens skyld, og for, at give læseren et overblik over den 

grundlæggende tankegang bag sambeskatningsinstituttet. Anden del, hvor størstedelen af 

kapitlets fokus vil være, er af større relevans i relation til afhandlingens videre behandling af 

sambeskatningsreglerne. 

5.1 Sambeskatningsinstituttet før 1960  

Sambeskatningsinstituttet var frem til 1960 et ikke-lovreguleret område. I 1960 indførte man 

selskabsskatteloven, hvorved der også blev lovreguleret vedrørende sambeskatning. Oprindeligt 

daterer sambeskatningen sig tilbage til 1903, hvor begrebet blev indført i forbindelse med 

vedtagelsen af statsskatteloven. Fra begyndelsen godkendte man flere selskaber som værende ét 

skattesubjekt, såfremt der formelt set var tale om én forretningsmæssig, økonomisk og 

administrativ enhed. Dette fremgår af U1914.379 H, ifølge hvilken et tysk selskab, medregnes som 

en filial af et dansk selskab.  

Der havde tidligere ikke eksisteret selskabsretlige regler, der fastlagde de lovmæssige rammer som 

selskaber opererede under. Dette blev ændret med indførslen af den første aktieselskabslov i 

1917. Der var, til trods for indførslen heraf, fortsat ikke klarhed omkring, hvorvidt et aktieselskab 

kunne have et andet aktieselskab som eneaktionær. Imidlertid blev der stadig givet tilladelse til 

sambeskatning, jf. ovenfor.  

Datterselskabslempelse blev indført med vedtagelsen af statsskatteloven i 1922. Dette var et 

signal om, at det u lovhjemlede sambeskatningsinstitut skulle bortfalde og erstattes af egentlig 

lovreguleret sambeskatning. 

Aktieselskabsloven blev ændret i 1930 og i forbindelse med denne ændring, mente 

skattemyndighederne ikke længere, at sambeskatning skulle være en mulighed for aktieselskaber 

optaget i aktieselskabsregistret. Denne opfattelse blev imidlertid underkendt af højesteret i U 

1936.715H, hvori højesteret fandt, at det fortsat skulle være mulighed at indgå i sambeskatning. 
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Denne holdning blev endvidere fuldt op i afgørelserne U 1940.421 H og U 1943.784 H, der således 

skabte præcedens for sambeskatningsmuligheden. 

Frem til indførslen af selskabsskatteloven i 1960 blev sambeskatning bl.a. med baggrund i 

ovenstående dom, tilladt under følgende forudsætninger8: 

1. Skattemyndighederne gav tilladelse. 

2. Moderselskabet skulle eje 100% af aktiekapitalen i datterselskabet, hvorfor dette 

konstituerede et datterselskab (en økonomisk enhed). 

3. Selskaberne skulle drive virksomhed i samme eller nært beslægtede brancher (en faglig 

enhed). 

4. Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelsen i datterselskabet, dvs. besætte 

flertallet af bestyrelsesposterne i datterselskabet med bestyrelsesmedlemmer i 

moderselskabet (en administrativ enhed). 

Løbende søgte skatteministeriet at løse en række uafklarede spørgsmål omkring 

sambeskatningen, men kunne ikke umiddelbart redegøre for eventuelle konsekvenser heraf. 

Derfor blev der frem til 1960, uagtet disse uafklarede spørgsmål, givet tilladelse til sambeskatning 

under ovenfor nævnte forudsætninger. 

5.2 Sambeskatningsinstituttet fra 1960 - 2004 

Som anført i kapitel 5.1 ovenfor, var muligheden for sambeskatning alene opstået ved praksis og 

ikke med hjemmel i særskilt lovgivning. Dette ændrede sig imidlertid ved indførslen af 

selskabsskatteloven fra 1960. Her indførtes bl.a. SEL § 31, med hvilken der, for første gang, blev 

indført hjemmel til sambeskatning, dog under forudsætning af følgende betingelser: 

1. Sambeskatning krævede tilladelse fra Ligningsrådet. 

2. Aktieselskaberne skulle have samme regnskabsår. 

3. Moderselskabet skulle direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet, 

medmindre datterselskabet var hjemhørende 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. 

                                                           
8 Jf. Betænkning 1452, side 31 f. 
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4. De nærmere vilkår for sambeskatningen – herunder bestemmelserne om fremgangsmåde 

ved tilfælde af dennes ophævelse – fastsattes af Ligningsrådet. 

Efter implementeringen af selskabsskatteloven i 1960 var Ligningsrådet myndighed på området. 

Via denne bemyndigelse kunne de fastsætte betingelser og vilkår for sambeskatningen. Kravene 

om at der skulle være tale om økonomiske, administrative og forretningsmæssige enheder blev i 

praksis slækket af Ligningsrådet således, at alene kravet om 100% ejerskab stod tilbage9. 

Ligningsrådet holdt fast i dette princip, men kravet bortfaldt senere som følge af, at selskaberne 

omgik 100%’s ejerkravet ved fx at frasælge én aktie. På denne måde kunne koncernerne i praksis 

frit vælge hvilke datterselskaber der skulle medtages i sambeskatning. Dette fænomen betegnedes 

”cherry picking”. Koncernenerne havde interesse i kun at medtage de underskudsgivende 

selskaber i sambeskatningen således, at sambeskatningsindkomsten blev nedbragt.  

Sambeskatningsinstituttet har flere gange været op til revision, bl.a. i flere betænkningsudvalg 

uden at der dog for alvor blev fundet en løsning på ”cherry picking” problemet. Imidlertid er der 

dog løbende foretaget mindre justeringer af sambeskatningsreglerne i form af en række 

værnsregler i andre love. Særlig interessant i denne henseende var indførslen af LL § 33E, hvor der 

med denne bestemmelse indførtes regler om genbeskatning af underskud ved ophør af frivillig 

sambeskatning med udenlandske selskaber. Af andre nævneværdige værnsregler rettet mod at 

begrænse fordelene ved at medtage udenlandske selskaber i sambeskatningen, er bl.a. reglerne 

om beregning af indgangsværdier og reglerne rettet mod dobbeltfradrag – det såkaldte ”double 

dip”. 

5.3 Sambeskatningsudvalget anno 2004 

Som beskrevet ovenfor eksisterede der i en lang årrække et princip om, at koncernerne frivilligt 

kunne vælge, hvilke selskaber der skulle indgå i sambeskatningen. Dette medførte en asymmetri i 

skattelovgivningen der bevirkede, at selskaberne kunne spekulere i, at undgå dansk skat ved 

udelukkende at medtage udenlandske underskudsgivende datterselskaber.  

Denne metode kom for alvor offentligheden for øje i 2003 i forbindelse med TDC-sagen10. Sagen 

omhandlede teleselskabet TDC og deres udnyttelse af daværende sambeskatningsregler. Fra 

                                                           
9 Sambeskatning I teori og praksis, side 13 
10 Tfs 2003.850 LR 
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politisk side kunne det ikke accepteres, at selskaberne frit kunne udnytte den uhensigtsmæssige 

lovgivning. Derfor blev der nedsat et hurtigt arbejdende sambeskatningsudvalg i foråret 2004. 

Udvalgets arbejde blev præsenteret i efteråret 2004 som betænkning nr. 1452. Udvalget havde 

flere ønsker og ideer til den fremtidige koncernbeskatning, dog alene vedrørende international 

sambeskatning. Vigtigst af udvalgets overvejelser var imidlertid følgende11: 

 Afskaffelse af creditlempelse og lettelse af omstruktureringsmuligheder 

 Nedsættelse af ejerandelskrav fra 100% til 50% 

 Eventuelt indførsel af globalpuljeprincip 

Beregningsteknisk benyttede udvalget sig af en sammenligning af dagældende regler med en 

koncernfradragsmodel, hvori der ikke skete fælles skatteberegning.  

Et flertal af udvalget kom frem til den anbefaling, at sambeskatningsinstituttet som begreb stadig 

skulle eksistere. Anbefalingerne fra dette flertal gik på nedsættelse af ejerkravet og afskaffelse af 

creditlempelse. Imidlertid blev det frarådet at indføre et globalpuljeprincip.  

Imod flertallet var to mindretal. Det første mindretal ønskede at sambeskatningsmuligheden kun 

skulle eksistere, såfremt alle selskaber – såvel nationalt som internationalt - indgik heri. Endvidere 

blev det foreslået at afgrænse den internationale del til alene at omfatte selskaber i EU-lande.  

Det andet mindretal argumenterede for, at bibeholde daværende regler dog med en stramning 

heraf. Stramningen skulle medføre, at alle koncernselskaber og filialer skulle indgå i 

sambeskatningen, såfremt man ønskede at fratrække udenlandske underskud. Med andre ord 

argumenterede det andet mindretal for en indførsel af globalpuljeprincippet med en 

bindingsperiode på 10 år. Ydermere skulle ejerkravet nedsættes til mere end 50% fra de 

daværende 100%. 

Skatteministeren valgte det sidste mindretals forslag som grundlag for sit lovforslag af 15. 

december 2004. 

                                                           
11 Sambeskatning s. 29 
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5.4 Skyggesambeskatning 

Begrebet skyggesambeskatning opstod i forbindelse med indførelsen af lov nr. 426 af 6/6 2005, 

hvori der blev indført en overgangsregel i § 15, stk. 8, som fortsat er relevant for mange danske 

moderselskaber. Det fremgår således heraf, at:  

”Ophører en sambeskatning tilladt efter den hidtidige affattelse af selskabsskattelovens § 31 med 

et udenlandsk datterselskab i det først kommende indkomstår, der påbegyndes den 15. december 

2004 eller senere, forhøjes moderselskabets indkomst med overskud i det udenlandske 

datterselskab i efterfølgende indkomstår, så længe der er en genbeskatningssaldo”  

Efter tidligere gældende regler om genbeskatning, jf. LL § 33 E, medførte et ophør af 

sambeskatningen, at den fulde genbeskatningssaldo skulle tages til beskatning med det samme.   

Skyggesambeskatning er således indført som en overgangs- og værnsregel, i forbindelse med 

ændringen af sambeskatningsreglerne. Reglerne bevirkede, at man i forbindelse med fravalg af 

international sambeskatning efter daværende SEL § 31 A, såfremt der eksisterede en positiv 

genbeskatningssaldo på de udenlandske datterselskaber, ikke skulle genbeskattes fuldt ud i 

ophørsåret. I stedet blev indført en løbende genbeskatning i takt med, at de udenlandske 

datterselskaber oppebar en positiv indkomst.   

Skyggesambeskatningen har to indlysende fordele. For det første medfører den, at selskaberne 

ikke bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt i forbindelse med indførelsen af de nye regler. For det 

andet, sikrer den at genbeskatningen bliver effektiv12.  

En væsentlig ændring som skyggesambeskatningsreglerne medførte var, at genbeskatnings-

saldoen fremadrettet skulle føres i skatteværdi. Omregningen hertil sker ved, at 

genbeskatningssaldoen ved udgangen af det seneste år under sambeskatning multipliceres med 

selskabsskatteprocenten. Ligeledes er det vigtigt, at bemærke, at genbeskatningssaldoen kun kan 

nedbringes i det omfang den udenlandske indkomst medfører en nettobeskatning i Danmark efter 

creditlempelse. 

                                                           
12 Sambeskatning i teori og praksis, s. 121  



 
22 

 

5.4.1 Indkomstopgørelse ved skyggesambeskatning 

I forbindelse med indkomstopgørelsen skal de skyggesambeskattede selskaber opgøre indkomsten 

efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. § 15, stk. 8, 3. pkt., i lov nr. 426 af 6/6 2005. Loven 

anvender en uklar retorik, idet det blot anføres, at indkomsten skal opgøres efter almindelige 

regler. Den anvendte retorik kan derfor give anledning til en diskussion af fortolkningen heraf, 

men vi vil i denne afhandling ikke uddybe dette nærmere, men blot lægge til grund, at det 

skyggesambeskattede selskab som udgangspunkt skal opgøre indkomsten efter samme regler som 

et dansk selskab.  

Som anført i afsnit 5.4 nedbringes genbeskatningssaldoen kun i det omfang den udenlandske 

indkomst medfører en nettobeskatning i Danmark efter creditlempelse. Således skal 

moderselskabet medregne resultatet af et skyggesambeskattet selskab, såfremt dette har 

overskud. Efterfølgende vil der kunne indrømmes creditlempelse efter reglerne i LL § 33, stk. 5. På 

denne måde nedbringes genbeskatningssaldoen med den danske skat fratrukket creditlempelsen. 

Dette princip kan illustreres i følgende eksempel: 

Figur 2: Afvikling af genbeskatningssaldo 

Alle tal i t.kr. Moderselskab Selskab A Selskab B Selskab C 

Skattepligtigt overskud 12.000 6.000 4.000 2.000 

    

  

  

Dansk skat (25%)   1.500 1.000 500 

Udenlandsk skat (15%)   900 600 300 

Dansk skat efter credit 1.200 600 400 200 

    

  

  

Genbeskatningssaldo primo 18.000 8.000 6.000 4.000 

Genbeskatningssaldo ultimo 16.800 7.400 5.600 3.800 

                         Kilde: Egen tilvirkning 

Som figur 2 illustrerer, nedbringes genbeskatningssaldoen med nettoskatten i Danmark efter 

creditlempelser. Konsensus i eksemplet er, at genbeskatningssaldoen løbende nedbringes i de år, 

hvor der betales nettoskat til Danmark, mens saldoen forbliver uændret, i år med underskud. 

Overskuddet i eksemplet ovenfor er et rent driftsoverskud og skyldes ikke renter og kursgevinster 

på fordringer. I det omfang at overskuddet skyldes renter eller kursgevinster på fordringer, vil 

genbeskatningssaldoen ikke blive nedbragt, jf. Lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B).   
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Der er endvidere sket en lempelse for virksomhederne på skyggesambeskatningssaldoen, idet det 

er vedtaget, at selskabsskatten nedsættes til 22% frem mod indkomståret 2016. Denne 

nedsættelse medfører, at genbeskatningssaldoen nedbringes, hvormed der reelt er tale om en 

lempelse for virksomheder.  

5.5 Sambeskatningsinstituttet og L 121 af 2. marts 2005 

Baggrunden for ønsket om at ændre reglerne, var et ønske om at fremtidssikre reglerne og 

dæmme op for skatteplanlægning. Denne målsætning medførte, at forslagets indhold kunne 

opdeles i følgende hovedpointer: 

1. Indførelse af globalpuljeprincippet 

2. Ved fravalg af international sambeskatning begrænses den danske selskabsbeskatning til 

territorialbeskatning 

3. Med forslaget sænkes selskabsskatten fra 30 til 28%. 

4. Sambeskatningsreglerne skal være neutrale i forhold til investeringsbeslutninger 

5. Oplysningspligten for selskaber skal strammes. 

I forbindelse med forslagets fremsættelse blev lovforslaget særligt kritiseret for ikke at være i 

overensstemmelse med EU-retten, set i lyset af Marks & Spencer-sagen13. Kritikernes synspunkter 

blev analyseret grundigt i notat af 3. maj 2005 fra skattedepartementet14og det blev konkluderet 

at det foreliggende lovforslag ikke var i strid med EU-retten, trods den massive kritik. Et af de 

væsentligste punkter i denne henseende var den foreslåede bindingsperiode på 10 år ved tilvalg af 

international sambeskatning. EF domstolen havde i Marks & Spencer dommen fastslået, at de 

enkelte medlemslande ikke måtte afskære selskaber for underskudsoverførsel fra udenlandske 

selskaber. Der blev i dommen imidlertid åbnet for medlemslandenes mulighed for at indføre 

restriktioner i relation hertil. Således vurderedes det at bindingsperioden kunne fastholdes, uden 

at stride mod EU-retten.    

5.6 Delkonklusion 

Formålet med afsnittet om sambeskatningens historie var kort at præsentere 

sambeskatningsinstituttet i historisk perspektiv. Dette fordi de nuværende regler i høj grad bygger 

                                                           
13 Sag C-446/03. Sagen omhandlede samspillet mellem den frie etableringsret I EU og nationale selskaber. 
14 http://www.ft.dk/samling/20042/lovforslag/l121/spm/1/svar/164930/170526.pdf 
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på de erfaringer og den praksis som har været gældende gennem årene. Af særlig interesse var 

specielt implementeringen af L121, der danner grundlaget for de nuværende 

sambeskatningsregler og som har ændret hele praksis for området. Med L121 blev ligeledes 

indført en overgangsregel om skyggesambeskatning for de virksomheder som valgte at udtræde af 

international sambeskatning i forbindelse med lovgivningen. Endelig blev der indført et 

globalpuljeprincip der skulle forhindre koncernernes selektive medtagen af underskudsselskaber i 

sambeskatningen.  

Af de i afsnittet nævnte restriktioner er det forfatternes holdning, at særligt indførslen af 

globalpuljeprincippet og bindingsperioden er af væsentlig betydning. Begge restriktioner er indsat 

for at undgå ”cherry picking” problematikken, hvilket er lykkedes efter hensigten. Der er i denne 

forbindelse to typer af ”cherry picking” som der skal dæmmes op for. Globalpuljeprincippet 

forhindrer at man udelukkende implementerer underskudsgivende selskaber i sambeskatningen, 

mens bindingsperioden forhindrer, at man udelukkende vælger international sambeskatning, fordi 

man det pågældende år har underskudsgivende aktivitet. Samlet mener vi, at indførslen af disse 

foranstaltninger har fungeret efter hensigten, og mindsket mulighederne for effektiv 

skattetænkning betydeligt.   
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6. Det skatteretlige koncernbegreb 

Dette kapitel indeholder en redegørelse for og analyse af koncernbegrebet i skatteretlig forstand. 

En forudsætning for sambeskatning, hvad enten denne er national eller international, er at der er 

koncernforbindelse. Formålet med koncernbegrebet er at definere hvilke selskaber, der skal/kan 

indgå i sambeskatningskredsen. Lovgivningen omkring sambeskatningskredsen er at finde i SEL § 

31 og § 31A. Det er således relevant, at redegøre for og analysere nærmere på koncernbegrebet 

som defineret og anvendt i skatteretten. 

6.1 Regnskabsmæssigt koncernbegreb 

Ved lov nr. 426 af 6/6 2005 ændrede man koncernbegrebet således, at der blev indført en direkte 

sammenhæng mellem det regnskabsmæssige koncernbegreb og koncernbegrebet i 

sambeskatningssammenhæng. Formålet med at skabe denne sammenhæng var, at gøre det 

muligt at opgøre sambeskatningsindkomsten på baggrund af allerede tilgængelige oplysninger. 

Det skulle således være med til at lette den administrative byrde for koncernerne, at 

sambeskatningen fremadrettet kan opgøres på baggrund af det regnskabsmæssige 

koncernbegreb. Den nuværende skattelovgivning er således harmoniseret med 

regnskabslovgivningen, som defineret i IAS 27, om end, der er mindre, men ikke betydelige, 

ændringer i ordlyden. 

Anvendelsen af det regnskabsmæssige koncernbegreb, har imidlertid afstedkommet en række 

problemstillinger i forhold til sambeskatningen. Med indførelsen af de nye regler, er det således 

nu blevet lettere at komme uden om sambeskatning. Omvendt kan selskaber risikere, utilsigtet, at 

komme til at indgå i sambeskatning, i tilfælde af eksempelvis en skæv fordeling i forhold til hvem 

der kan udpege medlemmerne af bestyrelsen. Reglerne for hvornår sambeskatningen indtræder 

er således af stor interesse og noget selskaberne skal være meget opmærksomme omkring. Dette 

har særligt relevans efter indførelsen af L173 vedrørende solidarisk hæftelse. Dette aspekt vil blive 

behandlet nærmere efterfølgende i afhandlingen.  

I SEL § 31C, stk. 1 anføres det at et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskab) 

sammen med et eller flere datterselskaber udgør en koncern. Og at et datterselskab kun kan have 

ét direkte moderselskab. I tilfælde af flere moderselskaber er det alene det selskab, der reelt 

udøver den bestemmende indflydelse, der anses som moderselskab.  
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Begrebet bestemmende indflydelse er herefter defineret i SEL § 31C, stk. 2: 

”Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger”. 

Der er hverken i loven, eller forarbejderne hertil, beskrevet nærmere hvad der menes med de 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Dette må vurderes konkret fra sag til sag, ud fra 

etableret retspraksis. Imidlertid har revisionshuset Deloitte givet deres bud på en forståelse af 

begreberne, i form af en fortolkning af IAS 2715: 

“Financial policies generally would be those policies that guide dividend policies, budget approvals, 

credit terms, issue of debt, cash management, capital expenditures and accounting policies.” 

“Operation policies generally would include those policies that guide activities such as sales, 

marketing, manufacturing, human resources, and acquisitions and disposals of investments.” 

Retspraksis har efterfølgende vist, at skattemyndighederne foretager deres vurdering ud fra 

simultane definitioner. Dette var bl.a. tilfældet i SKM2010.733 (SR), hvor Skatterådet 100% 

baserede sig på den regnskabsmæssige koncerndefinition, jf. IAS 2716. Afgørelsen viser, at der, 

også i retslig henseende, er sket en sammenkobling mellem det regnskabsmæssige og 

skattemæssige koncernbegreb efter lovændringen i 2005.  

6.2 Direkte eller indirekte indflydelse ved mere end halvdelen af stemmerettighederne 

I forlængelse af SEL § 31C, stk. 2, hvori begrebet bestemmende indflydelse defineres, fortsætter 

SEL § 31C, stk. 3 behandlingen af, hvornår der foreligger bestemmende indflydelse. Således lyder 

SEL § 31C, 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”.  

                                                           
15 Business Combinations and changes in ownership interest – A guide to the revised IFRS and IAS 27 (2008), s. 22 
16 I denne afgørelse forespurgtes Erhvervsstyrelsen ligeledes om der, efter deres opfattelse, ville være tale om en 
regnskabsmæssig koncern efter IAS 27, hvilket kunne bekræftes. 
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Denne paragraf kaldes også formodningsreglen og benyttes til at pålægge virksomhederne en 

omvendt bevisbyrde17. Såfremt situationen er lige til, giver formodningsreglen ikke anledning til 

yderligere bemærkninger. Det interessante i relation hertil, er derfor de tilfælde, hvor ejerskabet 

ikke er identisk med stemmefordelingen. Ligeledes de tilfælde, hvor der er begrænsninger i 

stemmerettighederne.  

Formodningsreglen styrkes yderligere i sin ordlyd, idet bestemmelsen anvender retorik som ”klart 

påvises”, hvorved selskabernes bevisbyrde øges. Det er således først og fremmest relevant at se 

på, hvorvidt moderselskabet ejer mere end 50% af stemmerne, enten direkte eller indirekte, idet 

der så kan formodes at være sambeskatning. En situation hvor et selskab direkte såvel som 

indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, er illustreret i figur 3:    

Figur 3: Sambeskatning ved direkte og indirekte ejerskab, herunder subsambeskatning 

  

    
   100%                        100% 

                                       

      
   8%                 46%  

     Subsambeskatning ->   
     
                    100%    
               

Kilde: Egen tilvirkning        

Som det ses af figur 3 er der direkte bestemmende indflydelse mellem moderselskabet, 

datterselskab 1 og datterselskab 2, der således uden tvivl skal indgå i obligatorisk national 

sambeskatning. For så vidt angår datterselskab 3, skal dette selskab ligeledes medtages i 

sambeskatningen. Dette fordi moderselskabet indirekte gennem ejerskab af datterselskab 1 og 

datterselskab 2, ejer samlet 54% af stemmerne.  

Datterselskab 4 opfylder egentlig definitionen på at være et datterselskab til datterselskab 3, 

hvorfor der intuitivt burde være sambeskatning i denne subkoncern, jf. SEL § 31C, stk. 3, idet der 

                                                           
17 Lovbemærkninger til L 170 (2008/2009), § 7. 

  Moderselskab 

 Datterselskab 1  Datterselskab 2 

 Datterselskab 3 

 Datterselskab 4 
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er bestemmende indflydelse. Imidlertid fremgår det af SEL § 31C, stk. 1, at et datterselskab kun 

kan have ét direkte moderselskab. I tilfælde af flere moderselskaber, er det alene det selskab der 

reelt udøver den bestemmende indflydelse, der anses som moderselskab, idet de i dette tilfælde 

kontrollerer datterselskab 3. 

Som det fremgik af eksemplet omkring figur 3 var der umiddelbart ingen tvivl om hvilke selskaber 

der skulle indgå i sambeskatningskredsen. Imidlertid må denne indledende udvælgelse af 

selskaberne til sambeskatning, nuanceres yderligere, idet det er nødvendigt at se på den faktiske 

udøvelse af stemmeretten.  

Den faktiske udøvelse af stemmeretten kan fravige fra antallet af stemmerettigheder gennem fx 

ejeraftaler. Det ses ofte, at der mellem selskabers ejere aftales individuelle vilkår, gennem hvilke, 

der sættes begrænsninger i udøvelsen af kontrollen i selskabet. Eksempler herpå kunne være 

beslutningsret omkring ansættelse af direktion, ændringer eller udvidelse af driften samt 

etablering eller nedlæggelse af filialer og datterselskaber18. Retspraksis på området anvender dog i 

høj grad formodningsreglen, der bestemmer at det klart skal kunne påvises, at der er 

bestemmende indflydelse og at denne anvendes. Således er ovenstående eksempler ikke 

nødvendigvis tilstrækkelige til at afkræfte formodningsreglen. Dette er bl.a. fastslået i TFS 2011, 

190 SR (SKM2011.42.SR). 

6.3 Moderselskabet ejer ikke flertallet af stemmerettighederne 

Som ovenfor nævnt kan der være mange situationer, hvor moderselskabet ikke ejer flertallet af 

stemmerettighederne. Disse situationer omfattes af SEL § 31C, stk. 4, hvori følgende behandles: 

”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, 

                                                           
18 Sambeskatning 2013/14, side. 23 
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3. beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

og dette organ besidder den bestemmende indflydelse eller 

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

organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.”  

Ovenstående situationer vil blive behandlet særskilt i efterfølgende afsnit. 

6.3.1 Råderet i kraft af aftale med andre investorer 

Dette afsnit beskriver situationen omtalt i SEL § 31C, stk. 4, nr. 1. Denne bestemmelse omhandler 

det tilfælde, hvor en anden investor, har overdraget råderetten over sine stemmer, og der derved 

er etableret stemmeflertal. Traditionelt sker en sådan overdragelse ved at der udformes en 

ejeraftale. Det er vigtigt at fastslå, at råderet ikke er det samme som besiddelse, idet råderetten 

ikke nødvendigvis er permanent. For at der er etableret råderet er det vigtigt, at fastslå at 

råderetten skal være gældende i enhver situation, og ikke kun i tilfælde hvor der eksempelvis er 

enighed med øvrige investorer. Alternativt er der tale om en betinget råderet, hvorved der ikke er 

opstået stemmeflertal. Et eksempel på hvorledes SKAT behandler situationer vedrørende betinget 

råderet, er bl.a. SKM2010.67719.  

6.3.2 Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold 

Muligheden for at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab uden at have 

stemmeflertal, er reguleret i SEL § 31C, stk. 4, nr. 2. Muligheden herfor er begrænset i dansk ret, 

idet det er fastslået ved retspraksis at denne ledelsesret ikke er tilladt, jævnfør Tfs 2008.1223 SR 

(SKM2008.688 SR). Alligevel skal bestemmelsen medtages i denne afhandling, idet den kan blive 

relevant i vurderingen af, hvilke udenlandske selskaber der skal medtages i en eventuel 

international sambeskatning. 

6.3.3 Beføjelse til at udpege og afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

Situationen hvori der opnås bestemmende indflydelse til at udpege og afsætte et flertal af 

medlemmerne i det øverste ledelsesorgan er behandlet i SEL § 31C, stk. 4, nr. 3. Indledningsvist er 

det nødvendigt at definere det øverste ledelsesorgan, hvilket sker i Selskabslovens § 5, nr. 5: 

                                                           
19 Dette bindende ligningssvar behandlede en situation hvor et selskab var ejet 50/50, men hvori den ene ejer kunne 
udpege flertallet af bestyrelsen og derfor som udgangspunkt havde råderet over flertallet af stemmerne. Vedtægterne 
fastslog imidlertid krav om 100% enighed ved væsentlige beslutninger, hvorfor der ikke var skattemæssig 
koncernetablering med sambeskatning til følge.   
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 Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse, 

 Direktionen i selskaber, der alene har en direktion, og 

 Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. selskabslovens § 111. 

Bestemmelsen vægter to forhold. Først og fremmest beføjelsen til at udpege og afsætte 

medlemmer i det øverste ledelsesorgan, men ligeledes det forhold, at dette organ besidder den 

bestemmende indflydelse. Analyserer man nærmere på bestemmelsens ordlyd – nærmere 

betegnet vægtningen af det første forhold – anvendes ordet ”beføjelsen” til at udpege og afsætte 

medlemmer. Det vægter således ikke i bedømmelsen af hvorvidt der er bestemmende indflydelse 

om denne beføjelse rent faktisk udøves, blot at denne er til stede. Der er tale om, at selskabet skal 

kunne udpege flertallet numerisk, ikke blot de facto. Det skal altså tages bogstaveligt, at flertallet 

betyder det numeriske flertal. En situation hvor selskabet kan udpege formanden i en bestyrelse 

med 6 medlemmer, hvor formandens stemme er afgørende, er således ikke nok.  

For det andet ligger bestemmelsen vægt på, at der skal være tale om udpegning af det øverste 

ledelsesorgan. I de fleste tilfælde er dette indlysende, men i de tilfælde hvor der er tale om et 

selskab med et tilsynsråd som øverste myndighed, giver bestemmelsen anledning til en 

bemærkning. Bestemmende indflydelse er, som tidligere nævnt, kendetegnet ved at være 

muligheden for at styre de finansielle og driftsmæssige forhold. Tilsynsrådet har status af at være 

en kontrolinstans, og kan således ikke siges at have beføjelser til at lede selskabet. Imidlertid 

vurderes det, at tilsynsrådet via muligheden for at afsætte direktionen, indirekte har mulighed for, 

at udøve ledelsesbeføjelser over selskabet. Derfor skal muligheden for at udpege tilsynsrådet i 

denne sammenhæng ligestilles med muligheden for at udpege ethvert andet øverste 

ledelsesorgan. 

Som det var tilfældet omkring forbehold i ejeraftaler under SEL § 31C stk. 4 nr. 1, således gælder 

også omkring beføjelser i øverste ledelsesorgan. Er der begrænsninger i den indflydelse som de 

udpegede ledelsesmedlemmer kan udøve, frafalder koncernforbindelsen trods muligheden for at 

udpege flertallet. 

6.4.4 Praktisk majoritet 

I visse tilfælde kan der opnås koncernforbindelse i skatteretlig henseende, såfremt en kapitalejer i 

praksis har majoritet og derigennem bestemmende indflydelse. Denne situation er omfattet af SEL 



 
31 

 

§ 31C, stk. 4, nr. 4. Den praktiske majoritet der medfører moderselskabsstatus, kan bl.a. opnås på 

baggrund af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen20. Med baggrund heri er det klart, at 

desto større spredning i selskabskapitalen, jo mindre andel af denne kræves der for at opnå flertal. 

Skulle der efterfølgende opstå en situation, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der reelt 

har været sambeskatning, er det kun i de situationer, hvor man helt sikkert kan sige, at dette ikke 

var tilfældet, at man ophæver sambeskatning med tilbagevirkende kraft. Er der tvivl ændrer man 

kun fremadrettet.  

6.5 Potentielle stemmer 

I nogle tilfælde skal potentielle stemmer medtages i vurderingen af om der foreligger 

moderselskabsstatus. Således lyder SEL § 31C, 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”   

Således sigter ovenstående bestemmelse på de situationer, hvor der er tegningsretter eller 

købsoptioner. Såfremt disse foreligger skal de medtages i vurderingen af, om der er indtrådt 

bestemmende indflydelse. I bemærkningerne til L 170 er det præciseret, at potentielle 

stemmerettigheder skal medtages, selvom de ikke er materialiseret – altså ikke effektueret. Disse 

bemærkninger til lovforslaget medfører som udgangspunkt at det ikke er et krav, at tegningsretter 

og købsoptioner de facto udnyttes. 

6.5.1 Tfs 2011, 190SR (SKM 2011.42SR) 

Imidlertid er praksis en anden, jf. Tfs 2011, 190SR (SKM2011.42.SR). Skatterådet blev forespurgt 

om, hvorvidt de kunne bekræfte, at et selskab A ApS først ville indtræde i en sambeskatning med 

et selskab Y A/S, fra den dato, hvor Y A/S opnår 51% af stemmerettighederne i A ApS, ved 

udnyttelsen af de tildelte warrants? Koncernstrukturen i forespørgslen kan skitseres således: 

 

 

 

                                                           
20 Det fremgår af bemærkningerne til L 170, at vurderingen ikke er tilsigtet at skulle foretages på baggrund af en enkelt 
generalforsamling, men flere på hinanden følgende, hvorved der er opnået permanent rådighed over majoriteten af 
stemmer. 
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Figur 4: Selskabsstrukturer i Tfs 2011.190SR 

                                 Før udnyttelse af warrents                                          Efter udnyttelse af warrents 

  

                    10%                                   90%            51%                      49%  

  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur illustrerer koncernstrukturen, henholdsvis før og efter at Y ApS udnytter de 

tildelte warrants.  

Der er mellem Y ApS og B ApS indgået aftale om at tildele Y ApS warrants, der sikrer Y ApS 

mulighed for at tegne aktier i A ApS. Efter udnyttelsen heraf vil Y ApS eje 51% af kapitalandelene 

og stemmerne. Følgende blev endvidere oplyst til Skatterådet: 

”Udnyttelsen af de tildelte warrants kan - efter Y A/S' eget valg - ske på et hvilket som helst 

tidspunkt fra og med tildelingstidspunktet og frem til og med 2 måneder efter en nærmere angivet 

begivenhed”21. 

På baggrund af ovenstående forudsætninger, kunne Skatterådet bekræfte spørger i, at 

sambeskatning ikke indtraf før tegningsretter var blevet indfriet. Ved analyse af afgørelse fremstår 

det som om, at Skatterådet ikke har medtaget SEL § 31C, stk. 5 i deres overvejelser omkring, 

hvornår sambeskatning indtræder.  

Objektivt set kan dette undre, idet struktur og aftaler i forespørgslen, ikke indeholder mange 

specielle forhold, men må forventes at være et set-up der ofte vil finde anvendelse, hvorfor 

Skatterådet burde have medtaget bestemmelsen i deres overvejelser. Endvidere er svaret 

bindende for skattemyndighederne i 5 år, jf. SFL § 25, stk. 1.  

                                                           
21 Tfs 2011, 190 SR (SKM 2011.42SR), side 1  

Y ApS B ApS 

A ApS 

B ApS Y ApS 

A ApS 
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På baggrund af ovenstående Skatterådsafgørelse indikerer praksis derved en anden fortolkning af 

loven, end lovstillers intention i henhold til lovbemærkningerne. I det perspektiv er det 

forfatternes holdning, at præmisserne i ovenstående Skatterådsafgørelse kan danne præcedens 

på området, desuagtet den lave præjudikatsværdi. Som anført ovenfor er skattemyndighederne 

bundet af svaret i 5 år, hvorfor afgørelsen kan danne præcedens over for skattemyndighederne. 

Skatteyder har imidlertid mulighed for at anke afgørelsen til højere instans22.      

6.6 Datterselskabers egne kapitalandele 

I de tilfælde hvor et datterselskab eller et datterdatterselskab har egne kapitalandele, skal de 

stemmerettigheder der knytter sig til de egne kapitalandele, ikke medregnes ved afgørelsen af om 

der foreligger moderselskabsstatus. Dette følger af SEL § 31C, stk. 6, der lyder: 

”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”. 

Bestemmelsen udspringer af selskabslovens § 85, hvori det fremgår, at stemmerettigheder knyttet 

til egne kapitalandele suspenderes. Således opstår muligheden for, at der kan foreligge et 

moder/datterselskabsforhold, der medfører sambeskatning til trods for at der hverken direkte 

eller indirekte kontrolleres mere end 50% af stemmerettighederne. 

Denne situation kan illustreres som nedenfor vist: 

Figur 5: Indirekte koncernforbindelse – egne aktier Kilde: Sambeskatning 2013/2014, side 30 

                                                       45% 

                  41%                         100 % 

 

                 5% 

  

 

                                                           
22 Hvorvidt skatteyder ønsker at gennemtvinge en tidlig sambeskatning er tvivlsomt efter indførsel af reglerne om 
solidarisk hæftelse, men der kan være tilfælde, hvor skatteyder ønsker en tidligere sambeskatning bl.a. ved udnyttelse 
af skattemæssige underskud, interne finansieringsomkostninger etc.  
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 Figur 5 viser en situation, hvor afgørelsen af, hvornår der er opstået bestemmende indflydelse, 

skal afgøres på baggrund af 91% af det samlede antal stemmer i D1 A/S. Dette fordi 9% af aktierne 

i D1 A/S ejes af koncernen selv og derfor ikke skal medtages i opgørelsen. Da M A/S i figuren har 

kontrol med 46% (41% direkte og 5% indirekte via D2 A/S) af stemmerne, er M A/S i besiddelse af 

flertallet af stemmerne og dermed moderselskab. 

6.7 Andre situationer hvor datterselskaber udeholdes fra sambeskatning 

Foruden ovenfor nævnte muligheder for koncernforbindelse, er der få tilfælde, hvor 

datterselskaber skal ude holdes fra sambeskatning. Disse situationer er omfattet af SEL § 31C, stk. 

7 og 8. Den ene situation er rettet mod finansieringsvirksomheder og er indsat som en værnsregel 

for, at disse selskaber ikke vil kunne opnå både fradrag for tab på koncernfordringer, og samtidig 

kunne udnytte skattemæssige underskud23.  

SEL § 31C, stk. 8 omhandler konkursramte datterselskaber, såvel efter dansk som udenlandsk 

konkurslovgivning. Bestemmelsen medfører, at konkursramte selskaber ikke kan indgå i 

sambeskatning, gældende fra det indkomstår, hvor der er afsagt konkursdekret over dem. 

Selskabet skal herefter behandles efter reglerne i konkursskatteloven og opfattes som et ”stand 

alone” selskab24. Er der tale om et udenlandsk datterselskab, vil der ske genbeskatning efter 

reglerne i SEL§ 31A, stk. 10. Genbeskatningen sker hos administrationsselskabet i det indkomstår 

hvor konkursdekretet afsiges. 

6.8 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel var, at introducere og gennemgå koncernbegrebet i skatteretslig 

henseende. For at opnå det bedst mulige overblik er der til benyttet illustrationer, hvor dette har 

formidlet en bedre forståelse.  

Der er sket en harmonisering af koncernbegrebet således, at der i en vis udstrækning er 

overensstemmelse mellem den skatteretlige og regnskabsmæssige betydning af begrebet.   

Grundlæggende forudsætning for at der opstår koncernforbindelse er, at der er opnået 

bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31C, stk. 2. I langt de fleste tilfælde er det simpelt at afgøre, 

                                                           
23 Forfatterne har vurderet at situationer der skal vurderes efter SEL § 31, stk. 7 ikke skal omfattes af denne 
afhandling, hvorfor denne bestemmelse kun er medtaget som kort notits for fuldstændighedens skyld. 
24 Sambeskatning 2013/2014, side 32 
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hvornår der er bestemmende indflydelse. Undtagelserne til denne hovedregel er gennemgået i 

kapitlet.  

I de tilfælde, hvor afgørelse om bestemmende indflydelse ikke er lige til, viser praksis også, at 

myndighederne ikke altid medtager alle relevante bestemmelser i afgørelsen heraf.  Derfor er det 

vigtigt, at man også undersøger tidligere afgørelser på området, når man konsoliderer sig. 

Alternativt at man anmoder om bindende ligningssvar.  

Med ovenstående gennemgang vurderes problemformuleringens underspørgsmål 1 at være 

besvaret efter den oprindelige intention.     
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7. National sambeskatning 
Dette kapitel beskæftiger sig med den obligatoriske nationale sambeskatning som vedtaget ved 

lov nr. 426 af 6. juni 2005. Der redegøres for hvilke selskaber der indgår i sambeskatningskredsen, 

herunder gennemgås territorialprincippets virkninger. Endelig fokuserer kapitlet på opgørelse af 

sambeskatningsindkomsten, samt særligt indvirkningerne af L173, vedrørende underskuds-

begrænsning. Kapitlets overordnede formål er, at besvare problemformuleringens andet 

underspørgsmål. 

7.1 Skattesubjekter omfattet af reglerne om obligatorisk national sambeskatning 

Som gennemgået i kapitel 6, er det grundlæggende en forudsætning, at der eksisterer 

koncernforbindelse, for at koncernen er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning. 

Under denne forudsætning regulerer SEL § 1, stk. 1, nr. 1, hvilke retssubjekter der er omfattet af 

den nationale sambeskatning. De vigtigste er følgende25: 

 SE-, aktie- og anpartsselskaber, 

 Selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 (herunder transparente enheder, som 

aktiebeskattes efter SEL § 2C), 

 Fonde og foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 5b, 

 Selskaber med fast driftssted beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a (herunder 

selskaber som filialbeskattes efter SEL § 2A) 

 Selskaber med fast ejendom beliggende i Danmark, jf. SEL §2, stk. 1, litra b 

Foruden ovennævnte retssubjekter, er en lang række andre subjekter nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 

Disse er dog ikke medtaget i ovenstående opremsning, idet en fuldstændig liste ikke bidrager 

yderligere til besvarelse af afhandlingens problemformuleringer, ligesom vi afgrænsninger fra at 

behandler andre retssubjekter end kapitalselskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, jf. 

afsnit 3.3. 

Oplistningen som sker i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 er udtømmende. SKAT har således klart defineret, 

hvilke retssubjekter der skal indgå i sambeskatningskredsen, og derved gjort op med tidligere 

tiders frie valg.  Det følger ydermere af SEL § 31 at den obligatoriske nationale sambeskatning 

                                                           
25 Oplistningen af de vigtigste retssubjekter, er udtryk for forfatternes subjektive holdning og er nævnt i vilkårlig 
rækkefølge. 
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indtræder, når selskaberne på noget som helst tidspunkt i indkomståret har tilhørt samme 

koncern.26 I dette tilfælde skal der udarbejdes periodeopgørelser, således at der sker 

sambeskatning for den nøjagtige periode.  

Bestemmelserne i SEL § 31, stk. 1 omfatter kun danske selskaber samt faste driftssteder og 

ejendomme i Danmark, som er ejet af udenlandske selskaber. Det er ydermere fastslået, at et dansk 

registreret selskab, der har ledelsens sæde i et andet land skal indgå i den nationale 

sambeskatning såfremt der er en DBO-aftale. Denne retstilstand er bl.a. fastlagt af 

skatteministeriet i et høringenssvar til FSR – Foreningen af Statsautoriserede Revisorer samt ved 

retspraksis, jf. Tfs 2007, 264H (SKM2007.151.H). Hvor meget af indkomsten fra selskabet der kan 

medføre dansk beskatning afgøres af DBO-teksten, der definerer hvor meget af beskatningsretten 

der tilfalder Danmark.  

Endelig omfattes et udenlandsk selskab med ledelsens sæde27 i Danmark også af reglerne om 

national sambeskatning, jf. SEL § 1, stk. 6. Dette fremgår af L 121 (2004/05-2) – bilag 18. Kravet er 

at selskaberne indgår i koncernforbindelse efter SEL § 31C.  

7.2 Sambeskatningskredsen 

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af retssubjekter som er omfattet af national 

sambeskatning, kan der opstå mange forskellige situationer, hvor sambeskatning indtræffer. Den 

alt afgørende bevæggrund for sambeskatning er, som tidligere gennemgået, koncernforbindelsen. 

Koncernforbindelsen kan imidlertid etableres på flere forskellige måder, således som listet i SEL § 

31C. Det defineres endvidere i SEL § 31C, stk. 2, at moderselskabet kan være et selskab, en fond, 

en trust eller en forening m.v. Helt præcist er afgrænsningen de selvstændige skattesubjekter, der 

er nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 

Idet fysiske personer ikke er omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr. 1, fremgår det indirekte, at fysiske 

personer ikke kan agere bindeled i en sambeskatningskreds. Således vil der, i en vandret koncern, 

hvor en fysisk person ejer 2 eller flere selskaber ikke opstå sambeskatning. I Figur 6 nedenfor 

                                                           
26 Der henvises til kapitel 6 for en beskrivelse af dette skatteretlige koncernbegreb. 
27 I bedømmelsen af hvor ledelsens har sæde, lægges der vægt på hvor den daglige ledelse af selskabet befinder sig. 
Begrebet ”ledelsens sæde” er i øvrigt grundigt analyseret i litteraturen, men en nærmere gennemgang heraf er ikke 
relevant i denne afhandling.  
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illustreres denne situation, hvor en fysisk person ejer flere selskaber, uden at dette medfører 

koncernforbindelse og dermed sambeskatning, jf. SEL § 31C. 

Figur 6: Person kan ikke agere bindeled 

 

  100%         100% 

     

 

                                                     100%                        100% 

 

 

                      Kilde: Egen tilvirkning 

Som figuren viser, er selskab A og B begge direkte ejet af en fysik person, hvorved der ikke opstår 

sambeskatning mellem selskaberne A og B. Derimod vil der være sambeskatning mellem 

selskaberne A og C, idet A er at betragte som moderselskab for C og opfylder betingelserne i SEL § 

31C, stk. 2 for at være moderselskab. Endelig vil selskab D ikke indgå i national sambeskatning med 

selskab B, da selskabet ikke er et dansk selskab. 

Som følge af ovenstående regel om at en fysisk person ikke kan agere bindeled for sambeskatning, 

kan vi udvide denne fortolkning til også at omfatte transparente enheder såsom 

interessentselskaber, kommanditselskaber og partnerselskab, idet disse enheder ikke er at 

betragte som selvstændige skattesubjekter, men i stedet underkastes beskatning hos deltagerne. 

Til trods herfor kan det dog forekomme, at indkomsten fra de transparente enheder alligevel, 

indirekte, kommer med i sambeskatningen. Dette sker såfremt den transparente enhed er ejet af 

et selskab, idet resultaterne skal medregnes i deltagerenes skattepligtige indkomst.  Ovenstående 

eksempler kan illustreres i figur 7, som vist på næste side: 
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Figur 7: Direkte- og indirekte sambeskatningskreds  

  

   100% Direkte     100%           Indirekte 

 

                         50%        100%                             50%       100% 

  

 

 

 

          Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 7 ovenfor viser henholdsvis den reelle direkte sambeskatning (til venstre) og den indirekte 

sambeskatning (til højre), som følger af, at K/S-indkomsten indgår i den skattepligtige indkomst for 

M A/S med deltagerandelen på 50%. Endvidere er det vigtigt, at præcisere at der ikke vil være 

etableret en sambeskatningskreds, såfremt ovenstående figur vendes om, således at K/S og M A/S 

skifter plads, hvorefter K/S’et ejer henholdsvis selskaberne M A/S og D A/S. 

Derimod vil et udenlandsk selskab, en dansk fond eller en udenlandsk trust28, kunne agere 

bindeled i en koncern, hvor der vil skulle ske sambeskatning uden at det udenlandske selskab, 

fonden eller trusten skal med i sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 1 og 31C, stk. 1. Således kan 

skattesubjekter der ikke er omfattet af den udtømmende liste i SEL § 31C, stk. 1, nr. 1, indgå som 

moderselskab i en koncern uden selv at være omfattet af sambeskatningen. Derved har disse 

skattesubjekter indirekte indflydelse på sambeskatningskredsen. Dette er illustreret i figur 8 på 

næste side: 

 

 

 

                                                           
28 Der ikke er transparente efter danske regler 
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Figur 8: Sambeskatningskreds med fond som øverste skattesubjekt29 
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                             Kilde: Egen tilvirkning 

Som figur 8 viser, vil der være sambeskatning mellem henholdsvis D A/S, DD A/S og D2 A/S, idet 

fonden agerer bindeled. Normalvis ville sambeskatningskredsen kun omfatte D A/S og DD A/S, hvis 

fonden var erstattet med en person, idet personer, som nævnt, ikke kan agere bindeled i 

sambeskatningen. Ovenstående kan medføre den problemstilling, at to danske søsterselskaber 

skal sambeskattes, uden at de nødvendigvis behøves at kende til hinandens eksistens. Denne 

problemstilling er særligt relevant i tilfældet af store koncerner. Eksempelvis skal Novo Nordisk 

A/S og Novozymes A/S sambeskattes selvom der er forskellige ledelser og forretningsplaner i 

virksomhederne. 

Af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 b, fremgår det, at fonde og foreninger er omfattet af den obligatoriske 

nationale sambeskatning, dog kun de fonde og foreninger, som er nævnt i §§ 214-216 i lov om 

finansiel virksomhed. Således er generelle fonde ikke en del af sambeskatningen, hverken de 

almindelige eller de erhvervsdrivende fonde.  

7.3 Territorialprincippet 

Territorialprincippet udspringer af globalindkomstprincippet, som har eksisteret siden 

statsskattelovens vedtagelse i 1903. Kort sagt betyder globalindkomstprincippet, at man som 

selskab hjemmehørende i Danmark, er skattepligtig af alle sine indtægter. Dette gælder såvel 

indkomst genereret i Danmark som indkomst genereret i andre lande. Ved lov nr. 426 af 6/6 2005, 

                                                           
29 Fonden i eksemplet er ikke nævnt i §§ 214-216 i Lov om finansiel virksomhed. 
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blev globalindkomstprincippet ændret betragteligt vedrørende den nationale sambeskatning, til 

det, vi i dag kender som territorialprincippet. 

Territorialprincippet omhandler som nævnt den nationale sambeskatning og er bestemt i SEL § 8, 

stk. 2, som lyder:  

”Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast 

driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. dog 

§ 31 A.” 

Dette var en ændring i forhold til tidligere, hvor man skulle medregne al indkomst. Ændringen var 

afstedkommet af folketingets ønske om, at begrænse muligheden for at fradrage underskud fra 

faste driftssteder og fast ejendom, beliggende i udlandet. Omfattet af reglen er skattesubjekter 

omfattet af SEL § 1, stk. 1.  

Figur 9: National sambeskatning efter territorialprincippet 

 

 

 

 

 

 

                                      Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 9 viser virkningen af territorialprincippet på den nationale sambeskatning. Der vil i 

ovenstående illustration være sambeskatning mellem subjekterne mellem de stiplede linjer.   

Ved international sambeskatning er det stadig globalpuljeprincippet der er gældende, jf. SEL § 31 

A, stk. 1. Dette betyder, at ved international sambeskatning, medtages alle koncernforbundne 

selskaber i sambeskatningen, inkl. faste driftssteder og fast ejendom i udlandet. International 

sambeskatning er således en undtagelse fra territorialprincippet, som altså er den overvejende 

hovedregel for national sambeskatning. 
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7.3.1 Fast driftssted 

Efter indførslen af territorialprincippet, er det blevet af afgørende betydning at fastlægge, hvornår 

der foreligger et fast driftssted. Dette for at afgøre beskatningsretten, idet det kun er kildestaten 

der kan gøre krav på beskatning af et fast driftssted. Derved er indkomsten fra det faste driftssted 

uvedkommende for den danske skatteopgørelse. Hjemmelen i dansk ret til at territorialbeskatte er 

oprindeligt SEL § 2, stk. 1, litra a og b, hvilket senere er lovfæstet i SEL § 8, stk. 2, som nævnt i 

afsnit 7.3.  

Vurderingen af hvornår der foreligger et fast driftssted baserer sig udelukkende på dansk ret, 

hvorfor det i forbindelse med vurderingen heraf er underordnet, hvorvidt kildestaten kvalificerer 

aktiviteten som et fast driftssted30.  

Intern dansk ret kvalificerer i SEL § 2, stk. 1, litra a et fast driftssted efter OECD’s 

modeloverenskomst art. 5. Modeloverenskomstens art. 5, stk. 1 og 2. siges tilsammen at udgøre 

den primære positive definition af fast driftssted. Årsagen til at art. 5, stk. 1 og 2 siges at udgøre 

den primære definition er, at de tilfælde hvor bestemmelsen ikke medfører fast driftssted, skal det 

dernæst undersøges om der i stedet opstår fast driftssted efter det sekundære kriterium, jf. art. 5, 

stk. 5 og 6. 

OECD’s modeloverenskomst art. 5, stk. 1 opstiller fire grundlæggende betingelser for at der opstår 

et fast driftssted: 

 Der skal være et forretningssted 

 Forretningsstedet skal være fast 

 Forholdet skal være af en vis varighed 

 Et foretagendes virksomhed skal udøves helt eller delvist på forretningsstedet 

For at kunne foretage en vurdering om disse grundlæggende betingelser er opfyldt, er det 

nødvendigt at uddybe forståelsen af hver enkelt betingelse. I de efterfølgende afsnit, vil vi 

foretage en kort gennemgang af disse krav, hvormed vores sigte vil være at fastslå kravene til den 

etableringsinteresseredes arrangement. 

                                                           
30 Jf. skatteministerens svar på spørgsmål 29 til lovforslag nr. L 121. 
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7.3.1.1 Forretningssted – art. 5, 4. pkt.  

Modeloverenskomsten opstiller som første betingelse til konstituering af fast driftssted 

eksistensen af et forretningssted. I kommentarerne til art. 5, stk. 1 er det anført, at der skal være 

tale om mere end blot lokaler for, at der er foreligger et forretningssted. Således dækker begrebet 

også over at eksempelvis indretning og køb af udstyr og maskiner, der medfører status af 

forretningssted31. Dog kan der også etableres et forretningssted uden eje eller leje af lokaler, 

såfremt foretagendets virksomhed udføres fra et fast grundareal.  Det er imidlertid et krav, at 

dette areal er til driftsstedet disposition, og at det anvendes til brug for erhvervsmæssig 

virksomhed. Dette krav betyder, at den blotte tilstedeværelse på en fast destination ikke 

nødvendigvis medfører, at der er etableret et forretningssted, jf. art 5, 4. pkt.  Eksempelvis gives 

der i art. 5, pkt. 4.5 et eksempel med en maler, som gennem 2 år tilbringer 3 dage om ugen i en 

kundes kontorbygning, der har et forretningssted, der vil medføre fast driftssted.  

7.3.1.2 Fast forretningssted – art. 5, 5. pkt. 

Modeloverenskomsten opstiller som anden betingelse, at forretningsstedet skal være fast. Dette 

krav om at forretningsstedet skal være fast medfører, at lokaliteten skal være fast både 

tidsmæssigt og geografisk. Der skal således være tale om stedlig tilknytning og opholdet på 

lokaliteten skal have en vis tidsmæssig udstrækning32.  I kommentarerne til art. 5, 5. pkt. er bl.a. 

givet eksempler på situationer, hvor aktiviteten flyttes mellem forskellige lokaliteter. Afstanden 

mellem disse er således uden betydning.  

7.3.1.3 Forholdet skal have en vis varighed – art. 5, 6. pkt. 

Modeloverenskomstens opstiller som tredje betingelse, at forholdet skal have en vis varighed. 

Bestemmelsen, som den er formuleret i art. 5, 6. pkt., hænger i høj grad sammen med art. 5, 5. 

pkt., hvor det anføres, at opholdet skal have en vis tidsmæssig udstrækning. Begrebet den 

tidsmæssige udstrækning er ikke defineret eksakt, men der foreligger retspraksis på området fra 

udlandet, der har statueret at forretningsstedet skal være opretholdt i minimum 6 måneder.33 

Denne retspraksis er endvidere understøttet i Danmark ved TfS2006, 635 Ø, hvor Landsretten 

stadfæstede, at Danmark ikke havde beskatningsretten til arbejdsvederlag, idet virksomhedens 
                                                           
31 Jf. OECD’s kommentar til art. 5, pkt. 2 
32 Det er værd at bemærke særreglen i SEL § 2, stk. 1, litra a der tager stilling til, hvornår der foreligger et fast 
driftssted ved bygge- anlægs- og monteringsarbejder. Det er her fastslået at der foreligger fast driftssted fra første dag 
uanset arbejdets varighed. Dette er til forskel for hovedreglen i modeloverenskomsten der første statuerer fast 
driftssted fra første dag, såfremt arbejdet har en varighed på over 12 måneder.  
33 Jf. Norsk højesteretsdom af 8/6 2004, PGS Geophysical AS 
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aktiviteter ikke havde karakter af fast driftssted. Denne afgørelse blev truffet med begrundelsen 

om, at arbejdsgiverens aktivitet havde en varighed på mindre end 6 måneder, hvorved der ikke 

kunne statueres fast driftssted. Afgørende for beskatningsretten på arbejdsvederlag blev således 

et spørgsmål om opholdets varighed. Forholdet om en vis varighed er ligeledes støttet af senere 

retspraksis i SKM 2013.545 SR, hvor en person påtænkte at flytte til Sverige. Herefter ville 

personen drive erhverv med levering af sundhedsydelser i Danmark. Personen blev anset for at 

drive erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark, hvis personen én gang om ugen lejede et 

kliniklokale i Danmark på timebasis. Personen fik ikke fast driftssted i Danmark, hvis han kørte 

rundt til private og behandlede på deres bopæle i Danmark i stedet. 

7.3.1.4 Hel eller delvis udøvelse af foretagendet på forretningsstedet – art. 5, 7. pkt. 

Endelig opstiller modeloverenskomsten som fjerde betingelse, at foretagendets aktivitet skal 

udøves helt eller delvist på forretningsstedet. Ifølge modeloverenskomsten er det ikke et krav, at 

virksomheden skal være af produktiv karakter, før der kan være etableret fast driftssted efter art. 

5, 7. pkt. Baggrunden herfor er, at man forudsætter at hver forretningsenhed bidrager til 

helhedens samlede produktivitet inden for en veldreven organisation.  Det kan dog ikke alene på 

denne baggrund konkluderes, at et fast forretningssted altid udgør et fast driftssted. En faktisk 

produktiv enhed konstituerer heller ikke pr. definition fast driftssted. Der ses mere på graden af 

selvstændig ageren, frem for selve forretningsstedet output.  

Det centrale i begrebet fast driftssted, for så vidt angår art. 5, 7. pkt., er derfor at afgøre om der 

udøves hel, eller delvis, virksomhed på forretningsstedet. Dette spørgsmål er bl.a. behandlet i 

dansk retspraksis i TfS 2004,162 H. I denne sag stadfæstede højesteret, at der ikke kunne statueres 

fast driftssted i Tyskland for avancen på salg af en helikopter, idet personen kun havde været i 

Tyskland hver tredje måned og ikke havde noget kontor eller andet forretningssted, hvorved han 

ikke fandtes at have udøvet hel eller delvis virksomhed i Tyskland. 

7.3.2 Fast ejendom 

Afgørelsen af om der foreligger fast ejendom træffes, som ved fast driftssted, efter intern dansk 

ret. Hjemmel hertil er SEL § 8, stk. 2, der igen henviser til SEL § 2, stk. 1 litra b. Denne bestemmelse 

omfatter selskaber der ”i egenskab af ejer, medejer, brugs- eller indtægtsnyder oppebærer indtægt 

af en her i landet beliggende fast ejendom”.  Det fremgår endvidere at bestemmelsen ligeledes er 
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gældende i forbindelse med afståelse af fast ejendom omfattet af reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven eller AL § 21.  

7.3.3 Betydningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster 

Som anført i afsnit 7.3.1 er hovedreglen, jf. SEL § 8, stk. 2, at indkomst fra faste driftssteder er 

uvedkommende for den danske skatteopgørelse. Imidlertid skal denne hovedregels præjudikats 

værdi afgøres af betydningen af dobbeltbeskatningsoverenskomster. Det er således anført i SEL § 

8, stk. 2, 3. pkt., at reglen om at indkomsten fra det faste driftssted ikke skal medregnes i 

Danmark, ikke gælder i ”tilfælde, hvor kildelandet frafalder beskatningsretten i henhold til en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale med Danmark”. Således 

eksisterer der to betingelser for at indkomsten fra faste driftssteder skal udgå fra dansk 

beskatning. Disse er: 

 Der skal foreligge et fast driftssted eller en fast ejendom som defineret i intern dansk ret 

 Der må ikke foreligge en DBO, hvori kildelandet frafalder beskatningsretten 

Danmarks beskatningsret til indkomst fra et fast driftssted eller en fast ejendom kan derved 

betegnes som præceptiv, såfremt begge betingelser ikke er opfyldt. Det er derfor af afgørende 

betydning at selskaber i forbindelse med deres etablering i udlandet har undersøgt, hvorvidt de 

etablerede aktiviteter betragtes som et fast driftssted eller ej34 samt undersøge hvilken kildestat 

der har beskatningsretten, jf. indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

Ydermere kan der forekomme situationer hvor det faste driftssted, henholdsvis den faste 

ejendom, er beliggende i et land, hvormed Danmark ikke har indgået en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst eller hvor denne ikke omfatter typen af genereret indkomst. I 

disse tilfælde vil indkomsten ikke skulle medregnes til Danmark, såfremt aktiviteten kvalificeres 

som et fast driftssted eller en fast ejendom efter intern dansk ret. 

Således medfører anvendelsen af territorialprincippet, jf. SEL § 8, stk. 2, at der kan forekomme 

situationer med dobbeltbeskatning samt situationer med skattefrihed. Dette kan skitseres i 

følgende skema35: 

                                                           
34 Efter intern dansk ret. Som nævnt i afsnit 7.3.1 er kildestatens kvalificering af indkomst uvedkommende. 
35 Kilde: Sambeskatning 2013/2014, side 189 
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Figur 10: Territorialprincippet og beskatningsretten 
 
 

 

 

 

                                               Kilde: Sambeskatning 2013/2014, side 189 

I tilfælde af at beskatningsretten tilfalder begge lande og der derved sker dobbeltbeskatning, har 

det danske selskab krav på creditlempelse for den betalte kildeskat, jf. LL § 33, stk. 2. 

7.4 Administrationsselskabet 

Når en koncern befinder sig i en situation med national sambeskatning, er koncernen forpligtet til 

at udpege et administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 6. Målet med dette administrationsselskab er 

at forvalte sambeskatningen og afregne den indkomstskat til skattemyndighederne, som 

sambeskatningen medfører. Administrationsselskabet er ydermere forpligtet til at betale restskat, 

restskattetillæg og renter, ligesom overskydende skat og godtgørelser tilfalder selskabet, jf. SEL § 

31, stk. 4. Endelig skal der i sambeskatningen kun beregnes a conto skat for 

administrationsselskabet, dog således at administrationsselskabet betaler a conto skat for hele 

sambeskatningskredsen, jf. SEL § 29A, stk. 3. 

Som administrationsselskab udpeges som hovedregel det øverste moderselskab, der er 

hjemhørende i Danmark, jf. SEL § 31, stk. 6. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor der 

ikke er et øverste moderselskab hjemhørende i Danmark eller hvor moderselskabet ikke er 

omfattet af sambeskatningen.36 I et sådant tilfælde skal et af de sideordnede søsterselskaber 

udpeges som administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 6, 2. pkt. Såfremt der er flere sideordnede 

søsterselskaber, skal koncernen udpege ét af disse som administrationsselskab. 

Såfremt administrationsselskabet udtræder af sambeskatningskredsen eller ikke længere er det 

øverste selskab i koncernen, skal der udpeges et nyt, jf. SEL § 31, stk. 6, 3. pkt. Nødvendigheden 

for at udskifte administrationsselskabet kan opstå direkte som følge af frasalg, men ligeledes ved 

                                                           
36 Dette være sig fx fonde eller personselskaber. 
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selskabsretlige omstruktureringer. Omstruktureringssituationen er behandlet i praksis, jf. TfS 

2006.313 SR, hvor skatterådet afkræftede, at et tidligere ultimativt moderselskab kunne fortsætte 

som administrationsselskab, idet der efter omstruktureringen var kommet et nyt ultimativt 

moderselskab.   

I disse situationer bliver det nye selskab det fremtidige administrationsselskab, hvormed det 

hidtidige administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser overføres til det nye 

administrationsselskab.  

Sambeskatningsbekendtgørelsen37 regulerer i §§ 3 – 7 de praktiske regler for national 

sambeskatning. Vigtigst er §§ 5-7, der regulerer følgende situationer: 

 § 5: ”Indtræder et selskab m.v. i en sambeskatning, skal der indgives meddelelse om datoen 

for selskabets m.v. indtræden. Der skal endvidere indgives meddelelse om den 

indkomstperiode for det indtrædende selskab m.v., der skal medregnes i 

sambeskatningsindkomsten”, 

 § 6: ”For hvert indkomstår skal der afgives en redegørelse for koncernen, jf. 

selskabsskattelovens § 31 C, samt ændringer heri, herunder en redegørelse for hvilke 

selskaber m.v., der indgår i sambeskatningen henholdsvis ikke indgår i sambeskatningen, 

samt baggrunden herfor”, og 

 § 7: ”Der skal indgives oplysning om fordeling af overskud og underskud mellem de 

sambeskattede selskaber m.v., herunder oplysning om fremførselsberettigede underskud 

for det enkelte selskab m.v.” 

Det er forfatternes holdning, at Skattemyndighederne er bevidste om kompleksiteten af ovenstående - 

særligt § 7. Således har SKAT udarbejdet blanketter til formålet (05.027 og 05.031). Det ses ofte i 

praksis, at mindre koncerner anvender de af SKAT udarbejdede standardblanketter til opgørelse af 

sambeskatningsindkomsten, herunder fordelingen af over- og underskud. Store koncerner benytter 

typisk egne beregningsark til formålet. Ydermere er der med L144 forslag om indførsel af et 

underskudsregister DIAS, hvor underskuddene skal styres. Grundtanken med underskudsregistret 

vurderer vi er god, men det giver anledning til en række praktiske udfordringer for SKAT. Det er bl.a. 

foreslået at underskud, som ikke indberettes til DIAS bortfalder. Det er forfatternes holdning at dette 

krænker den generelle retssikkerhed. 
                                                           
37 Bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006 
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7.5 Samme indkomstår 

Ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten for alle sambeskattede selskaber, skal 

indkomstopgørelsen følge samme indkomstperiode som administrationsselskabets, jf. SEL § 31, 

stk. 7. Det vil sige, at der er krav om tvungen omlægning af indkomståret til 

administrationsselskabets indkomstår, jf. SEL § 10, stk. 5. Der er således ikke hjemmel til at fravige 

dette krav. 

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at selskaberne godt kan have regnskabsår forskelligt 

fra skatteår, men at regnskabsåret i langt de fleste tilfælde vil være sammenfaldende med 

indkomståret for administrationsselskabet af praktiske årsager, jf. ligeledes ÅRL § 15, stk. 5. Heraf 

fremgår det at moder- og dattervirksomheder som udgangspunkt skal sikre, at 

dattervirksomhederne har samme regnskabsår som modervirksomheden.   

Kravet om samme indkomstår medfører, at et moderselskabs tilkøb af et datterselskab automatisk 

afstedkommer en omlægning af datterselskabets indkomstår, således at det følger 

administrationsselskabets. Der eksisterer intet anmeldelseskrav vedrørende dette, jf. SEL § 10, stk. 

2. Såfremt omlægningen medfører skattemæssige fordele, kan skattemyndighederne ikke gøre 

indsigelse i mod dette, når omlægningen er begrundet i koncerntilhørsforhold. Det obligatoriske 

omlægningskrav omfatter alle selskaber i koncernen, hvilket betyder at såfremt det tilkøbte 

datterselskab selv har datterselskaber, skal disse datterdatterselskaber ligeledes omlægge 

indkomståret38.  

Kravet om omlægning af indkomståret har endvidere fortrinsret for reglerne i SEL § 4, stk. 2, ifølge 

hvilken et selskabs første indkomstperiode ikke kan være længere end 18 måneder. 

Ovenstående situation der medfører tvungen omlægning af indkomståret, som følge af 

koncernetablering er illustreret nedenfor i Figur 11: 

 

 

                                                           
38 Jf. skatteministerens svar på spørgsmål 36 i forbindelse med L 121 



 
49 

 

Figur 11: Administrationsselskabet har kalenderår som indkomstår og datterselskab 

bagudforskudt indkomstår  

        1/3 

 MODER (A)                      Koncernetablering 

                  1/1                       31/12  

  

 DATTER (B) 

               1/5                      30/4                      31/12  

 

 

  Oprindeligt indkomstår 

 

Kilde: Egen tilvirkning                    Nyt indkomstår 

Eksemplet i figur 11 tager udgangspunkt i et selskab, der ikke har koncernforbindelse til andre 

selskaber. Selskab A har indkomstår der følger kalenderåret og erhverver pr. 1/3 et nystiftet 

selskab B, der er etableret med indkomstår 1/5 – 30/4. Som følge af koncernetableringen bliver 

moderselskabet A, administrationsselskab i sambeskatningen. Ved koncernetableringen er selskab 

B’s indkomstår endnu ikke afsluttet og forlænges derfor til 31/12, således at indkomståret følger 

administrationsselskabets. I dette tilfælde får datterselskabet B en indkomstperiode på 20 

måneder, der således overstiger udgangspunktet i SEL § 4, stk. 2 om maksimalt 18 måneders 

indkomstperiode. Koncernetableringen medfører, at selskaberne indgår i sambeskatning fra 1/3. 

Der skal således ved indkomstårets udløb indsendes en samlet selvangivelse for A og B for 

perioden 1/3 – 31/12, mens selskab B skal indsende en særskilt selvangivelse omfattende 

perioden 1/5 – 28/2.  

Omvendt kan der også opstå en situation, hvor koncernen ønsker at omlægge et tilkøbt 

datterselskabs indkomstår, hvor administrationsselskabet eget indkomstår allerede er påbegyndt, 

mens datterselskabet fortsat er i gang med det foregående indkomstår. I denne situation forkortes 

det tilkøbte datterselskabs indkomstår, således at det ophører på tidspunktet for 

koncernetableringen, jf. SEL § 10, stk. 5, 3. pkt. Denne situation kan skitseres som vist nedenfor: 
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Figur 12: Administrationsselskabet har påbegyndt indkomstår som datterselskab endnu ikke har 

påbegyndt 

             Indkomståret 2014 

       

 MODER (A)                         Koncernetablering         

                 1/7 13  1/10                                    30/6 14  

  

 DATTER (B) 

              1/1 13                   1/7 13                         31/12 13       30/6 14   

 

 

                        Nyt indkomståret 2013            Indkomståret 2014 

 

Kilde: Egen tilvirkning Oprindeligt indkomstår 2013 

 

Som figur 12 oven for viser, har administrationsselskabet indkomstår 1/7 – 30/6 (skatteår 2014), 

mens det tilkøbte datterselskab har indkomstår 1/1 – 31/12 (skatteår 2013). Såfremt 

udgangspunktet i SEL § 10, stk. 5, 2. pkt. fulgtes, og datterselskabets indkomstår omlagdes til at 

følge administrationsselskabets, ville der opstå en situation, hvor et skatteår ville blive sprunget 

over. Dette er ikke muligt, jf. SEL 10, stk. 2, 2. pkt., hvorfor løsningen, som skitseret, bliver at 

datterselskabets indkomstår 2013 forkortes til 10 måneder. Herefter vil indkomståret 2014 følges 

ad for begge selskaber. 

7.5.2 Omlægning af administrationsselskabets indkomstperiode 

Udgangspunktet er, som nævnt ovenfor, at alle erhvervede selskaber tilpasser indkomstperioden 

til administrationsselskabets. Skatterådet er dog i SEL § 31 B, stk. 1, 2. pkt. givet bemyndigelse til 

at lade omlægningen ske på anden vis. Bemyndigelse hertil kan gives, hvis administrative hensyn 

taler for, at der sker en omlægning af administrationsselskabets indkomstperiode i stedet, og der 

samtidig ikke er skattemæssige fordele ved en sådan tilladelse. Situationen, hvor det vil være 

administrativt lettest at foretage omlægning af administrationsselskabets indkomstperiode, kan 

eksempelvis indtræffe i den situation, hvor en koncern med flere datterselskaber med samme 

indkomstperiode opkøbes. Der har været en række skatterådsafgørelser, hvor der er givet 
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tilladelse til at administrationsselskabets indkomstperiode omlægges. I figur 13 nedenfor er en 

illustrativ visning af SKM 2006.423, hvori tilladelse blev givet: 

 

Figur 13: Omlægning af administrationsselskabets indkomstperiode (Illustreret ved SKM 

2006.423 SR) 

   Nyt indkomstår 

 

           Oprindeligt indkomstår 

 MODER (A)/                       

 DATTER (C) 1/10                          30/9                31/12  

  

 DATTER (B)                    1/1                      31/12   

                         

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenfor viste figur tager udgangspunkt i en koncern, hvor moderselskabet A ejer 

datterselskaberne B og C 100%. Moderselskab A og C har samme indkomstperiode 1/10 – 30/9, 

men datterselskabet B har kalenderåret som indkomstperiode.  I forbindelse med ændringen af 

sambeskatningsreglerne i 2005 indførtes der krav om, at alle koncernselskaber skulle følge 

administrationsselskabets indkomstperiode, jf. SEL § 10, stk. 5. Imidlertid var situationen således, 

at det administrativt ville være meget lettere at ændre indkomstperiode for 

administrationsselskabet (og datterselskab C), idet al aktivitet i koncernen var henlagt til 

datterselskab B. Skatterådet gav tilladelse til denne disposition med begrundelsen om, at der var 

administrative hensyn der talte for dispensation til omlægning efter SEL § 31 B, stk. 1. Supplerende 

skal det bemærkes, at datterselskab C ikke behøvede skatterådets tilladelse til omlægning, jf. SEL § 

31 B, stk. 1.  

7.6 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Hovedreglen omkring opgørelsen af sambeskatningsindkomsten er, at der for de sambeskattede 

selskaber opgøres en samlet sambeskatningsindkomst, som er summen af de enkelte selskabers 

skattepligtige indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 1. pkt, som lyder: 

”For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den 

skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter 
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skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede 

selskaber”.   

Det enkelte selskab skal opgøre deres egen indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler. 

Derved følger dette også, at det enkelte datterselskabs ledelse selv kan vælge, hvilke 

afskrivningsprocenter o.l. der skal afskrives med.  

Det er dog forfatternes subjektive holdning at der i en koncern med effektiv skatteplanlægning 

ofte vil være udstedt retningslinjer af moderselskabet for opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Det kan imidlertid diskuteres hvem der reelt er ansvarlig for skatteoptimeringen i den 

situation, hvor der er sambeskatning mellem to ligeværdige koncerner. Eksempelvis er Novo 

Nordisk A/S og Novozymes A/S sambeskattet qua den Fond som ejer majoriteten heri, men 

selskaberne må betegnes som værende forskellige, både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt. 

Forudsat at moderselskabet ejer mere end 50%, hvormed reglerne om obligatorisk national 

sambeskatning indtræder, skal hele datterselskabets indkomst indgå i sambeskatningsindkomsten 

desuagtet at moderselskabet ikke ejer 100%. Der sker således i praksis en konsolidering39 af den 

skattepligtige indkomst på koncernniveau. For så vidt angår indkomsten fra faste driftssteder og 

faste ejendomme indgår disse kun i sambeskatningsindkomsten med den andel som det 

udenlandske moderselskab ejer40. 

7.6.1 Modregning af underskud 

Efter opgørelsen af årets skattepligtige indkomst gælder, at der kan fradrages tidligere års 

underskud heri, hvilket er en af de klare fordele ved den obligatoriske nationale sambeskatning. 

Således lyder SEL § 12, stk. 1: 

”Hvis den skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår efter reglerne i stk. 2 og 3” 

Frem til 2012 var reglerne således, at der fuldt ud kunne modregnes underskud fra tidligere 

indkomstår i årets skattepligtige indkomst. Dette ændredes imidlertid med L 173, der afstedkom 

en begrænsning i anvendelsen af tidligere års underskud. Reglerne er nu, at såfremt 

                                                           
39 Ikke at forveksle med en regnskabsmæssig konsolidering 
40 Jf. skatteministerens svar på spørgsmål fra FSR i bilag 18 til L 121 
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sambeskatningsindkomsten ikke overstiger et grundbeløb på kr. 7.500.00041, så finder 

underskudsbegrænsnings-reglerne ikke anvendelse, jf. SEL § 12, stk. 2, 1. pkt. 

Underskudsbegrænsningsreglerne medfører derimod, at underskud ud over grundbeløbet kun kan 

fradrages i 60% af den indkomst der overstiger dette grundbeløb42. 

Underskudsmodregningen sker efter en særlig rækkefølge som bestemt i SEL § 31, stk. 2. 

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter at hvert overskudsgivende selskab i koncernen har 

modregnet fremførselsberettiget underskud fra før sambeskatningen, særunderskud. Såfremt der 

forsat er overskud i selskabet efter den første modregning, modregner selskaberne herefter egne 

underskud fra tidligere perioder under sambeskatningen. Herefter fordeles underskuddet fra 

koncernselskaber i andre koncernselskabers overskud. Fordelingen heraf sker forholdsmæssigt.  

Endvidere gælder det, at de ældste underskud skal modregnes først. Endelig vil resterende 

underskud, der ikke har kunnet udnyttes i indkomståret blive fremført ubegrænset. På denne 

baggrund kan rækkefølgen for underskudsfremførsel opstilles: 

1. Der modregnes egne særunderskud i de enkelte sambeskatningsselskaber43 

2. Der modregnes egne ikke benyttede underskud under sambeskatningen 

3. Der modregnes årets underskud i indkomståret fra andre koncernselskaber 

4. Der modregnes andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatningen 

Ovenstående er de tilfælde, hvor underskud kan anvendes. Foreligger der imidlertid underskud til 

fremførsel fra før et selskab er indtrådt i sambeskatning, kan dette udelukkende anvendes til 

modregning i selskabets egne overskud. Overstiger særunderskuddet til fremførsel årets overskud, 

vil det resterende underskud forblive i selskabet til fremførsel, uanfægtet at andre selskaber 

kunne have anvendt underskuddet.  

Principperne for modregning efter SEL § 31, stk. 2, og som anført ovenfor, kan illustrativt skitseres 

ved følgende eksempel: 

                                                           
41 Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. 
42 L 173 og konsekvenserne heraf behandles mere dybdegående i afsnit 7.6.2 og 7.6.3 
43 At der anvendes egne særunderskud først giver en likviditetsmæssig fordel, idet selskabet derved undgår at skulle 
afregne eventuelt overskud før egne underskud til administrationsselskabet.  
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Koncernen består af et moderselskab A, datterselskab C og D. Moderselskabet A erhverver 

datterselskabet B d. 1/7 2013 fra hvilken dato B indgår i sambeskatningen. A og C’s underskud er 

respektive særunderskud, begge på kr. 100. Endvidere har D et særunderskud på kr. 50.  D og C’s 

særunderskud er fra en tidligere sambeskatning mellem disse to selskaber og kan derfor anvendes 

mellem disse. 

Særunderskud og indkomst for 2013 er vist nedenfor:  

Figur 14: Opgørelse af sambeskatningsindkomst med underskudsmodregning 

 

Selskab  
Fremførte 
underskud 

Indkomst 
2013 

 A -100 200 
 

B 

0 -300 1/1 - 30/6 

  200 1/7 - 31/12 

C -100 -50 
 D -50 150 
  

Selskab 
Skattepligtig 

indkomst 

Fremførsel af 
egne 

underskud 
fra tidligere 

år 

Indkomst 
efter egne 
underskud 

Omfordeling af 
årets 

over/underskud 

Underskud 
fra tidl. 

Indkomstår 
Skattepligtig 

indkomst 
Rest 

underskud 

A 200 -100 100 -25 0 75 0 

B 200 -200 0 0 0 0 -100 

C -50 0 -50 50 0 0 -25 

D 150 -50 100 -25 -75 0 0 
Kilde: Sambeskatning 2013/2014, side 45 

Som det ses af figur 14 udgør sambeskatningsindkomsten kr. 75 for 2013. Underskud til fremførsel 

ultimo året udgør kr. 125.  

Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten tager udgangspunkt i rækkefølgen som tidligere anført. 

Således modregnes først egne særunderskud fra tidligere indkomstår. Dernæst sker der en 

omfordeling af årets over- og underskud, hvorved C’s underskud, fordeles ligeligt i forhold mellem 

A og D. Endelig modregnes der underskud fra tidligere år i sambeskatning på kr. 75 mellem C og D, 

idet underskuddet kan henføres til den tidligere sambeskatning. Rest underskud i C på kr. 25, kan 

ikke modregnes i A’s indkomst, da der er tale om særunderskud, hvilket også er tilfældet for det 

nyerhvervede selskab B. 
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7.6.1.1 Fortabelse af skattemæssige underskud 

Der kan opstå situationer hvor fremførte skattemæssige underskud tabes. Først og fremmest står 

det klart, at skattemæssige underskud tabes ved kapitalselskabets normale ophør, hvor ophør 

forstås som likvidation eller lukkes ved betalingserklæring.  

Derudover kan de skattemæssige underskud fortabes, såfremt reglerne om fusion i FUL om 

skattefri omstrukturering benyttes. Det fremgår således af FUL § 8, stk. 6 at det ved fusionen 

modtagende selskab, ikke kan udnytte både eget og det indskydende selskabs underskud. De 

underskud der mistes, er de skattemæssige underskud der består på fusionsdatoen, som fastsat af 

selskabet. Derved kan det have betydning for en koncerns etablering og ekspansion, hvorledes 

denne foretages. Eksempelvis vil en koncernekstern fusion med et underskudsselskab medføre at 

underskud i det selskab der fusioneres ind i koncernen fortabes. Såfremt der er 

koncernforbindelse mellem de selskaber der indgår i fusionen, vil reglerne ikke finde anvendelse, 

idet det er intentionen, at skattefri fusion hverken skal stille de fusionerede selskaber ringere eller 

bedre, end hvis de havde opretholdt de eksisterende sambeskatningsenheder. Således vil det også 

– set ud fra en ren underskudsbetragtning – være en fordel at fusionere sambeskattede selskaber 

fremfor at likvidere disse, i situationer hvor der er fremførbare underskud. 

7.6.2 Modregning af underskud ex post L 173 

Frem til 2012 var det muligt for selskaberne at fremføre og anvende underskud fra tidligere år 

ubegrænset. Som led i SR-regeringens målrettede indsats mod multinationale selskabers 

skatteplanlægning, blev L 173 i foråret 2012 fremsat og senere vedtaget ved lov nr. 591 af 18. juni 

2012. Således hedder det i bemærkningerne til loven: 

”Lovforslaget har primært til formål at sikre et robust skattegrundlag i forhold til selskaber og skal 

ses i sammenhæng med aftalepartiernes ønske om, at erhvervslivet – og herunder navnlig 

multinationale selskaber – skal bidrage mere til finansieringen af velfærdssamfundet”. 

Forslaget indeholdt en række essentielle begrænsninger i de hidtidige regler, hvoraf særligt 

underskudsbegrænsningsreglerne og hæftelsesreglerne, har vidtrækkende konsekvenser for 

selskaberne.  

Underskudsbegrænsningsreglerne indførtes med SEL § 12, stk. 2, der lyder: 
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”Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige 

indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter resterende 

underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger 

grundbeløbet”.  

Ovenstående bestemmelse om underskudsbegrænsning er gældende for indkomstår, der er 

påbegyndt pr. 1. juli 2012 eller senere, hvorved reglerne er fuldt ud indfaset på nuværende 

tidspunkt. Det er ligeledes vigtigt at notere sig, at reglerne også begrænser anvendelsen af 

underskud opstået før denne dato.  

Reglerne skal følges bogstaveligt som ordlyden i bestemmelsen og kan illustrativt vises i figur 15 

nedenfor: 

Figur 15: Underskudsmodregning ex ante / ex post L 173 

Underskudsmodregning Nye regler   Gamle regler 

  
  

  

Samlede underskud primo 50.000.000,00 
 

50.000.000,00 

  
  

  

Årets skattepligtig indkomst 20.000.000,00 
 

20.000.000,00 

Grundbeløb -7.500.000,00 
 

0,00 

  12.500.000,00 
 

20.000.000,00 

Heraf kan anvendes, 60% / 100% -7.500.000,00 
 

-20.000.000,00 

Årets skattepligtig indkomst 5.000.000,00 
 

0,00 

  
  

  

Skattebetaling, 25% 1.250.000,00 
 

0,00 

  
  

  

Samlede underskud ultimo 35.000.000,00   30.000.000,00 

             Kilde: Egen tilvirkning 

Figuren viser konsekvensen for et selskab med en skattepligtig indkomst på t.kr. 20.000, der primo 

havde uudnyttede underskud på t.kr. 50.000. De nye regler medfører at årets skattepligtige 

indkomst efter underskudsmodregning ændres fra kr. 0 ex ante L 173 til t.kr. 5.000 ex post. 

Ændringen medfører, med den nuværende selskabsskatteprocent, en afregning til 

skattemyndighederne på t.kr. 1.250.    
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Indførslen af begrænsningen i anvendelsen af underskud har derved medført en fremrykning af 

selskabernes skattebetaling. Dette influerer i høj grad på selskabernes likviditet, idet denne bliver 

påvirket på et tidligere stadie end det ellers ville være tilfældet.  

Det er forfatternes holdning, at det er muligt for visse typer af virksomheder at planlægge sig ud af 

underskudsbegrænsningsreglerne. Fx har entreprenør- og medicinalvirksomheder mulighed for at 

dele store projekter i mindre dele, hvorved avancer kan fremrykkes og derved eventuelle 

underskud fra tidligere år fordeles og udnyttes over en længere periode. På denne måde udnytter 

man de bundgrænser der eksisterer.  

Figur 16: Opdeling af projekter i mindre delprojekter  

                            Avance 15 mio 

   

     År 0                   År 1                      År 2  År 3     År 4 

                      

 

Kilde: Egen tilvirkning   Avance 7,5 mio                       Avance 7,5 mio  

Forudsætningen for figur 16 er, at der er fremførbare underskud på kr. 15 mio. Som figuren 

illustrerer, ses det at der i tilfælde, hvor der ikke sker opdeling af projektet, sker en begrænsning i 

anvendelsen af underskud. Der kan først anvendes kr. 7,5 mio. fuldt ud, hvorefter de resterende 

kr. 7,5 mio. begrænses med 40%, hvorved de kr. 3 mio. kommer til beskatning i år 4.  

Ved opdeling i flere delprojekter, kan avancen indeholdes i bundgrænsen for underskuddene. 

Herved udnyttes skattemæssige underskud optimalt og projektet medfører ingen skattebetaling. 

7.6.3 Underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau 

Det er vigtigt at notere sig, at begrænsningsretten til modregning af underskud opgøres på 

sambeskatningsniveau, hvorfor selskaber der deltager i sambeskatning kun har én bundgrænse44. 

At der kun er én bundgrænse på sambeskatningsniveau, afskærer således virksomhederne fra at 

udhule effekten heraf ved blot at tilrettelægge en koncernstruktur med mange selskaber. 

                                                           
44 Sambeskatning 2013/2014, side. 46  
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Ligeledes medfører begrænsningsretten på sambeskatningsniveau, at de underskud der rammes 

af begrænsningsreglerne skal tilføres til de respektive selskaber, hvorfra underskuddet er ydet. SEL 

§ 31, stk. 3, 2. pkt. behandler denne situation nærmere og opstiller følgende beregningsbrøk til 

brug for fordelingen af underskud i koncernen: 

Figur 17: Brøk for underskudsfordeling 

Anvendte underskud efter SEL § 12, stk. 2 

Anvendte underskud, hvis SEL § 12, stk. 2, ikke fandt anvendelse 

 
En forudsætning for anvendelsen af ovenstående brøk er at sambeskatningsindkomsten opgøres 

både med og uden anvendelse af begrænsningsreglen i SEL § 12, stk. 2.  Det første for at nå frem 

til brøkens tæller, det andet for at nå frem til brøkens nævner.  

I lovforslag nr. 173 er der opstillet et eksempel, der illustrerer fremgangsmåden i brugen af 

begrænsningsreglen. Eksemplet tager udgangspunkt i 3 danske selskaber som indgår i 

sambeskatning, der samlet set genererer et positiv sambeskatningsindkomst.  

 

Forudsætningerne for eksemplet, som følger nedenfor, er at selskab A har et særunderskud på 

t.kr. 12.500. Selskaberne B har sambeskatningsunderskud på t.kr. 2.500 og C på t.kr. 6.000. 

Figur 18: Fremførselsberettigede del af underskud 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Kilde: L 173 

 

 Alle tal i t.kr. Årets 
Før 

underskuds- 
Efter 

underskuds- 
Selskab indkomst begrænsning begrænsning 

A A/S 22.000 

 

  

B A/S -1.500 

 

  

C A/S 4.500 25.000 25.000 

Fremførselsberettigede 
underskud   

  

 

-21.000 -7.500 

  
  

  

60% af (25.000-7.500) 

  

-10.500 

  
  

  
Skattepligtig 
sambeskatningsindkomst 

 

4.000 7.000 

  
 

 
  

Underskud der kan modregnes 21.000 18.000 

  
 

 
  

Fordelingsbrøk 
18.000 

0,8571 
  

21.000   
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Figur viser effekten af underskudsbegrænsningsreglerne på den fremførselsberettigede del af 

underskuddene. Ex ante indførslen af L 173 ville koncernen have kunne udnyttet alle fremførsels-

berettigede underskud på t.kr. 21.000, men grundet reglerne i SEL § 12, stk. 2 kan der imidlertid 

kun anvendes t.kr. 18.000.  

Med baggrund i ovenstående, herunder fordelingsbrøken, kan sambeskatningsindkomsten 

opgøres som følger: 

Figur 19: Sambeskatningsindkomst efter begrænsning 

 Alle tal i t.kr. A B C 

Indkomst 22.000 -1.500 4.500 

Egne særunderskud -12.500 0 0 

Indkomst herefter 9.500 -1.500 4.500 

Egne sambeskatningsunderskud 0 0 -4.500 

Indkomst herefter 9.500 -1.500 0 

Fordeling af årets underskud -1.500 1.500 0 

Indkomst herefter 8.000 0 0 

Underskud fra tidligere år -4.000 0 0 

Indkomst herefter 4.000 0 0 

Tilbageførsel af underskud 2.357 0 643 

Endelig sambeskatningsindkomst 6.357 0 643 

  
  

  

Anvendte underskud 16.500 0 4.500 

Underskud til modregning (85,71%) 14.143 0 3.857 

Tilbageførsel af underskud 2.357 0 643 

 

Som figur 19 viser bliver den samlede skattepligtige indkomst i sambeskatningen t.kr. 7.000 

ligesom det var tilfældet i figur 18. Forskellen er blot, at underskud og indkomst er fordelt på 

selskaberne. Der er således sket en tilbageførsel af underskud på 14,29% svarende til t.kr. 3.000, 

fordelt med t.kr. 2.357 på selskab A og t.kr. 643 på selskab C. Tilbageførslen tillægges indkomsten, 

hvorefter den endelige sambeskatningsindkomst kan opgøres til t.kr. 6.357 i selskab A og t.kr. 643 

i selskab C. Ydermere viser ovenstående at koncernen skal svare selskabsskat af t.kr. 7.000 frem 

for t.kr. 4.000, hvilket med den nuværende skattesats på 25% belaster koncernen 

likviditetsmæssigt med t.kr. 750 mere end tilfældet havde været uden begrænsningsreglerne. 
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7.6.4 De enkelte sambeskatningsselskabers betaling af skatter m.m. 

Som anført i afsnit 7.4 er det administrationsselskabets opgave og pligt, at opgøre 

sambeskatningsindkomsten og betale skatten heraf. Dette medfører dels at 

administrationsselskabet kommer til at betale skat af andre sambeskatningsselskabers indkomst, 

dels at eventuelle mindretalsaktionærer i underskudsgivende sambeskatningsselskaber vil miste et 

skatteaktiv, da underskuddet skal udnyttes i sambeskatningskredsen.  

For at imødekomme denne uhensigtsmæssighed er der i SEL § 31, stk. 8, indført en todelt 

bestemmelse. Først er administrationsselskabet forpligtet til at betale et beløb svarende til 

skatteværdien af udnyttede underskud, senest på dagen for rettidig skattebetaling efter SEL § 30, 

jf. SEL § 31, stk. 8. Dernæst er overskudsgivende sambeskatningsselskaber og faste driftssteder, 

hvor selskabsskatten betales af administrationsselskabet, forpligtet til at betale et beløb svarende 

til skatteværdien af den betalte indkomstskat. 

Det kan ydermere udledes af ovenstående, at SEL § 31, stk. 8 ingen skattemæssige konsekvenser 

har for betaleren eller modtageren, idet det blot er et spørgsmål om, hvortil selskabsskatten 

afregnes. Princippet i SEL § 31, stk. 8 om betalinger mellem administrationsselskabet og 

sambeskatningsselskaber kan illustreres som anført nedenfor 

Figur 20 Betaling af skatter i sambeskatningskredsen 

  
Årets 
indkomst 

Modregning 
af 
underskud 

Indkomst 
herefter 

Betaling 
af skat 

Afregning 
for 
underskud 

Betaling 
af skat   

Tilgode-
havende Gæld   

M 
(adm) 0 0 0 0 0 250 M 

 
250 SKAT 

A 1200 -343 857 214,25 85,75 0 M 300 
 

A 

B 200 -57 143 35,75 14,25 0 M 50 
 

B 

C -400 400 0 0 -100 0 M   100 C 

I alt 1000 0 1000 250 0 250   350 350   

 

Illustrationen viser omfordelingen af skatten i koncernen og mellemregningerne som de ser ud 

efter fordelingen af skatterne. Som det fremgår af figurens højre side føres alle skatter som 

mellemregning med moderselskabet M. Således har M et samlet tilgodehavende på 350 fordelt 

med 300 fra A og 50 fra B. Tilgodehavender modsvares af gæld på 100 til C for betaling af 

udnyttede underskud og betalbar skat på 250. Det ses ofte i praksis for mindre koncerner, at disse 
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saldi posteres på mellemregninger i koncernen og ikke løbende betales/udlignes. Denne 

fremgangsmåde kan også været drevet af finansieringshensyn, idet der i nogle koncerner sker 

samling af likvider i rene finansieringsselskaber. Dette for at spare finansieringsomkostninger på 

koncernniveau.  

7.7 Hæftelse i sambeskatningen 

Foruden ændringen omkring underskudsfremførsel medførte L 173, senere vedtaget ved lov nr. 

591 af 18. juni også, at der indførtes solidarisk hæftelse i sambeskatningen. Således fremgår det af 

SEL § 31, stk. 6, 10. pkt., at: 

”Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets 

udløb er ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab, jf. § 31 C, hæfter solidarisk 

sammen med selskabet for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg 

og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet.”45 

Foruden ovenstående hovedregel gælder det, at selskaber der ikke er 100% ejet af 

moderselskabet, hæfter subsidiært for øvrige selskaber i sambeskatningen, men forholdsmæssigt 

begrænset til den del der svarer til moderselskabets andel af kapitalen i det selskabet, jf. SEL § 31, 

stk. 6, 13. pkt.  

Ovenfor nævnte hæftelsesregler finder anvendelse for indkomstår der påbegyndes 1. juli 2012. 

Imidlertid rammer den ny indførte regulering også med tilbagevirkende kraft i det omfang, at der 

eksisterer eventuelle genbeskatningssaldi i skyggesambeskatning, som tidligere er behandlet i 

afhandlingens afsnit 5.4. Som beskrevet i dette afsnit påhvilede genbeskatningssaldoen kun ét 

selskab, men med de nye regler er hæftelsen udvidet, således at den latente skatteforpligtigelse 

nu påhviler alle selskaber i sambeskatningen. 

Hæftelsesreglerne kan illustreres som vist i figur 21 på næste side: 

 

 

 

                                                           
45 Hæftelsen omfatter tillige udbytteskat, royaltyskat og renteskat samt tillæg og renter, jf. KSL § 69, stk. 3, jf. SEL § 31, 
stk. 6, 10. – 14. pkt. 
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Figur 21: Hæftelse i sambeskatningen 

  

  
                                          100 %                        100 %                                       70% 
 

 

                          50 %  

 

Figur 21 viser en mindre koncern, hvor sambeskatningskredsen består af M A/S, A A/S, B A/S og C 

A/S. Som følge af SEL § 31, stk. 6, 10. pkt. hæftes der ubegrænset og solidarisk for skattekrav 

mellem selskaberne M A/S, A A/S og B A/S, idet de to datterselskaber er 100% ejede. For så vidt 

angår C A/S følger det af SEL § 31, stk. 6, 13. pkt. at selskab C hæfter subsidiært for skattekrav i M 

A/S, A A/S og B A/S. Endelig vil der ikke være nogen hæftelse for BD A/S, idet selskabet ikke indgår 

i sambeskatningskredsen, jf. SEL § 31C (ikke bestemmende indflydelse).  

Som eksemplet viser, opstår der således en latent skatteforpligtelse i de forskellige 

koncernselskaber. Som følge heraf er det yderst relevant at se på, hvornår skattemyndighederne 

kan søge at indkræve forfaldne skatter m.v. hos andre selskaber? Dette spørgsmål blev stillet af 

FSR – Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i forbindelse med en høring. FSR spurgte om, 

hvorvidt det skulle være den alt overvejende hovedregel at skattemyndighederne kunne skulle 

kunne gøre krav mod andre selskaber der hæfter i sambeskatningen, såfremt det er helt åbenlyst 

at skyldnerselskabet ikke kan betale? Skatteministeren kunne svare bekræftende til spørgsmålet, 

hvorfor der på baggrund heraf kan opstilles en prioriteret rækkefølge46: 

1. Skattekravet skal først og fremmest gøres gældende mod skyldnerselskabet 

2. Dernæst skal kravet primært gøres gældende mod de selskaber der hæfter solidarisk 

3. Endelig skal kravet gøres gældende mod andre selskaber i sambeskatningen, dog 

maksimalt den del af kravet, der svarer til andelen af kapitalen i det hæftende selskab. 

                                                           
46 Sambeskatning 2013/2014 s. 89 

M A/S 

A A/S B A/S C A/S 

BD A/S 
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Reglerne er indført som led i, at skattemyndighederne ofte står tilbage i konkurssituationer, hvor 

der ikke er midler i selskabet til at honorere udestående skattekrav. Dette forsøger regeringen at 

imødekomme ved indførslen af den solidariske hæftelse. Imidlertid har flere kritiseret denne 

bestemmelse og bl.a. anfører Jesper Anker Howes, Accura Tax i TFS 2012, 439, at 

skattemyndighederne snarere burde anvende de selskabs-/konkurs-/strafferetlige regler i deres 

søgen efter indkrævning af skatteprovenu, idet der i mange tilfælde vil være tale om spekulation 

og/eller skatteunddragelse, hvortil disse regler finder anvendelse.    

Forfatterne af denne afhandling er enige med Jesper Anker Howes i, at skattemyndighederne 

snarere burde forfølge retssystemets andre muligheder frem for at have indført disse 

hæftelsesregler. Ligeledes strider hæftelsesreglerne også med grundtanken bag selskabs- og 

konkurslovens bestemmelser omkring kreditorsikring, idet SKAT stilles bedre end de resterende 

kreditorer. Således kan spørgsmålet stilles, om reglerne overhovedet kan gøres gældende i 

praksis? 

Endvidere er reglerne om hæftelse indført som et resultat af de mange benificial owner sager som 

har været ført. Skattemyndighederne har tabt en række sager, hvor det er blevet tilladt at 

selskaber kan føre skattefrie udbytter til andre EU-lande for herefter at føre dem videre ud til de 

endelige ejere. For at undgå situationer, hvor hele overskuddet føres ud som udbytte og 

selskaberne derved tømmes for værdier og reelt muligheden for fremtidig drift, indførte 

regeringen altså den solidariske hæftelse.  

7.7.1 Hæftelse ved udtræden af sambeskatning 

Såfremt et selskab udtræder af sambeskatningen, ophører det udtrædende selskab med at hæfte 

for øvrige selskabers skatter og hæfter herefter kun for deres egen del af indkomstskatten, jf. SEL 

§ 31, stk. 6, 14. pkt. 

Hæftelsen ophører, uanset om udtrædelsen af sambeskatningen sker ved et egentligt frasalg af 

selskabet eller på anden måde, eksempelvis i form af omstrukturering, likvidation eller konkurs, jf. 

den juridiske vejledning C.D.3.1.5.5. Det følger således heraf at det udtrædende selskab ikke 

fortsat skal forholde sig til latente skattekrav for øvrige selskaber i en tidligere koncern. Imidlertid 

vil den tilbageværende del af koncernen fortsat hæfte for skattekrav mod det frasolgte selskab, for 

indkomstperioder før salget. 
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Dette kan illustreres ved følgende eksempel: 

Figur 22: Hæftelse i sælger-koncernen  

  År 1                                                  År 2  

  

                           100%                                         100%                                                   100%                         Udtrådt 

 

 

Moderselskabet M er sambeskattet med de 100% ejede datterselskaber A A/S og B A/S i år 1. I år 2 

frasælges B A/S til tredjepart. I år 3 retter SKAT et krav mod selskab B A/S vedrørende år 1. Dette 

medfører en forøget hæftelse i M A/S og A A/S og naturligvis B A/S selv. Var kravet fra SKAT mod B 

A/S i stedet vedrørende år 3, ville M A/S og A/S ikke blive påvirket af forhøjelsen, idet den 

solidariske hæftelse ophører på tidspunktet for udtræden, jf. SEL § 31, stk. 6, 14. pkt. 

I tilfælde hvor en hel subsambeskatning sælges ud af en koncern, hæftes der ikke fortsat for 

hinandens skatter m.v., såfremt hvert enkelt selskab i subsambeskatningen er udtrådt af 

sambeskatningen med det hidtidige administrationsselskab. Således anses denne subkoncern for 

at have startet en ny sambeskatningskreds med dertil følgende hæftelse til følge.  

I tilfældet af et selskabs udtræden som følge af konkurs, hæfter selskaber der er omfattet af 

national sambeskatning i indkomståret forud for konkursdekretet, jf. KKSL § 4, stk. 3.  

7.8 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel var, at redegøre for den danske lovgivning vedrørende national 

sambeskatning som den er udstukket i selskabsskatteloven. Særligt med udgangspunkt i 

behandlingen af L173 og effekterne heraf. 

Det var logisk at begynde kapitlet med de juridiske definitioner, for derefter at præsentere 

forskellige situationer hvor sambeskatning indtræder efter danske forhold.  

Kapitlet illustrerer hvor vigtigt det er, at man organiserer sig korrekt i forhold til om man ønsker 

sambeskatning. Og hvordan man skal forholde sig når sambeskatningen er indtrådt, idet det 
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medfører mange afledte effekter. Vi fandt indledningsvist at retssubjekter omfattet af SEL § 1, stk. 

1 kan indgå i national sambeskatning.  

Desuden fik vi klarlagt at fysiske personer ikke kan agerer bindeled i sambeskatningen således at 

to søsterselskaber med den samme fysiske ejer, ikke kan indgå i sambeskatning. Omvendt var det 

muligt for eksempelvis en fond at agere bindeled. Som nævnt medfører dette efter forfatternes 

mening en uhensigtsmæssig mulighed for at to ligeværdige koncerner med forskellige ledelser, 

kan indgå i sambeskatning.  

Sammenholdt med den nyere indførte hæftelsesbegrænsning med L 173 kan dette i yderste 

konsekvens medføre krav rettet mod selskaber som reelt set ikke har været vidende eller 

deltagende i manglende betaling af skatter m.v. Det er, som nævnt, forfatternes holdning at man i 

stedet bør anvende almindelige konkursretslige regler.     

Med ovenstående gennemgang vurderes problemformuleringens underspørgsmål 2 at være 

besvaret efter den oprindelige intention.     
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8. International sambeskatning 
Som tidligere omtalt i afsnit 5.5, ændrede man reglerne for international sambeskatning i 2005. 

Dette skete ved lov nr. 426 af 6. juni 2005. Formålet med lovændringen var at forhindre 

selskaberne i frit at vælge, hvilke selskaber der skulle indgå i den internationale sambeskatning og 

hvilke der ikke skulle. Med andre ord ønskede man at forhindre fænomenet ”Cherry Picking” som 

var den situation hvor man, med fordel, udelukkende kunne lade underskudsgivende udenlandske 

selskaber, indgå i den internationale sambeskatning. 

Som værn imod ”Cherry Picking” indførte man globalpuljeprincippet. Princippet medfører, at alle 

selskaber som er omfattet af SEL § 31A skal medtages, såfremt man tilvælger international 

sambeskatning.  

8.1 Globalpuljeprincippet 

Det er essentielt i forhold til den internationale sambeskatning, at se på hvem der er omfattet af 

reglerne herfor. Globalpuljeprincippet medfører, at alle selskaber som er omfattet af 

koncernbegrebet i SEL §31 C, skal medtages i sambeskatningen, såfremt der vælges international 

sambeskatning. Herudover skal medtages de faste driftssteder og ejendomme, der tilhører disse 

selskaber jf. SEL § 31 A, stk. 1, 2. pkt. Definitionen på udenlandske selskaber fremgår af SEL § 31A, 

stk. 14 som lyder således: 

”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”. 

Som det er tilfældet ved national sambeskatning af selskaber, er der dog en undtagelse i forhold til 

de selskaber, hvor deltagerne hæfter personligt. For danske selskaber findes denne undtagelse i 

SEL § 1, stk. 1, nr. 2, mens den vedrørende international sambeskatning findes i SEL§ 31 A, stk. 1, 

1. pkt. I begge tilfælde bruges bestemmelserne til, at definere hvornår der er tale om et 

selvstændigt skattesubjekt. I den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.D.1.1.3 er nævnt en række 

forhold, som kan være med til at definere, hvorvidt et selskab er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr.2. 47 

Disse forhold kan bruges som en vejledning omkring hvorvidt et selskab er omfattet, men er ikke 

at regne som en facitliste, idet forholdet altid beror på en individuel vurdering. Eksempelvis har 

SKAT i SKM2008.222.SR meddelt en køber af ejendomme i Rumænien, at denne kan medtage sin 
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ejerandel i udenlandsk interessentskab, uanset ejerandelens størrelse og uanfægtet, at der er tale 

om et interessentskab. Ejerandelens resultat skal således medregnes i den skattepligtige indkomst 

i Danmark. 

Kredsen af selskaber som er omfattet af globalpuljeprincippet og som dermed kan indgå i en 

international sambeskatning kan illustreres som vist nedenfor: 

Figur 23: International sambeskatning efter globalpuljeprincippet 

                                 Land X                                           DK                     Land Y 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 23 viser de retssubjekter som på tværs af landegrænser vil skulle indgå i international 

sambeskatning. Såfremt der ikke havde været tilvalgt international sambeskatning, ville 

udelukkende selskaberne i figurens midterste felt (DK) indgå i national sambeskatning. 

8.2 Indtræden i international sambeskatning og konsekvenser heraf 

Reglerne omkring international sambeskatning er i høj grad en overbygning af de danske regler, 

hvorfor reglerne om international sambeskatning er fastlagt i forlængelse af de danske regler for 

sambeskatning i SEL § 31, med de undtagelser til hovedreglerne som beskrives i SEL§ 31A, stk. 2-

14. I henhold til SEL §31 A gælder, at det er det ultimative moderselskab som kan beslutte om der 

skal tilvælges international sambeskatning.   

Tilvalg af international sambeskatning skal ske i forbindelse med rettidig indsendelse af 

selvangivelsen for det pågældende indkomstår, hvor man vælger international sambeskatning. 

Moder udland Datter DK 

Datter udland 
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Såfremt selvangivelsen ikke er indsendt rettidigt, anses international sambeskatning som værende 

fravalgt for det pågældende indkomstår, jf. SEL § 31A, stk. 3. I henhold til SEL § 31 A, stk. 3 gælder 

ligeledes, at tilvalget af international sambeskatning medfører en bindingsperiode på 10 år. 

Konsekvensen af at afbryde en international sambeskatning er, at der sker genbeskatning efter 

reglerne i SEL § 31A, stk. 11. Indførslen af den 10 årige bindingsperiode er med til at sikre, at 

selskaber ikke træder ind i International sambeskatning i år hvor der eksempelvis er høje 

etableringsomkostninger, alene med det formål at modregne dette i dansk indkomst.  

8.3 Administrationsselskabet 

Som det er tilfældet ved national sambeskatning, skal der ligeledes i forbindelse med international 

sambeskatning udpeges et administrationsselskab. Administrationsselskabet skal udpeges efter 

reglerne i SEL § 31 A, stk. 4, 1. pkt. vedrørende det ultimative moderselskab. Såfremt kravene i SEL 

§ 31 A stk. 4, 1. pkt. ikke er opfyldt udpeges det øverste danske moderselskab som 

administrationsselskab. Er der ikke et dansk moderselskab øverst, udpeges et dansk søsterselskab 

som administrationsselskab. For at kunne agere som administrationsselskab skal selskabet som 

minimum, i lighed med reglerne for national sambeskatning, være omfattet af SEL §31, stk. 1.  

Det er det ultimative moderselskab som skal tilvælge international sambeskatning. Denne regel 

gælder også selv om moderselskabet er et udenlandsk selskab. Det fungerer i disse tilfælde 

således at det danske administrationsselskab, i forbindelse med indsendelse af årets selvangivelse, 

vedlægger en skrivelse fra det ultimative moderselskab om, at der er tilvalgt international 

sambeskatning. Årsagen til at det ultimative moderselskab skal tilkendegive, at man tilslutter sig 

tilvalget af international sambeskatning er blandt andet, at man derved indgår i solidarisk hæftelse 

efter SEL § 31 stk. 6, 10 pkt. Undtaget fra den solidariske hæfte er, for et udenlandsk 

administrationsselskab, den indkomstskat af den indkomst, som efter SEL § 31 A, stk. 4, 6. pkt. vil 

indgå i national sambeskatning. Herudover finder reglerne om friholdelse af hæftelse ved 

udtræden af sambeskatning efter SEL § 6, 14. pkt. også anvendelse i forbindelse med den 

internationale sambeskatning.  

I forbindelse med national sambeskatning er der en række oplysninger som skal videregives til 

SKAT, ligesom der er forhold der skal være opfyldt i henhold til sambeskatningsbekendtgørelsens § 

3-7 (omtalt i afhandlingens afsnit 7.4). De regler som er gældende ved national sambeskatning, 
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gælder ligeledes for administrationsselskabet ved international sambeskatning, suppleret med de 

krav som er oplistet i sambeskatningsbekendtgørelsens § 8-13. Overholder administrations-

selskabet ikke kravene, gælder ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens § 14 at konsekvenserne for 

selskabet bliver som oplyst i SEL § 31 B, stk. 3:  

”Fremlægges der ikke tilstrækkelige oplysninger, kan international sambeskatning afbrydes af 

Skatterådet efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen. Afbrydelse af international 

sambeskatning udløser fuld genbeskatning, jf. § 31 A, stk. 11, med virkning fra og med det 

indkomstår, hvor der ikke er fremlagt tilstrækkelige oplysninger”. 

Fuld genbeskatning sker efter SEL § 31 A, stk. 11, og kan have meget store konsekvenser for det 

berørte selskab. Konsekvenserne af fuld genbeskatning gennemgås mere deltaljeret i afsnit 8.7.7. 

8.4 Indregning af udskudt skat 
Den udskudte skatteforpligtelse i forbindelse med anvendelsen af udenlandske underskud skal 

beregnes og medtages i administrationsselskabets årsrapport. Den udskudte skatteforpligtelse 

udgøres af summen af genbeskatningssaldiene. Kravet om indregning bunder i, at selskabet 

således vil have begrænsede frie reserver, hvoraf der kan udloddes udbytte og derfor er der større  

mulighed for at honorere den eventualforpligtelse der er forbundet med genbeskatningssaldiene.  

 Såfremt et selskab ophører med at være skattepligtigt til Danmark, kan det ikke længere være 

administrationsselskab for koncernen. Det samme er tilfældet, såfremt selskabet ikke længere er 

en del af koncernen, eksempelvis såfremt der er sket frasalg af selskabet. Såfremt det ikke er 

muligt efterfølgende at udpege et nyt administrationsselskab, vil det tidligere 

administrationsselskab blive genbeskattet af alle genbeskatningssaldi efter SEL § 31 A, stk. 5. 

Situationen hvor et nyt administrationsselskab ikke kan udpeges, kan eksempelvis være det 

tilfælde hvor en udenlandsk koncern ophører med aktiviteter i Danmark. Eller hvor der sker frasalg 

af det danske holdingselskab medfølgende alle danske datterselskaber. Genbeskatningen kan 

imidlertid undgås ved at have et enkelt dansk selskab tilbage, som kan udpeges som 

administrationsselskab. Selskabet behøver ikke at indeholde aktivitet.   

I de tilfælde hvor det er muligt at udskifte administrationsselskabet, skal det afgående 

administrationsselskab i henhold til SEL § 31 A, stk. 1 afregne den fulde genbeskatningsforpligtelse 
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til det nye administrationsselskab. Imidlertid følger skatterådet en noget lempeligere praksis på 

området, ifølge hvilken det kun er de reelle betalinger som det nye administrationsselskab 

kommer til at betale, som skal afregnes.  

8.5 Bindingsperioden 

Som tidligere nævnt, er det et valg at indgå i international sambeskatning. Tilvalget sker i 

forbindelse med rettidig indsendelse af administrationsselskabets selvangivelse, medfølgende 

bekræftelse på ønsket om tilvalg fra det ultimative moderselskab. I den forbindelse er netop 

rettidig indsendelse vigtigt at nævne, da SKAT ikke anderkender indtræden i sambeskatning, 

såfremt denne ikke er anmeldt rettidigt, jf. SKM 2004.161.LR.  

Valget af international sambeskatning sker således med tilbagevirkende kraft, idet selvangivelsen 

af naturlige årsager først indsendes efter endt indkomstår. International sambeskatning medfører 

en bindingsperiode på 10 år. Bindingsperioden påhviler koncernens ultimative moderselskab og er 

uafhængig af hvad der ellers sker i koncernen. Således gælder at selv om man eksempelvis 

foretager frasalg af datterselskaber, ændres bindingsperioden for det ultimative moderselskab 

ikke. Heller ikke omstruktureringer i form af fusion, spaltning eller aktieombytning har indflydelse 

på bindingsperioden. Såfremt koncernen vælger at ekspandere via opkøb af andre selskaber, 

indtræder disse på tidspunktet for opkøbet, i den igangværende bindingsperiode.  

Ved frasalg af et selskab, eller anden form for ophør af sambeskatning, skal der i forbindelse med 

ophøret foretages udarbejdelse af selvangivelse for den del af indkomståret, hvor selskabet har 

været en del af sambeskatningen. Dette sker efter reglerne i SEL § 31, stk. 5. Såfremt et dansk 

administrationsselskab frasælger alle udenlandske selskaber, skal man være opmærksom på, at 

bindingsperioden fortsætter for administrationsselskabet. Dette har betydning i det tilfælde hvor 

man opkøber nye udenlandske selskaber. Disse indtræder i den igangværende bindingsperiode. 

For situationen hvor det er et udenlandsk moderselskab der afhænder sine danske datterselskaber 

(herunder administrationsselskabet) gælder ligeledes at bindingsperioden fortsætter. Til gengæld 

har det den betydning at der sker fuld genbeskatning for hele koncernen. Indtræder det tilfælde at 

det ultimative moderselskab bliver datterselskab i en ny koncernkonstruktion, vil bindingsperioden 

blive afbrudt med den følge, at der sker fuld genbeskatning. Overdrages et ultimativt 
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moderselskab fra indehaveren til en anden fysisk person, fortsætter den igangværende 

bindingsperiode.  

Hvis administrationsselskabet sælges til et andet selskab, der ligeledes er underlagt en 

bindingsperiode, afbrydes bindingsperioden ikke. I dette tilfælde indtræder det opkøbte selskab i 

det købende selskabs bindingsperiode. Såfremt det sælgende selskab er del af en bindingsperiode 

med en restløbetid på eksempelvis 8 år, og det købende selskabs restperiode er 2 år, får salget 

den konsekvens, at bindingsperioden for hele den fortsættende koncern, udgør en periode på 2 

år. Er der tale om salg mellem den samme aktionærkreds gælder omvendt, ifølge KGL § 4, stk. 2, at 

bindingsperioden skal være den længste af de 2 igangværende bindingsperioder.   

Det forudsættes, at i det tilfælde hvor det opkøbene selskab på opkøbstidspunktet ikke er en del 

af en international sambeskatning, er der mulighed for at tilvælge dette i forbindelse med den nye 

koncernetablering. Der kan også være den situation, hvor det opkøbende selskab er et nystiftet 

selskab. I dette tilfælde gælder ifølge SEL§ 31 A, stk. 3, 10. pkt., at det nystiftede selskab, i 

forbindelse med opkøbet, indtræder i den allerede igangværende bindingsperiode.  

8.6 Indgangsværdier 

Bestemmelserne om indgangsværdier for selskaber, som bliver fuldt eller begrænset skattepligtige 

til Danmark, findes i SEL § 4 A. For udenlandske selskaber, der inddrages i en international 

sambeskatning, findes bestemmelserne i SEL § 31 A, stk. 7-9. 

8.6.1 Hovedregel  

Et udenlandsk selskab der inddrages i international sambeskatning skal opgøre indkomsten efter 

almindelige danske skattemæssige principper. Dette medfører at udenlandske selskaber, der 

indgår i sambeskatningen, skal udarbejde to forskellige skattemæssige opgørelser. Én af disse til 

opfyldelse af hjemlandets skattelovgivning og én til opfyldelse af den danske skattelovgivning. For 

at kunne udarbejde en skatteopgørelse efter danske principper, er det nødvendigt at finde 

indgangsværdier på aktiver og passiver. Det er således anført som hovedregel i SEL § 31A, stk. 7, 

at: 

”Når et udenlandsk selskab m.v. eller et fast driftssted inddrages under sambeskatning, anses 

aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, for anskaffet på det 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20120108229_P4a
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20120108229_P31a
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faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår under 

sambeskatningen.” 

Som det fremgår, medfører SEL § 31A, stk. 7, at der succederes med hensyn til 

anskaffelsestidspunktet, mens handelsværdien skal opgøres på tidspunktet for indtræden i 

sambeskatningen. Dette princip kan eksemplificeres med en ejendom der er erhvervet i 2005 til 

t.kr. 10.000, men på tidspunktet for indtræden i sambeskatningen er t.kr. 20.000 værd. Derved 

succederes der i ejendommens anskaffelsestidspunkt, således at ejendommen anses for værende 

erhvervet i 2005 til t.kr. 20.000. 

Det er klart, at handelsværdierne skal opgøres til handelsværdierne i det respektive land. 

Herudover skal man være opmærksom på, at det er de nuværende afskrivningssatser og ikke de 

historiske der anvendes. Der skal således ske en korrektion af tidligere afskrivninger, såfremt 

afskrivningssatsen er ændret i dag.  

For så vidt angår immaterielle anlægsaktiver omfattet af AL § 40 anses anskaffelsessummen for at 

være kr. 0, såfremt det immaterielle aktiv er internt oparbejdet, jf. SEL § 31A, stk. 7, 3. pkt. Denne 

bestemmelse er indført som værn mod, at der sker opskrivning af internt oparbejdet goodwill på 

tværs af koncernen, der kunne sikre en nedbringelse af den skattepligtige indkomst i Danmark. 

Denne praksis med en indgangsværdi på kr. 0 kunne medføre, at der sker beskatning af 

værditilvækst, som er opstået før end dansk beskatning indtræder. Dette undgås imidlertid 

gennem SEL § 31 A, stk. 7, 3. pkt., hvoraf det fremgår, at fortjeneste maksimalt kan medregnes til 

et beløb der svarer til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien, på tidspunktet for 

sambeskatningen. Dette betyder i praksis, at der alligevel fastsættes indgangsværdi, men kun 

såfremt det immaterielle anlægsaktiv sælges. 

8.6.2 Afskrivningsberettigede aktiver 

Som anført i afsnittet ovenfor, er SEL § 31 A, stk. 7 hovedreglen i opgørelsen af 

indgangsværdierne. Imidlertid findes der en undtagelse til hovedreglen i SEL § 31 A, stk. 8 med 

hensyn til afskrivningsberettigede aktiver, som lyder: 

”Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum, og de anses 

for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt”. 
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Som det fremgår, medfører SEL § 31A, stk. 8, at der succederes med hensyn til både 

anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen i modsætningen til stk. 7, hvori der udelukkende 

succederes i anskaffelsestidspunktet.  

Idet der som nævnt ved afskrivningsberettigede aktiver succederes i den faktiske anskaffelsessum, 

er der i SEL § 31A, stk. 8, 3. pkt. anført, at de afskrivningsberettigede aktiver anses for maksimalt 

afskrevet efter danske regler frem til det første indkomstår i sambeskatningen. Undtagelsen hertil 

er dog den situation, hvor handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår under 

sambeskatningen, er lavere end den beregnede værdi efter nedskrivning, jf. SEL § 31A, stk. 8, 1. – 

4. pkt.  

Der anvendes de regler der gælder i det indkomstår, hvori sambeskatningen begyndes. Reglen 

medfører, at der ved beregningen af maksimale afskrivninger skal medregnes både løbende 

afskrivninger og straksafskrivninger, der kan foretages i perioden fra man erhvervede aktivet.  

Der vil ligeledes skulle foretages maksimale afskrivninger såfremt der sker overdragelse af et 

afskrivningsberettiget aktiv erhvervet fra et koncernforbundet selskab, jf. KGL § 4, stk. 2, uden at 

der i forbindelse med overdragelsen er sket dansk eller udenlandsk beskatning af overdragelsen, 

jf. SEL § 31A, stk. 8, 2. pkt. Bestemmelsen er indført som værnsregel efter TDC-sagen, jf. TfS 

2003.850 LR. 

8.6.3 Afhændelse af afskrivningsberettigede aktiver 

Såfremt der afhændes et afskrivningsberettiget aktiv finder SEL § 31A, stk. 9 anvendelse. Det 

fremgår heraf, at genvunde afskrivninger på aktiver, der er er afskrevet forud for inddragelsen i 

sambeskatningen, højst kan medregnes med det beløb, hvormed summen af de foretagne 

afskrivninger efter indtræden i sambeskatningskredsen, overstiger det faktiske værditab. Det 

følger ydermere af SEL § 31A, stk. 9, 2. pkt., at der maksimalt skal medregnes en fortjeneste med 

et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for 

inddragelse under sambeskatningen. Er aktiverne afskrevet efter saldometoden, anses 

afståelsessummen for den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet, med tillæg af genvundne 

afskrivninger og fortjeneste, jf. SEL § 31A, stk. 9, 3. pkt. 
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Principperne bag ovenstående kan illustreres således: 

Figur 24 Opgørelsen og maksimeringen af de genvundne afskrivninger (fast ejendom) 

Anskaffelsessum for ejendommen 1/1 2010 15.000.000 

Heraf bygning 12.000.000 

Handelsværdi for ejendom 1/1 2012 (indtræden i sambeskatning) 13.500.000 

Heraf grundværdi  3.000.000 

Handelsværdi for bygning (13.500.000 - 3.000.000) 10.500.000 

Nedskreven værdi for bygning (12.000.000 - 960.000) 11.040.000 

Nedskreven værdi ved salg (12.000.000 - (4 x 480.000) 10.080.000 

Afståelsessum 1/1 2014 10.200.000 

Afskrivninger i skattepligtsperioden (2 x 480.000) 960.000 

Værditab (10.500.000 - 10.200.000) 300.000 

Genvundne afskrivninger til beskatning (960.000 - 300.000) 660.000 

                             Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur tager udgangspunkt i en ejendom, der er erhvervet den 1/1 2010, men hvor 

sambeskatningen og dermed skattepligten indtræder pr. 1/1 2012. I medfør af SEL § 31A, stk. 8 

anses aktivet for erhvervet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt, og til den laveste værdi af 

den oprindelige anskaffelsessum eller handelsværdien ved skattepligtens indtræden.  

For så vidt angår afskrivninger afskrives der derfor med 4% af kr. 12.000.000 pr. år, hvormed der i 

alt opnås samlede afskrivninger i den skattepligtige periode på kr. 960.000. Med hensyn til de 

genvundne afskrivninger udgør disse kr. 660.000, idet de er beregnet som forskellen mellem 

afskrivningerne og det reelle værditab.  

Ovennævnte eksempel tog udgangspunkt i et værditab på ejendommen. Såfremt der er tale om en 

fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen kan denne højst medregnes med et beløb, der svarer 

til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under dansk 

beskatning. Der skal med andre ord alene ske beskatning af den andel af avancen, der er opnået 

efter skattepligtens/sambeskatningens indtræden. Dette princip kan eksemplificeres således: 
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Figur 25 Fortjeneste ved salg af fast ejendom 

Anskaffelsessum for ejendommen 1/1 2010   15.000.000 

Heraf bygning   12.000.000 

Handelsværdi for ejendom 1/1 2012 (indtræden i sambeskatning)   18.000.000 

Heraf grundværdi     3.000.000 

Handelsværdi for bygning (13.500.000 - 3.000.000)   15.000.000 

Nedskreven værdi for bygning (12.000.000 - 960.000)   11.040.000 

Nedskreven værdi ved salg (12.000.000 - (4 x 480.000)   10.080.000 

Afståelsessum 1/1 2014   20.000.000 

Heraf bygning   17.000.000 

Afskrivninger i skattepligtsperioden (2 x 480.000)   960.000 

Genvundne afskrivninger til beskatning    960.000 

      

Afståelsessum   20.000.000 

Anskaffelsessum 15.000.000   

Tillæg i henhold til EBL § 5, 4 år á kr. 10.000 40.000   

Forhøjet anskaffelsessum, jf. SEL § 31A, stk. 9, 3. pkt. 3.000.000   

Reguleret afståelsessum 18.040.000 18.040.000 

      

Reguleret fortjeneste / skattepligtig fortjeneste   1.960.000 

                    Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 25 illustrerer en situation, hvor handelsværdien ved indtræden i sambeskatningen er højere 

end den oprindelige anskaffelsessum. I denne situation, vil der modsat tilfældet i figur 24, højst 

kunne medregnes et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på 

tidspunktet for indtræden i sambeskatningen, jf. ovenfor. Det betyder således, at der maksimalt 

kan medregnes kr. 2.000.000 som fortjeneste. Der bliver endvidere ret til et nedslag på kr. 40.000 

efter EBL § 5, idet der succederes i ejendommens oprindelige erhvervelsestidspunkt. På denne 

måde ender den skattepligtige fortjeneste på kr. 1.960.000.    

Såfremt der er tale om aktiver, der er afskrevet efter saldometoden, anses afståelsessummen for 

den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet, med tillæg af genvundne afskrivninger og 

fortjeneste, jf. SEL § 31A, stk. 9, 3. pkt.  

8.7 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Ved tilvalg af international sambeskatning, følger reglerne om opgørelse af den skattepligtige 

indkomst samme princip som ved national sambeskatning. Det følger således af SEL § 31A, at SEL § 

31 skal finde anvendelse ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten, jf. dog supplerende regler i 
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SEL § 31A, stk. 2 – 14. Den skattepligtige indkomst for de udenlandske selskaber, skal derved 

opgøres efter den danske skattelovgivnings almindelige principper. Administrationsselskabet 

bliver ved tilvalg af international sambeskatning forpligtet til at sørge for, at de udenlandske 

selskabers bogføring og rapporteringssystemer er tilrettelagt således, at der kan opgøres en 

indkomstopgørelse, der følger danske principper. Udgangspunktet for den danske 

indkomstopgørelse er, at alle danske skatteregler, herunder navnlig SL § 4-6 finder anvendelse, 

hvormed det udenlandske selskab sidestilles med et dansk selskab48.  

Det udenlandske selskab er i de fleste tilfælde også skattepligtigt i domicillandet, hvor der derfor 

også skal udarbejdes en indkomstopgørelse og betales skat. For at undgå den 

dobbeltbeskatningssituation som dette forhold medfører, kan der foretages fradrag for den 

udenlandske betalte skat i den danske skat efter creditprincippet, jf. LL § 33, stk. 6.  

I det tilfælde at der indgår flere selskaber fra samme land i sambeskatningen, skal indkomsten 

puljes pr. land, jf. LL § 33, stk. 6, 4. pkt. Denne opgørelse omfatter ligeledes danske faste 

driftssteder og faste ejendomme. 

Endelig vil der kun være fradrag for udgifter, afholdt af udenlandske selskaber før 

sambeskatningen, såfremt der på afholdelsestidspunktet var fradragsret for disse udgifter efter 

SEL § 2, jf. SEL § 31A, stk. 2, 2. pkt. 

Den begrænsning i SEL § 31A, stk. 2, 2. pkt. medfører samtidigt, at det ikke er muligt at fratrække 

underskudsperioder før tilflytningstidspunktet, jf. den juridiske vejledning C.D.3.2.3. 

8.7.1 Koncernbidrag 

Koncernbidrag er en mulighed i forhold til international sambeskatning, hvori der indgår selskaber 

fra Sverige, Norge og Finland. Koncernbidrag går ud på, at der ydes et fradragsberettiget tilskud fra 

et overskudsgivende selskab til et underskudsgivende selskab. På denne måde nedbringes det 

overskudsgivende selskabs overskud, mens det underskudsgivende selskabs underskud reduceres 

tilsvarende. Metoden kan ikke anvendes i Danmark, idet det fremgår af SEL § 31D, at tilskud 

mellem sambeskattede selskaber ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Til trods herfor 

er muligheden værd at have for øje i forbindelse med en effektiv skattestrategi på koncernniveau. 

                                                           
48 Sambeskatning 2013/2014, side 114 
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Det følger af SEL § 31A, stk. 2, 4. pkt. at der er fradrag for disse koncernbidrag i udenlandske 

selskaber, men kun såfremt koncernbidraget tilsvarende medregnes som indtægt i et selskab der 

er sambeskattet med det selskab, som fratrækker koncernbidraget. Der er herved sket 

harmonisering til de danske regler, som anført ovenfor.  

8.7.2 Lempelse for udenlandske betalte skatter 

Som det er beskrevet i afsnit 8.7 ovenfor, skal de udenlandske selskaber opgøre en skattepligtig 

indkomst efter gældende regler i domicillandet og afregne skat heraf lokalt. Situationen medfører, 

ved tilvalg af international sambeskatning, derfor en dobbeltbeskatningssituation, hvilken LL § 33, 

stk. 6 imødekommer. LL § 33, stk. 6 lydes således:  

”Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af sambeskattede selskaber, der ikke er 

skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, kan alene fradrages i den danske skat efter stk. 1. 

Danske skatter, som er opkrævet hos sambeskattede udenlandske selskaber efter 

selskabsskattelovens § 2, medregnes i de udenlandske skatter efter 1. pkt. Reglerne i eventuelle 

dobbeltbeskatningsoverenskomster anvendes ikke. Indgår flere selskaber, som er hjemmehørende i 

samme land, i sambeskatningen, opgøres disse selskabers indkomst samlet. Den samlede 

indkomstopgørelse efter 4. pkt. omfatter tillige danske selskabers faste driftssteder, som er 

beliggende i samme land, og som indgår i sambeskatningen, når der lempes for overskud i de faste 

driftssteder efter creditmetoden”.  

Som det fremgår gives der lempelse, for den udenlandske betalte skat. Lempelsen sker efter 

creditprincippet og er tvungen for udenlandske selskaber, således at eksemptionsmetoden49 efter 

en DBO ikke kan finde anvendelse. Som det er tilfældet med opgørelsen af indkomsten, opgøres 

creditlempelsen ligeledes pr. land og puljes således, jf. LL § 33, stk. 6, 5. pkt. 

Som et kuriosum bemærker den årvågne læser af bestemmelsen, at denne ikke omtaler fast 

ejendom, men alene faste driftssteder. Antagelsen er imidlertid, at fast ejendom behandles på 

samme måde som faste driftssteder.   

Som udgangspunkt medfører reglerne om creditlempelse, at der ikke opstår en yderligere 

skattebyrde på koncernniveau, når der tilvælges international sambeskatning, hvis den 

                                                           
49  Eksemptionsmetoden betyder, at Danmark undlader at opkræve den del af den danske skat, som forholdsmæssigt 
falder på den udenlandske indkomst. 
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udenlandske skat er højere end i Danmark. I de tilfælde hvor den danske beskatning er højere, 

medfører bestemmelsen dog, at koncernen vil blive pålagt en yderligere skattebyrde qua den 

højere danske skat.  

Figur 26: Skat på koncernniveau 

Skat på koncernniveau uden tilvalg af international sambeskatning 

 Alle tal i t.kr. 
Indkomst 
Danmark 

 

Indkomst 
udland 

  År 1 År2 
 

År 1 År2 

Moder, DK -300 400 
  

  

Datter, udland     
 

200 200 

  -300 400 
 

200 200 

Fremførsel af underskud 0 300 
 

0 0 

Skattepligtig indkomst -300 100 
 

200 200 

  
    

  

Dansk skat (efter creditlempelse) 0 25 
  

  

  
    

  

Udenlandsk skat 
   

60 60 

  
    

  

Skat på koncernniveau med tilvalg af international sambeskatning 

  
Indkomst 
Danmark 

 

Indkomst 
udland 

  År 1 År2 
 

År 1 År2 

Moder, DK -300 400 
  

  

Datter, udland 200 200 
 

200 200 

  -100 600 
 

200 200 

Fremførsel af underskud 0 100 
 

0 0 

Skattepligtig indkomst -100 500 
 

200 200 

  
    

  

Dansk skat 0 125 
  

  

Creditlempelse 0 -60 
  

  

Dansk skat i alt 0 65 
  

  

  
    

  

Udenlandsk skat i alt 
   

60 60 

            

                       Kilde: Egen tilvirkning ud fra sambeskatning 2013/14, side 118 

Figur 26 ovenfor tager udgangspunkt i en lille koncern med et moderselskab beliggende i 

Danmark, og et datterselskab beliggende i udlandet, hvor selskabsskatten udgør 30%.  Som figuren 

viser, bliver der ved tilvalg af sambeskatning en højere skat med 40 på koncernniveau. Årsagen 
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hertil er, at det udenlandske selskab beskattes af overskuddet i hjemlandet. Imidlertid er den 

samlede sambeskatningsindkomst negativ i år 1, hvorfor der ikke gives nogen creditlempelse for 

den betalte skat.   

Denne yderlige skattebyrde for koncernen, kan imidlertid elimineres ved at benytte reglerne i LL § 

33H, stk. 1 om bortseelse af underskud.  

8.7.3 Bortseelse af underskud 

Som anført ovenfor, kan selskabet vælge at anvende dette særlige regelsæt. Reglerne giver 

mulighed for at et dansk selskab kan se bort fra underskud hidrørende fra Danmark eller udlandet 

i et givent indkomstår. Bestemmelsen er indført for at sikre, at en koncern ikke mister retten til 

creditlempelse, idet denne herved ville være tabt.  Således lyder det i LL § 33H, stk. 1: 

”Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan et selskab eller en fond m.v., der er skattepligtig 

efter selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, vælge at se bort fra underskud ved 

virksomhed her i landet eller i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder underskud, der 

er overført fra tidligere indkomstår”.  

Det følger logisk heraf, at bestemmelsen kun finder anvendelse i situationer, hvor der samlet set 

er betalt en udenlandsk skat, således at der er opstået mulighed for at få creditlempelse. Det 

betyder endvidere, at der ikke kan ses bort fra et udenlandsk selskabs eget skattemæssige 

underskud, jf. SKM 2007.454.LSR. 

Det underskud der kan ses bort fra, er de underskud fra pågældende og tidligere indkomstår, som 

tilsammen medfører, at den samlede indkomst til beskatning under sambeskatningen, svarer til 

den udenlandsk beskattede indkomst. Dette medfører, at man får udnyttet den samlede 

creditlempelse hver gang der er mulighed herfor. De underskud man ser bort fra, skal overføres til 

modregning i fremtidig skattepligtig indkomst efter reglerne i SEL § 12.  

Princippet bag bortseelse af underskud er illustreret på næste side i figur 27: 
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Figur 27: Bortseelse af underskud 

Skat på koncernniveau ved bortseelse af underskud 

  
Indkomst 
Danmark 

 

Indkomst 
udland 

  År 1 År2 
 

År 1 År2 

Moder, DK -300 400 
  

  

Datter, udland 200 200 
 

200 200 

  -100 600 
 

200 200 

Fremførsel af underskud 0 -300 
 

0 0 

Bortseelse fra underskud -300 0 
 

0 0 

Skattepligtig indkomst 200 300 
 

200 200 

  
    

  

Dansk skat 50 75 
  

  

Creditlempelse -50 -50 
  

  

Dansk skat i alt 0 25 
  

  

  
    

  

Udenlandsk skat i alt 
   

60 60 

            
                            Kilde: Egen tilvirkning ud fra sambeskatning 2013/14, side 120 

Som figur 27 ovenfor viser ses der i år 1 bort fra underskuddet på 300 i Danmark, således at 

nettoindkomsten i koncernen i år 1 svarer til indkomsten fra udlandet. I år 2 medtages 

underskuddet og der modregnes en skat på 50, således at koncernen over de 2 år, samlet kommer 

til at svare den samme skat, som det ville være tilfældet, hvis international sambeskatning ikke var 

tilvalgt, jf. figur 26. 

8.7.4 Tvungne afskrivninger og fradrag 

Udgangspunktet vedrørende opgørelse af indkomstopgørelsen er, at selskaberne selv kan til- og 

fravælge afskrivninger og enkelte fradrag. Dette gør det muligt for et selskab eksempelvis, at 

fravælge afskrivninger et år, for at opnå en højere skattepligtig indkomst i Danmark. Dette kan 

være ønskeligt i den situation, hvor man har betalt en høj udenlandsk skat, for hvilken man ønsker 

at opnå creditlempelse. I denne situation forskydes afskrivningerne til et senere indkomstår.  

Denne mulighed for optimering og planlægning har skattemyndighederne forsøgt at imødekomme 

gennem LL § 5 I, som lyder: 

”Afskrivninger eller udgifter, som efter skatteyderens valg efter de almindelige regler kan vælges 

fradraget i det pågældende indkomstår eller i senere indkomstår, skal fradrages ved opgørelsen af 
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den skattepligtige indkomst fra et fast driftssted eller et udenlandsk sambeskattet selskab i det 

omfang, den skattepligtige indkomst overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat i 

det land, hvor det faste driftssted er beliggende eller datterselskabet er hjemmehørende, omregnet 

til danske kroner ved udløbet af samme indkomstår”. 

Såfremt LL § 5 I ikke var indført, ville valgfriheden som nævnt ovenfor betyde, at en koncern selv 

kan påvirke og planlægge sin indkomst i Danmark, hvilket kan være en fordel hvis der betales en 

høj udenlandsk skat, hvormed der vil kunne opnås fuld creditlempelse i Danmark. 

Værnsreglen kan eksemplificeres ved udenlandsk selskab der har en indkomst på t.kr. 1.200 

opgjort efter danske regler og en indkomst t.kr. 1.000 opgjort efter udenlandske regler. Der er 

afskrivningsberettigede driftsmidler for t.kr. 1.000. I dette tilfælde har selskabet en 

afskrivningspligt på 20% af driftsmiddelsaldoen, således at den danske indkomst svarer til den 

udenlandske50. 

Afskrivningerne kan ligeledes bruges til, at tilpasse den udenlandske skat efter den danske. Denne 

situation er særlig interessant, hvor et selskab tidligere har givet underskud, men nu giver 

overskud og hvor underskuddet tidligere er blevet fradraget i den internationale sambeskatning i 

Danmark, men ikke i udlandet. Når det udenlandske selskab dernæst giver overskud, skal 

underskuddet benyttes, hvorved indkomsten bliver mindre og creditlempelsen ligeledes. Ved at 

fravælge afskrivninger i det år, hvor den udenlandske indkomst er lav grundet modregning af 

fremførte underskud, kan denne holdes oppe, hvorved der bliver en større creditlempelse. 

Selskabet vil så, når det er udtrådt af international sambeskatning, kunne benytte de undladte 

afskrivninger og efter udtrædelse opnå en lavere skat. Denne mulighed for skatteplanlægning er 

forhindret i henhold til LL§ 33, stk. 6, sidste pkt. ifølge hvilken der gælder, at den kunstigt høje skat 

man har betalt i udlandet som følge af fravælgelse af afskrivninger, ikke medregnes i opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten.  

8.7.5 Double Dip 

Bestemmelsen i LL § 5 G er indført som en værnsregel mod begrebet douple dip. Bestemmelsen 

lyder: 

                                                           
50 Sambeskatning 2013/2014, side 117 
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”Skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, 

selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 kan ikke opnå fradrag for udgifter, der 

efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, som ikke indgår ved beregning af dansk 

skat. Tilsvarende gælder, hvis fradrag for udgiften efter udenlandske skatteregler kan overføres til 

fradrag i indkomst oppebåret af koncernforbundne selskaber m.v., jf. skattekontrollovens § 3 B, 

hvis indkomst ikke indgår ved beregningen af dansk skat”. 

Værnsreglen skal sikre mod, at der foretages dobbelt fradrag dvs. både i Danmark og udlandet og 

altså forhindre, at der ved en kombination af danske og udenlandske sambeskatningsregler opnås 

fradrag for den samme udgift i Danmark og i udlandet, mens den korresponderende indtægt alene 

beskattes i udlandet – et såkaldt dobbelt dip. Før 2005 hvor reglerne om at alle selskaber skulle 

medtages i international sambeskatning, og cherry picking derfor ikke længere var muligt, var det 

særligt udbredt at skatteoptimere gennem double dip. Det var planlægningsnemt at sørge for, at 

der opstod en situation hvor der kunne opnås fradrag der nedbragte sambeskatningsindkomsten. 

Efter ændringen af sambeskatningsreglerne er det ikke længere så nemt at planlægge sig til 

dobbeltfradrag, og man kan sige at anvendelsen af LL § 5 G er væsentligt mindsket. Imidlertid har 

bestemmelsen stadig en hvis effekt, fx i tilfælde hvor den danske koncerndefinition er mere 

snæver end den udenlandske. I et sådan tilfælde vil der i udlandet være mulighed for at 

sambeskatte med et selskab, der ikke vil skulle sambeskattes efter danske regler.  Herved ville der 

kunne opnås dobbelt fradrag, hvilket LL § 5 G imidlertid forhindrer.  

8.8 Ordinær genbeskatning 

Reglerne for genbeskatning findes i SEL § 31A, stk. 10 og 11. Ordinær genbeskatning indtræder i 

tilfælde af, at en international sambeskatning ophører, hvilket kan ske på to måder. Den ene 

situation er den, hvor der ved udløbet af den 10 årige bindingsperiode, jf. SEL § 31A, stk. 3., ikke 

tilvælges international sambeskatning for en ny periode, jf. SEL § 31A, stk. 10. Den anden situation 

er den, hvor koncernforbindelsen afbrydes og det udtrædende selskab fortsætter sine aktiviteter 

uden for koncernregi. Dette være sig ved frasalg eller fusion med et selskab, hvor moderselskabet 

ikke længere har bestemmende indflydelse. 

Såfremt der skal ske ordinær sambeskatning, skal administrationsselskabets indkomstopgørelse 

forhøjes med et beløb svarende til den fortjeneste, som det udenlandske selskab ville have opnået 
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ved ophør af virksomheden og til handelsværdier. Denne fortjeneste svarer til 

likvidationsfortjenesten af selskabet, jf. SEL § 31A, stk. 10, 1. pkt. Imidlertid sker der efter SEL § 

31A, stk. 10, 2. pkt. en maksimering af beskatningen til værdien af genbeskatningssaldoen 

divideret med den gældende skatteprocent, jf. SEL § 17, stk. 1.  

Er genbeskatningssaldoen imidlertid højere end likvidationsfortjenesten, vil den resterende saldo, 

fortsat indestå på genbeskatningssaldoen, opgjort for det pågældende land. Situationen vil 

primært komme i betragtning, såfremt der sælges et selskab ud af koncernen. I det tilfælde kan 

der på et senere tidspunkt ske genbeskatning af underskud, såfremt der indgår andre selskaber i 

sambeskatningen i samme land. Såfremt der ikke etableres nye aktiviteter i det pågældende land, 

vil genbeskatningssaldoen komme til beskatning ved udløbet af bindingsperioden.  

8.8.1 Opgørelse af genbeskatningssaldoen  

Som tidligere anført opgøres genbeskatningssaldoen pr. land og ikke pr. selskab, jf. SEL § 31A, stk. 

10, 3. pkt. Ligeledes opgøres genbeskatningssaldoen til en skatteværdi, som beregnes med den i 

SEL § 17, stk. 1 nævnte selskabsskatteprocent (24,5% i indkomståret 2014).  

Der kan, med baggrund i ovenstående, opridses to hovedprincipper ved opgørelsen af den 

ordinære genbeskatningssaldo51: 

 Genbeskatningssaldoen opgøres pr. land 

 Genbeskatningssaldoen opgøres til skatteværdien af de underskud, som de udenlandske 

enheder har haft i sambeskatningsperioden, som er fradraget i indkomst hos andre 

selskaber m.v. og som ikke modsvares af skatteværdien af senere års overskud fratrukket 

creditlempelse, samt skatteværdien af ordinær genbeskatning. 

Ovenstående principper medfører, at det nu er uden betydning om et udenlandsk selskab skifter 

placering og får ledelsens sæde i Danmark, idet saldoen ikke følger selskabet, men forbliver 

stående i landet, hvori selskabet før havde ledelsens sæde.   

Opgørelsen af genbeskatningssaldoen kan vises ved efterfølgende eksempel: 

 

                                                           
51 Sambeskatning 2013/2014, s. 138 
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Figur 28: Opgørelse af genbeskatningssaldo 

  År 1 År 2 År 3 

  
  

  

  Indkomst Indkomst Indkomst 

Selskab 1 -1.200  -200  1.000  

Selskab 2 400  1.200  800  

Selskab 3 -800  400  400  

Samlet -1.600  1.400  2.200  

Genbeskat- 
  

  

ningssaldo 400  350  0  

     Kilde: Egen tilvirkning ud fra sambeskatning 2013/14, side 139 

Figur 28 baseres på følgende forudsætninger:  

1. Selskabskatten i det pågældende land er 25% 

2. Der er mulighed for at fremføre underskud i det pågældende land og 

3. Selskaberne sambeskattes efter gældende nationalt regelsæt.  

I år 1 opstår der et underskud til fremførsel på 1.600. Underskuddet kan udnyttes af andre 

selskaber i den internationale sambeskatning. Som følge af dette, opstår der en 

genbeskatningssaldo svarende til skatteværdien af det anvendte underskud, 400.   

I år 2 er der et overskud på 1.400. Dette medfører, med en skatteprocent på 25%, at der opstår en 

skatteværdi på 350. Den udenlandske skat i år 2 bliver imidlertid kun 300, som følge af, at selskab 

1 har underskud og således ikke skal betale skat, selskab 3 kan modregne uudnyttet underskud på 

400 fra år 1 og skal dermed heller ikke betale skat. Skatteværdien skal således alene beregnes på 

baggrund af indkomsten i selskab 2 på 1.200 hvilket medfører, at den samlede skat i år 2 bliver 

300. Genbeskatningssaldoen vil i dette tilfælde blive nedbragt med 50, svarende til skatteværdien 

af den samlede indkomst modregnet creditlempelsen (350 – 300).  

I år 3 er der en samlet indkomst på 2.200 før modregning af underskud. Dette er forbundet med 

en skatteværdi på 550. Imidlertid har selskab 1 og 3 fortsat fremførte underskud fra år 1 som kan 

anvendes. Dette medfører, at det igen kun er selskab 2 der skal beregnes en skatteværdi på. 

Skatteværdien udgør 200 (800*0,25). Genbeskatningssaldoen vil denne gang blive nedskrevet med 

350 svarende til skatteværdien af den samlede indkomst modregnet creditlempelsen (550 – 200).  

Herefter vil genbeskatningssaldoen være lig 0. 
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Der kan endvidere opstå den situation, hvor selskabsskatten i udlandet er lavere end i Danmark. I 

dette tilfælde vil genbeskatningssaldoen blive nedbragt hurtigere, idet der sker en lavere 

creditlempelse og de faktiske skattebetalinger i Danmark derved bliver højere.  

Dette er illustreret i figur 29 nedenfor: 

Figur 29: Opgørelse af genbeskatningssaldo 

   År 1 År 2 År 3 

  
  

  

  Indkomst Indkomst Indkomst 

Selskab 1 -1.200  -200  1.000  

Selskab 2 400  1.200  800  

Selskab 3 -800  400  400  

Samlet -1.600  1.400  2.200  

Genbeskat- 
  

  

ningssaldo 400  230  0  

      Kilde: Egen tilvirkning 

Forskellen mellem figur 28 og 29 er, at skatten i udlandet kun er 15%. Derved bliver der løbende 

en lavere creditlempelse. I år 2 vil skatteværdien af indkomsten udgøre 350, mens der gives 

creditlempelse på 180. Derved vil der skulle betales en skat til Danmark på 170, hvilket er det 

beløb som genbeskatningssaldoen nedsættes med.  

I tilfælde af at de 3 selskaber fusionerer, vil genbeskatningssaldoen ligeledes blive nedbragt 

hurtigere. Årsagen hertil er, at overskuddene hurtigere kan udlignes med underskuddene fra 

tidligere år. Derved nedbringes den udenlandske skat og som følge heraf også creditlempelsen. 

Ydermere vil fusionen medføre en likviditetsmæssig fordel for koncernen, idet underskuddene alt 

andet lige udnyttes hurtigere. 

Der kan ligeledes opstå en situation, hvor selskabsskatten i udlandet er højere end i Danmark. I 

dette tilfælde vil skattebetalingerne til Danmark blive nedbragt eller eventuelt frafalde helt. I det 

sidste tilfælde vil genbeskatningssaldoen ikke blive nedbragt. Omvendt er der i dette tilfælde en 

forskydning af likviditeten frem til tidspunktet for genbeskatning, hvilket alt andet lige er en fordel 

for koncernen. 
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Sammenfattende opgøres genbeskatningssaldoen, som tidligere nævn, pr. land efter følgende 

princip: 

Figur 30: Princippet for opgørelse af genbeskatningssaldo 

Genbeskatningssaldo, primo x kr. 

Plus skatteværdien af underskud, som er fradraget i andre selskaber x kr. 

Fratrukket skatteværdien af årets overskud minus eventuel creditlempelse - x kr. 

Plus skatteværdien af årets overskud, idet det omfang overskuddet skyldes 
renteindtægter og kursgevinster på fordringer på selskaber i 
sambeskatningen x kr. 

Fratrukket skatteværdien af årets ordniære genbeskatning - x kr. 

Genbeskatningssaldo, ultimo x kr. 

                             Kilde: Sambeskatning 2013/14, side 143 

Endelig skal der, i en situation, hvor et udenlandsk selskab eller udenlandsk fast driftssted går 

konkurs, ske genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 10, på samme måde, som hvis selskabet ikke 

længere var en del af koncernen. 

8.9 Fuld genbeskatning 

Reglerne for fuld genbeskatning findes i SEL § 31A, stk. 11 og finder anvendelse såfremt den 

internationale sambeskatning afbrydes inden bindingsperiodens udløb. I et sådan tilfælde skal 

administrationsselskabets indkomst forhøjes med et beløb, svarende til alle eksisterende 

genbeskatningssaldi, divideret med den gældende skattesats, jf. SEL § 17, stk. 1, tillagt eventuelle 

genbeskatningssaldi efter LL § 33D. Genbeskatningen sker i det indkomstår, hvor den 

internationale sambeskatning afbrydes. 

Bindingsperioden anses bl.a. for brudt i tilfælde af: 

 Administrationsselskabet frivilligt udtræder af den internationale sambeskatning, jf. SEL § 

31A, stk. 3, 6. pkt., 

 Skatterådet beslutter det, fordi administrationsselskabet ikke fremlægger tilstrækkelige 

oplysninger, jf. SEL § 31B, stk. 3, 

 Det ultimative moderselskab bliver datterselskab af et andet ultimativt moderselskab og 

den internationale sambeskatning ikke længere fortsætter, jf. SEL § 31A, stk. 3, 8.-10. pkt. 

Når bindingsperioden afbrydes inden udløbet, skal der således ske fuld genbeskatning. Til forskel 

fra ordinær genbeskatning, jf. kapitel 8.8, er den fulde genbeskatning ikke maksimeret, som 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20120108229_P31a
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tilfældet er ved ordinær genbeskatning. Forskellen mellem de to genbeskatningsformer ligger i LL 

§ 33 D, ifølge hvilken der ved fuld genbeskatning opgøres genbeskatningssaldi. Det skal derfor nøje 

overvejes, hvorvidt det, ud fra et skattemæssigt optimum, kan betale sig at afbryde en 

international sambeskatning. 

Imidlertid kan der være situationer, hvor det umiddelbart kan være relevant at afbryde 

sambeskatningen. Dette være sig fx den situation, hvor alle administrationsselskabets 

genbeskatningssaldi er udlignet. Derved kan sambeskatningen afbrydes uden genbeskatning52. I 

hvert tilfælde må det vurderes, hvorvidt det kan betale sig at afbryde sambeskatningen.  

8.10 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel var, at beskrive reglerne omkring international sambeskatning som de 

er fastsat i henhold til dansk lovgivning.  

Gennem kapitlet er det forsøgt at behandle reglerne omkring international sambeskatning, som en 

overbygning af den nationale sambeskatning. Dette både for at give et indblik i reglerne omkring 

international sambeskatning, men også for at skabe en kobling mellem det nationale og det 

internationale aspekt.  

Gennem kapitlet er der eksemplificeret hvor der kan tilvælges international sambeskatning og 

hvilke konsekvenser dette har for den samlede skatteopgørelse og betaling. Vigtigst at nævne i 

denne sammenhæng, er efter forfatternes opfattelse, kravet om 10 års binding, som medfører, at 

selskaberne skal forsøge at få et overblik over koncernen for denne periode.  Ligeledes eksisterer 

ved tilvalg et globalpuljeprincip der medfører, at alle selskaber skal medtages i den internationale 

sambeskatning. Globalpuljeprincippet er indført for at undgå cherry picking problematikken, hvor 

selskaberne kun medtog underskudsgivende selskaber i sambeskatningen. 

En vigtig problemstilling omkring tilvalg af international sambeskatning, er problematikken 

omkring beregning af indgangsværdier. Det er vigtigt at disse kan opgøres korrekt, men i praksis 

kan det være særdeles besværligt, særligt i de tilfælde, hvor man opkøber en anden koncern med 

en lang historik.   

                                                           
52 Sambeskatning 2013/2014, s. 148  
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Endelig skal der ved sambeskatningens afbrydelse ske genbeskatning, hvad enten denne sker som 

ordinær genbeskatning eller fuld genbeskatning. Fuld genbeskatning kan medføre en 

uforholdsmæssig hård beskatning, hvorfor det er vigtigt, at selskaberne, så vidt muligt prøver at 

undgå dette. 

Den samlede gennemgang af lovgivningen vedrørende international sambeskatning har vist, at 

man skal være yderst opmærksom på hele den proces der ligger forud for tilvalg af international 

sambeskatning og gennemtænke i videst muligt omfang alle tænkelige scenarier. Gør man ikke 

dette risikerer man at træffe den forkerte beslutning i forhold til sin skatteplanlægning. 

Med ovenstående gennemgang vurderes problemformuleringens underspørgsmål 3 at være 

besvaret efter den oprindelige intention.     
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9. Caseeksempel – Danish Furniture Holding A/S  
Afhandlingens caseeksempel vil tage udgangspunkt i en fiktiv koncern, hvor der arbejdes med 

forskellige scenarier for at vurdere om international sambeskatning aktivt kan anvendes i 

forbindelse med skatteplanlægning og optimering af likviditet. Casen vil centrere sig om en 

mellemstor dansk koncern der ønsker at etablere sig i udlandet, men forinden gerne vil have det 

fulde overblik over de skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser.  

Ved overvejelser om etablering i udlandet er det ikke alene skattemæssige betragtninger som er 

relevante, idet produktions- og driftsmæssige forhold ofte går forud i overvejelserne herom. 

Imidlertid er det relevant at inddrage professionelle skatterådgivere, fordi der er mange forhold 

man skal være opmærksom på. Eksempelvis er det ikke uden betydning om der stiftes et nyt 

selskab eller opkøbes et eksisterende i forhold til eksempelvis beregningen af indgangsværdierne i 

sambeskatningen. Generelt er der tale om et komplekst område, hvor virksomhederne let kan 

foretage uhensigtsmæssige dispositioner, såfremt de ikke agerer på et fuldt oplyst grundlag. 

Det er formålet med casen, at gennemgå konsekvensen af de overvejelser som man har fra Danish 

Furniture A/S´ side omkring at ekspandere yderligere internationalt. Det er endvidere formålet at 

casen skal ende ud med en samlet anbefaling til ledelsen, hvori der redegøres for de 

skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser heraf.  

9.1 Beskrivelse af koncernens aktuelle struktur 

Danish Furniture Holding A/S er moderselskab i en koncern, der består af virksomheder i både 

Danmark og udlandet. Danish Furniture Holding A/S ejes ultimativt af den jyske krejler Benny 

Koefoed, som har bygget virksomheden op fra bunden. Virksomhedens produktion er på 

nuværende tidspunkt placeret i Danmark, men selskabets ledelse overvejer, at outsource 

produktionen til Kina, hvor produktionsomkostningerne er væsentligt lavere.  

Koncernen har fået muligheden for, at overtage en allerede eksisterende koncern i form af 

Møbelkæden Holding A/S som allerede er etableret med en fabrik i Kina. Selskabet overvejer om 

man skal overtage denne koncern og udvide disse fabriksaktiviteter.  Møbelkæden har endvidere 

et tysk datterselskab som vurderes, at kunne styrke Danish Furniture A/S´ position på dette 

marked ved opkøb af en direkte konkurrent. 
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Koncernen ønsker endvidere, at ekspandere udenlandsk med koncernens salgsaktiviteter, hvor 

særligt det amerikanske marked er interessant, da virksomheden allerede via onlinesalg har 

oplevet interesse fra dette marked. Det amerikanske marked forventes udelukkende at være et 

eksportmarked, hvorfor ledelsen ønsker redegjort for om man skal etablere sig via fast driftssted, 

eller via handelsagenter som alternativ til traditionel fysisk etablering i selskabsregi. 

Danish Furniture koncernens aktuelle struktur er vist nedenfor: 

Figur 31: Koncerndiagram – Danish Furniture-koncernen 
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                        100%                       100%                         100% 

 

 

                           100% 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Koncernen består af et dansk moderselskab som har to 100% ejede datterselskaber i Danmark – 

henholdsvis et produktions- og salgsselskab. Ligeledes har koncernen et rettighedsselskab i Irland 

som ejes 100%. Endelig ejer det danske salgsselskab et tysk salgsselskab 100%.  

Danish Furniture Holding A/S er administrationsselskab i den nationale sambeskatning, som er 

obligatorisk, jf. SEL § 31. Således indgår alle selskaber, undtagen det tyske og det irske, i 

sambeskatningskredsen på nuværende tidspunkt. 

Koncernledelsen ser følgende muligheder for ekspansion og etablering i udlandet: 

1. Opkøb af eksisterende koncern med selskaber i Danmark og udlandet 

2. Etablering via handelsagenter eller fast driftssted på eksportmarkeder 

3. Etablering af egne nye selskaber på de nye markeder 

Det er i første omgang de to første scenarier som har koncernens interesse, idet man som nævnt 

har muligheden for at opkøbe Møbelkæden-koncernen og har oplevet stigende interesse for sine 
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produkter på det amerikanske marked. Det tredje scenarie ser selskabet som et alternativ som kan 

overvejes hvis ikke de øvrige muligheder viser sig tilstrækkeligt attraktive og til brug for 

sammenligning af fordele og ulemper. 

Nedenfor vil de tre muligheder blive gennemgået, og slutteligt vil der blive givet en samlet 

vurdering af koncernens muligheder og, på baggrund heraf, en anbefaling til ledelsen. 

9.2 Opkøb af eksisterende koncern med selskaber i Danmark og udlandet 

Der er som nævnt ovenfor i afsnit 9.1 mulighed for at købe Møbelkæden-koncernen, hvori der 

allerede er tilvalgt international sambeskatning og en koncern, hvori der ikke er tilvalgt national 

sambeskatning. Såfremt man vælger at købe en koncern, hvori der allerede er tilvalgt international 

sambeskatning, har man mulighed for at indtræde i den allerede igangværende sambeskatning. I 

situationen hvor man opkøber en koncern der ikke allerede er underlagt international 

sambeskatning, skal man afgøre om man ønsker at tilvælge dette. 

Møbelkæden-koncernen som, allerede er underlagt international sambeskatning, og hvor Danish 

Furniture-koncernen ved overtagelse kan indtræde i deres bindingsperiode, har følgende 

koncernstruktur:  

Figur 32: Koncerndiagram – Møbelkæden-koncernen 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses består koncernen af et dansk moderselskab som har tre 100% ejede datterselskaber, 

hvoraf to er danske, mens et er beliggende i Kina. Sammen ejer de to danske selskaber et tysk 
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selskab 50/50. Det tyske selskab er underlagt international sambeskatning, idet Møbelkæden 

Holding A/S indirekte besidder majoriteten i selskabet.  

Det kinesiske selskab blev etableret for 5 år siden som følge af outsourcing af koncernens 

produktion. I den forbindelse valgte Møbelkæde-koncernen at tilvælge international 

sambeskatning og har således, på nuværende tidspunkt, 5 år tilbage af bindingsperioden. 

Baggrunden for tilvalg af international sambeskatning var en forventning om, at store 

etableringsomkostninger i Kina de første år ville bidrage med et underskud, som ikke ville blive 

fuldt ud udnyttet i den aktuelle bindingsperiode.   

Koncernens tilvalg af international sambeskatning medfører, at alle selskaber i Møbelkæde-

koncernen skal sambeskattes med Møbelkæden Holding A/S som administrationsselskab jf. SEL § 

31, stk. 6. Det er med andre ord ikke muligt kun, at medtage de underskudsgivende enheder i 

udlandet i sambeskatning, idet muligheden for cherry-picking ikke længere eksisterer. Der er altså 

tale om et globalpuljeprincip, som beskrevet i afsnit 8.1. Efter tilvalget af international 

sambeskatning skal alle selskaberne i sambeskatningen, foruden deres nationale skatteopgørelse, 

udarbejde og opgøre en dansk indkomstopgørelse. Herefter fordeles skatten ud på selskaberne i 

koncernen, mens det bliver administrationsselskabets pligt at opgøre og afregne skatten over for 

de danske skattemyndigheder ligesom der skal udarbejdes et koncernregnskab53. 

Som nævnt ovenfor har Møbelkæden-koncernen været del af international sambeskatning de 

seneste fem år. Møbelkæde-koncernens skattepligtige indkomster for denne periode, er vist 

nedenfor: 

Figur 33: Skattepligtige indkomster i Møbelkæde-koncernen over de sidste 5 år 

Alle tal i t.kr.  År 2009  År 2010  År 2011 År 2012 År 2013 

Møbelkæden Holding A/S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Møbelkæden Salg A/S 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 

Møbelkæden Produktion A/S 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 

Møbelkæden Tyskland 3.000 2.000 2.000 0 -1.000 

Møbelkæden Kina -18.000 -15.000 -10.000 -8.000 2.000 

Skattepligtig indkomst i alt -2.000 1.200 7.400 8.600 18.800 

                Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
53 Det forudsættes at undtagelsesbestemmelsen i ÅRL § 110 ikke finder anvendelse. 
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Figur 33 viser indkomsterne på koncernniveau over de seneste 5 år. Som det ses, udnytter 

koncernen de store underskud som genereres i Kina qua etableringsomkostninger. Derved har 

tilvalget af international sambeskatning hidtil været en fordel for koncernen i og med, at de 

udenlandske underskud har kunne modregnes i den danske indkomst og dermed den danske skat. 

Dette fordi, selskabsskatteprocenten i Tyskland og Kina er større end eller lig den danske 

selskabsskatteprocent. Den danske skat kan derfor lempes fuldt ud, hvormed de positive 

indkomster i udlandet ikke medfører en merskat til Danmark.  

På baggrund af de opgjorte skattepligtige indkomster i figur 33 er det muligt at beregne skatten i 

de enkelte lande og samlet på koncernniveau. Beregningen ses nedenfor i figur 34: 

Figur 34: Samlet skattebetaling i Møbelkæde-koncernen over de sidste 5 år 

Alle tal i t.kr.  År 2009  År 2010  År 2011 År 2012 År 2013 

Skattepligtig indkomst i alt -2.000 1.200 7.400 8.600 18.800 

Underskud fra tidligere år 0 -1.200 -800 0 0 

Skattepligtig indkomst efter underskud -2.000 0 6.600 8.600 18.800 

  
    

  

Tysk skat, 30% 900 600 600 0 0 

Kinesisk skat, 25% 0 0 0 0 500 

  
    

  

Dansk skat før lempelse 0 0 1.650 2.150 4.700 

Lempelse 0 0 500 0 500 

Dansk skat efter lempelse 0 0 1.150 2.150 4.200 

  
    

  

Koncernskat i alt 900 600 1.750 2.150 4.700 

               Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 34 ovenfor viser den samlede skattebetaling i Møbelkæde-koncernen over de seneste 5 år. 

Herudover ses endvidere den samlede creditlempelse, som opnås i den danske skat. 

Creditlempelsen er beregnet som det mindste af to beløb; det maksimale lempelsesbeløb efter 

lempelsesbrøken eller den betalte skat i udlandet. I dette tilfælde betyder det, at lempelsesbrøken 

er anvendt og kan for år 2013 beregnes som 2.000 / 18.800 * 4.700, hvilket giver en skat på 500 

som lempes i den danske skat.  

Endelig skal der, når der er valgt international sambeskatning, opgøres en genbeskatningssaldo for 

alle de udenlandske selskaber. Genbeskatningssaldiene opgøres, som nævnt i kapitel 8.7.6.1, pr. 
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land og er opgjort i skatteværdi. Genbeskatningssaldiene i Møbelkæde-koncernen er vist 

nedenfor:  

Figur 35: Genbeskatningssaldi i Møbelkæde-koncernen 

Genbeskatningssaldi (Alle tal i t.kr.) År 2009  År 2010  År 2011 År 2012 År 2013 

Tyskland 0 0 0 0 250 

Kina 4.000 8.050 10.750 12.750 12.250 

I alt 4.000 8.050 10.750 12.750 12.500 

                Kilde: Egen tilvirkning 

Opgørelsen af genbeskatningssaldiene er vist mere deltaljeret i bilag 1. Som det fremgår, er de 

opgjort på baggrund af underskuddene i de udenlandske selskaber, hvor disse er anvendt til 

modregning i koncernskatten. Beløbet er, som det kræves, opgjort i skatteværdi, hvilket svarer til 

25% af underskuddene for alle årene54. Såfremt det vælges at afbryde sambeskatningen medfører 

det fuld genbeskatning, hvorved der samlet vil forfalde t.kr. 12.500 til betaling.  

I forhold til udviklingen i genbeskatningssaldiene er det som bekendt vedtaget at 

selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra de nuværende 25% til 22% frem til år 201655. 

Nedsættelsen af skatteprocenten medfører, at genbeskatningssaldoen vil falde til t.kr. 11.000, 

hvorfor Danish Furniture-koncernen kan spekulere i, at fortsætte sambeskatningen, idet der 

herved kan spares t.kr. 1.50056 på den eksisterende genbeskatningssaldo under den forudsætning 

at fremtiden udviser et nulresultat. 

Det ovenstående er således en gennemgang af Møbelkæden-koncernen under den hidtidige 

internationale sambeskatning. Herefter er det relevant, at gennemgå hvorledes situationen vil se 

ud i forbindelse med en overtagelse. 

9.3 Danish Furnitures’ overtagelse af Møbelkæde-koncernen 

Ledelsen i Danish Furniture-koncernen har besluttet at undersøge de mulige skattemæssige 

konsekvenser som overtagelsen af Møbelkæde-koncernen vil medføre. Indledningsvist er den 

fremtidige koncernstruktur illustreret nedenfor: 

                                                           
54 Idet skatteprocenten har været 25% i årene 2009-2013, hvor genbeskatningssaldiene er opstået. 
55 Jf. lov nr. 792 af 28/6 2013  
56 Hvorvidt der reelt kan spekuleres heri, er dog udelukkende et skattemæssigt anlæggende, idet der er mange andre 
forhold som spiller ind ved tilvalg af international sambeskatning. 
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Figur 36: Koncerndiagram – Danish Furniture-koncernen efter overtagelse 
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Kilde: Egen tilvirkning                                          

 

Overtagelsen sker pr. 1/3 2014 og i forbindelse med overtagelsen skal moderselskabet Danish 

Furniture Holding A/S overveje nøje, hvorvidt de ønsker at fortsætte med international 

sambeskatning. I forbindelse med overtagelsen skal ledelsen i Danish Furniture A/S være 

opmærksomme på, at Møbelkæden A/S ikke har samme regnskabs- og indkomstår. Der skal derfor 

foretages omlægning af disse i forbindelse med overtagelsen. Denne samt øvrige relevante 

overvejelser i forbindelse med overtagelsen, vil blive behandlet i de efterfølgende afsnit. 

9.3.1 Indledende overvejelser om fortsat tilvalg af international sambeskatning 

Koncernen har, som nævnt, mulighed for at fortsætte i den internationale sambeskatning, eller at 

udtræde heraf. Såfremt moderselskabet vælger at udtræde af international sambeskatning 

medfører det beskatning af alle genbeskatningssaldi i sambeskatningen fra den overtagne 

koncern. Genbeskatningssaldiene andrager t.kr. 12.500, jf. figur 35. Genbeskatningssaldiene skal 

påføres administrationsselskabets selvangivelse for det indkomstår hvor man vælger at udtræde. 

Overvejelserne omkring udtræden af sambeskatning ligger naturligvis forud for beslutningen om 

at gennemføre opkøbet, herunder fastlæggelsen af købesummen.  
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Ligeledes medfører fravalg af international sambeskatning at eventuelle underskud i udlandet, 

naturligvis ikke vil kunne medtages og modregnes i den danske indkomst fremadrettet. Det er 

derfor vigtigt, at koncernen opstiller forventningerne til den fremtidige strategi og resultater i 

koncernen, før man træffer sit valg. I dette tilfælde er der 5 år tilbage af bindingsperioden, hvorfor 

koncernledelsen som minimum bør budgettere for denne periode.    

Ligeledes skal det overvejes, om placeringen af koncernens selskaber giver et incitament for at 

tilvælge international sambeskatning. Denne overvejelse skal naturligvis baseres på budgetter for 

fremtiden, men generelt må det antages, at såfremt selskaberne er beliggende i et land med 

højere selskabsskat end i Danmark, er der ingen økonomisk ulempe ved tilvalget når man alene ser 

på skattebetalingerne i koncernen.   

Endelig er det afgørende for selskabet at overveje kravet om opgørelse af indgangsværdier. Dette 

kan være en særdeles kompleks proces, idet der skal findes oprindelige anskaffelsessummer m.m. 

Alle ovenstående forhold skal overvejes nøje.  

I det efterfølgende vil den nye koncerns budgetter blive præsenteret og efterfølgende vil 

konsekvenserne af international sambeskatning i den nye koncern blive gennemgået. 

9.3.1 Omlægning af indkomstår 

Danish Furniture-koncernen har regnskabs- og indkomstår der følger kalenderåret, hvilket man 

ønsker at bibeholde, idet koncernens aktiviteter og forretningsgange er tilrettelagt herefter. 

Møbelkæden-koncernen har hidtil haft regnskabs- og indkomstperiode 1/6 – 31/5. I forbindelse 

med Danish Furnitures overtagelse heraf, opstår der koncernforbindelse, hvorefter det er et krav, 

at indkomstopgørelsen for alle sambeskattede selskaber følger samme indkomstperiode som 

administrationsselskabet, jf. SEL § 31, stk. 7.  

Det er derfor nødvendigt med tvungen omlægning af indkomståret i Møbelkæden-koncernen, 

således at selskaberne fremadrettet følger det nye administrationsselskabs indkomstår, jf. SEL § 

10, stk. 5.  

Figur 37 nedenfor illustrerer denne omlægning: 
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Figur 37: Omlægning af indkomstår i den nye Danish Furniture-koncern 

        1/3 

Danish Furniture Holding A/S                        Koncernetablering 

             1/1 2014                 31/12 2014  

  

Møbelkæden Holding A/S 

           1/6 2013                 31/5 2014            31/12 2014 

 

 

  Oprindeligt indkomstår 

 

Kilde: Egen tilvirkning                                Nyt indkomstår 2014 

Figur 37 viser omlægningen af indkomståret i møbelkæden-koncernen således, at denne nu følger 

den øvrige koncerns indkomstår. I forbindelse med omlægningen er det relevant at foretage 

budgettering for den tidligere koncern i det nye indkomstår for 2014. Denne budgettering er en 

del af den samlede budgettering for den nye koncern, jf. afsnit 9.3.2 nedenfor. 

Omlægningen skal ikke anmeldes, idet der er tale om etablering af koncernforhold, jf. SEL § 10, 

stk. 2. 

Efter omlægningen er på plads er det naturligt for koncernen, at gå videre med budgetteringen for 

den kommende periode.  

9.3.2 Budgettering i Danish Furniture koncernen efter opkøb 

Som grundlag for at beslutte om man skal tilvælge international sambeskatning er det vigtigt, at 

kende koncernens forventninger til den fremtidige udvikling, i form af budgetter. Da beslutningen 

skal træffes i forbindelse med overtagelsen, er det vigtigt, at man er realistisk i sin budgettering fra 

starten.  

I figur 38 nedenfor vises de budgetterede skattepligtige indkomster for perioden 2014 – 2018, 

hvilket svarer til de 5 år, som der er tilbage af bindingsperioden. Oversigten viser indkomsten på 

de forskellige selskaber og samlet for hvert land. Det er endvidere forudsat, at skattebasen 

opgøres ens i alle landene.  
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Figur 38: Budgetteret sambeskatningsindkomst for årene 2014 - 2018 

Alle tal i t.kr. 2014 2015 2016 2017 2018 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Danish Furniture Salg A/S 20.000 14.000 13.000 12.000 14.000 

Danish Furniture Produktion A/S 2.000 2.000 1.500 1.000 2.000 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 14.000 14.000 13.000 12.000 14.000 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Danmark i alt 38.000 32.000 29.500 27.000 32.000 

Danish Furniture Tyskland 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 

Møbelkæden Tyskland 0 1.000 500 -4.000 -2.000 

Tyskland i alt 1.000 3.000 3.500 -2.000 -1.000 

Danish Furniture Irland 3.400 2.800 2.600 2.400 2.800 

Irland i alt 3.400 2.800 2.600 2.400 2.800 

Møbelkæden Kina -50.000 -40.000 -10.000 0 10.000 

Kina i alt -50.000 -40.000 -10.000 0 10.000 

  
    

  

Skattepligtig indkomst i alt -7.600 -2.200 25.600 27.400 43.800 

                Kilde: Egen tilvirkning 

Væsentligt at bemærke i forhold til budgetteringen er det store underskud i Kina i 2014 og 2015. 

Særligt såfremt man sammenligner resultatet med resultatet for Møbelkæden for 2013, jf. figur 

33. Årsagen til det store underskud er ønsket om at etablere sig med nye fabrikker i Kina som 

supplement til den man overtager. Der forventes som følge af de store etableringsomkostninger 

samlet underskud på koncernniveau i årene 2014 og 2015, mens synergieffekterne heraf forventes 

at vinde indpas fra 2016 og frem. Resultatet forventes derfor at være positivt fremadrettet.  

Udviklingstrenden i resultatet sammenholdt med den igangværende bindingsperiodes resterende 

længde bevirker, at det umiddelbart bliver attraktivt fortsat at tilvælge international 

sambeskatning – nu for hele den nye koncern. De vigtigste skattemæssige forhold og 

betragtninger som skal overvejes vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit. 

9.3.3 Tilvalg af international sambeskatning 

Som tidligere anført bliver Danish Furniture Holding A/S administrationsselskab i den nye koncern. 

Således får de til opgave, at samle indkomstoplysningerne fra alle koncernens selskaber og afregne 

indkomstskatter m.m. Ligeledes vil det være administrationsselskabets opgave at sørge for rettidig 
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indsendelse af selvangivelserne, herunder at give besked om at man fortsat ønsker tilvalg af 

international sambeskatning.  

Endvidere medfører tilvalg af international sambeskatning, som anført i kapitel 8.3, at der med 

valget heraf opstår solidarisk hæftelse mellem selskaberne, jf. SEL § 31, stk. 6, 10. pkt.   

Foruden ovenstående generelle betragtning er følgende forhold vigtige:  

 Bindingsperiode 

 Indgangsværdier 

 Genbeskatningssaldi 

Ovenstående vil blive behandlet selvstændigt i de efterfølgende afsnit. 

9.3.2.1 Bindingsperiode 

Når Danish Furniture Holding A/S opkøber Møbelkæden Holding A/S er udgangspunktet, at 

bindingsperioden i den opkøbte koncern afbrydes. Dette skyldes, at det tidligere ultimative 

moderselskab Møbelkæden Holding A/S nu bliver datterselskab af et andet ultimativt 

moderselskab, Danish Furniture Holding A/S, i henhold til SEL § 31A, stk. 3. Imidlertid afbrydes 

bindingsperioden ikke, såfremt det opkøbte ultimative moderselskab, i stedet indtræder i det 

opkøbende moderselskabs bindingsperiode. Til trods for, at Danish Furniture Holding A/S ikke 

tidligere har valgt international sambeskatning, er der mulighed for, at tilvælge international 

sambeskatning i forbindelse med koncernetableringen57. Denne mulighed ønsker man at tilvælge. 

Herved kan man undgå fuld genbeskatning i forbindelse med overtagelsen.   

Da der bliver mulighed for at fortsætte i den internationale sambeskatning vil der derved eksistere 

en resterende bindingsperiode på 5 år. Koncernen bør derfor gøre sig klare overvejelser om den 

fremtidige struktur, herunder om der er planer for at etablere sig i lande, hvori der kan være 

genbeskatningssaldi fra tidligere år. Dette kan have relevans i det tilfælde, hvor koncernen fx 

ophører med aktivitet i Tyskland, men hvor der fortsat er en genbeskatningssaldo. Såfremt man 

senere i samme bindingsperiode, vælger at etablere sig i Tyskland, vil genbeskatningssaldoen 

fortsat bestå.  

                                                           
57 Sambeskatning 2013/2014 side 126 



 
100 

 

Såfremt Danish Furniture Holding A/S bibeholder tilvalget af international sambeskatning indtil 

udløbet af bindingsperioden, vil der ske ordinær genbeskatning. I så fald skal koncernen opgøre 

sine aktiver og passiver til handelsværdier og en eventuel avance beskattes.  

9.3.2.2 Indgangsværdier 

Som beskrevet i afsnit 8.6 skal der ved tilvalg af international sambeskatning opgøres 

indgangsværdier for aktiver og passiver. I dette tilfælde betyder det, at de udenlandske selskaber i 

den oprindelige Danish Furniture-koncern skal opgøre disse. Indgangsværdierne er allerede 

opgjort i den oprindelige Møbelkæde-koncern qua den igangværende bindingsperiode58. Der skal 

således opgøres et anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum, jf. SEL § 31A, stk. 7. 

Anskaffelsessummen for ikke-afskrivningsberettigede aktiver opgøres som handelsværdien på 

tidspunktet for indtræden i sambeskatningen. Således skal Danish Furniture selskaberne indhente 

handelsvurderinger på alle denne type aktiver og passiver. Da koncernen løbende har ført et fuldt 

opdateret anlægskartotek med dato for køb, værdi og afgange vil det være forholdsvis simpelt at 

indhente vurdering af de nuværende værdier.   

Som bekendt er der imidlertid en undtagelse til hovedreglen for så vidt angår 

afskrivningsberettigede aktiver, jf. SEL § 31A, stk. 8, idet disse anses for erhvervet til den 

oprindelige anskaffelsessum på det oprindelige anskaffelsestidspunkt. Det gælder ligeledes, at 

disse aktiver anses for maksimalt afskrevet frem til indtræden i sambeskatningen, jf. SEL § 31A, 

stk. 8, 3. pkt. Det er afskrivningssatsen i året for indtræden i sambeskatningen der anvendes 

historisk ved beregningen af de akkumulerede afskrivninger.  

Denne undtagelse bliver relevant for Danish Furniture selskaberne, idet Danish Furniture Tyskland 

ejer både ejendomme og driftsmidler. Koncernens ejendom nr. 1 er erhvervet i 2004 (10 år siden), 

mens ejendom nr. 2 er erhvervet i 2013 (1 år siden). Indgangsværdierne for ejendommene kan 

opgøres således: 

 

 

 

                                                           
58 I dette afsnit vises kun opgørelsen af indgangsværdierne for Danish Furniture selskaberne. 
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Figur 39 Opgørelse af indgangsværdier for ejendomme 

Ejendomme Ejendom 1 Ejendom 2 I alt 

Anskaffelsessum 10.000.000 3.745.000 13.745.000 

Grundværdi -2.000.000 -1.000.000 -3.000.000 

Afskrivningsgrundlag 8.000.000 2.745.000 10.745.000 

Afskrivninger til dato (4% i 10år/1år) -3.200.000 -109.800 -3.309.800 

  4.800.000 2.635.200 7.435.200 

  
  

  

Handelsværdi pr. 1/1 2014 10.000.000 2.500.000   

  
  

  

Indgangsværdier 4.800.000 2.500.000   

                                   Kilde: Egen tilvirkning  

Hovedregelen er, som anført ovenfor, at det er de beregnede indgangsværdier der anvendes, med 

mindre, at handelsværdien ved indtræden i sambeskatningen er lavere. Som figur 39 viser bliver 

indgangsværdien for ejendom 1 kr. 4.800.000 svarende til den afskrevne værdi. For ejendom 2 

bliver indgangsværdien imidlertid kr. 2.500.000 svarende til handelsværdien pr. 1/1 2014, idet 

denne værdi er lavere end den afskrevne værdi. 

Endvidere har Danish Furniture Tyskland også en række driftsmidler som løbende er erhvervet fra 

2008 til 2012. Indgangsværdierne for driftsmidlerne kan opgøres således: 

Figur 40: Indgangsværdier for driftsmidler 

Driftsmidler  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saldo primo 0 375.000 491.250 630.937 473.203 411.152 

Årets tilgang 500.000 280.000 350.000 0 75.000 0 

Årets afgang 0 0 0 0 0 0 

Afskrivningsgrundlag 500.000 655.000 841.250 630.937 548.203 411.152 

Afskrivninger 25% -125.000 -163.750 -210.313 -157.734 -137.051 -102.788 

Saldo ultimo 375.000 491.250 630.937 473.203 411.152 308.364 

                  Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 40 er den samlede indgangsværdi for driftsmidlerne opgjort til kr. 

308.364. Da alle driftsmidler er anskaffet før 30/5 2012 har 115%-reglen59 ikke fundet anvendelse i 

opgørelsen af de skattemæssige værdier af driftsmidlerne. Havde der været anskaffet driftsmidler 

i perioden efter 30/5 2012 havde reglerne fundet anvendelse på disse aktiver, såfremt aktiverne, i 

øvrigt, havde opfyldt de specifikke krav i AL § 5D. 

                                                           
59 Jf. AL § 5D 
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Således er det indgangsværdierne som beregnet ovenfor der danner grundlag for de 

skattemæssige afskrivninger i den internationale sambeskatning. 

9.3.2.3 Opgørelse af forventede skattebetalinger på koncernniveau 

I forhold til tilvalget af international sambeskatning er det vigtigt at gennemgå konsekvensen af, at 

de udenlandske selskaber er underlagt forskellige skattesatser. Dette fordi det har betydning for 

de samlede skattebetalinger og hvordan overskud og underskud fordeler sig.  

Opgørelsen af de skattemæssige betalinger på koncernniveau fremgår af figur 41: 

Figur 41: Skattebetaling på koncernniveau 

Alle tal i t.kr. 2014 2015 2016 2017 2018 

Skattepligtig indkomst i alt -7.600 -2.200 25.600 27.400 43.800 

Underskud fra tidligere år 0 0 -8.880 0 0 

Skattepligtig indkomst efter underskud -7.600 -2.200 16.720 27.400 43.800 

  
    

  

Tysk skat, 30% 300 900 1.050 0 0 

Kinesisk skat, 25% 0 0 0 0 2.500 

Irsk skat, 12,5% 425 350 325 300 350 

  
    

  

Dansk skat før lempelse 0 0 3.678 6.028 9.636 

Lempelse 0 0 1.095 300 2.550 

Dansk skat efter lempelse 0 0 2.583 5.728 7.086 

  
    

  

Koncernskat i alt 725 1.250 3.958 6.028 9.936 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 41 viser den forventede samlede skattebetaling i koncernen over de kommende 5 år. 

Herudover ses endvidere den samlede creditlempelse, som opnås i den danske skat. 

Creditlempelsen er beregnet som det mindste af to beløb; det maksimale lempelsesbeløb efter 

lempelsesbrøken eller den betalte skat i udlandet, hvilket i koncernens tilfælde varierer for de 

forskellige lande. 

9.3.2.4 Genbeskatningssaldi 

Såfremt Danish Furniture Holding A/S vælger at fortsætte den internationale sambeskatning vil de, 

som tidligere nævnt, indtræde i alle eksisterende genbeskatningssaldi, idet de overføres fra den 

gamle koncern til den nye. På denne måde undgår det tidligere administrationsselskab, at deres 

indkomst skal forhøjes i ophørsåret.  
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Genbeskatningssaldiene udregnes som anført i afsnit 8.8 i skatteværdier og opgøres pr. land. Den 

nye Danish Furniture koncern vil have følgende genbeskatningssaldi baseret på de budgetterede 

indkomster i figur 38: 

Figur 42: Genbeskatningssaldi ultimo 2018 (udløb af bindingsperioden) 

Genbeskatningssaldi (alle tal i t.kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 

Tyskland 0 0 0 440 660 

Kina 22.883 30.832 33.018 33.220 31.020 

Irland 0 0 0 0 0 

I alt 22.883 30.832 33.018 33.660 31.680 

                Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af figur 42, er der ved udgangen af den aktuelle bindingsperiode en større 

genbeskatningssaldo. I forhold til dette bør man have med i sine fremtidige overvejelser, at der fra 

politisk side er tale om at sænke selskabsskatten yderligere. Ligesom det havde effekt for den 

genbeskatningssaldo man overtog pr. 1/1 2014 at selskabsskatten er faldet, vil det også have 

indflydelse på valget af en ny bindingsperiode, i hvilken retning selskabsskatteprocenten bevæger 

sig. Det er eksempelvis af det konservative Folkeparti foreslået, at nedsætte selskabsskatten til 

15%60.  

Som tidligere nævnt er det allerede vedtaget at nedsætte selskabsskatten frem mod 2016. Hvis 

man antager, at de Konservatives forslag vedtages og sættes i kraft fra indkomståret 2018, vil det 

betyde, at koncernens genbeskatningssaldi vil udgør t.kr. 21.600 ultimo 2018 frem for t.kr. 31.680, 

jf. figur 38. Der er således en stor besparelse såfremt selskabsskatten nedsættes, hvilket kommer 

som et resultat af, at genbeskatningssaldiene føres i skatteværdi.  

9.3.2.5 Overvejelser i forbindelse med nødlidende selskab 

Som det fremgår af figur 37 i afsnit 9.3.1 begynder Møbelkæden Tyskland i 2017 at generere 

underskud. Dette underskud kan modregnes i den danske skat, men genererer samtidig en 

genbeskatningssaldo som kun nedbringes ved fremtidigt overskud i Tyskland. Da der ikke er nogen 

umiddelbar udsigt til overskud i Tyskland, overvejer man hvilke muligheder der er i forhold til 

selskaberne og den medfølgende genbeskatningssaldo, idet det driftsmæssigt ikke kan betale sig 

at holde underskudsselskaber i live desuagtet den medfølgende skattekredit. Den ene mulighed 

                                                           
60 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/03/31/114938.htm 



 
104 

 

kunne være, at likvidere de tyske selskaber i 2017 hvor man konstaterer, at der ikke længere er 

udsigt til at generere overskud. Dette vil have den konsekvens, at indkomstopgørelsen i det 

ultimative administrationsselskab øges med et eventuelt likvidationsprovenu. Såfremt 

likvidationsprovenuet er lavere end den omregnede genbeskatningssaldo, vil dette betyde at 

differencen mellem disse, konstateres som det samlede tab i Tyskland efter selskaberne er 

begyndt at generere underskud. Genbeskatningssaldoen forsvinder imidlertid ikke, men kommer 

til genanvendelse såfremt man i løbet af den resterende bindingsperiode genetablerer sig i 

Tyskland eller til ordinær beskatning, når bindingsperioden udløber. 

Et andet scenarie vil være, at man forsøger at vende udviklingen over en årrække. Hvis dette ikke 

lader sig gøre og der fx fortsat er underskud i årene 2019 – 2020, og underskuddene ikke har 

kunne anvendes helt eller delvist i den internationale sambeskatning, bør virksomheden overveje 

alternativer til likvidation. Hvis det, i øvrigt ud fra forretningsmæssige synspunkter, kan lade sig 

gøre, vil det være fordelagtigt at fusionere de tyske underskudsselskaber ind i resten af 

koncernen. Dette via en grænseoverskridende fusion, jf. FUL § 15. Såfremt selskaber der har 

indgået i sambeskatning fusioneres, bibeholdes underskuddene og kan fremføres i 

sambeskatningen, jf. FUL § 8, stk. 6, hvorimod underskud ved likvidation fortabes. 

En tredje mulighed er naturligvis, at lade de tyske selskaber gå konkurs. Såfremt denne mulighed 

vælges, vil selskabet ikke længere indgå i sambeskatningen og der vil ske genbeskatning efter 

reglerne i SEL§ 31A, stk. 10. Genbeskatningen sker hos administrationsselskabet i det indkomstår 

hvor konkursdekretet afsiges. At lade selskaberne gå konkurs, vil således ikke være optimalt. 

9.3.2.6 Administrative konsekvenser af tilvalget af international sambeskatning 

Ved overvejelserne omkring tilvalg af international sambeskatning, er de skattemæssige 

konsekvenser den ene del af de overvejelser, man skal gøre sig. Imidlertid er ledelsen også nødt til 

at overveje de administrative konsekvenser af dette tilvalg, for at få det fulde overblik. 

Konsekvensen af tilvalget bliver nemlig, at der fremadrettet skal opgøres en skattepligtig indkomst 

både efter nationale og efter danske regler for de udenlandske selskaber. I forvejen vil der skulle 

udarbejdes et koncernregnskab61.  

                                                           
61 Såfremt undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 110 ikke finder anvendelse. 
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Den overdragne koncern har tidligere foretaget denne opgørelse, hvorfor der ved overtagelsen fra 

Danish Furnitures A/S´ side udelukkende sker en ændring for deres oprindelige udenlandske 

selskaber, henholdsvis Irland og Tyskland. Konsekvensen af, at det ultimative moderselskab nu er 

ændret medfører, at det nu er dette selskab der skal aflægge koncernregnskab og samle 

indkomsten i sambeskatningen, i stedet for det tidligere Møbelkæden Holding A/S. Det må 

antages, at der i etableringsåret vil være flere omkostninger i etableringsåret, idet de tidligere 

møbelkæden-selskaber skal indfinde sig med nye rapporteringsværktøjer. Der er således en risiko 

for at vigtige data til brug for såvel koncernregnskab som skatteopgørelser ikke bliver rapporteret 

korrekt.  

Det er ikke muligt at komme med en konkret opgørelse af hvordan de administrative 

omkostninger vil udvikle sig, idet dette vil være særdeles afhængigt af de indre sammenhænge i 

koncernen. På baggrund af praktisk erfaring og efter samtale med Statsautoriserede revisorer, er 

vurderingen imidlertid at omkostningerne ved en overgang til international sambeskatning ikke er 

så høje som man kunne frygte. Således skal en koncern forvente et honorar for omstrukturering, 

assistance i forbindelse med opkøb og opgørelse af indgangsværdier m.v. Imidlertid ligger alle 

disse omkostninger i forbindelse etableringen af den nye koncernstruktur og udgør således en del 

af de samlede overtagelsesomkostninger. I Danish Furniture A/S vil korrektionen i den måde der 

rapporteres på fra de udenlandske selskaber, der nu indtræder i international sambeskatning, 

vurderes at ligge i omegnen af 5% p.a.  

9.3.3 Delkonklusion – opkøb af koncern 

I de foregående afsnit er gennemgået de skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser af, at 

Danish Furniture A/S overtager Møbelkæden-koncernen. Gennemgangen har fokuseret på de 

tiltag der skal gennemføres i forbindelse med overtagelsen, ligesom korrektioner i 

indgangsværdier m.v. er opgjort, således at en overtagelse er klarlagt. 

Indledningsvist redegjorde man for overvejelsen om etablering på det amerikanske marked. I de 

efterfølgende afsnit vil overvejelserne omkring hvilken etableringsform man bør anvende på dette 

marked blive beskrevet ud fra ønsket om eventuelt at etablere sig via handelsagenter.  
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9.4 Etablering i udlandet via fast driftssted? 

Alternativet til den traditionelle fysiske etablering i udlandet i selskabsform er at overveje hvordan 

virksomhedens aktiviteter ønskes udøvet, og agere skattemæssigt ud fra disse ønsker. Er det 

eksempelvis virksomhedens ønske, at udlandet udelukkende skal bestå som eksportmarked, er det 

værd at overveje muligheden for i stedet, at agere via handelsagenter eller distributører uden 

direkte fysisk etablering. I de følgende afsnit vil vi redegøre for Danish Furniture A/S’s muligheder 

for alternativ etablering på udenlandske markeder62.  

9.4.1 Status som fast driftssted eller ej?  

I det tilfælde hvor Danish Furniture A/S ønsker, at etablere sig på et nyt marked, men hvor dette 

marked udelukkende skal bestå som eksportmarked, kan det være relevant at overveje 

muligheden for, i stedet for at etablere sig fysisk på markedet, at operere via en handelsagent. 

Handelsagentens ageren er karakteriseret således:  

 Har ikke noget varelager 

 Betales via en provisionsordning 

 Han opererer i producentens navn og ikke sit eget 

 Det er agenten der indgår aftalerne (der kan være krav om godkendelse) 

Den skattemæssige konsekvens af, at etablere sig via en handelsagent er som udgangspunkt, at 

der ikke er oprettet et fast driftssted og at der skal ske beskatning af aktiviteten i Danmark. Dette 

under forudsætning af at artikel 5, stk. 1, 4. pkt. – 7. pkt., som anført i afsnittene 7.3.2 – 7.3.5, ikke 

har statueret fast driftssted. Det gælder imidlertid også, at agenter med selvstændig 

beslutningskompetence kan konstituere fast driftssted. Der vil som hovedregel ikke være etableret 

fast driftssted såfremt agenten udelukkende agerer via fjernsalg og ikke er ansat af den der har 

givet ham fuldmagt til at distribuere produkterne i det pågældende land.  

Afgørelsen af, om den etablerede erhvervsvirksomhed skal beskattes i domicillandet (Danmark) 

eller kildelandet, er således afhængig af om der er etableret fast driftssted. Som anført i afsnit 

7.3.1 afgøres dette ud fra OECD’s modeloverenskomst artikel 5. I det omfang art. 5, stk. 1 ikke 

statuerer fast driftssted kan spørgsmålet om, hvorvidt agenten medfører et fast driftssted, afgøres 

                                                           
62 Den efterfølgende gennemgang vil i henhold til afhandlingens formål primært fokusere på etablering som led i 
skatteplanlægning. Der vil således ikke blive redegjort for markedsmæssige forhold, ligesom at der kan være andre 
juridiske forhold, som den etableringsinteresserede må overveje. 
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efter art. 5, stk. 5. Afgørende herfor er, som beskrevet ovenfor, hvorvidt agenten har fuldmagt til 

at indgå aftaler i eksportørens navn. Det er vigtigt af afgøre fra starten af, om man forventer, at 

aktiviteterne kan statuere fast driftssted eller ej, idet det er afgørende for skatteberegningen og 

opgørelsen af den betalte skat på koncernniveau. 

Nedenfor i figur 43 er vist henholdsvis indkomstopgørelse og beregnet koncernskat i alt, i det 

tilfælde, hvor virksomhedens aktiviteter i USA statuerer fast driftssted: 

Figur 43: Indkomst og koncernskat 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Danish Furniture Salg A/S 20.000 14.000 13.000 12.000 14.000 

Danish Furniture Produktion A/S 2.000 2.000 1.500 1.000 2.000 

Danmark i alt 23.000 17.000 15.500 14.000 17.000 

Danish Furniture Tyskland 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 

Tyskland i alt 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 

Danish Furniture Irland 2.000 1.400 1.300 1.200 1.400 

Irland i alt 2.000 1.400 1.300 1.200 1.400 

Fast driftssted USA 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

USA i alt 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 

  
    

  

Skattepligtig indkomst i alt 27.000 21.900 21.800 19.700 22.400 

        2014 2015 2016 2017 2018 

Skattepligtig indkomst i alt 27.000 21.900 21.800 19.700 22.400 

Underskud fra tidligere år 0 0 0 0 0 

Skattepligtig indkomst efter underskud 27.000 21.900 21.800 19.700 22.400 

  
    

  

Tysk skat, 30% 300 600 900 600 300 

Amerikansk skat, 35% 350 525 700 875 1.050 

Irsk skat, 12,5% 250 175 163 150 175 

  
    

  

Dansk skat før lempelse 6.615 5.147 4.796 4.334 4.928 

Lempelse 740 998 1.263 1.140 1.055 

Dansk skat efter lempelse 5.875 4.150 3.533 3.194 3.873 

  
    

  

Koncernskat i alt 6.775 5.450 5.296 4.819 5.398 

             Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 43 viser den situation, hvor Danish Furniture A/S har valgt at etablere sig i USA. Deres 

etablering er foregået via salgsagent, men idet agenten er ansat, vurderes denne ikke at være 
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uafhængig, jf. art. 5, stk. 5, hvorfor Danish Furniture driver virksomhed gennem fast driftssted i 

USA. Man har haft overvejelser om at tilvælge international sambeskatning og det er dette tilvalg, 

som eksemplet viser. Såfremt dette tilvælges opgøres indkomsten samlet for koncernen som 

helhed og den samlede koncernskat bliver i 2014 på t.kr. 6.775. Beskatningsretten på indkomsten i 

USA ligger hos kildelandet, hvorfor indkomsten her er beskattet med 35%. Idet creditlempelsen i 

Danmark er maksimeret til den faktisk betalte skat i udlandet, medfører dette en maksimal 

creditlempelse på 24,5% i 2014, hvormed der opstår en merskat på koncernniveau på 10,5% point 

(forskellen med 35% - 24,5%).  

Såfremt virksomheden i USA i stedet var drevet gennem en uafhængig handelsagent, ville der ikke 

have været statueret fast driftssted i USA, jf. art. 5, stk. 5, hvormed indkomsten alene ville tilfalde 

domicillandet (Danmark). Herved ville indkomsten være indgået i det danske selskab og kun 

beskattet med 24,5%. Den samlede skat i dette tilfælde ville, stadig ved tilvalg af international 

sambeskatning, udgøre t.kr. 6.670.   

9.5 Etablering af egne nye selskaber 
I afsnittene 9.3 og 9.4 er gennemgået mulighederne for yderligere etablering i udlandet via opkøb 

eller gennem fast driftssted/handelsagenter. Endelig eksisterer der mulighed for at etablere nye 

selskaber på de ønskede markeder. 

Fordelen ved at etablere nye selskaber er, at der eksempelvis ikke opstår problemer med 

opgørelsen af indgangsværdier i den internationale sambeskatning. Vælger man som i kapitel 9.3 

at opkøbe en koncern, skal der opgøres indgangsværdier for disse selskaber. I den aktuelle case, 

hvor Danish Furniture opkøber en koncern, hvor der allerede er tilvalgt international 

sambeskatning, er det ikke noget problem, idet der således kun skal opgøres indgangsværdier for 

Danish Furniture selskaberne. Havde situationen i stedet været omvendt og Danish Furniture 

havde haft tilvalgt international sambeskatning og opkøbt Møbelkæden, hvor der ikke var 

international sambeskatning, skulle indgangsværdierne opgøres her i stedet. Afhængig af de 

udenlandske selskabers alder og kompleksitet, kan det være en stor opgave at finde alle disse 

indgangsværdier, idet mange historiske oplysninger skal indhentes. 
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9.6 Delkonklusion 
Formålet med caseeksemplet i dette kapitel har været at besvare problemformuleringens 4. 

underspørgsmål.  

Casegennemgangen har præsenteret 3 forskellige scenarier i forhold til problemstillinger 

vedrørende international sambeskatning. De to første situationer er præsenteret som led i 

udviklingen af Danish Furniture-koncernen. Den tredje mulighed er præsenteret som et alternativ 

man kunne have anvendt, såfremt man ønskede at ekspandere på anden vis.  

Casen igennem er der fokuseret på en praktisk anvendelse af de i teorien gennemgåede forhold. 

Den praktiske anvendelse har påvist nødvendigheden af at man er godt gearet til at overtage en 

anden koncern, idet dette er forbundet med en række administrative handlinger. Det er derfor af 

største vigtighed, at man er klar over hvad formålet med overtagelsen er, og at man har lagt en 

klar strategi for denne.  

Caseeksemplet understreger vigtigheden af, at man har det fulde overblik over sin koncern og 

over hvad den skattemæssige effekt af de enkelte handlinger bliver. I den forbindelse skal 

vigtigheden af professionel rådgivning understreges, idet mange ting har indflydelse på 

slutproduktet.   

Den samlede konklusion på kapitel 9 er, at det i praksis er svært anvendelige regler, der er 

vedrørende international sambeskatning. Den 10 årige bindingsperiode gør det svært, at vurdere 

på forhånd hvorvidt det skattemæssigt kan betale sig eller ej at foretage tilvalg.  

Med ovenstående gennemgang vurderes problemformuleringens underspørgsmål 4 at være 

besvaret efter den oprindelige intention.     
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10. Konklusion 
I forbindelse med vores indledende arbejder med denne kandidatafhandling gjorde vi os klart, at 

hovedformålet, som beskrevet i vores problemformulering var, at redegøre for gældende 

lovgivning på sambeskatningsområdet såvel nationalt som internationalt samt, gennem et fiktivt 

casestudie, at analysere de skattemæssige konsekvenser som tilvalget af international 

sambeskatning medfører, herunder de specifikke overvejelser som bør gøres inden tilvalget.  

I afhandlingens kapitel 5-8 har vi, via besvarelse af hovedformålets underspørgsmål 1-3, 

præsenteret sambeskatning som begreb. Vi har gennemgået baggrunden for hvorfor, at der er et 

behov for regulering, og endelig har beskrevet og analyseret de gældende regler på områderne 

national- og international sambeskatning. Hvor det er fundet relevant, har vi bidraget med vores 

subjektive vurdering af de gældende regler og kommenteret på eventuelle utilsigtede 

konsekvenser af disse regler. Denne fremgangsmåde vurderede vi, var den bedste måde at 

behandle den første del af opgavens hovedformål.   

Gennem behandlingen af afhandlingens første 3 underspørgsmål har vi redegjort for og analyseret 

de vigtige forhold i forbindelse med sambeskatning både nationalt og internationalt. 

I Danmark blev der i 2005 vedtaget lov nr. 426 af 6. juni. Med denne lov blev indført obligatorisk 

national sambeskatning for alle koncernforbundne selskaber, faste driftssteder og faste 

ejendomme beliggende i Danmark. Dette princip kaldes territorialprincippet. Før denne lov blev 

vedtaget, havde national- og international sambeskatning været præget af ugunstig regulering set 

fra skattemyndighedernes side. Dette fordi daværende lovgivning var nem at anvende i 

selskabernes skatteoptimering.  

Hvorvidt selskaber er koncernforbundne afgøres af ejerforholdet. Er der indtrådt bestemmende 

indflydelse af den ene eller anden vej, er der koncernforbindelse efter formodningsreglen. Vi 

belyste endvidere en række muligheder efter hvilke, der kunne være koncernforbindelse og 

dermed sambeskatning. Ofte kan ejeraftaler medføre, at nogle aktionærer har større indflydelse 

end deres ejerandele berettiger til, hvormed der opstår koncernforbindelse. 

Mens der ved national sambeskatning gøres brug af territorialprincippet, hvor udelukkende 

selskaber beliggende på dansk grund medregnes til sambeskatningskredsen, gælder det modsatte 
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ved international sambeskatning. Ved international sambeskatning benyttes det altomfattende 

globalpuljeprincippet. Ifølge dette skal der, såfremt international sambeskatning tilvælges, 

medregne alle koncernens selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme til 

sambeskatningskredsen. 

Sambeskatningens overordnede formål er, at give selskaberne mulighed for at udnytte hinandens 

underskud. På koncernniveau betyder dette, at den likviditetsbyrde som følger af den samlede 

beregnede selskabsskat, bliver så retfærdig som det er muligt. Sambeskatningen giver således 

selskaber inden for samme koncern mulighed for at modregne eventuelle underskud i den 

samlede skattebelastning på koncernniveau. På denne måde sker der en likviditetsforskydning 

således, at underskud kan anvendes hurtigst muligt og dermed belaste selskabets likviditet senest 

muligt.   

International sambeskatning er gjort mindre attraktiv efter man har indført L173. Dels er det 

blevet mindre attraktivt skattemæssigt, idet underskudsmodregningen nu er begrænset. Dels er 

det blevet mindre attraktivt som følge af den fælles hæftelsesregel. Den sidste del kan være særlig 

uoverskuelig i forbindelse med opkøb af fremmede selskaber, hvor der kan eksistere en hæftelse 

fra en tidligere sambeskatning med selskaber som den opkøbende koncern intet kender til.  

I opgavens kapitel 9 har vi, med udgangspunkt i opgavens fiktive casestudie, behandlet forskellige 

praktiske eksempler, på hvilke overvejelser en konkret koncern skal gøre sig, før beslutningen om 

hvordan man organiserer sig, træffes. Denne tilgang havde til formål, at behandle opgavens 

underspørgsmål 4. Ligeledes giver casen det praktiske aspekt som sammen med opgavens 

teoretiske del danner det bedst mulige overblik over emnet som helhed. I casen besluttede vi at 

behandle en løbende ekspansion af vores fiktive case i stedet for at opstille det som et valg 

mellem forskellige organisationsmuligheder. Baggrunden for vores valg af fremgangsmåde var, at 

vi mente den gav os de mulighed for at gennemgå flest muligt af de i den teoretiske præsentation 

opstillede problemstillinger. Vi vurderer at fremgangsmåden har bidraget til behandling af 

hovedformålets anden halvdel.   

Gennem vores arbejde med opgaven har vi erfaret, at en af de vigtigste ting overhovedet i 

forbindelse med skatteoptimering, er planlægning. Og at det vigtigste element i planlægningen er, 

at kende de forudsætninger man arbejder med. Årsagen til dette er, at området er så komplekst at 
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de korrekte forudsætninger er af altafgørende vigtighed for slutresultatet. Det er således af største 

betydning, at en koncern har styr på følgende elementer forud for et eventuelt tilvalg af 

international sambeskatning:  

 Budgetteringsprocedure: Man skal i høj grad forstå at budgettere korrekt da det reelt set 

drejer sig om budgetter for en periode på 10 år som man skal have så godt et kendskab til 

som muligt. 

 Fremtidsplaner: Koncernen skal have et overblik over dens målsætning på den lidt længere 

bane. Der kan ikke alene planlægges ud fra, at man forventer et underskud i udlandet i 

forbindelse med en opstartsfase. 

 Indgangsværdier: Man skal have styringsværktøjer der gør det muligt at beregne 

indgangsværdier så præcist som det er muligt. 

 Skattebasen i det land man opererer i: Et selskab skal have kendskab til den skattebase 

der opereres med i de lande man driver virksomhed. Dette fordi det er skattebasen der 

sammen med skattetrykket afgør om det kan betale sig at tilvælge international 

sambeskatning.  

Med ovenstående in mente kan det konkluderes, at det kun kan anbefales forholdsvis 

velorganiserede koncerner at tilvælge international sambeskatning.  

For en velorganiseret koncern kan der imidlertid nævnes en række fordele ved at tilvælge 

international sambeskatning: 

 Den mest oplagte fordel er at kunne modregne underskud, idet man således kan minimere 

den løbende skattebetaling på koncernniveau såfremt de udenlandske selskaber samlet set 

giver underskud. Dette giver en løbende likviditetsmæssig fordel ved etablering, og såfremt 

det viser sig, at selskaberne aldrig bliver en succes, minimeres det samlede tab grundet den 

skattemæssige modregning. 

 Det er endvidere en fordel såfremt der er ønske om etablering på nye markeder. En 

opstartsfase kan medføre store etableringsunderskud, hvilke kan udnyttes i andre 

overskudgivende aktiviteter i koncernen. 

 Ved udløbet af den 10 årige bindingsperiode kan koncernen fravælge international 

sambeskatning og i forbindelse hermed blive ordinært genbeskattet. Dette er en fordel 
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såfremt skatteværdien af likvidationsavancen er lavere end genbeskatningssaldiene og 

koncernen i øvrigt ønsker at videreføre aktiviteterne i det pågældende land.  

Ligesom der er en række fordele ved at foretage dette tilvalg er det naturligvis ligeledes forbundet 

med en række omkostninger eller ulemper om man vil. De ulemper der skal overvejes før man 

tilvælger international sambeskatning er som følger: 

 Der skal udarbejdes en skatteopgørelse efter nationale såvel som internationale regler. 

Dette må betegnes som værende en ulempe og medfører naturligt øgede 

administrationsomkostninger. For en velorganiseret og veldrevet koncern vurderes disse 

meromkostninger imidlertid at være overkommelige. 

 Koncernen er bundet af tilvalget for en 10-årig periode hvilket kan have den negative 

konsekvens at meraktivitet i lav-skat lande bliver merbeskattet.  

 Såfremt der i løbet af den 10 årige bindingsperiode opstår en situation, hvor det ultimative 

moderselskab sælges til en koncern, der ikke har mulighed for at tilvælge international 

sambeskatning, medfører dette fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi. 

Er det så samlet set en fordel eller en ulempe med tilvalg af sambeskatning? Vores indstilling da vi 

påbegyndte arbejdet med denne opgave var, at international sambeskatning oftest skulle 

fravælges, grundet det høje skattetryk i Danmark. Arbejdet med opgaven har givet os et mere 

nuanceret billede af hele emnet. Således er svaret på om det samlet set er en fordel eller ulempe 

ikke entydigt. Vores vurdering er, at det afhænger af den enkelte koncern og af dennes struktur 

hvorvidt det er fordelagtigt med et tilvalg.  
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11. Perspektivering 
Som nævnt løbende gennem opgaven, er det vedtaget at selskabsskatteprocenten løbende 

nedsættes til 22% frem mod år 2016. Med denne nedsættelse af selskabsskatteprocenten in 

mente er det interessant, at se på hvilken betydning dette har for tilvalget af international 

sambeskatning. Den logiske følge af en sænket selskabsskat er, at flere vil vælge international 

sambeskatning.  

Vores konklusion var, at det er meget afhængigt af den enkelte koncern, hvorvidt international 

sambeskatning er interessant. Det må antages at flere selskaber vil finde det attraktivt at tilvælge 

international sambeskatning i takt med, at selskabsskatten nedsættes. Dette fordi en nedsættelse 

af selskabsskatten i Danmark, vil minimere ”risikoen” for at selskaber med overskud i udlandet 

bliver ramt af en merbeskatning i Danmark.  

Som sagt er det en individuel beslutning, om der skal tilvælges international sambeskatning eller 

ej. Umiddelbart kan man argumentere for, at det burde være forholdsvist nemt for mindre 

koncerner at lave de danske skatteopgørelser som det kræves, mens det burde være mere 

komplekst for store koncerner. 

Imidlertid er vi af den opfattelse, at den administrative byrde i mindre koncerner er 

forholdsmæssigt større end i store koncerner. Dette fordi store koncerner ofte har veltilrettelagte 

rapporteringssystemer, hvor al data som skal bruges ved den danske skatteopgørelse, nemt kan 

trækkes fra. I mindre koncerner vil det ofte forholde sig omvendt. 

Derfor vurderer vi samlet set, at en ændring i skatteprocenten har større effekt på tilvalg af 

international sambeskatning for store koncerner, end det har for mindre.  
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5 Indirekte koncernforbindelse – egne aktier 

6 Person kan ikke agere bindeled 

7 Direkte- og indirekte sambeskatningskreds 

8 Sambeskatningskreds med fond som øverste skattesubjekt 

9 National sambeskatning efter territorialprincippet 

10 Territorialprincippet og beskatningsretten 

11 Administrationsselskabet har kalenderår som indkomstår og datterselskab 

bagudforskudt indkomstår  

12 Administrationsselskabet har påbegyndt indkomstår som datterselskab endnu ikke 

har påbegyndt 

13 Omlægning af administrationsselskabets indkomstperiode (Illustreret ved SKM 

2006.423 SR) 
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19 Sambeskatningsindkomst efter begrænsning 

20 Betaling af skatter i sambeskatningskredsen 

21 Hæftelse i sambeskatningen 

22 Hæftelse i sælger-koncernen 

23 International sambeskatning efter globalpuljeprincippet 

24 Opgørelsen og maksimeringen af de genvundne afskrivninger (fast ejendom) 

25 Fortjeneste ved salg af fast ejendom 
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30 Princippet for opgørelse af genbeskatningssaldo 
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35 Genbeskatningssaldi i Møbelkæde-koncernen 

36 Koncerndiagram – Danish Furniture-koncernen efter overtagelse 

37 Omlægning af indkomstår i den nye Danish Furniture-koncern 

38 Budgetteret sambeskatningsindkomst for årene 2014 – 2018 
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14. Bilag 1 
Budgetterede indkomster 2014 - 2018 

    

        2014 2015 2016 2017 2018 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Danish Furniture Salg A/S 20.000 14.000 13.000 12.000 14.000 

Danish Furniture Produktion A/S 2.000 2.000 1.500 1.000 2.000 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 14.000 14.000 13.000 12.000 14.000 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Danmark i alt 38.000 32.000 29.500 27.000 32.000 

Danish Furniture Tyskland 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 

Møbelkæden Tyskland 0 1.000 500 -4.000 -2.000 

Tyskland i alt 1.000 3.000 3.500 -2.000 -1.000 

Danish Furniture Irland 3.400 2.800 2.600 2.400 2.800 

Irland i alt 3.400 2.800 2.600 2.400 2.800 

Møbelkæden Kina 
-

50.000 -40.000 -10.000 0 10.000 

Kina i alt 
-

50.000 -40.000 -10.000 0 10.000 

  
    

  

Skattepligtig indkomst i alt -7.600 -2.200 25.600 27.400 43.800 

        2014 2015 2016 2017 2018 

Skattepligtig indkomst i alt -7.600 -2.200 25.600 27.400 43.800 

Underskud fra tidligere år 0 0 -8.880 0 0 

Skattepligtig indkomst iefter underskud -7.600 -2.200 16.720 27.400 43.800 

  
    

  

Tysk skat, 30% 300 900 1.050 0 0 

Kinesisk skat, 25% 0 0 0 0 2.500 

Irsk skat, 12,5% 425 350 325 300 350 

  
    

  

Dansk skat før lempelse 0 0 3.678 6.028 9.636 

Lempelse 0 0 1.095 300 2.550 

Dansk skat efter lempelse 0 0 2.583 5.728 7.086 

  
    

  

Koncernskat i alt 725 1.250 3.958 6.028 9.936 

      Genbeskatningssaldi 2014 2015 2016 2017 2018 

Tyskland 0 0 0 440 660 

Kina 22.883 30.832 33.018 33.220 31.020 

Irland 0 0 0 0 0 

I alt 22.883 30.832 33.018 33.660 31.680 
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Alle tal i t.kr.   Fordeling Indkomst Underskud Underskud 

  Årets af årets Efter  tidligere til  

År 2014 Indkomst underskud underskud år 
 

fremførsel 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 0 1.000 0 0 

Danish Furniture Salg A/S 20.000 0 20.000 0 0 

Danish Furniture Produktion A/S 2.000 0 2.000 0 0 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 14.000 0 14.000 0 0 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 0 1.000 0 0 

Danish Furniture Tyskland 1.000 0 1.000 0 0 

Møbelkæden Tyskland 0 0 0 0 0 

Danish Furniture Irland 3.400 0 3.400 0 0 

Møbelkæden Kina -50.000 0 -50.000 0 7.600 

  -7.600 0 -7.600 0 7.600 

  
    

  

Overskud 42.400 
   

  

Underskud -50.000 
   

  

  -7.600         

      Alle tal i t.kr.   Fordeling Indkomst Underskud Underskud 

  Årets af årets Efter  tidligere til  

År 2015 Indkomst underskud underskud år 
 

fremførsel 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 0 1.000 0 0 

Danish Furniture Salg A/S 14.000 0 14.000 0 0 

Danish Furniture Produktion A/S 2.000 0 2.000 0 0 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 14.000 0 14.000 0 0 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 0 1.000 0 0 

Danish Furniture Tyskland 2.000 0 2.000 0 0 

Møbelkæden Tyskland 1.000 0 1.000 0 0 

Danish Furniture Irland 2.800 0 2.800 0 0 

Møbelkæden Kina -40.000 0 -40.000 0 9.800 

  -2.200 0 -2.200 0 9.800 

  
    

  

Overskud 37.800 
   

  

Underskud -40.000 
   

  

  -2.200         
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Alle tal i t.kr.   Fordeling Indkomst Underskud Begræns-  Indkomst Underskud 

  Årets af årets Efter  tidligere ning i årets efter be- til  

År 2016 Indkomst underskud underskud år underskud grænsning 
 

fremførsel 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 -281 719 -275 26 470 0 

Danish Furniture Salg A/S 13.000 -3.652 9.348 -3.579 336 6.105 0 

Danish Furniture Produktion A/S 1.500 -421 1.079 -413 39 705 0 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 13.000 -3.652 9.348 -3.579 336 6.105 0 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 -281 719 -275 26 470 0 

Danish Furniture Tyskland 3.000 -843 2.157 -826 78 1.409 0 

Møbelkæden Tyskland 500 -140 360 -138 13 235 0 

Danish Furniture Irland 2.600 -730 1.870 -716 67 1.221 0 

Møbelkæden Kina -10.000 10.000 0 0 0 0 920 

  25.600 0 25.600 -9.800 920 16.720 920 

  
      

  

Overskud 35.600 
     

  

Underskud -10.000 
     

  

  25.600             

 

Alle tal i t.kr.   Fordeling Indkomst Underskud Underskud 

  Årets af årets Efter  tidligere til  

År 2017 Indkomst underskud underskud år  fremførsel 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 -68 932 -31 0 

Danish Furniture Salg A/S 12.000 -816 11.184 -376 0 

Danish Furniture Produktion A/S 1.000 -68 932 -31 0 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 12.000 -816 11.184 -376 0 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 -68 932 -31 0 

Danish Furniture Tyskland 2.000 -2.000 0 0 0 

Møbelkæden Tyskland -4.000 4.000 0 0 0 

Danish Furniture Irland 2.400 -163 2.237 -75 0 

Møbelkæden Kina 0 0 0 0 0 

  27.400 0 27.400 -920 0 

  
    

  

Overskud 31.400 
   

  

Underskud -4.000 
   

  

  27.400         
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Alle tal i t.kr.   Fordeling Indkomst Underskud Underskud 

  Årets af årets Efter  tidligere til  

År 2018 Indkomst underskud underskud år  fremførsel 

Danish Furniture Holding A/S 1.000 -22 978 0 0 

Danish Furniture Salg A/S 14.000 -313 13.688 0 0 

Danish Furniture Produktion A/S 2.000 -45 1.955 0 0 

Møbelkæden Holding A/S 0 0 0 0 0 

Møbelkæden Salg A/S 14.000 -313 13.688 0 0 

Møbelkæden Produktion A/S 1.000 -22 978 0 0 

Danish Furniture Tyskland 1.000 -1.000 0 0 0 

Møbelkæden Tyskland -2.000 2.000 0 0 0 

Danish Furniture Irland 2.800 -63 2.738 0 0 

Møbelkæden Kina 10.000 -223 9.777 0 0 

  43.800 0 43.800 0 0 

  
    

  

Overskud 45.800 
   

  

Underskud -2.000 
   

  

  43.800         

 


