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Executive Summary

The objective of this thesis is to address the importance of the rules on compulsory national joint

taxation for Danish companies; especially in connection with acquisition and sale of companies.

Companies, associations, etc with registered offices in Denmark are comprised by the rules on com-

pulsory national joint taxation if they are part of a group. On an overall basis the group of jointly

taxed companies comprises group companies or permanent establishments in Denmark. In all groups

of jointly taxed companies an administration company is chosen, which is usually the ultimate parent

company of the group. The main task of the administration company is to act as the group’s connec-

tion to the tax authorities. Full allocation is to be made within the group of jointly taxed companies

and each individual company is only liable for that part of the tax amounts which relates to this spe-

cific company.

The jointly taxed income consists of the sum of the individual companies’ taxable income and is cal-

culated under the general rules of national tax law; with the exceptions applying to jointly taxed

companies. Set-off of losses is made so that own losses must be set off before other companies’

losses can be set off. The effect of the rules on interest limitation is calculated at joint taxation level.

The rules on interest limitation imply that companies may only deduct net financing expenses ex-

ceeding DKK 20.6 million provided these do not exceed 7 % of the tax base of the assets. The non-

deductible net financing expenses may not be carried forward. The EBIT rule therefore means that

the net financing expenses may only reduce the taxable income by a maximum of 80 %. Limited net

financing expenses under the EBIT rule may be carried forward for set-off in later assessment years.

Acquired companies must change their assessment years according to that of the administration

company in the acquiring group. If a group relationship is changed in the course of an assessment

year due to acquisition or sale of a company, the company must prepare interim financial statements

at the takeover date. The main principle for preparation of interim financial statements is that these

must be prepared as if covering a full assessment year. Taxes on account for companies jointly taxed

at the end of the assessment year are included in full in the jointly taxed income. Upon calculation of

the interest limitation, companies that have not been part of the joint taxation for the entire assess-

ment year may only include assets at the expiry of the joint taxation period in proportion to the pe-

riod of the calendar year covered by joint taxation. There is a freedom of choice in connection with

calculation of EBIT. In connection with both calculations, net financing expenses must be included

on an accruals basis.
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1. Indledning

1.1 Forord

Med vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev sambeskatningsreglerne i Danmark radikalt ænd-

ret, hvilket blandt andet medførte indførelsen af obligatorisk national sambeskatning og afskaffelse

af globalpuljeprincippet til fordel for territorialprincippet i forbindelse med selskabsbeskatning. Ind-

førelsen af reglerne førte til en del diskussion og blandede holdninger ikke mindst fordi, disse for det

første berørte mange selskaber og for det andet, fordi de indeholdt nogle uhensigtsmæssige børne-

sygdomme.

Efter i et par år at have indsamlet erfaringer fra reglernes virke, blev der ved vedtagelsen af lov nr.

343 af 18. april 2007 foretaget nogle justeringer af sambeskatningsreglerne med det formål, at imø-

degå de uhensigtsmæssigheder, der var konstateret. Med vedtagelsen af loven er der blandt andet

foretaget lempelser af selskabsskattelovens § 31, stk. 3.

Seneste lovændringer, som har haft indflydelse på sambeskatningsreglerne, er lov nr. 540 af 6. juni

2007 om ændringer af selskabsskatteloven og andre forskellige love. Lovens hovedformål er at be-

grænse udenlandske kapitalfondes aggressive skatteplanlægning i forbindelse med opkøb af danske

virksomheder. Loven har med sine bestemmelser om rentefradragsbegrænsning også haft stor indfly-

delse på opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i koncerner med høje nettofinansieringsudgifter.

De mange lovændringer på området de senere år, gør sambeskatning aktuel. På trods af trenden med

simplificering af skattereglerne er de senere års skatteretsændringer alligevel gået hen og blevet et

komplekst og på nogle punkter et svært fremkommeligt stofområde. På denne baggrund kræver om-

rådet ligeledes stor opmærksomhed fra de danske selskabers side, ikke mindst administrationsselska-

berne, der varetager koncernernes administration af skatten. De mange lovændringer og kompleksite-

ten på området gør, at disse selskaber i mange tilfælde må afsætte store ressourcer til varetagelse af

skatteområdet.

På baggrund af kompleksiteten samt aktualiteten af reglerne omkring sambeskatning er dette emne-

område fundet interessant. Det ønskes derfor at foretage en nærmere undersøgelse af, hvilken betyd-

ning reglerne om tvungen national sambeskatning har for de danske selskaber.
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1.2 Problemformulering

Hvilken betydning har reglerne om tvungen national sambeskatning for de danske selskaber - herun-

der især ved køb og salg af selskaber?

Afhandlingen vil indledningsvis kort belyse den historiske udvikling indenfor sambeskatningsregler-

ne for at give en baggrundsviden til den videre belysning af hovedproblemstillingen.

For undersøgelse af hovedproblemstillingen vil afhandlingen endvidere svare på følgende under-

spørgsmål:

 Under hvilke forhold er en koncern omfattet af de nationale obligatoriske sambeskatningsreg-

ler?

 Hvornår skal en koncern sambeskattes, og hvilke selskaber skal indgå?

 Hvilke problemstillinger kan der opstå i forbindelse med valg af administrationsselskab, og

hvad er administrationsselskabets opgaver og forpligtelser?

 Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten, og hvordan fordeles eventuelle underskud?

 Hvordan skal selskaber forholde sig, når der kun har været koncernforbindelse en del af ind-

komståret?

 Hvilke konsekvenser har indførelsen af renteloftet og EBIT-regelen haft i relation til sambe-

skatning?

1.3 Afgrænsning

Afhandlingen tager alene udgangspunkt i reglerne omkring obligatorisk national sambeskatning, så-

ledes inddrages hverken reglerne om CFC beskatning eller international sambeskatning. Idet reglerne

på nuværende tidspunkt har eksisteret nogle år1, har overgangsreglerne fra de tidligere sambeskat-

ningsregler på nuværende tidspunkt meget begrænset relevans, hvorfor disse ikke er belyst nærmere.

Afhandlingens analyse og belysning af lovgivningen vil primært fokusere på aktie- og anpartsselska-

ber2. Dette betyder, at særregler og speciallovgivning for virksomhedstyper som f.eks. elselskaber,

forsikringsselskaber og finansielle virksomheder ikke vil blive genstand for yderlige behandling.

Afhandlingen vil primært have fokus på sambeskatningsreglerne ved køb og salg af virksomheder.

1 L 426 blev vedtaget den 31. maj 2005, med virkning fra indkomstår der påbegyndes 15. december 2004 eller senere.
2 Efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.
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Derimod vil problemstillinger omkring interne omstruktureringer ikke blive medtaget, da dette er et

stort og komplekst område, som vil kræve en særskilt afhandling at belyse tilbundsgående.

Endeligt vil afhandlingen ikke diskutere problemstillinger om, hvorvidt sambeskatningsreglerne er i

overensstemmelse med EU-skatteretten.

Litteratursøgningen til nærværende afhandling er stoppet den 17. oktober 2008.

1.4 Metodevalg

Til at løse de i afhandlingen opstillede problemstillinger jævnfør afsnit 1.2 anvendes kvalitative data.

Hvor det er muligt, benyttes den viden og erfaring, som er opnået via 6 års ansættelse som ekstern

revisor i et større internationalt revisionsfirma. Der anvendes udelukkende sekundære data. Dette

begrundes med, at opgavens problemstilling ikke er oplagt til anvendelse af primære data. Af sekun-

dære data anvendes love, lovbemærkninger, udvalgte domme, relevant litteratur samt artikler, hvor

emnet i øvrigt er kommenteret. Den anvendte teori er blandt andet tilegnet via undervisningen på

Cand.merc.aud. studiet specielt i fagene skatteret og selskabsskatteret samt litteraturen til undervis-

ningen. Endvidere er biblioteket på Handelshøjskolen i København anvendt til at søge relevant litte-

ratur. Derudover er anvendt informationsdatabaser, som er tilgængelige via arbejdspladsen samt re-

levante internetsider.

Figurer og beregningseksempler er anvendt i afhandlingen i det omfang, det er vurderet nødvendigt

for at fremme forståelsen af regler og problemstillinger.

På baggrund af ovenstående menes det, at det anvendte materiale er tilstrækkeligt til at afdække af-

handlingens problemstillinger. I forbindelse med anvendelse af artikler og anden faglitteratur, er der

opmærksomhed på, at forfatteren kan have en subjektiv tilgang til emnet.

1.4.1 Afhandlingens opbygning

Afhandlingens opbygning, bestanddele og indre sammenhænge fremgår af nedenstående figur.
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Kapitel 1:

Indledning

Kapitel 2:

Baggrund for

sambeskatning

Kapitel 3:

Grundlag for obligatorisk

national sambeskatning

Kapitel 4:

Administrations-

selskabet

Kapitel 5:

Sambeskatnings-

indkomsten

Konklusion

Problemindkredsning, afgrænsning, fastsættelse af

målgruppe samt øvrige præciseringer.

Kort redegøres for sambeskatningens historie og

motivationen for indførelsen af de nugældende regler.

Udgangspunkt for problembehandlingen indeholdende en

detaljeret belysning af betingelserne for obligatorisk

national sambeskatning.

Belysning af administrationsselskabets rolle, rettigheder og

forpligtelser samt af den fulde fordeling i sambeskatningen.

Detaljeret eksemplificeret teknisk gennemgang og analyse af

påvirkningen på sambeskatningen, når der ikke har været

koncernforbindelse i et helt indkomstår.

Kapitel 6:

Køb og salg af

virksomheder

Detaljeret eksemplificeret teknisk gennemgang og analyse af

detailbestemmelserne for opgørelsen af

sambeskatningsindkomsten samt fordelingen af underskud.

Endvidere belyses opgørelsen af rentebegrænsningsreglerne i

sambeskatningen.

Sammenfattende besvarelse af afhandlingens

problemformulering.

Figur 1-1. Kilde: Egen tilvirkning

1.5 Øvrige præciseringer

Der anvendes de almindelige anvendte lovforkortelser i afhandlingen. Præcisering af forkortelserne

fremgår af bilag 1.

1.5.1 Afhandlingens målgruppe

Afhandlingens målgruppe er primært personer med indgående interesse og indsigt i skatteretten -

eksempelvis CMA studerende. Endvidere kan afhandlingen læses af personer, som ønsker et kend-

skab til reglerne i forbindelse med eksempelvis deres job som revisor. Afhandlingen er desuden for-

søgt skrevet således, at et selskab, der skal anvende sambeskatningen som følge af en virksomheds-

overtagelse eller lignende, med fordel kan læse afhandlingen og drage nytte heraf.
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2. Baggrunden for sambeskatning

2.1 Sambeskatningens historie

Før indførelsen af selskabsskatteloven i 1960 fandtes der i Danmark ingen lovbestemmelse om sam-

beskatning. Dette betyder dog ikke, at sambeskatning ikke er blevet benyttet i praksis før 1960. Da

der ikke var nogen egentlig selskabsretslig lovgivning, var det heller ikke defineret, hvornår der var

tale om et selskab, og hvornår der var tale om flere. Sambeskatningen har således fundet sted siden

indkomstbeskatningen blev indført i Danmark via statsskatteloven af 19033.

Ved indførelsen af den første aktieselskabslov i 1917 blev de selskabsretslige regler lagt i mere faste

rammer. Det var dog fortsat uklart, om et aktieselskab kunne eje aktierne i et andet aktieselskab, og

der blev ligeledes stadig givet tilladelse til sambeskatning4.

Indførelsen af datterselskabslempelse i statsskatteloven i 1922 medførte, at et moderselskabs skat

blev nedsat med den skat, der lå på udbyttet fra datterselskabet. Det blev af skattemyndighederne

opfattet som et signal fra den lovgivende magt om, at det ulovhjemlede sambeskatningsinstitut nu

skulle bortfalde. Dette blev dog ikke håndhævet før ændringen af aktieselskabsloven i 1930, så der

herefter ikke længere var tvivl om de selskabsretslige regler. Denne opfattelse ændredes imidlertid

ved en underkendelse i Højesteret (U 1936.715 H) i 1936, hvor det blev slået fast, at datterselskabs-

lempelsen ikke udelukkede sambeskatning mellem et moderselskab og dets 100 % ejede dattersel-

skab, som havde fælles bestyrelse og ledelse med moderselskabet. Dommen blev fulgt op af domme i

1940 og 1943 (U 1940.421 og U 1943.784). Dommene tog dog kun stilling til, om de to selskaber

udgjorde en økonomisk enhed5. Praksis var herefter, at der kunne gives tilladelse til sambeskatning

efter ansøgning på visse betingelser6. Fordelen var ligesom i dag, at det var muligt at overføre uud-

nyttede underskud fra et selskab til et andet.

I forslaget til selskabsskatteloven fra 1960 var der indeholdt en sambeskatningshjemmel i § 31. Der

var imidlertid ikke tale om en særlig specifik lov, idet sambeskatningen forblev udefineret, og det

var alene grundbetingelserne for sambeskatningen, som blev opsat7. Det nye ved sambeskatningsin-

3 Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 30.
4 Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 30.
5 Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 31.
6 Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 31-32; 1. Skattemyndighederne gav tilladelse, 2. Moderselskabet skulle eje 100
% af aktiekapitalen i datterselskabet (økonomisk enhed), 3. Selskaberne skulle drive virksomhed inden for samme eller
nært beslægtede brancher (saglig enhed), 4. Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelse i datterselskabet
(administrativ enhed).
7 Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 32; Grundbetingelserne i SEL § 31: 1. Sambeskatning kræver tilladelse fra Lig-
ningsrådet, 2. Aktieselskaberne skal have samme regnskabsår, 3. Moderselskabet skal direkte eller indirekte eje samtlige
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stituttet fra 1960 var, at det nu var Ligningsrådet, der havde bemyndigelse til at fastsætte betingelser

og vilkår for sambeskatningen. Anvisningerne fra Ligningsrådet blev i 1977 erstattet af sambeskat-

ningscirkulæret.

Betingelsen om fælles ledelse bortfaldt forholdsvist hurtigt, da aktiebesiddelsen alene gjorde, at mo-

derselskabet havde den tilstrækkelige overordnede mulighed til at styre datterselskabet. Betingelsen

om branchefællesskab blev fjernet fra skatteåret 1983/84, da der i praksis kun blev nægtet sambe-

skatning i tilfælde, hvor det ene af selskaberne var en hobbyvirksomhed8.

I perioden fra 1960 til 1990 blev der alene foretaget en række mindre ændringer af sambeskatnings-

reglerne i selskabsskatteloven. I de senere år blev Ligningsrådet på trods af deres beføjelser mere

tilbageholdende med at fastsætte betingelser og vilkår for sambeskatningen - specielt vilkår der

grænsede til egentlig skattelovgivning. Bl.a. som konsekvens heraf er lovgivningen på området ble-

vet forøget inden for den samme periode. Selskabsskattelovens § 31 er således blevet ændret mange

gange siden 1990.

Med henblik på at modernisere og fremtidssikre koncernbeskatningen i Danmark nedsatte skattemi-

nister Svend Erik Hovmand i starten af 2004 et ekspertudvalg, der havde til formål at sikre, at de

danske sambeskatningsregler fremstår konkurrencedygtigt i forhold til regler og praksis i andre lan-

de. Endvidere var formålet, at sikre gennemsigtighed og enkelhed i lovgivningen9. Udvalget kom i

november 2004 med en rapport (”Rapport fra sambeskatningsudvalget”) med forslag til ændringer af

sambeskatningsreglerne. Udvalgets arbejde dannende grundlag for de nye sambeskatningsregler, der

blev vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005. Der var dog mange anbefalinger, som ikke blev fuldt.

Med lov nr. 425 af 6. juni 2006 blev selskabsskattelovens regler om sambeskatning inddelt i fire ho-

vedbestemmelser:

 § 31 - National sambeskatning

 § 31 A - International sambeskatning

 § 31 B - Bemyndigelser til skatterådet

 § 31 C - Sambeskatningsreglernes koncernbegreb

aktier i datterselskabet; medmindre datterselskabet er hjemhørende i udlandet, og lovgivningen her har forbud om, at et
dansk selskab må eje 100 % af aktiverne, 4. De nærmere vilkår for sambeskatningen fastsættes af Ligningsrådet - herun-
der bestemmelser om, hvorledes man skal forholde sig ved ophævelse af denne.
8

Rapport fra Sambeskatningsudvalget s. 33
9 http://www.skm.dk/publikationer/notater/udvalgomsambeskatning-baggrundsnotat.html
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Efter at have draget de første erfaringer med de nye sambeskatningsregler blev der ved vedtagelsen

af L 110 (eller rettere L 110A og L 110B på grund af opdeling ved folketingets behandling) foretaget

nogle mindre justeringer og præciseringer af de nye sambeskatningsregler. Lovforslagene blev til lov

nr. 343 og 344 af 18. april 2007.

2.2 Baggrunden for de nye sambeskatningsregler (lov nr. 425 af 6. juni 2006)

Som det fremgår ovenfor, blev der i starten af 2004 nedsat et sambeskatningsudvalg. Formålet med

udvalgets arbejde var at analysere de eksisterende sambeskatningsregler og komme med alternative

ændringsforslag til disse10. Skatteministerens kommissorium kan sammenfattes i nedenstående øn-

sker11:

 Enkle og administrativt hensigtsmæssige regler både for virksomhederne og for skattemyn-

dighederne.

 Reglerne skal være robuste overfor skatteplanlægning og uden huller.

 Reglerne skal for at være fremtidssikret være i overensstemmelse med EU-retten.

 Reglerne skal give virksomhederne fleksibilitet mht. etablering af forskellige koncernstruktu-

rer - herunder skal samspillet med reglerne i andre EU lande vurderes.

Efterfølgende blev udvalget endvidere specifikt bedt om at overveje mulighederne for at justere reg-

lerne i Ligningslovens § 5 H samt Selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 6. pkt. således, at de effektivt

kunne forhindre udenlandske koncerners danske selskaber i ikke at betale skat ved at indskyde un-

derskudsgivende udenlandske selskaber i den danske koncern (cherry picking).

Den endelige rapport udkom i november 2004 og indeholdt en række alternative overordnede prin-

cipper og metoder til ændring af sambeskatningsreglerne, men ikke konkrete udkast til detaljerede

lovforslag.

3. Grundlag for obligatorisk national sambeskatning

3.1 De omfattede enheder

Inden de nærmere omstændigheder omkring national sambeskatning fortolkes, må det først forstås

hvilke selskaber mv., der kan være omfattet af reglerne. De omfattede selskaber fremgår af SEL § 31

10 Rapport fra sambeskatningsudvalget s. 4
11 Rapport fra sambeskatningsudvalget s. 8-9
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stk. 1 primært via henvisninger til lovens § 1 stk. 1 for selskaber, foreninger mv., der er hjemhørende

i Danmark. De omfattede selskaber mv. fremgår sammenskrevet her:

 Indregistrerede A/S’ere, ApS’ere og andre selskaber uden personlig hæftelse

 Sparekasser, andelskasser og lignende

 DSB

 Elselskaber og Energinet Danmark (dog jævnfør SEL § 13 E)

 Foreninger herunder brugsforeninger

 Gensidige forsikringsforeninger

 Selskaber med fast driftssted eller fast ejendom beliggende i Danmark

Ved sambeskatningsreglerne efter lov nr. 426 af 6. juni 2005 var det alene selskaber mv., der efter

SEL var skattepligtige, som var omfattet af sambeskatningsreglerne. Det betød, at selskaber mv. der

alene var skattepligtige efter kulbrinteskatteloven, ikke blev omfattet af sambeskatning. Med lov nr.

343 af 18. april 2007 (L 110A 2006/07) udvides kredsen således, at selskaber, der er skattepligtige

efter kulbrinteskatteloven, ligeledes er omfattet af sambeskatningsreglerne.

Selskaber og foreninger mv. omfattet af ovenstående liste, anses jævnfør SEL § 1, stk. 6 for hjem-

mehørende i Danmark, hvis ledelsen har sæde her i landet. Det gælder uanset, hvor selskabet eller

foreningen mv. eventuelt er indregistreret. I forbindelse med vedtagelsen af L 121 (2004/05) blev det

dog præciseret12, at et dansk registreret selskab med ledelsens sæde i et DBO-land13 ligeledes skal

indgå i den nationale sambeskatning. Selskabet er i denne situation fuldt skattepligtig til Danmark

ifølge SEL § 1, men er begrænset skattepligtig efter DBO’en, således at Danmark kun har beskat-

ningsretten hvis DBO’en tillader det. Omvendt skal udenlandske registrerede selskaber med ledelse i

Danmark, og som dermed er skattepligtige til Danmark, også indgå i national sambeskatning14.

3.2 Koncerndefinitionen

Efter gældende sambeskatningsregler er der alene én betingelse, som jævnfør SEL § 31 stk. 1 skal

være opfyldt for at være omfattet af obligatorisk national sambeskatning – nemlig, at der skal fore-

ligge en koncernforbindelse. Definitionen af hvornår der er tale om en koncernforbindelse er derfor

væsentlig at få fastlagt.

12 TfS 2006, 173
13 Dobbeltbeskatningsoverenskomst
14 L 121 bilag 18
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Med lov nr. 426 af 6. juni 2005 er koncerndefinitionen blevet markant ændret, og det tidligere krav

om 100 % ejerskab er således ikke længere gældende. Koncerndefinitionen fremgår af SEL § 31 C

og er inspireret af koncerndefinitionen fra ÅRL. Ifølge SEL § 31 C, stk. 1 udgør et moderselskab

sammen med et datterselskab en koncern. Et moderselskab defineres jævnfør SEL § 31 C, stk. 2 som

følgende: Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det:

1. besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab),

2. er selskabsdeltager, og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet

selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan,

3. er selskabsdeltager, og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs

(datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med

dette,

4. er selskabsdeltager, og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af

stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller

5. besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indfly-

delse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse.

Kriterierne 1-5 for at indgå i en koncern er sideordnede, hvilket har den konsekvens, at et selskab

godt i visse tilfælde efter kriterierne kan have koncernforbindelse i mere end én koncern. Af SEL §

31 C, stk. 3, 2 pkt. fremgår det til trods herfor, at et selskab kun må have en forbindelse. Præciserin-

gen er indsat i forbindelse med lov nr. 343 af 18. april 2007 og har virkning fra og med indkomståret

2007. Der foreligger ingen afgørelser på området, men i forbindelse med behandlingen af L 110

(2006/07) blev det præciseret, at der i sådanne situationer skal foretages en konkret vurdering, hvor

faktiske forhold skal gå forud for formalier15. De ovenstående 5 kriterier vil i de følgende afsnit blive

belyst nærmere.

Koncerndefinitionen er valgt med inspiration fra årsregnskabslovens koncerndefinition, der fremgår

af bilag 1 B i ÅRL. Ændringen af ejerskabskravet i forhold til tidligere var med indførelsen af glo-

balpuljeprincippet en nødvendighed, da reglerne i modsat fald ville være nemme at omgå, ved at sel-

skaberne kunne frasælge et mindre antal aktier i de selskaber, som ikke ønskedes at skulle indgå i

sambeskatningen, og derved ville problematikken omkring ”cherry picking” ikke blive løst.

Under behandlingen af lovforslaget til lov nr. 426 af 6. juni 2005 har skatteministeren flere gange

svaret på spørgsmål omkring koncerndefinitionen, og har i den forbindelse begrundet valget om at

15 L 110 (2006/2007) - oversigt over høringssvar s. 75
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lade årsregnskabslovens koncerndefinition være gældende, med at selskaberne i forvejen udveksler

regnskabsmateriale til koncernregnskabet, og dermed letter det kontrollen af koncernforholdene. Det

fremgår af SEL § 31 B, at administrationsselskabet skal fremlægge oplysninger, der muliggør kontrol

af ejerforholdene i koncernen. Det kan hermed blive aktuelt, at selskaberne skal fremlægge diverse

fortrolige selskabsdokumenter som aktionærfortegnelser, overdragelsesaftaler og lignende til skatte-

myndighederne for at kunne bevise koncernforholdene16.

3.2.1 Besiddelse af flertallet af stemmerne

Ifølge SEL § 31C stk. 2, nr. 1 er et selskab moderselskab, når dette ejer stemmemajoriteten i et andet

selskab. Ved en stemmemajoritet forstås en ret til at råde over mere end 50 % af stemmerne i datter-

selskabet. Det er således ikke noget krav, at moderselskabets aktiebesiddelse er mere end 50 % af

aktierne. Situationen kan f.eks. opstå, hvis datterselskabets aktier er delt op i aktieklasser, hvor A-

aktierne via en stemmeoverførselsaftale er tildelt flere stemmer end B-aktierne. En anden situation

kan være, hvis den regnskabsretslige koncerndefinition medfører, at et selskab ejer mere end 50 % af

aktierne, men hvor der i det ejede selskabs vedtægter forekommer et stemmeloft på 50 %, således det

ejende selskab ikke bliver moderselskab17.

Det er alene selvstændige skattesubjekter, der i forbindelse med sambeskatning kan være modersel-

skab. Et kommanditselskab kan således ikke være moderselskab for de underliggende selskaber, li-

gesom disse heller ikke skal sambeskattes. Spørgsmålet er så bare, om et kommanditselskab skal

indgå i sambeskatningen, hvis dette ejes med 51 % af et aktieselskab. Skatteministeren har i forbin-

delse med behandlingen af L 121 (2004/2005-2) i spørgsmål 83 taget stilling hertil og svaret, at hvis

et selskab via besiddelse af et kommanditselskab har bestemmende indflydelse på kommanditselska-

bets underliggende selskaber, skal der ske sambeskatning af koncernen.

Hvis det derimod er et interessentskab, der ligger mellem et af datterselskaberne og et ovenstående

selskab, vil der som hovedregel, ikke skulle ske sambeskatning, da interessentskabsaftaler normalt er

sådan indrettet, at væsentlige beslutninger kræver enstemmighed. Hvis der derimod er andet aftalt i

interessentskabskontrakten, vil ovenstående situation indtræde.

I situationer hvor man har pantsat aktierne i et datterselskab, kan panthaver kun blive moderselskab i

sambeskatningsmæssig henseende, hvis stemmerne permanent overføres. Forholdet er ofte frem-

kommende i praksis i situationer, hvor et moderselskab stiller aktierne i et datterselskab som pant i

16 Revisionen & Regnskabsvæsen nr. 8 2005, s. 12
17 Sambeskatning 2007/2008 s. 22
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forbindelse med låneoptagelse. For at koncernforbindelsen skal bestå, er det vigtigt, at det fremgår af

låneaftalen, at pantsætter beholder stemmerettighederne i datterselskabet, så længe at låneaftalen ikke

bliver misligholdt18.

Selv kortvarige afbrydelser af koncernforbindelsen medfører, at sambeskatningen er afbrudt. Dette

har den konsekvens, at sambeskatningsunderskud bliver til særunderskud, samt at der skal laves del-

årsopgørelser. Denne situation kan f.eks. opstå, hvis en långiver på grund af misligholdelse af en

låneaftale jævnfør ovenstående kræver stemmerettigheder til de pantsatte aktiver udleveret. En lig-

nende situation kan opstå ved omstrukturering i en koncern, hvor stemmerettighederne i et fællesejet

datterselskab via en aktionæroverenskomst er overdraget til det ene ejende selskab, som således bli-

ver moderselskab og sambeskattes med det underliggende selskab. Hvis der foretages en aktieom-

bytning, således at der indskydes et fælles holdingselskab, skal der oprettes en ny aktionæroverens-

komst. I det nye holdingselskab betragtes dette som en afbrydelse af koncernforbindelsen og dermed

et afbrud på sambeskatningen. Situationen er illustreret i bilag 2.

3.2.2 Bestemmende indflydelse på valget af et selskabs øverste ledelse

Der foreligger også en koncern, hvis øverste selskab efter SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2 ”er selskabsdelta-

ger, og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs (dattersel-

skabs) øverste ledelsesorgan”.

For aktieselskaber vil det øverste ledelsesorgan altid være bestyrelsen, og retten til at yde den be-

stemmende indflydelse sker således ved udpegelsen af bestyrelsesmedlemmerne. Hvis et selskab

alene har retten til at udpege størstedelen af bestyrelsen i et andet selskab uden samtidig også at være

aktionær, vil dette ikke blive moderselskab. Der er derimod ingen krav til, hvor stor det deltagende

selskabs kapitalandel skal være. Dette gælder også i situationer, hvor en bestyrelsesformand har den

afgørende stemme, og han udpeges af et selskab, der ikke er aktionær.

I praksis er det set, at der ved to aktionærgrupper i et selskab i aktionæroverenskomsten aftales, at

hver gruppe udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og på skift udpeger formanden. En sådan aftale er ef-

ter indførelsen af de nugældende sambeskatningsregler ofte en dårlig løsning, da koncernforbindel-

serne for hvert formandsskift vil blive brudt og etableret på ny, med de skattemæssige konsekvenser

dette medfører19. Skatterådet har i TfS 2006, 267 SR taget stilling til et lignende forhold, hvor den

ene af ejerne i et 50/50 % eget selskab havde ret til at udpege hovedparten af bestyrelsen i det fælles

18 Sambeskatning 2007/2008 s. 23-24
19 Sambeskatning 2007/2008 s. 25



Obligatorisk national sambeskatning

15

selskab. Skatterådet bekræftede, at såvel det 50 % ejede selskab som dets datterselskab skulle sambe-

skattes med det selskab, der udpegede størstedelen af bestyrelsen.

Hvis der i stedet for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer er indgået aftale om ret til at afsætte hoved-

parten af en bestyrelse, finder SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2 ligeledes anvendelse. For anpartsselskaber er

der ikke krav om, at der skal være en bestyrelse. Hvis der ifølge vedtægterne i et anpartsselskab ikke

skal være en bestyrelse, vil det øverste ledelsesorgan være direktionen.

3.2.3 Bestemmende indflydelse over er andet selskabs ledelse

Ifølge SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 foreligger der også en koncern, hvis et selskab er ”selskabsdeltager

og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs (datterselskabs) driftsmæs-

sige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med dette”.

Bestemmelsen er anvendt i SKM 2007.558.SR, hvor skatterådet bekræftede, at datter-datterselskabet

F, skulle indgå i sambeskatningen med øverste selskab A, og dets datterselskab D som ejede 50 % af

F. Begrundelsen herfor var, at der i F’s aktionæroverenskomst, var et tidsbegrænset tillæg for 2007,

hvor det fremgik, at bestyrelsesformandens stemme var afgørende. Da det var D der besad bestyrel-

sesposten, kunne D udøve indflydelse på F’s driftsmæssige og finansielle ledelse. Forfatteren står

uforstående over for brugen af denne paragraf til argumentation for sambeskatningen. Det vurderes,

at der i stedet for en SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 situation foreligger en SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2. D situa-

tion. Grundet hertil er, at D via aktionæroverenskomsten både er formand, og har den afgørende

stemme ved stemmelighed, hvorved D er selskabsdeltager, og har ret til at udnævne eller afsætte et

flertal af medlemmerne i F’s ledelsesorgan.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 er i højere grad indsat til brug for international sambeskatning, hvor der i

udlandet kan indgås koncernaftaler om, at datterselskabet formelt set underligger sig moderselska-

bets ledelsesret. Denne form for aftaler er ikke lovlig i Danmark, hvorfor anvendelsen af bestemmel-

sen i denne relation må antages at være meget begrænset i forbindelse obligatorisk national sambe-

skatning. Derudover vil kriterium 3 også finde anvendelse, hvis et udenlandsk selskab bliver skatte-

pligtigt til Danmark efter en dobbeltbeskatningsaftale eller SEL § 1, stk. 6.20

20 Sambeskatning 2007/2008 s. 25
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3.2.4 Råder over bestemmende indflydelse som følge af aftale

Efter SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 foreligger der ligeledes en koncern, når et selskab ” er selskabsdelta-

ger og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i et

andet selskab (datterselskab)”.

Denne bestemmelse synes at ligge meget tæt op af bestemmelsen i SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1, da begge

bestemmelser siger, at man skal have stemmemajoriteten i det underliggende selskab. Forskellen

ligger i, at der i SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1 står, at man skal besidde flertallet af stemmerne, mens kra-

vet til flertallet af stemmerne ifølge SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 er rådighed over flertallet af stemmerne.

Forskellen på sprogbrugene er at ”besidde” refererer til en mere konstant dispositionsret over stem-

merettighederne, mens ”råder” er en mere løs dispositionsret. Endvidere er der også den forskel på de

to bestemmelser, at der i SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1 ikke er noget krav om at skulle eje aktier i datter-

selskabet, hvorimod det er et krav i SEL § 31 C, stk. 2, nr. 421.

Et SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 forhold kan f.eks. opstå ved fuldmagter eller ved aktionæroverenskom-

ster, hvor forholdet ikke er af en så permanent karakter, at det kommer ind under SEL § 31 C, stk. 2,

nr. 1, men hvor der alligevel er tildelt bestemmende indflydelse til et selskab, der ligeledes er aktio-

nær i datterselskabet. Der er i skrivende stund endnu ikke taget stilling til, hvordan bestemmelsen

skal administreres i forhold til skatteretten, hvorfor der til ovenstående er hentet inspiration fra kom-

mentarerne til årsregnskabsloven.

3.2.5 Reel stemmemajoritet

Endeligt foreligger der jævnfør SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5 også en koncern, hvis et selskab ”besidder

kapitalandele i et andet selskab (datterselskab), og udøver en bestemmende indflydelse over dettes

driftsmæssige og finansielle ledelse”.

Til forskel fra de første fire betingelser er der i højere grad tale om en subjektiv vurdering af, hvor-

vidt der reelt set er tale om en moder/datterselskabsforhold. Bestemmelsen kan ses som en slags op-

samlingsbestemmelse, da den opfanger de situationer, hvor et selskab rent faktisk udøver den be-

stemmende indflydelse uden reelt at være i besiddelse af flertallet af stemmerne22. Situationen opstår,

hvis aktiekapitalen i et selskab er spredt på mange aktionærer, der ikke alle kan forventes at deltage

og stemme på generalforsamlingen, hvorved et storaktionærselskab, der dog ikke har mere end 50 %

af stemmerne, alligevel kan få den reelle bestemmende indflydelse. Hvornår den bestemmende ind-

21 Sambeskatning 2007/08, s. 26
22 Sambeskatning 2007/08, s. 26
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flydelse opnås, uden at have mere end 50 % af aktierne beror på en konkret vurdering i hvert enkelt

tilfælde, men generelt kan det siges, at jo mere aktiekapitalen er spredt på mange forskellige aktionæ-

rer, jo mindre stemmerettigheder er nødvendigt for at opnå den bestemmende indflydelse uden at

have stemmemajoriteten.

Hvis der foreligger et moder-datterselskabsforhold, og det efterfølgende på datterselskabets general-

forsamling viser sig, at storaktionærselskabet alligevel ikke har stemmemajoriteten, er det uklart,

hvad der sker med sambeskatningsforholdet. Dette kan enten ophæves med tilbagevirkende kraft,

med fremadvirkende kraft eller kan fortsætte. Det mest sandsynlige er dog, at sambeskatningen vil

blive ophævet med fremadvirkende kraft, hvis den manglende stemmemajoritet fremadrettet er ved-

varende, hvorimod hvis der er tale om et enkeltstående tilfælde, vil dette ikke afskære for sambeskat-

ningen. En ophævning af sambeskatningen med tilbagevirkende kraft anses kun sandsynligt i tilfæl-

de, hvor der reelt aldrig har været tale om, at storaktionærselskabet har haft stemmemajoriteten23.

Der kan opstå tvivl om hvorvidt skattemyndighederne, og koncernerne er bundet af de regnskabs-

mæssige afgørelser om, hvorvidt der foreligger en koncern eller ej. Relevansen af dette ses i lyset af,

at koncerndefinitionen som nævnt afhænger af nogle subjektive elementer. I denne forbindelse har

skatteministeren udtalt, ”at den lignende skattemyndighed kan foretage en selvstændig vurdering af,

om der foreligger en koncern”24. Der vurderes dog ikke at være den store risiko for, at der opstår en

konflikt mellem den regnskabsmæssige og den skattemæssige koncerndefinition, da ordlyden i begge

regelsæt er ens, og den skattemæssige vurdering endvidere omfatter retspraksis og øvrige fortolk-

ningsbidrag til ÅRL/IFRS’ koncerndefinition.

3.3 Koncernbegreb ved aflæggelse af regnskaber efter IFRS

Af SEL § 31 C, stk. 7 fremgår det, at såfremt det ultimative moderselskab aflægger regnskab efter

IFRS, skal koncerndefinitionen herfra anvendes. I bemærkningerne til lovforslag nr. 121 har skatte-

ministeren givet udtryk for, at der ikke er væsentlig forskel på definitionen i ÅRL og efter IFRS.

Imidlertid forholder det sig dog sådan, at koncerndefinitionen i IAS 27 udelukkende er baseret på

faktisk kontrol, mens den i ÅRL både er baseret på faktisk og retslig kontrol. Dette medfører, at der i

særlige tilfælde kan være forskel på hvilke selskaber, der er omfattet af konsolideringen afhængigt

af, om der aflægges regnskab efter IFRS eller ÅRL. Derudover giver ÅRL også mulighed for, at nog-

23 Sambeskatning 2007/2008 s. 26
24 Bilag 16 til lovforslag 121, s. 3
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le selskaber kan holdes ude af konsolideringen, mens IAS 27 ikke giver mulighed herfor25. Grunden

til at skatteministeren kommer frem til ovenstående konklusion, er at han i bemærkningerne, henhol-

der sig til en gammel version af IAS 27 omhandlende koncernregnskaber26.

Selvom IFRS falder et stykke udenfor denne afhandlings emneområde, vurderes det alligevel rele-

vant at nævne, at der efter IAS 27 ikke er mulighed for undladelse af selskaber i konsolideringen af

datterselskaber. Datterselskaber, der udelukkende ejes med henblik på salg inden for 1 år, er ikke

omfattet af IAS 27, men behandles i stedet efter IFRS 5 - anlægsaktiver, der besiddes med henblik på

salg27. Denne behandling kan sidestilles med en konsolidering, omend denne blot omfatter en aktiv-

og en forpligtelsespost. På denne baggrund er det skatteministerens opfattelse, at disse selskaber tilli-

ge skal medtages i sambeskatningen28. Hvis ovenstående situation forekommer i en koncern, der i

stedet anvender ÅRL, skal datterselskabet formentlig jævnfør SEL § 31 C, stk. 6, nr. 3 ikke medtages

i sambeskatningen. Denne forskelsbehandling virker lidt betænkelig ikke mindst set i lyset af, at

denne kun afhænger af det regnskabsmæssige regelsæt, der følges ved koncernregnskabsaflæggelsen,

og som derfor ikke er specielt skattemæssigt begrundet.

Som tidligere nævnt må et datterselskab jævnfør SEL § 31 C stk. 3, 2. pkt. kun indgå i én koncern.

Ovenstående situation har specielt haft indflydelse ved koncernskift, hvor forskellene på IFRS’s og

ÅRL’s koncerndefinitioner har medført, at et selskab kunne indgå i to koncerner på samme tid. Det

er i lov nr. 343 af 18. april 2007 ikke præciseret, om det er reglerne i SEL § 31 C, stk. 2 eller reglerne

i IAS/IFRS, der har forrang. FSR har i et høringssvar i forbindelse med behandlingen af L 110 an-

ført, at det i lovgivningen burde fremgå hvilke regelsæt, der har forrang, når situationen opstår29.

Skatteministeren var ikke enig heri, hvorfor det i lovgivningen som sagt ikke er justeret med lov nr.

343 af 18. april 2007. Opstår situationen, hvor et selskab har to moderselskaber grundet forskellighe-

derne i de regnskabsmæssige koncerndefinitioner, må der derfor tages udgangspunkt i bemærknin-

gerne til L 110, hvor det er anført, at reglerne i IAS/IFRS-standarderne skal følges.

3.4 Mulighed for at et datterselskab holdes ude af sambeskatning

Ifølge SEL § 31 C, stk. 6 fremgår der en række undtagelser, hvor et koncernselskab kan holdes ude

af en sambeskatning. Undtagelserne fremgår af nedenstående:

25 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder s. 508
26 Bilag 18 til lovforslag 121 s. 31
27 PWC Regnskabshåndbogen 2008 s. 152
28 Bilag 18 til lovforslag 121 s. 33
29 Høringssvar fra FSR, L 110 - bilag 7
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 Hvis moderselskabets mulighed for at udøve sine rettigheder over datterselskabets aktiver el-

ler ledelse i væsentlig grad er begrænset.

 Hvis de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes indenfor en rimelig frist eller uden ufor-

holdsmæssigt store omkostninger.

 Hvis datterselskabet ikke tidligere har indgået i sambeskatningen, og moderselskabet udeluk-

kende besidder kapitalandelene i datterselskabet med henblik på efterfølgende at overdrage

det.

 Hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter KGL § 4,

stk. 5 af et koncernforbundet selskab, skal selskabet holdes ude af sambeskatningen.

Undtagelserne kendes fra årsregnskabslovens regler om aflæggelse af koncernregnskab reguleret i §

114. Af behandlingen af lovforslag 121 fremgår det dog på trods af ovenstående, at selv om et sel-

skab holdes ude af sambeskatningen på grund af, at de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes

inden for rimelig tid eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger, bør selskabet alligevel indgå

med en skønnet skattepligtig indkomst.

De to første bestemmelser anses ikke som relevante i forhold til national sambeskatning, da eksem-

pler på den første undtagelse er anført som krig eller undtagelsestilstand i det land, datterselskabet er

beliggende i, hvilket anses som usandsynligt. Med de selskaber, der jævnfør afsnit 3.5 kan indgå i

obligatorisk national sambeskatning, anses det ligeledes for meget sjældent, at argumentationen med

uforholdsmæssigt stort tidsforbrug og omkostninger kan anvendes. De situationer, hvor bestemmel-

sen kan blive aktuel, er ved brand, tyveri og lignende.

Tredje bestemmelse om udeholdelse af sambeskatningen på grund af besiddelse udelukkende med

salg for øje anses derimod som relevant for national sambeskatning. Det må formodes, at undtagel-

sen for at være gyldig er afhængig af, at besiddelsen af aktierne ikke er længere end en periode på et

til to år. Derudover skal der være foretaget et seriøst arbejde for at få dem solgt, hvilket også lægges

til grund i regnskabsmæssig henseende30.

Hvor de første bestemmelser er et valg, kan den fjerde ikke fraviges. Dette skyldes, at KGL § 4, stk.

5 siger, at en finansieringsvirksomhed må fradrage tab på koncerninterne fordringer, såfremt kon-

cernforbindelsen alene er etableret med henblik på kreditors midlertidige drift af debitors virksomhed

til afvikling af tidligere ydede udlån eller til medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomhe-

30 Kommentarer til årsregnskabsloven s. 866
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der. Reglen er en værnsregel, som sikrer, at finansieringsvirksomheder i ovenstående beskrevet til-

fælde ikke både kan få fradrag for tab på fordringen og samtidig få fradrag i sambeskatningen af et

eventuelt underskud i den fordrende virksomhed.

3.5 Sambeskatningskredsen

3.5.1 Direkte og indirekte koncernforbindelse

Når antallet af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte ledelsesmedlemmer i et

datterselskab opgøres, medregnes ifølge SEL § 31 C, stk. 4 både rettigheder, der ejes af modersel-

skabet selv samt de rettigheder, der ejes af øvrige datterselskaber af moderselskabet. Reglen, for om

der foreligger en koncern, er således både afhængigt af moderselskabets direkte rettigheder samt evt.

andre datterselskabers indirekte rettigheder. Forholdet er illustreret i nedenstående figurer, hvor pro-

centangivelsen af stemmer og rettigheder, som jævnfør afsnit 3.2 ikke nødvendigvis er ensbetydende

med aktiebesiddelsen.

Moderselskab

Datterselskab 1 Datterselskab 2

100 % 49 %

2 %

Omfattet af

obligatirisk national

sambeskatning

Ikke omfattet af

obligatorisk national

sambeskatning

Figur 3-1. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Sambeskatning 2007/2008 s. 28 og 29

Flertallet af rettighederne kan ligeledes opnås via et datter-datterselskab, uden at det ultimative mo-

derselskab direkte har nogen rettigheder i det nederste selskab i koncernen. Situationen fremgår af

nedenstående figur.

Moderselskab

Datterselskab 1 Datterselskab 2

100 %

49 %

Datter-

datterselskab

2 %

100 %

Figur 3-2. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Sambeskatning 2007/2008 s. 28 og 29
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3.5.2 Besiddelse af egne aktier

I situationer, hvor et datterselskab er i besiddelse af egne aktier, eller hvor et datter-datterselskab er

besiddelse af aktierne, skal stemmerettighederne som disse besidder jævnfør SEL § 31 C, stk. 5 ikke

medregnes, når det skal opgøres, om der foreligger en koncern i sambeskatningsmæssig forstand.

Bestemmelsen er i overensstemmelse med ASL § 67, stk. 3 og stemmerettighederne er således også

suspenderet i selskabsretsligforstand. Bestemmelsen om suspendering af egne aktier medfører at der

på trods af, at et moderselskab hverken direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerne i et

datterselskab, alligevel godt kan foreligge en koncern, der indgår i obligatorisk national sambeskat-

ning. I nedenstående figur er der givet eksempel på en sådan situation.

Moderselskab

Datterselskab 1 Datterselskab 2

43 %

49 %

Datter-

datterselskab 1

2 %

100 %

5 % egne aktier

Ejer 2 % aktier i

Datterselskab 1

4 %

Associeret

selskab 1

49 %

Omfattet af

obligatirisk national

sambeskatning

Ikke omfattet af

obligatorisk national

sambeskatning

Figur 3-3. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Sambeskatning 2007/2008

I ovenstående eksempel skal der ved opgørelsen af sambeskatningskredsen fratrækkes de stemmeret-

tigheder, som er tilknyttet ejerskabet af egne aktier i Datterselskab 1 samt de aktier i Datterselskab 1,

som ejes af Datter-datterselskab 1. Stemmeflertallet opnås således ved besiddelse af mere end 46,5 %

af aktierne (det forudsættes, at der ikke er tildelt særlige rettigheder til nogen af aktierne), hvorved

både Datterselskab 1 og Datter-datterselskab 1 skal indgå i sambeskatningen.

3.5.3 Fysisk person som øverste aktionær

Som tidligere gennemgået i afsnit 3.2 er der i SEL § 31 C, stk. 2 nævnt udtømmende hvilke enheder,

der kan være moderselskab og dermed udgøre en koncern sammen med et underliggende selskab.

Dermed kan en fysisk person ikke være moderselskab for et underliggende selskab, og kan dermed

heller ikke indgå i en koncernforbindelse. Hvis stemmemajoriteten i to sideliggende selskaber såle-

des ligger hos en fysisk person, skal disse selskaber alene sambeskattes med de underliggende sel-

skaber, hvor det øverste selskab besidder flertallet af stemmerne. På grundlag heraf har fysiske per-

soner mulighed for at oprette koncerner ud fra en plan for hvilke selskaber, der ønskes sambeskattet.
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Eksempel på en situation, hvor en fysisk person er øverste aktionær i flere selskaber, og hvor disse

ikke skal sambeskattes, fremgår af nedenstående figur:

Selskab 1

Person

100 %
100 %

Selskab 2

Selskab 1

100 %

Figur 3-4. Kilde: Egen tilvirkning

Transparente selskaber som I/S’ere31 og K/S’ere32 omfattes heller ikke af reglerne om obligatorisk

national sambeskatning. Der henvises dog til bemærkningerne i afsnit 3.2.2. omkring situationer,

hvor et kommanditselskab ejes med 51 % af et aktieselskab.

3.5.4 Fond som øverste aktionær

Som det fremgår af afsnit 3.2 kan en fond ifølge SEL § 31 C, stk. 2 godt være moderselskab, såfremt

de øvrige betingelser i stk. 2 også er overholdt. Dette betyder imidlertid ikke, at fonde er omfattet af

reglerne omkring obligatorisk national sambeskatning, da disse ikke er nævnt i SEL § 31, stk. 1.

Fonde beskattes i stedet efter fondsbeskatningsloven og kan i forbindelse med sambeskatning således

alene skabe koncernforbindelsen for deres datterselskaber. Herved kan der forekomme en situation,

hvor to sidestillede selskaber skal sambeskattes, men hvor der ikke er noget indlysende administrati-

onsselskab. Dette forhold belyses senere i kapitel 4. Situationen, hvor en fond er moderselskab, og

hvor to grene af en koncern skal sambeskattes, er illustreret i nedenstående figur.

Datterselskab 1

Fond

100 %100 %

Datterselskab 2

Datter-

datterselskab 1

100 %

Figur 3-5. Kilde: Egen tilvirkning

31 Interessentskaber
32 Kommanditselskaber
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3.5.5 Udenlandsk moderselskab og udenlandske datterselskaber

Situationen, hvor to sidestillede selskaber skal sambeskattes, uden de nødvendigvis har yderligere at

gøre med hinanden, kan ligeledes fremkomme, hvis selskaberne har et fælles moderselskab i udlan-

det. Da der i SEL § 31 C udelukkende står ”selskab” om moderselskabet, betyder det, at selskabet

ikke nødvendigvis behøves at være hjemhørende i Danmark. I store internationale koncerner, hvor

koncernstrukturen forgrener sig i mange retninger, og hvor man beskæftiger sig inden for mange

forskellige produktområder, kan det være en kompliceret opgave at sikre sig, at alle koncernselskaber

er korrekt medtaget i sambeskatningen. Dette er et eksempel på, at sambeskatningsreglerne i nogle

tilfælde kan medføre store byrder på administrationsselskaberne. Situationen, hvor et udenlandsk

selskab er moderselskab i en koncern, fremgår af nedenstående figur.

Udenlandsk

selskab

Udenlandsk

datterselskab

Dansk

datterselskab

Dansk datter-

datterselskab

100 % 100 %

100 %

Dansk datter-

datterselskab

100 %

Udenlandsk

datter-datter-

datter selskab

100 %

Figur 3-6. Kilde: Egen tilvirkning

Idet den obligatoriske nationale sambeskatning som anført kun omfatter selskaber hjemhørende i

Danmark, skal et eventuelt udenlandsk datterselskab ikke omfattes af reglerne om obligatorisk natio-

nal sambeskatning. Forholdet er ligeledes illustreret i figur 3-6.

3.5.6 Faste driftssteder

Som oplistet i afsnit 3.1 er udenlandske selskabers indkomst fra faste driftssteder og ejendomme i

Danmark omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning. Dette kræver naturligvis, at der er

anden koncernforbindelse i Danmark.
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Udenlandsk

selskab

Dansk selskab

100

Fast driftssted

i Danmark

Fast driftssted

i udlandet

Figur 3-7. Kilde: Egen tilvirkning

Hvis et dansk selskab omvendt har et fast driftssted i udlandet, gælder der de samme regler, hvorfor

dette ligeledes ikke er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning. Denne situation frem-

går også af figur 3-7.

3.6 Delkonklusion

Selskaber, foreninger mv., som er hjemmehørende i Danmark, er omfattet af reglerne om obligato-

risk national sambeskatning, hvis de indgår i en koncern. Koncerndefinitionen, der er inspireret af

ÅRL, definerer som hovedregel en koncern som et moderselskab og et datterselskab, hvor modersel-

skabet har den bestemmende indflydelse i datterselskabet. Hvis et selskab aflægger koncernregnskab

efter IFRS, kan der på baggrund af forskelle i koncerndefinition mellem ÅRL og IFRS opstå en si-

tuation, hvor et selskab kan indgå i to koncerner på samme tid. Det er i loven nu præciseret, at IFRS

koncerndefinitionen har forrang.

Sambeskatningskredsen udgøres overordnet set af koncernforbundne selskaber eller faste driftssteder

beliggende i Danmark. I situationer hvor fysiske personer ejer to sidestillede selskaber, skal selska-

berne ikke sambeskattes, men derimod skal sidestillede selskaber ejet af fonde sambeskattes, dog

uden at den ejende fond indgår.

4. Administrationsselskabet

I forbindelse med indførelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 indførtes ligeledes begrebet ”administra-

tionsselskab”. Administrationsselskabets rolle kan overordnet siges at være at samle trådene i sambe-

skatningen samt at være sambeskatningens ansigt udadtil overfor SKAT.
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4.1 Valg af administrationsselskab

Reglerne omkring administrationsselskabet findes i SEL § 31 stk. 4. Det grundlæggende princip er,

at det øverste moderselskab, som deltager i sambeskatningen, udpeges til administrationsselskab. I de

fleste tilfælde er det indlysende, hvilket selskab i en koncern, der er øverste moderselskab. Disse

koncerner har ingen mulighed for at vælge et andet selskab til administrationsselskab. Dette er be-

kræftet af skatterådet i SKM 2006.105. I mange koncerner er det øverste moderselskab et holdingsel-

skab, hvis eneste formål er at eje aktierne i de underliggende selskaber, og derfor ikke nødvendigvis

har en bankkonto. Hvis dette er tilfældet, er der ofte tale om begrænsede likvide beholdninger. I så-

danne situationer kunne det være en fordel at lade et af de underliggende selskaber være administra-

tionsselskab, men dette er altså jævnfør ovenstående ikke tilladt. Som løsning er det dog muligt at

lade et af de underliggende selskaber foretage pengeoverførslerne vedrørende sambeskatningen på

vegne af administrationsselskabet. Transaktionerne foretages i praksis i bogføringen via selskabernes

mellemregningskonti. Det kan i sjældne tilfælde være en filial, der er øverste enhed i en koncern. I

disse tilfælde bliver en filial ligeledes administrationsselskab for den obligatoriske nationale sambe-

skatning33.

Af bestemmelsen i SEL § 31 stk. 4 fremgår det endvidere, at det er det øverste danske datterselskab,

som udpeges, hvis der ikke er noget moderselskab. Der må derfor tages udgangspunkt i bestemmel-

serne i SEL § 31 C for afgørelse af hvilket datterselskab, der er det øverste, og dermed obligatorisk

indtræder som administrationsselskab34. Et dansk datter-datterselskab kan således ikke indtage rollen

som administrationsselskab. Såfremt der ikke er noget øverste datterselskab, skal der foretages et

valg af administrationsselskab mellem de øverste ligestillede datterselskaber. Valget er dog under

forudsætning af, at det ikke sambeskattede moderselskab/fond har lige stor indflydelse i datterselska-

berne. Hvis indflydelsen i datterselskaberne derimod ikke er lige store, vil det datterselskab, hvor

indflydelsen er størst, automatisk indtræde som administrationsselskab, og der vil dermed ikke skulle

foretages noget valg.

Valg af administrationsselskab skal ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens § 3 meddeles til SKAT i

forbindelse med rettidig indsendelse af selvangivelse det indkomstår, hvor sambeskatningen påbe-

gyndes. I praksis vil det dog internt i en koncern være mest hensigtsmæssigt at udpege et administra-

tionsselskab hurtigst muligt efter etableringen af sambeskatningen, så der er enighed om, hvordan

sambeskatningen skal håndteres mv. De interne forhold omkring sambeskatningen kan med fordel

formaliseres via en sambeskatningsaftale. Udpeges der et nyt administrationsselskab, skal der i hen-

33 Jævnfør bilag 18 til L 121, skatteministerens svar til FSR
34 SAMBESKATNING i teori og praksis s. 33
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hold til sambeskatningsbekendtgørelsens § 4 gives meddelelse herom til SKAT hurtigst muligt efter

udpegelsen, hvor der endvidere skal oplyses dato herfor.

4.1.1 Administrationsselskabets opgaver og oplysningsforpligtelse

Administrationsselskabet er som tidligere nævnt bindeled mellem koncernen og skattemyndigheder-

ne. Det er således administrationsselskabets opgave at udarbejde og indsende sambeskatningsselvan-

givelsen samt forestå kontakten til myndighederne. Selskabet skal endvidere indbetale indkomstskat-

ten herunder acontoskat, restskattetillæg og renter. Overskydende skat samt godtgørelser udbetales

ligeledes til administrationsselskabet.

Udover den tidligere omtalte forpligtelse til at give SKAT meddelelse om hvilket selskab der er ad-

ministrationsselskab, påhviler det endvidere administrationsselskabet at give oplysninger om hvilke

selskaber, der indgår i sambeskatningen. Oplysningerne skal ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens

§ 6, stk. 1 gives hvert år senest ved rettidig indsendelse af selvangivelsen og ligge i form af en rede-

gørelse for koncernens sammensætning. Endvidere skal det fremgå hvilke selskaber, som er indgået

og udgået af sambeskatningskredsen med begrundelse herfor.

Ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2 skal administrationsselskabet begrunde, hvis der

ikke er overensstemmelse mellem koncernen i sambeskatningen og i koncernregnskabet. Da reglerne

for udeholdelse af selskaber i forhold til sambeskatning, som er behandlet i afsnit 3.2, stemmer

overens med koncernbegrebet i ÅRL, må der her være tænkt på, at der i IFRS ikke er mulighed for

udeholdelse datterselskaber i konsolideringen35. Grundet overensstemmelsen med ÅRL er der i sam-

beskatningsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 givet lempelse for dobbeltangivelse forstået på den måde, at

hvis koncernoplysningerne i forvejen fremgår af koncernregnskabet indsendt til Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen, kan det undlades at give oplysningerne igen i forbindelse med selvangivelsen.

Sidst men ikke mindst skal administrationsselskabet ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens § 5,

stk.1 og 2 i løbet af indkomståret give oplysninger til SKAT om datoen for selskabers indtræden og

udtræden af sambeskatningen samt om den indkomstperiode, der skal medregnes i sambeskatnings-

indkomsten. Meddelelsen herom skal indgives hurtigst muligt efter hændelsen, hvilket i praksis vil

være en frist på omkring 14 dage36.

35 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, s. 508
36 Sambeskatning 2007/2008 s. 43
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Ovenstående krav bekræfter, at det som tidligere nævnt kan være en stor opgave, der påhviler admi-

nistrationsselskabet. Dette kan specielt i de første år være en væsentlig byrde, som det må formodes,

at der i nogle tilfælde skal afsættes en del ressourcer til. I den forbindelse kan det i store internationa-

le koncerner være en vanskelig opgave at fastlægge hvilke selskaber og faste driftssteder, der indgår i

koncernen. Dette hænger sammen med, at selskaberne i sådanne tilfælde ofte tilhører forskellige dele

af koncernen og derfor ikke driftsmæssigt har noget med hinanden at gøre.

4.2 Fordeling

4.2.1 Fuld fordeling

Efter indførelsen af den obligatoriske nationale sambeskatning er der ikke længere nogen valgmulig-

heder omkring fordelingen af skatter mv., som det var tilfældet ved de tidligere regler37. Det er i SEL

§ 31, stk. 6 bestemt, at der skal ske fuld fordeling mellem selskaberne. Ved udnyttelse af underskud

er overskudsgivende selskaber forpligtiget til at betale administrationsselskabet et beløb svarende til

skatteværdien af det udnyttede underskud (underskud ganget med den aktuelle skatteprocent). Lige-

ledes er administrationsselskabet forpligtet til at betale de underskudsgivende selskaber en kompen-

sation svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud senest på dagen for den rettidige skatte-

betaling. Det vil sige, at et overskudsgivende selskab altid skal betale skatteværdien af selskabets

skattemæssige underskud til administrationsselskabet. Administrationsselskabet fordeler så betalin-

gen mellem betaling til de underskudgivende selskaber som kompensation for brug af underskud og

betaling til skattemyndighederne. De overskudsgivende selskaber, hvis indkomstskat betales af ad-

ministrationsselskabet, er dermed pligtige til at afregne overfor administrationsselskabet.

Som alternativ til ovenstående betalingsstrøm er det med L 110 A bestemt, at et overskudsgivende

selskab kan overtage betalingsforpligtelsen overfor det underskudsgivende selskab fra administrati-

onsselskabet. Det er dog en betingelse, at selskabet overholder reglerne i SEL § 31 D om at kunne

yde skattefrie sambeskatningsbidrag til det underskudgivende selskab, dette omtales nedenfor i afsnit

5.1.3. Ændringen af reglen er indsat i SEL § 31 C, stk. 6, 3 og 4 pkt. Bestemmelsen nævner intet om

faste driftssteder, hvilket dog må anses som en forglemmelse fra lovgivers side38. Ligeledes anses det

som beklageligt, at der af SEL § 31 stk. 6, 3. pkt. fremgår en betingelse om, at det underskududnyt-

tende selskab skal foretage betaling af sambeskatningsbidragene, når det i forbindelse med lovbe-

37 Sambeskatningscirkulæret vilkår 2.5, TSS-cirkulære 2004-42
38 SR-SKAT 2007/3, side 224
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handlingen er tilkendegivet, at påtagning af betalingsforpligtelsen er tilstrækkeligt39. I praksis kan

ændringerne af reglerne i nogle tilfælde lette administrationsbyrden for administrationsselskabet, da

der i højere grad er givet mulighed for, at selskaberne i sambeskatningen selv kan foretage indbyrdes

betalinger, uden det behøver gå igennem administrationsselskabet. I store internationale koncerner,

hvor der ikke nødvendigvis er nogen driftsmæssig sammenhæng mellem de sambeskattede selskaber,

samt i sambeskatninger, hvor der indgår mange selskaber, og hvor underskudsfordelingen derfor er

stor, vil det fortsat nok være mest hensigtsmæssigt at foretage afregningerne af sambeskatningsbi-

dragene igennem administrationsselskabet.

Den fulde fordeling i en sambeskatning fremgår af nedenstående eksempel. Der tages i eksemplet

ikke hensyn til acontoskat, restskat mv. Underskuddet i Datterselskab 3 fordeles forholdsmæssigt

efter skattemæssigt resultat mellem Datterselskab 1 og Datterselskab 2, som kompenserer Dattersel-

skab 3 med skatteværdien af det underskud, de hver især har udnyttet.

Selskab

Skattemæs-

sigt resultat

Årets skat

(25 %)

Forholdsmæs-

sig fordeling

af underskud

Indkomst

efter

underskuds-

fordeling

Betalbar

skat (25 %)

Betaling af

sambeskat-

ningsbidrag

Refusion af

sambeskat-

ningsbidrag

Adm. selskab 0 0 0 0 0 12.500 -12.500
Datterselskab 1 100.000 25.000 -20.000 80.000 20.000 -5.000 0
Datterselskab 2 150.000 37.500 -30.000 120.000 30.000 -7.500 0
Datterselskab 3 -50.000 -12.500 50.000 0 0 0 12.500
I alt 200.000 50.000 0 200.000 50.000 0 0

Figur 4-1. Kilde: Egen tilvirkning

Reglen om fuld fordeling bygger hovedsagelig på koncerndefinitionen i sambeskatningshenseende,

som kræver bestemmende indflydelse og ikke fuldt ejerskab for, at der skal etableres sambeskatning.

Det begrænsede ejerskabskrav gør, at mindretalsaktionærernes investeringer i de sambeskattede sel-

skaber udvandes på grund af sambeskatningen. Dette skyldes, at et underskudsgivende selskab mister

et skatteaktiv i form af et fremførselsberettiget underskud, når dette modregnes i et andet sambeskat-

tet selskabs overskud. Ved de kompenserende betalinger (sambeskatningsbidrag) fra de selskaber,

som udnytter underskuddene (gennem administrationsselskabet), opnås en kompensation til mindre-

talsaktionærerne i de underskudsgivende selskaber. Sikringen af mindretalsaktionærerne ønskes her-

ved varetaget i skattelovgivningen, hvilket ikke er set før indførelsen af sambeskatningsreglerne40.

4.2.2 Fordeling af acontoskat og restskattetillæg

Som tidligere nævnt er det administrationsselskabets opgave at indbetale acontoskat. Indbetalingen

skal således dække samtlige selskaber i sambeskatningen. Acontoskatten opkræves to gange årligt

den 20. marts og den 20. november. Ved begge opkrævninger er der i henhold til SEL § 29 A, stk. 2

39 Jævnfør skatteministerens kommentarer til høringssvar fra Dansk Industri, L 110, side 85
40 Revision & Regnskabsvæsen nr. 8 2005, side 15
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fastsat nogle ordinære acontoskatterater ud fra gennemsnittet af de seneste 3 års indkomstskat. Der er

endvidere mulighed for at foretage frivillige indbetalinger, og derved minimere den restskat og det

restskattetillæg, der opkræves den 20. november året efter. I en sambeskatning er det altså indkomst-

skatten i sambeskatningen, som er beregningsgrundlag for størrelsen af de ordinære rater. Det er ad-

ministrationsselskabet, der forestår fordelingen af acontoskatterne i sambeskatningen. Fordelingen

skal foregå på samme måde som acontoskatteraterne fastsættes altså ved et gennemsnit af de enkelte

selskabers gennemsnitlige indkomstskat de seneste tre år41. Der skal ligeledes foretages en fordeling

af de frivillige indbetalinger, som må foretages ud fra de enkelte selskabers forventede indkomstskat

i det indeværende år. Som tidligere nævnt er de øvrige selskaber i sambeskatningen forpligtet til at

godtgøre administrationsselskabet for deres andel af acontoskatterne inden betalingsdatoerne den 20.

marts og den 20. november.

Hvis en sambeskatningskreds efter indregning af indbetalte acontoskatter skal betale restskat, pålæg-

ges der jævnfør SEL § 29 B, stk. 4 et restskattetillæg på 6,3 % (2008), ligesom der ifølge SEL § 29

B, stk. 5 ved overskydende skat udbetales en godtgørelse på 2,8 % (2008). Endvidere ydes der et

tillæg på 0,7 % (2008) af indbetalinger, som er foretaget førend 20. marts, mens der skal betales et

tilsvarende tillæg af indbetalinger, der foretages indtil den 20. november42. Da der alene modtages én

årsopgørelse for en sambeskatningskreds, er det efter SEL § 31 stk. 4, 8. pkt. administrationsselska-

bets opgave at foretage fordeling af tillæggene og renterne til de enkelte selskaber i sambeskatnin-

gen. De enkelte selskaber er ifølge skatteministerens svar i forbindelse med lovbehandlingen forplig-

tet til at betale deres andel af restskattetillæggene, ligesom administrationsselskabet er forpligtet til at

tilbageføre rentegodtgørelse for overskydende skat43. Da restskattetillæg og rentegodtgørelse er be-

regnet ud fra koncernens nettoskat, vil koncernen ofte opnå en rentefordel i forhold til, hvis selska-

berne havde været særbeskattede. Grunden hertil er, at de selskaber, der har overskydende skat, re-

ducerer restskatten og dermed restskattetillægget for de øvrige selskaber i koncernen. I nedenstående

eksempel er forskellen mellem en sambeskatning og enkeltvise særbeskatninger af de deltagende

selskaber vist.

Selskab Indkomst

Skat

(25%)

Acontoskat

ordinær

Acontoskat

frivillig

(inden 20.

marts)

Restskat/

overskyden-

de skat (-)

Tillæg

acontoskat

(inden 20.

marts)

Restskattetillæg/

Rentegordt-

gørelse

(Særbeskatning)

TOTAL

overskydende

skat / Restskat

(Særbeskatning)

Adm. selskab 0 0 0 0 0 0 0 0

Datterselskab 1 100.000 25.000 40.000 0 -15.000 0 -420 -15.420

Datterselskab 2 150.000 37.500 20.000 5.000 12.500 -35 788 13.253

Datterselskab 3 50.000 12.500 22.500 0 -10.000 0 -280 -10.280
I alt 300.000 75.000 82.500 5.000 -12.500 -35 88 -12.448

41 L 121, Svar på spørgsmål 70
42 SEL § 29 B stk. 6
43 L 121, Svar på spørgsmål 70
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Skattepligtig indkomst 300.000

Skat heraf 25 % 75.000

Betalt acontoskat ordinære rater -82.500

Betalt acontoskat frivillige rater (nov) -5.000

Overskydende skat -12.500

Godtgørelse frivillig indbetaling inden 20. marts (+0,7 %) -35

Fradrag frivillig indbetaling inden 20. november (-0,7 %) 0

Rentegodtgørelse overskydende skat (+2,8 %) -350

Restskattetillæg (-6,3 %) 0

TOTAL overskydende skat ved sambeskatning -12.885

TOTAL overskydende skat ved særbeskatning -12.448
Besparelse ved sambeskatning 438

Figur 4-2. Kilde: Egen tilvirkning

Fortjenesten ved at være sambeskattet er i ovenstående eksempel 438. Fordelingen af rentefordelen

er ikke lovbestemt, og det er op til koncernerne selv at fastlægge en procedure herfor. Eneste krav er,

at den skal gælde for samtlige selskaber i koncernen, og ikke må stille nogle selskaber dårligere, end

hvis de var særbeskattede.

Jævnfør eksempel i figur 4-2 kan fordelingsproblematikken løses ved, at Datterselskab 2 betaler 2,8

% i kompensation for rentebesparelsen, således Datterselskab 1 og Datterselskab 3 stilles på samme

måde, som hvis de var særbeskattet. Dermed er kravene til fordelingen overholdt, og der er taget høj-

de for eventuelle minoritetsaktionærers særinteresser. Fordelingen fremgår af nedenstående figur 4-3.

Selskab

Restskat/

overskydende

skat (-)

Rentegodtgør-

else ved

særbeskatning

(2,8 %)

Fordeling

rentegodt-

gørelse fra

SKAT

Kompensation

rentefordel fra

Datterselskab 2

(2,8 %)

Total rente-

godtgørelse ved

sambeskatning

Adm. selskab 0 350 0 0

Datterselskab 1 -15.000 -420 -210 -210 -420

Datterselskab 2 12.500 0 0 350 0

Datterselskab 3 -10.000 -280 -140 -140 -280
I alt -12.500 -700 0 0 -700

Figur 4-3. Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af figur 4-3 kommer halvdelen af rentegodtgørelsen, som Datterselskab 1 og Dat-

terselskab 3 modtager fra Datterselskab 2, mens den anden halvdel modtages indirekte fra SKAT via

administrationsselskabet. Besparelsen ved sambeskatningen for Datterselskab 2 bliver forskellen

mellem de 788 (figur 4-2), som skulle have været betalt ved særbeskatning, og de 350 som er afholdt

som kompensation for rentefordelen, altså i alt en besparelse på 438.

I situationer, hvor en koncern har restskat, kan ovenstående fordeling imidlertid ikke anvendes, da

koncernens nettorestskat, som tidligere nævnt, tillægges restskattetillæg på 6,3 % (2008). Metodik-
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ken kan dog stadig anvendes, da kompensationen til de selskaber, der har overskydende skat, i stedet

kan udgøre 6,3 %. Det vil således være selskabet med overskydende skat, der stilles bedre ved sam-

beskatning end ved særbeskatning, men igen gælder det, at der ikke er nogen selskaber, der må stilles

dårligere, end hvis de var særbeskattet.

Estimatet af den endelige skat, som typisk i praksis foretages ved acontoskattebetalingerne, er meget

afhængig af både estimaterne af de overskudgivende selskaber, men i lige så høj grad de under-

skudsgivende selskaber. Dette skyldes, at de frivillige indbetalinger, der foretages for at undgå rest-

skattetillæg, reduceres af de underskudsgivende selskabers indkomst mod et sambeskatningsbidrag.

Hvis et underskudsgivende selskab fejlestimerer den endelige skattepligtige indkomst, vil det for et

særbeskattet selskab alene få den konsekvens, at den udskudte skat vil blive mindre, men hvis sel-

skabet indgår i en sambeskatning, har det den konsekvens, at koncernen skal betale restskattetillæg.

Da det er et krav, at det underskudgivende selskab ikke må stilles ringere, end hvis det var særbeskat-

tet, kan restskattetillægget ikke opkræves hos det selskab, som har lavet fejlestimeringen. Endvidere

opnår det underskudsgivende selskab via konverteringen af underskuddet til likvide midler en rente-

fordel på trods af fejlestimeringen, da underskuddet ved særbeskatning ville have været et skatteak-

tiv, der først kunne realiseres i fremtiden. Hvorvidt rentefordelen kan anvendes til dækning af noget

af restskattetillægget står hen i det uvisse, da der ikke er taget stilling hertil i praksis, men dette synes

at være rimeligt. Under alle omstændigheder viser eksemplet vigtigheden af, at der ligger en klar

aftale om fordelingen i koncernen ikke mindst, når der skal tages hensyn til mindretalsaktionærer.

Situationen viser ligeledes, at det er vigtigt, at selskaberne i koncernen er opmærksomme på betyd-

ningen af estimaterne af indkomsten ved acontoskattebetalingerne og således afsætter nogle ressour-

cer til at løse disse opgaver.

4.3 Hæftelse

Inden indførelsen af den obligatoriske nationale sambeskatning hæftede alle selskaber i sambeskat-

ningen solidarisk for skatten i sambeskatningen. Dette princip er imidlertid ændret med lov nr. 426 af

6. juni 2006, idet der ikke længere er tale om en frivillig ordning, og derfor ville solidarisk hæftelse

være i strid med grundlæggende principper om, at selskabsdeltagere alene hæfter for deres indskud i

selskabet, som i dag er lovfæstet i ASL § 1, stk. 2 og i tilsvarende § i ApSL44. Endvidere ville solida-

risk hæftelse føre til, at koncernselskaberne i langt højere grad end tidligere blev pålagt eventuelfor-

pligtelser i forbindelse med skattekrav mod de øvrige koncernselskaber. Hvis sådanne krav blev gjort

gældende, ville dette også komme til skade for de enkelte koncernselskabers øvrige kreditorer. Ende-

44 Bilag 3 til lovforslag nr. 121 (2004/2005-2)
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lig vil et skattekrav vedrørende et andet koncernselskab også komme mindretalsaktionærerne til ska-

de, da disse i form af dækningen af skattekravet vil få udvandet deres investeringer. En fordel ved

afskaffelsen af den solidariske hæftelse er, at det ved likvidation nu er muligt at få skattekvitance, da

skattemyndighederne nu kan foretage den fremrykkede ligning for selskabet, der skal likvideres,

hvilket på grund af den solidariske hæftelse ikke var muligt før.

Det fremgår således af SEL § 31, stk. 4, 10. pkt., at hvert enkelt selskab i sambeskatningen kun hæf-

ter for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten med tillæg og renter, som vedrører

det enkelte selskab. Når de sambeskattede datterselskaber og faste driftssteder har foretaget betaling

til administrationsselskabet efter SEL § 31 stk. 6, ophører deres hæftelse, og denne overgår i stedet til

administrationsselskabet jævnfør SEL § 31 stk. 4, 11 pkt. Hvis datterselskabet ikke indbetaler den

skyldige selskabsskat til administrationsselskabet, er det alene datterselskabet, der hæfter overfor

skattemyndighederne, og skattemyndighederne kan dermed også kun søge sig fyldestgjort hos datter-

selskabet. Hvis det viser sig, at det opgjorte skattepligtige resultat i et af de sambeskattede selskaber

ikke er korrekt, og der dermed skal betales restskat, restskattetillæg og renter, er det ligeledes alene

det enkelte selskab, som kan gøres ansvarlig herfor, ligesom der også hæftes herfor, indtil der er sket

frigørende betaling af samtlige beløb til administrationsselskabet. En ændret skatteansættelse kan

dog have indflydelse på de øvrige sambeskattede selskaber f.eks. ved ændret underskudsfordeling.

Hvis der i stedet foreligger den omvendte situation, hvor der er betalt for meget i skat, kan skatte-

myndighederne med frigørende virkning afregne den overskydende skat til administrationsselskabet,

hvorefter administrationsselskabet afregner til de enkelte selskaber i sambeskatningen. I situationer,

hvor administrationsselskabet udskiftes med et andet selskab, skal der foretages en overførsel af

sambeskatningsbeløbene, som det gamle administrationsselskab har modtaget fra datterselskaberne,

til det nye administrationsselskab. Herved ophører hæftelsen overfor skattemyndighederne for det

gamle administrationsselskab.

Som anført i afsnit 4.2.1 skal et overskudsgivende selskab, der udnytter underskuddet i et under-

skudsgivende selskab betale sambeskatningsbidrag, hvilket oftest sker via administrationsselskabet

jævnfør SEL § 31 stk. 6. Der kan dog opstå en problemstilling omkring hæftelsen ved betalingen af

sambeskatningsbidragene i de situationer, hvor det overskudsgivende selskab i november måned året

efter, hvor afregningen skal finde sted, er gået hen og blevet illikvidt, og derfor ikke kan svare beta-

lingen. Som ovenstående paragraf er formuleret, kan det tyde på, at administrationsselskabet hæfter

for sambeskatningsbidraget overfor det underskudsgivende selskab uafhængigt af, at bidraget ikke er

betalt af det overskudsgivende selskab. Ved denne fortolkning af reglerne pålægges administrations-
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selskabet foruden byrden med administrationen af skatten en ikke uvæsentlig risiko for tab, der for-

modentlig vil være omfattet af KGL § 4, hvorved der ikke er fradrag herfor.

Betalingen af skatteudeståender mellem et datterselskab og administrationsselskabet vil i praksis ofte

foregå via posteringer på mellemregningskontiene. Dermed vil en postering på datterselskabets mel-

lemregningskonto af datterselskabet blive betragtet som en betaling af den udestående skattegæld.

Spørgsmålet er, om denne fremgangsmåde efter SEL § 31, stk. 6, 5. pkt. sammenholdt med SEL §

31, stk. 4, 11. pkt. kan anses som en betaling med frigørende virkning. Betingelserne for om der kan

ske modregning, er følgende45:

 Der skal være udjævnelighed mellem fordringerne - fordringerne skal kunne modregnes med

hinanden.

 Kreditors fordring skal være afviklingsmoden - administrationsselskabets gæld til dattersel-

skabet skal være forfalden, således datterselskabet har ret at kræve fordringen betalt.

 Modfordringen skal være retskraftig - administrationsselskabet skal være retslig forpligtet til

at betale fordringen til datterselskabet.

 Der skal være gensidighed mellem de modregnede fordringer - debitor skal være kreditor på

den anden fordring og omvendt.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, kan en betaling af skat via en mellemregning med admini-

strationsselskabet anses som frigørende for datterselskabet. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt en poste-

ring på mellemregningskontoen på trods af modregningsadgangen kan frigøre datterselskabet fra

hæftelsen for skat. I en situation hvor administrationsselskabet ikke er enig i modregningen på mel-

lemregningskontoen, kan retstilstanden være usikker, da dette ikke nødvendigvis behøver at være

normal praksis i koncernen eller i overensstemmelse med en aftale mellem selskaberne. I tilfælde af

at skattemyndighederne gør skattehæftelsen gældende, kan administrationsselskabet hævde, at der

alene er foretaget en bogføringspostering i datterselskabet, mens datterselskabet vil fremhæve, at der

er sket modregning. Det skal dog bemærkes, at hvis administrationsselskabet f.eks. i form af en til-

svarende bogføring på mellemregningen eller på anden måde har givet accept af modregningen, må

det antages, at betalingen er sket med frigørende virkning for datterselskabet, uanset hvad admini-

strationsselskabet efterfølgende skulle hævde46.

Problemstillingen vil ikke være aktuel i mindre koncerner med få aktionærer, men jo flere aktionæ-

rer, der har interesser i en koncern, jo større risiko er der også for, at der opstår modstridende interes-

45 Revision & Regnskabsvæsen nr. 1 2008 s. 48
46 Revision & Regnskabsvæsen nr. 1 2008, s. 49-50
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ser. Hvis administrationsselskabet ikke har en gæld til datterselskabet, der kan modregnes i, er betin-

gelserne for modregning jævnfør ovenstående ikke opfyldte. Denne situation vil ofte være til stede,

hvis holdingselskabets eneste formål er at eje datterselskaberne og dermed f.eks. ikke fører intern

driftsmæssig handel med datterselskaberne. Hvorvidt afregning via mellemregningen ved oprettelse

af en fordring alligevel kan ske med frigørende virkning for datterselskabet afhænger af, hvad der

ligger til grund for handlingen. Hvis der ligger en klar aftale om, at betalingen kan ske med frigøren-

de virkning via mellemregningen, og hvis der normalt er praksis for betaling i denne form, og der

sker en tilsvarende bogføring i administrationsselskabet, kan der uden tvivl godt ske betaling via

mellemregningen. Hvis grundlaget for posteringen derimod ikke er klart, er det tvivlsomt, om der

reelt er sket en hæftelsesovergang mellem selskaberne47. I situationer hvor der er risiko for uenighed,

om hvornår hæftelsen er overgået, må det anbefales, at der føres reelle pengeposteringer mellem sel-

skaberne som bevis på overgangen. I nogle tilfælde kan det også være en fordel at have en særskilt

bankkonto i administrationsselskabet, hvor sambeskatningsbeløbene indsættes og betales fra således,

at dette føres helt ved siden af den øvrige drift. Endvidere kan mange problemstillinger internt i en

koncern omkring sambeskatning også undgås, hvis der laves en sambeskatningsaftale, som samtlige

deltagere i sambeskatningen forpligter sig til. I afsnit 4.4 uddybes, hvad en sådan aftale kan indehol-

de.

4.4 Sambeskatningsaftale

Som det fremgår af ovenstående, er hvervet som administrationsselskab både forbundet med en del

administrative byrder og kan medføre interne stridigheder i koncernen med risiko for tab mv. for-

bundet hermed. Det bør derfor internt i den sambeskattede koncern være aftalt hvilke retningslinjer,

der skal være for sambeskatningen samt evt. også, hvordan omkostningerne ved administrationen af

sambeskatningen bliver dækket. Til dette formål må det anbefales, at der udfærdiges en sambeskat-

ningsaftale, således alle deltagende selskaber kender retningslinjerne for sambeskatningen. Af ne-

denstående fremgår nogle ikke utømmende eksempler på, hvad en sådan aftale kan indeholde:

 Oversigt over hvilke selskaber der deltager i sambeskatningen og som derfor ligeledes er om-

fattet af aftalen med angivelse af ansvarlige

 Tydelig angivelse af hvilket selskab der er administrationsselskab

 Fastlæggelse af procedurer og kompetencer i forbindelse med indgivelse af selvangivelse og

opgørelsen af sambeskatningsindkomst - herunder fastlæggelse af procedure for opgørelse af

skattepligtig indkomst, tidsfrister og afskrivningsprocedurer

47 Revision & Regnskabsvæsen nr. 1 2008, s. 50
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 Procedurer for opgørelse og betaling af acontoskat

 Procedurer for betaling af skatter og sambeskatningsbidrag

 Metode til opgørelse af administrationsselskabets omkostninger ved administrationen samt

hvorledes disse dækkes ind af de øvrige selskaber i sambeskatningen

 Retningslinier for håndtering af ind- og udtræden i sambeskatningen

 Procedurer for ansættelsesændringer og skatterevision

 Håndtering af tvister indbyrdes mellem selskaberne i sambeskatningen

Endvidere vurderes det, på trods af at international sambeskatning ligger uden for denne afhandlings

emneområde, stadig relevant at pointere, at det i en sambeskatningsaftale også bør indskrives, hvor-

vidt der er valgt international sambeskatning. Grunden hertil er, at det har den konsekvens, at der

som udgangspunkt er en bindingsperiode på 10 år, hvorfor dette kan have indflydelse på de sambe-

skattede selskabers eventuelle fremadrettede etablering i udlandet.

Det er klart, at i mindre koncerner, hvor de sambeskattede selskaber er tæt forbundet, ikke er behov

for en stor forkromet sambeskatningsaftale. Men jo flere selskaber, jo længere selskaberne drifts-

mæssigt er fra hinanden og jo flere mindretalsaktionærer med særinteresser der forekommer, jo mere

relevant bliver det at lave en sambeskatningsaftale, som selskaberne forpligter sig til.

4.5 Delkonklusion

I alle sambeskatningskredse skal der udpeges et administrationsselskab, hvilket som hovedregel er

det øverste selskab i koncernen. Hvis koncernens sammensætning gør, at der kun indgår sideordnede

selskaber i sambeskatningen, skal et af disse vælges. Administrationsselskabets primære opgave er at

være bindeled mellem koncernen og skattemyndighederne. Der påhviler administrationsselskabet en

forpligtelse til at give SKAT oplysninger om hvilke selskaber, som indgår i sambeskatningen herun-

der om selskabers ind- og udtræden samt om de indkomstperioder, der skal medregnes i sambeskat-

ningsindkomsten. Administrationsselskabet forestår endvidere alle transaktioner med SKAT. Der

skal foretages fuld fordeling af skat, renter samt tillæg inden for sambeskatningskredsen mellem ad-

ministrationsselskabet og de øvrige selskaber. Dette betyder også, at der skal afholdes sambeskat-

ningsbidrag for modregning af et andet selskabs underskud. Det bør internt i sambeskatningen via en

sambeskatningsaftale fastslås, hvordan den rentefordel som opnås ved sambeskatningen fordeles,

dog skal ingen selskaber stilles dårligere, end hvis de havde været særbeskattet.
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Hvert enkelt selskab i sambeskatningen hæfter kun for dets egen del af skatten og afregner med fri-

gørende virkning til administrationsselskabet, hvorefter administrationsselskabet hæfter over for

myndighederne. Det kan dog tyde på, at administrationselselskabet i visse situationer har en risiko

for at komme til at hæfte for et andet selskabs gæld. Omfanget af opgaven som administrationssel-

skab kan afvige meget afhængigt af forholdene i den enkelte koncern, men kan i nogle tilfælde kræve

ikke uvæsentlige ressourcer.

5. Sambeskatningsindkomsten

Efter behandlingen af hvilke selskaber, der skal medtages i sambeskatningen, samt hvordan en sam-

beskatningskreds organiseres, herunder hvad der er administrationsselskabets rolle, vil det i dette

afsnit blive belyst, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres.

5.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten

Opgørelse af sambeskatningsindkomsten er efter vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 reguleret i

SEL § 31 stk. 2. Af SEL § 31 stk. 2 fremgår det, at der for sambeskattede selskaber opgøres en sam-

beskatningsindkomst, som består af summen af den skattepligtige indkomst for de enkelte selskaber,

der indgår i sambeskatningen. Den skattepligtige indkomst i de enkelte selskaber opgøres efter skat-

telovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.

Undtagelserne vil blive gennemgået nedenstående afsnit.

Sammenlægningen af de skattemæssige resultater foretages med den fulde indkomst på trods af, at

alle selskaberne i sambeskatningen ikke er 100 % ejet af koncernen. Princippet er kendt fra regn-

skabslovgivningen, hvor der ligeledes foretages fuld konsolidering i et koncernregnskab på trods af,

at moderselskabet ikke ejer datterselskabet 100 %. Hvis der alene skulle indregnes indkomst i for-

hold til ejerandelen, ville det i praksis få den konsekvens, at hver gang der skete en ændring i ejeran-

delen i et selskab, skulle der laves delårsopgørelser, hvilket for koncerner, hvor dette ofte forekom-

mer, ville blive en meget stor administrativ byrde.

5.1.1 Territorialprincippet

Af SEL § 8 stk. 2 fremgår det, at indtægter fra danske selskabers udenlandske faste driftssteder og

ejendomme beliggende i udlandet inklusiv Grønland og Færøerne ikke skal medregnes i den danske

skattepligtige indkomst. Dette var en stor nyskabelse i lov nr. 426 af 6. juni 2005, da man hermed har

gjort op med globalpuljeprincippet, som har været fundamentalt i den danske skattelovgivning siden
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statsskattelovens vedtagelse i 1903. Der skal dog gøres opmærksom på, at globalpuljeprincippet sta-

dig gælder ved beskatningen af fuldt skattepligtige fysiske personer. Hvis det ønskes at medregne

indkomsten fra udenlandske aktiviteter, kan dette lade sig gøre ved at vælge international sambeskat-

ning, hvilket dog jævnfør afgrænsningen i afsnit 1.3 ikke behandles i denne afhandling.

5.1.2 Dobbelt dib - Dobbelt fradrag

For faste driftssteder beliggende i Danmark ejet af udenlandske selskaber gælder der særlige regler

for anvendelse af underskud. I henhold til SEL § 31 stk. 2, 2. pkt. kan underskud hos disse faste

driftssteder alene fradrages i anden sambeskatningsindkomst, hvis ikke der i den fremmede stat, som

driftsstedet er ejet i, er mulighed for modregning af underskuddet. Reglen er en værnsregel, der skal

sikre, at en koncern ikke får fradrag for det samme underskud både i Danmark, og i det land som det

faste driftssted er hjemhørende. Da de fleste stater beskatter efter et globalpuljeprincip, vil reglen

ofte være anvendt, da underskuddet således fradrages i driftsstedets hjemland. Ved afgørelsen af om

der kan ske fradragelse af underskuddet i Danmark, ses der ikke på, hvorvidt underskuddet rent fak-

tisk er fradraget i udlandet, men på om der er mulighed herfor48. Der skal således være et regelsæt i

den stat, hvor driftsstedet er hjemhørende, som direkte afskærer koncernen fra at modregne under-

skuddet, før modregningen kan ske i den danske sambeskatning. Underskuddet kan dog jævnfør LL

§ 15 fremføres til modregning i fremtidige overskud hos driftsstedet49. Dette gælder uanset, at sel-

skabet tidligere år har modregnet underskuddet i koncernens udenlandske selskabers overskud. End-

videre kan underskud fra udenlandske selskabers driftssteder i Danmark modregnes i sambeskat-

ningsoverskud, hvis koncernen vælger international sambeskatning.

Som udgangspunkt er det alene de danske indkomstregler, der afgør, om udgifter kan fradrages eller

ej i den skattepligtige indkomst til Danmark. LL § 5 G bryder imidlertid med dette hovedprincip, da

den skattemæssige behandling i udlandet her tages i betragtning. LL § 5 G har til formål at forhindre,

at der i Danmark opnås fradrag for samme udgifter både i Danmark og et andet land, når indtægterne,

som udgifterne vedrører, kun beskattes i det andet land. Reglen retter sig primært mod tilfælde, hvor

et eller flere af et udenlandsk moderselskabs danske datter- eller datterdatterselskaber er omfattet af

en dansk sambeskatningsordning samtidig med, at dette eller disse også indgår i en lokal sambeskat-

ningsordning med andre koncernforbundne selskaber. Den aktuelle koncernsammensætning kan ses

af figur 3-6.

48 L 119 (2003/2004) - svar på spm. 25
49 Bilag 35 til L 121 (2004/2005-2)
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Hvis et underskud i et dansk datterselskab via en lokal sambeskatning i moderselskabets hjemland

kan fradrages der, kan underskuddet jævnfør LL § 5 G ikke også anvendes i den danske sambeskat-

ning. Såfremt der i moderselskabets hjemland er tilsvarende regler som LL § 5 G, der forhindrer mo-

derselskabet i at fradrage underskuddet, hvis der er mulighed for det i datterselskabets hjemland, er

det dog muligt at anvende underskuddet via den obligatoriske danske sambeskatning50.

Grundet ovenstående regler er det ved koncernsammensætninger, hvor de danske datterselskaber

eller udenlandske faste driftssteder beliggende i Danmark er ejet af udenlandske moderselskaber,

ikke tilstrækkeligt alene at have kendskab til de danske skatteregler, men det er også nødvendigt at

have kendskab til skattereglerne i moderselskabets hjemland. Derfor er det i sådanne koncerner vig-

tigt, at der er en dialog i hele koncernen omkring den obligatoriske nationale sambeskatning og ikke

kun mellem datterselskaberne og de faste driftssteder i Danmark.

5.1.3 Tilskud i sambeskatningen

Med lov nr. 343 af 18. april 2007 er tilskudsbeskatningen mellem sambeskattede selskaber blevet

ophævet. Dette betyder, at tilskuddene ikke skal tillægges tilskudsmodtagerens skattepligtige ind-

komst, men samtidig er de heller ikke fradragsberettiget for tilskudsyderen. Bestemmelserne fremgår

af SEL § 31 D og har virkning fra indkomstår, der er påbegyndt 31. januar 2007 eller senere.

For at anvende reglerne om at kunne yde skattefrie tilskud er der en række krav, som skal være op-

fyldt. For det første skal tilskudsyder og tilskudsmodtager være koncernforbundne selskaber efter

SEL § 31 C. Endvidere er det et krav, at koncernforbindelsen eksisterer i en sammenhængende peri-

ode på mindst et år, hvor tilskudstidspunktet skal falde indenfor. For det andet er der krav om, at de

involverede selskaber er omfattet af national sambeskatning eller har mulighed for at indgå i reglerne

for international sambeskatning. Det er således uden betydning for udenlandske selskaber, om inter-

national sambeskatning er valgt. Dette betyder også, at en personlig aktionær eller en fond jævnfør

afsnittene 3.5.3 og 3.5.4 f.eks. ikke kommer ind under reglerne i SEL § 31 D. For det tredje kan til-

skuddene alene ydes fra moderselskab til datterselskab eller datter-datterselskab og fra søsterselskab

til søsterselskab jævnfør SEL § 31 D stk. 1, 2. pkt.. Ved tilskud mellem søsterselskaber er der endvi-

dere krav om, at det fælles direkte eller indirekte moderselskab skal have ejet mindst 15 % (fra 2009

10 %) af aktiekapitalen i det tilskudsydende selskab i mindst en sammenhængende periode på 1 år,

hvori tilskudstidspunktet skal ligge. Ejerskabskravet skal være opfyldt i samtlige led, hvis tilskuds-

yderen er et datter-datterselselskab. Hvis det fælles moderselskab eller mellemliggende ejerled er et

udenlandsk selskab, er det endvidere et krav, at det skal være omfattet af EU’s mo-

50 TfS 2004, 87 LR
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der/datterselskabsdirektiv51 eller opfylde betingelserne for frafald eller nedsættelse af udbyttebeskat-

ningen efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og en fremmed

stat, Færøerne eller Grønland.

Hvad der i lovteksten forstås med tilskud er ikke nærmere defineret, men begrebet omfatter ikke de

tilfælde, hvor der jævnfør LL § 2 skal handles på armslængevilkår. Derfor er et markedsføringstil-

skud eksempelvis ikke omfattet ligesom andre tilskud, der ydes for modtagelse af en modydelse,

heller ikke er omfattet. Endvidere er det i lovbemærkningerne fastslået, at det ikke kan betragtes som

et tilskud, hvis et overskudsgivende selskab i en sambeskatning undlader at afholde sambeskatnings-

bidrag til et underskudsgivende selskab52. Et tilskud kan ud fra ovenstående altså defineres som en

ensidig bebyrdende disposition, hvor penge eller et aktiv overføres til det tilskudsmodtagende sel-

skab.

Indførelsen af reglerne om skattefrie tilskud må anses som en markant lempelse af reglerne om kon-

cernintern gældseftergivelse og dermed også metoden for gennemførelse af rekonstruktioner af sel-

skabskapital. Der er således åbnet op for muligheden for at gennemføre gældseftergivelser, hvor

gælden nedsættes til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor, idet debitorselskabet ikke

længere beskattes af den ”gave”, der modtages. Reglerne gælder endvidere også i tilfælde, hvor kre-

ditorselskabet er et udenlandsk koncernselskab, og hvor det kan dokumenteres, at der efter udenland-

ske regler ikke er fradrag for tilskud ydet til debitorselskabet. Dette må siges at være en koncern-

struktur, som mange danske selskaber falder ind under og dermed kan drage fordel af.

5.2 Over- og underskudsfordeling i sambeskatningen

Som tidligere omtalt er den alt overskyggende fordel ved sambeskatning muligheden for at overføre

underskud i selskab til modregning i andet selskabs overskud inden for sambeskatningskredsen. Så-

ledes opgøres en sambeskattet koncerns skattepligtige indkomst på grundlag af nettoindkomsten i

koncernen, hvorved positive og negative indkomster modregnes. Fordelingen af over og underskud

er hermed et meget centralt element i opgørelsen af en sambeskatning.

5.2.1 Særunderskud

Særunderskud er dels underskud, som er opstået i et selskab før indtræden i en sambeskatning eller

som konsekvens af, at selskabet i en periode har været ude af sambeskatningen. Fremførselsberetti-

51 Direktiv 90/435/EØF
52 Bilag 2 til L 110 - Skatteministerens svar til advokatfirmaet Plesner
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gede underskud fra tidligere indkomstperioder skal i hvert enkelt selskab fradrages i den skattepligti-

ge indkomst, før den resterende del overføres til sambeskatningsindkomsten. Dette er en klar lempel-

se i forhold til de tidligere regler, hvor denne form for underskud lå sidst i prioritetsrækkefølgen, og

derfor i nogle koncerner kunne være svære at udnytte. Reglerne ses som en logisk følge af, at den

nationale sambeskatning er blevet obligatorisk, da koncernerne ikke har mulighed for at holde et sel-

skab ude af sambeskatningen, hvis der i dette foreligger store særunderskud fra tidligere indkomstår.

Særunderskud kan jævnfør SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. kun udnyttes af det selskab, som har realiseret

underskuddet, og det er dermed ikke muligt at modregne disse i overskud realiseret af de øvrige sel-

skaber i koncernen. Hvis et selskab eksempelvis sælges ud af en koncern og tilbagekøbes året efter,

kan underskud i selskabet efter tilbagekøbet ikke udnyttes af de øvrige selskaber i koncernen. Under-

skuddene bliver ved udtrædelsen af sambeskatningen til særunderskud og kan på trods af, at de er

opstået, mens selskaberne i første omgang var sambeskattet, altså ikke udnyttes af de øvrige selska-

ber i koncernen, når selskabet indtræder i koncernen i anden omgang53. Bestemmelsen om, at særun-

derskud alene kan modregnes i det selskab, der fremfører det, er indsat for at modvirke handel med

underskudsselskaber.

I en situation hvor et selskab skifter ejer midt på indkomståret, kan der opstå et praktisk problem med

hensyn til opgørelse af det underskud, som det overdragende selskab tager med ind i den nye kon-

cern, da dette først endeligt bliver opgjort ved den sælgende koncerns selvangivelsestidspunkt. Skat-

teministeren har i svaret på en forespørgsel fra Ernst & Young præciseret, at den sælgende koncern

skal sikre, at de relevante indkomstoplysninger er til stede for den købende koncern i rimelig tid,

inden dette skal indgive selvangivelse. Endvidere bemærkes det også, at ligningsrådet jævnfør LL §

31 B stk. 1 har bemyndigelse til at angive en frist for, hvornår oplysningerne skal være til stede i den

købende koncern, og desuden er der i kontrolskattelovens § 4 stk. 4 også mulighed for at søge om

udsættelse af selvangivelsesfristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder54. Af samme årsager

har man i lovgivningen heller ikke fundet det nødvendigt at indføre en generel udsættelse af selvan-

givelsesfristen for en købende koncern. I det fleste situationer vurderes det også, at problematikken

kan løses ved en aftale mellem de implicerede selskaber, men i så fald skal man som overtagende

koncern være opmærksom herpå.

53 Bemærkninger til nr. 16 i L 121 2004/2005-2
54 Bilag 16 til lovforslag nr. 121, svar på spørgsmål 10 b)
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5.2.2 Sambeskatningsunderskud og subsambeskatingsunderskud

Sambeskatningsunderskud er underskud, der er opstået i et selskab, mens det indgik i en sambeskat-

ning. Sambeskatningsunderskud kan jævnfør SEL § 31, stk. 2, 8 pkt. anvendes til modregning i de

øvrige sambeskattede selskabers overskud, hvis disse deltog i sambeskatningen i det indkomstår,

hvor underskuddene opstod. Hvis et selskab er indtrådt i sambeskatningen midt i et indkomstår, kan

det alligevel godt modregne underskud fra de andre selskaber for hele indkomståret55. Bestemmelsen

er indført for at begrænse de administrative byrder ved sambeskatning, da indtræden af et nyt selskab

midt på året ellers ville have den konsekvens, at alle de øvrige selskaber i koncernen skulle udarbejde

delårsopgørelser.

I koncerner, hvor sambeskatningskredsen ofte udvider sig f.eks. på grund af løbende opkøb af nye

selskaber, kan det forekomme, at sambeskatningsunderskuddene skal opdeles i subsambeskatnings-

underskud. Subsambeskatningsunderskud er underskud, der er opstået i en sambeskatningskreds,

som efterfølgende indkomstår er blevet udvidet, hvorved de selskaber, der er indtrådt i indkomståre-

ne efter, ikke kan udnytte de underskud, som er opstået forinden disse kom ind i sambeskatnings-

kredsen.

I store koncerner, hvor der kan være mange særunderskud og mange subsambeskatningskredse kan

det være en stor byrde at administrere alle underskuddene, der relaterer sig til de enkelte selskaber i

sambeskatningen, men det er imidlertid en vigtig opgave, da underskuddene følger selskaberne, hvis

disse udtræder af sambeskatningskredsen.

5.2.3 Fordeling af underskud

Prioritetsrækkefølgen for anvendelse af underskud fremgår af SEL § 31, stk. 2 og er som følger56:

Modregning i det enkelte selskabs overskud:

1. Selskabets egne underskud fra tiden før sambeskatningen (særunderskud)

2. Selskabets egne underskud efter sambeskatningens indtræden

Modregning af andre selskabers overskud:

3. Det aktuelle års underskud

4. Andel af andre selskabers underskud fra tidligere år efter indtræden i sambeskatningen

Som det fremgår af rækkefølgen, anvendes de sambeskattede selskabers egne underskud, inden der

fordeles underskud indenfor koncernen. Ved udnyttelsen af underskud fra tidligere år anvendes et

55 Bemærkninger til nr. 16 i L 121 2004/2005-2
56 TfS 2005, 590 s. 2376
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FIFO princip, således at ældste underskud anvendes først. Bestemmelsen har dog ikke den store be-

tydning, da underskud ikke længere forældes. Har koncernen anvendt underskud fra tidligere år samt

for indeværende år, og efter modregningen heraf stadig har en positiv sambeskatningsindkomst, skal

overskuddet ifølge SEL § 31, stk. 2, 4. pkt. fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende

selskaber. Er sambeskatningsindkomsten derimod negativ, fordeles denne jævnfør SEL § 31, stk. 2,

5. pkt. forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber til fremførsel i efterfølgende positi-

ve indkomstperioder. I nedenstående figur 5-1 er der givet et eksempel på en simpel fordeling af un-

derskud til fremførsel.

Selskab

Sambeskat-

ningsindkomst

Underskud

til fremførsel

Adm. selskab 0 0

Datter 1 100.000 0

Datter 2 -150.000 -75.000

Datter 3 -50.000 -25.000
I alt -100.000 -100.000

Figur 5-1. Kilde: Egen tilvirkning

For eksemplificering af hele prioritetsrækkefølgen for anvendelse af underskuddene i en sambeskat-

ning er alle 4 typer underskud medtaget i nedenstående figur 5-2. I eksemplet indgår endvidere en

subsambeskatningskreds samt situationen, hvor et selskab indtræder i sambeskatningskredsen midt i

indkomståret. Eksemplet viser ikke kompensationen for udnyttelse af underskud via sambeskat-

ningsbidrag, og det forudsættes, at sambeskatningsunderskuddene fra tidligere år er opstået under

sambeskatning mellem selskab A, B og C.
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01.01.08 -

30.06.08

01.07.08 -

31.12.08
Skattepligtig indkomst selskab D -200 300

Indkomstår 2008 Selskab A Selskab B Selskab C Selskab D I alt
Skattepligtig indkomst 200 -150 200 300 550
Særunderskud primo -300 0 -50 -100 -450

1 Heraf anvendes -200 0 -50 -100 -350
Indkomst herefter 0 -150 150 200 200
Sambeskattede underskud primo -100 -170 -20 0 -290

2 Heraf anvendes 0 0 -20 0 -20
Indkomst herefter 0 -150 130 200 180

3

Anvendelse af 2008 sambeskatnings-

underskud (forholdsmæssig fordeling) 0 150 -59 -91 0
Indkomst herefter 0 0 71 109 180

4

Anvendelse af andre selskabers

sambeskatningsindkomst fra tidligere år 0 0 -71 0 -71
Indkomst herefter 0 0 0 109 109
Særunderskud til fremførsel ultimo -100 0 0 0 -100
Sambeskatningsunderskud til fremførsel ultimo -74 -125 0 0 -199

Selskab A

(administration)

Selskab B Selskab C Selskab D

100 %
51 %

100 % fra 01.07.08

Figur 5-2. Kilde: Egen tilvirkning

Af eksemplet fremgår det, at Selskab D indgår med en periodiseret indkomst svarende til den perio-

de, som Selskab D har indgået i sambeskatningen (se yderligere herom i afsnit 6.2.1.), men drager

fuld nytte af underskud i for hele 2008 fra Selskab B (3). Derimod kan sambeskatningsunderskudde-

ne fra subsambeskatningen mellem selskaberne A, B og C ikke anvendes til modregning i det reste-

rende overskud, hvorved Selskab D ender med en indkomst på 109, som ligeledes bliver sambeskat-

ningsindkomsten for hele koncernen. Grunden hertil er, at det resterende overskud i Selskab C kan

modregnes i sambeskatningsindkomsterne i fra tidligere år (4) efter en forholdsmæssig fordeling.

Herefter bliver Selskab C’s indkomst 0, og A og B’s sambeskatningsunderskud fra tidligere år bliver

reduceret til henholdsvis 74 og 125. Sær-underskuddene i Selskab A kan alene bruges af A, og da

særunderskuddene er større end årets indkomst, bliver det resterende underskud på 100 stående til

modregning i fremtidige indkomstår. Endeligt fremgår det, at Selskab C indgår 100 % i sambeskat-

ningen på trods af, at den bestemmende indflydelse alene udgøres af 51 %. Eksemplet er ikke ud-

tømmende, men giver en god indsigt i de situationer, der kan opstå ved fordeling af underskud.

5.2.4 Adgang til at se bort fra underskud

Af SEL § 31, stk. 7 fremgår det, at et datterselskab/fast driftssted, der indgår i en national sambe-

skatning i Danmark ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan vælge at se bort fra under-
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skud, som overføres til modregning i dets indkomst fra andre selskaber/faste driftssteder i sambe-

skatningen, når indkomsten ligeledes medregnes i en indkomstopgørelse i udlandet. Det er dog en

betingelse, at der i den udenlandske skat lempes efter creditmetoden jævnfør LL § 33. Beløbet, der

ses bort fra, fordeles i stedet forholdsmæssigt på de underskudsgivende kilder i sambeskatningen og

fremføres sammen med eventuelle resterende underskud til anvendelse i senere indkomstår efter LL

§ 15. Formålet med bestemmelsen er, at koncernen herved har mulighed for at udnytte muligheden

for lempelse i udlandet på samme måde, som hvis selskabet/det faste driftssted var særbeskattet57.

Ifølge LL § 33 H er der ligeledes mulighed for at se bort fra underskud i en sambeskattet enhed og i

stedet fremføre dette. Fordelen herved er, at der kan opstå tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå

fuld creditlempelse, hvis underskuddene anvendes til modregning. Bestemmelsen i SEL § 31, stk. 7

er ifølge skatteministeren en slags ”omvendt LL § 33” således, at udenlandske moderselskaber sikres

mulighed for at opnå creditlempelse for de danske skatter i udlandet58.

Nedenstående eksempel viser forskellen i skattebyrden for en koncern bestående af et udenlandsk

moderselskab, der ejer et dansk datterselskab og et fast driftssted i Danmark, som indgår i den obli-

gatoriske nationale sambeskatning, når der ses bort fra underskud, og når der ikke gør. Den uden-

landske skatteprocent er sat til 30 %. Eksemplet er ikke udtømmende, men giver et godt indblik i,

hvordan bestemmelsen fungerer.

År 1 År 2 I alt År 1 År 2 I alt
Indkomst i datterselskab -100 100 -100 100
Indkomst i fast driftssted i DK 100 0 100 0
Udnyttelse af underskud fra år 1 0 -100

Skattepligtig indkomst i DK 0 100 100 0
Dansk skat heraf 0 25 25 0

Skattepligtig indkomst i udland 100 0 100 0
Udenlandsk skat heraf 30 0 30 0
Creditlempelse 0 0 -25 0

Skat i alt 30 25 55 30 0 30

Uden bortseelse af

underskud

Med bortseelse af

underskud

Figur: 5-3. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra bilag til 18 til lovforslag nr. (121 2004/2005-2), s. 5

Som det fremgår af figuren, er merskatten over de 2 år i dette tilfælde på 25, som tilfalder udlandet.

Skatteprocenten er hermed 55 %, hvis der ikke var mulighed for at se bort fra underskud og i stedet

udskyde dem.

57 L 110 (2006/2007), Bemærkninger til § 1 nr. 20
58 Bilag til 18 til lovforslag nr. (121 2004/2005-2) s. 5
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5.2.5 Kildeartsbegrænsede tab

Kildeartsbegrænsede tab er de tab, der opstår som følge af beskatning efter de særskilte danske avan-

cebeskatningslove, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven eller ejendomsavancebeskat-

ningsloven. Disse tab kan alene fratrækkes i gevinster, som er opgjort efter samme regelsæt, og kan

således ikke fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Dermed kan skattepligtige tab f.eks. ved salg

af fast ejendom ifølge EBL § 6, stk. 4 alene fremføres og modregnes i fremtidige avancer ved skatte-

pligtige salg af ejendomme.

Hvorvidt et selskab er sambeskattet efter de obligatoriske nationale sambeskatningsregler eller ej, har

ingen indvirkning på disse bestemmelser. Det er ligeledes heller ikke muligt at foretage modregning

af de kildeartsbegrænsede tab selskaberne imellem indenfor en sambeskatningskreds. Herved kan

Selskab A ikke modregne en gevinst ved salg af en ejendom i et tab, som er opstået i Selskab B lige-

ledes ved salg af en ejendom. De kildeartsbegrænsede tab skal hermed opfattes som er en slags sæ-

runderskud, som følger det enkelte selskab i sambeskatningen uden mulighed for anvendelse i de

andre selskaber.

5.3 Sambeskatningens påvirkning af rentefradragsbegrænsningsreglerne

Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget lov nr. 540 af 6. juni 2007 om CFC beskatning og indgreb mod

kapitalfonde. Lovens primære formål er at begrænse udenlandske kapitalfondes skattetænkning ved

køb af danske virksomheder. Skattetænkningen bestod i at afskrivningsregler, og ikke mindst finan-

sieringsstrukturer blev aggressivt brugt til at begrænse indtægterne og dermed skatten, der skulle

betales til Danmark. Det er imidlertid ikke kun kapitalfondene, der bliver ramt af loven, idet indgre-

bet desuden også rammer virksomheder, som på grund af investeringer eller lignende har en høj grad

af nettofinansieringsudgifter i forhold indtjening og aktiver. Ligeledes kan reglerne også påvirke sel-

skaber, der indgår i en sambeskatning, idet grundlaget for begrænsningsreglerne bliver beregnet på

sambeskatningsniveau. Det enkelte selskab behøver nødvendigvis ikke at være omfattet af reglerne,

men på grund af deltagelsen i sambeskatningen bliver det alligevel påvirket heraf. Nedenstående

belysning af reglerne vil alene tage udgangspunkt i begrænsningsreglerne i forhold til sambeskatning

og vil dermed ikke indeholde en dybdegående gennemgang og vurdering af selve regelsættet.

De nye regler kan overordnet deles op i to regelsæt nemlig renteloftet og EBIT-reglen. Formålet med

begge regelsæt er i bestemte situationer at begrænse fradragsretten for nettofinansieringsudgifterne.

Der er sat en overordnet beløbsgrænse på 20,6 millioner kroner (2008 niveau) for reglernes anven-

delse, således at disse kun skal tages i betragtning, hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger den-



Obligatorisk national sambeskatning

46

ne. For sambeskattede selskaber gælder grundbeløbet på 20,6 mio. kr. for samtlige selskaber under

ét, og der skal dermed foretages en konsolidering af disse. De hidtidige regler om tynd kapitalisering,

hvor virksomhedens fremmedkapital set i forhold til egenkapitalen ikke må overstige forholdet 4:1

ved indkomstårets udløb, er forsat gældende. Beregning samt eventuel beskæring herefter skal fore-

tages, før de nye regler finder anvendelse. Test af, om der foreligger tynd kapitalisering, foretages ud

fra konsolidering af de danske koncernforbundne selskaber. Reglerne omkring tynd kapitalisering

bliver ikke yderligere belyst, da disse jævnfør ovenstående virker upåvirket af de nye regler.

5.3.1 Renteloftsregelen

Renteloftsreglerne er det første regelsæt, som finder anvendelse efter beregningen og beskæringen

efter reglerne om tynd kapitalisering. Reglerne findes i SEL § 11 B. Beskæringen gennemføres kon-

kret ved, at selskaber alene kan fradrage nettofinansieringsudgifter over beløbsgrænsen i det omfang,

de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver (skattemæssige værdier) ganget

med en standardforrentningssats på 7 % (2008-niveau). Den del af nettofinansieringsudgifterne

(bortset fra kurstab), der overstiger renteloftet, bortfalder helt og kan ikke fremføres.

I tilfælde af sambeskatning opgøres koncernens nettofinansieringsudgifter og den skattemæssige

værdi af aktiverne samlet ved beregningen af renteloftet. Grundbeløbet på de 20,6 millioner kroner

(2008 niveau) gælder samlet for de sambeskattede selskaber. Der ses i opgørelsen bort fra aktier i

sambeskattede selskaber samt gæld og fordringer mellem disse. Fradragsbeskæringen fordeles for-

holdsmæssigt på baggrund af, hvor meget det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger

den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med standardrenten på de 7 % (2008). Af ne-

denstående figur 5-4 fremgår et eksempel på opgørelse af en rentefradragsbegrænsning efter rente-

loftsreglen. Eksemplet tager udgangspunkt i koncernen, som fremgår af figur 5-2, dog uden købet af

Selskab D. Det forudsættes, at koncernen ikke er rentefradragsbegrænset efter reglerne om tynd kapi-

talisering.

2008, skattemæssigeværdier, mio. kr. Selskab A Selskab B Selskab C I alt
Aktiver 86,6 88,6 60,7 235,9
Nettofinansieringsudgifter 13,8 4,9 8,9 27,6

Begrænsning efter renteloftsreglen
Renteloft 7% af aktivernes skattemæssige værdi 6,1 6,2 4,2 16,5
Renteloftfradragsbegrænsning 7,0
Forskel renteloft og nettofinansieringsudgifter 7,7 0,0 4,7 12,4
Fordeling af renteloftfradragsbegrænsning 4,4 0,0 2,6 7,0

Figur 5-4. Kilde: Egen tilvirkning
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Renteloftsbegrænsningen bliver 7 mio. kr., da beskæringen maksimalt kan nedsætte nettofinansie-

ringsudgifterne til 20,6 mio. kr. Hvis renteloftet i stedet havde været 21 mio. kr., havde renteloftsbe-

grænsningen således kun været 6,6 mio. kr. Idet Selskab B’s nettofinansieringsudgifter er mindre end

renteloftet, har Selskab B fuldt fradrag for alle sine renter. Beskæringen på de 7 mio. kr. fordeles

forholdsmæssigt mellem de øvrige selskaber, således beskæringen bliver større, jo mere det enkelte

selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger aktiverne ganget med standardrenten på 7 %. Hvis Sel-

skab A’s aktiver alene havde bestået af aktiverne i datterselskaberne, skulle disse aktiver ikke være

regnet med i opgørelsen af renteloftet jævnfør SEL § 11 B, stk. 5 og 6. Herved var aktiverne i bereg-

ningen blevet nul, og andelen af rentefradragsbegrænsningen var således blevet større. Endvidere

medregnes kun 20 pct. pro anno af en samlet saldo for anskaffelsessummen for selskabets direkte

ejede aktier i koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen. Saldoen for disse

aktiver føres samlet hos administrationsselskabet.

5.3.2 EBIT-reglen

I tilfælde af at der efter renteloftsbegrænsningen stadig er nettofinansieringsudgifter, som overstiger

beløbsgrænsen på 20,6 millioner kroner, skal rentefradragsbegrænsning efter EBIT-reglen undersø-

ges. EBIT reglen fremgår af SEL § 11 C og begrænser i hvor høj grad, nettofinansieringsudgifterne

må nedsætte den skattepligtige indkomst, idet denne maksimalt kan nedsættes med 80 procent efter

en eventuel fradragsbeskæring via renteloftsreglen. Begrænsede nettofinansieringsudgifter efter

EBIT-reglen kan fremføres til modregning i senere indkomstår. Fremførslen sker hos administrati-

onsselskabet og skal således ikke fordeles ud til de enkelte selskaber i sambeskatningen. Hvis den

skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter er negativ, kan de fradragsberettigede nettofi-

nansieringsudgifter ikke overstige grundbeløbet på 20,6 millioner. Endvidere skal der ved opgørelsen

af EBIT i en koncern ikke ske elimineringer af koncerninterne transaktioner.

Af figur 5-5 fremgår et eksempel for beregningen af rentefradragsbegrænsning efter EBIT-reglen.

Der tages igen udgangspunkt i koncernen anvendt i figur 5-4. Det forudsættes, at koncernen ikke er

rentefradragsbegrænset efter reglerne om tynd kapitalisering og renteloftsreglen.
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2008, mio. kr. Selskab A Selskab B Selskab C I alt

Resultatposter
EBIT indkomst 12,5 -10,3 26,3 28,5
Nettofinansieringsudgifter 13,8 4,9 8,9 27,6

Begrænsning efter EBIT-reglen
Maksimum for nettofinansieringsudgifterne (80 % af EBIT) 22,8
Beskæring af rentefradrag 4,8
Fordeling af rentefradragsbeskæring 2,4 0,9 1,5 4,8

Fremførselsberettiget rentefradragsbeskæring 4,8
Figur 5-5. Kilde: Egen tilvirkning

Hvis den totale EBIT indkomst havde været negativ, ville maksimum for nettofinansieringsudgifter-

ne i stedet have været beløbsgrænsen på 20,6 mio. kr., hvorved den fremførselsberettigede rentebe-

skæring ville blive 7 mio. kr. Det skal bemærkes, at et selskab med de nuværende regler godt kan

blive rentefradragsbegrænset på trods af, at selskabets nettofinansieringsudgifter nedbringer selska-

bets EBIT med mindre end 80 %. Denne situation kan f.eks. ses i ovenstående eksempel med Selskab

C, hvor selskabet isoleret set kunne have nettofinansieringsudgifter for 21 mio. kr. (26,3 x 80 %). På

trods heraf bliver selskabets rentefradrag alligevel begrænset med 1,5 mio. kr. I tilfælde hvor der er

mindretalsaktionærer i selskabet, vil denne regel være dem til ulempe, da de havde været bedre stil-

let, hvis ikke selskabet havde indgået i sambeskatningen med de øvrige selskaber.

Skatteministeriet har den 8. oktober 2008 fremsat et lovforslag (L23) til ændring af selskabsskattelo-

ven samt en række andre skattelove59. Lovforslaget indebærer blandt andet en række ændringer og

præciseringer til rentefradragsbegrænsningsreglerne. Eneste forslag til ændring, som direkte har ind-

virkning på rentefradragsreglerne i relation til koncernforbundne selskaber, er netop, at det foreslås,

at fordelingen af en eventuel fradragsbeskæring ændres. Fordelingen skal i stedet ske ved at selska-

bernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter reduceres forholdsmæssigt i det omfang, det

enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger 80 % af selskabets skattepligtige indkomst.

Forslaget har dog den ulempe, at der kan opstå situationer, hvor et selskab i en koncern kan få beskå-

ret et højere beløb for nettofinansieringsudgifter end det afholdte. Det er derfor endvidere foreslået,

at eventuelle restbeløb skal fordeles forholdsmæssigt på de øvrige koncernselskaber. Reglerne sikrer

dermed i højere grad, at der tages hensyn til mindretalsaktionærernes stilling, men medfører ligele-

des, at kompleksiteten i fordelingen bliver større specielt i store koncerner. Ændringen af reglen for-

ventes at få virkning for indkomståret 2008, men er altså i skivende stund ikke vedtaget.

59 L 23 (2008-09), Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. (Juste-
ring af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.).
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5.4 Selvangivelse og sambeskatning

Efter at sambeskatningsindkomsten er opgjort, skal der udfyldes selvangivelser til indsendelse til

SKAT. I nedenstående afsnit vil der blive redegjort for, hvorledes denne udfyldelse skal foretages,

når selskaberne er omfattet af obligatorisk national sambeskatning.

Juridiske personer, der er skattepligtige til Danmark, er ifølge skattekontrollovens § 4, stk. 2 forplig-

tet til at indsende selvangivelse til SKAT. Et selskab er således stadig pligtigt til at indsende selvan-

givelse på trods af, at det indgår i en sambeskatning, hvor det er sambeskatningsindkomsten, der ind-

berettes. Selvangivelsen for ”Aktieselskaber m.fl.” har blanket nummer 05.007. Denne blanket skal

anvendes, når det angivne selskab er omfattet af sambeskatning. Selvangivelsesblanketten for 2008

er vedlagt som bilag 3, og nedenstående gennemgang vil tage udgangspunkt heri.

Selvangivelseshovedet er normalt fortrykt, når selvangivelsen modtages fra SKAT, og indeholder en

række identifikationsoplysninger om det selvangivne selskab. I disse oplysninger vil CVR nummeret

på administrationsselskabet i sambeskatningen ligeledes fremgå. Hvis dette felt er tomt, kan det tyde

på, at SKAT ikke har registeret sambeskatningskredsen. Administrationsselskabet er som omtalt i

afsnit 4.1 forpligtet til at oplyse SKAT om ændringer i sambeskatningskredsen. Ændringerne skal på

selvangivelsen markeres med et ja i spørgsmålet, om selskabet indgår i sambeskatningsforhold, og

kan meddeles via SKAT’s blanket 05.031. Blanketten er vedlagt som bilag 4.

Det er alene administrationsselskabet, der skal udfylde felterne 003 og 01660 til den skattepligtige

indkomst. De øvrige selskaber i sambeskatningen skal lade disse felter stå tomme. Det blanke øverste

felt ved felterne til indberetning af den skattepligtige indkomst er til indsættelse af sambeskatnings-

indkomsten før udnyttelse af underskud. Administrationsselskabet indberetter i felt 003 samtlige un-

derskud, der anvendes i indkomståret i sambeskatningen, hvilket vil sige inklusiv subsambeskatning-

sunderskud og særunderskud. Når det blanke felt61 og felt 003 trækkes fra hinanden, fremkommer

sambeskatningsindkomsten efter underskud, som skal indsættes i felt 16. SKAT har udarbejdet et

hjælpeskema til opgørelse af sambeskatningsindkomsten (blanket 05.027), som fremgår af bilag 5.

Hvorvidt hjælpeskemaet er bedre end opgørelse ved hjælp af et Excelark eller lignende, er op til den

enkelte bruger, men hjælpeskemaet gør i hvert fald, at brugeren får modregnet underskuddene i den

rigtige rækkefølge. Underskuddene i sambeskatningen skal af administrationsselskabet yderligere

specificeres på selvangivelsens side 2. Her skal underskudssaldoen primo samt tilgange og afgange

indsættes. Specifikationen af underskuddene skal kunne afstemmes til felterne 003 og 016 på forsi-

60 ”Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året” og ”Skattepligtig indkomst”
61 ”Skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår”
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den. På forsiden fremgår der endvidere et felt 085 til angivelse af underskudssaldoen ultimo til mod-

regning i kommende indkomstår. Dette felt skal ligeledes kunne afstemmes til resultatet af under-

skudspecifikationen på selvangivelsens side 2. Felt 085 skal kun udfyldes af administrationsselska-

bet.

Ovenstående underskudsfremførsel gælder alene de underskud, der er omfattet af LL § 15, og omfat-

ter således ikke de kildeartsbegrænsede tab, som tidligere omtalt ikke er omfattet af sambeskatnings-

reglerne. De kildeartsbegrænsede tab skal således indberettes af hvert enkelt selskab i sambeskatnin-

gen hver for sig. Ligeledes skal oplysninger om kontrollerede transaktioner, udbetalte udbytter, spe-

cifikke hændelser, hovedaktionærforhold og medarbejderaktieforhold angives af de enkelte selskaber

hver for sig.

Oplysninger om modtaget udbytte angives i felterne 91 til 95. Det er administrationsselskabet, der

foretager angivelse heraf for hele koncernen. Angivelsen foretages ved at summere administrations-

selskabets modtagne udbytter med de sambeskattede selskabers modtagne udbytter. Udbytter modta-

get indenfor den sambeskattede koncern skal også angives og skal således, på grund af den bestem-

mende indflydelse angives i felt 091 som udbytte modtaget uden indeholdelse af udbytteskat. Felt

019 vedrørende lempelse for udenlandske skatter udfyldes også samlet for koncernen af administra-

tionsselskabet, og skal indeholde samtlige af de udenlandske kildeskatter, som ønskes lempet.

Hvorvidt der skal angives regnskabsoplysninger eller ej, eller indsendes skatteregnskab skal vurderes

på sambeskatningsniveau. Beløbsgrænserne gælder således for hele sambeskatningskredsen. Hvis der

herefter skal angives regnskabsoplysninger på selvangivelsen, skal dette foretages for hvert enkelt

selskab, ligesom samtlige skatteregnskaber for alle selskaber i sambeskatningen også skal indsendes,

hvis der i sambeskatningskredsen er krav om indsendelse af skatteregnskaber.

5.5 Delkonklusion

Sambeskatningsindkomsten består af summen af de sambeskattede selskabers skattepligtige ind-

komst, der opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for

sambeskattede selskaber. I summen indgår den fulde indkomst fra hvert selskab på trods af, at der

ikke er 100 % ejerskab af koncernen. Administrationsselskabet skal selvangive sambeskatningsind-

komsten samt en række øvrige oplysninger om underskud, udbytte mv., men på trods heraf skal de

enkelte deltagere i sambeskatningen også indsende selvangivelse.
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Modregning af underskud foretages således, at egne underskud modregnes før modregning af de øv-

rige selskabers underskud. Hvis sambeskatningsindkomsten herefter er positiv, skal denne fordeles

forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber, og er den negativ, skal den fordeles for-

holdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber til fremførelse i efterfølgende positive ind-

komstperioder. Det er dog muligt at se bort fra underskud, hvis indkomsten ligeledes medregnes i en

indkomstopgørelse i udlandet, og der opnås creditlempelse for den udenlandske skat. Underskud hos

faste driftssteder i Danmark ejet i udlandet fradrages alene i anden sambeskatningsindkomst, hvis der

ikke er mulighed herfor i udlandet. Endvidere kan der ikke opnås fradrag for samme udgifter i både

Danmark og et andet land, når indtægterne, som udgifterne vedrører, kun beskattes i det andet land.

Kildeartsbegrænsede tab er sambeskatningen uvedkommende, og disse kan alene modregnes i det

enkelte selskabs fremtidige tab af samme type. Tilskud indenfor en koncern er skattefrie. Skattefri-

heden afhænger dog af nogle krav til bl.a. sammensætning af koncernen.

Kapitalfondsindgrebet fra juni 2007 har haft indvirkning på sambeskatningsreglerne, da rentefra-

dragsbegrænsningsreglerne opgøres på sambeskatningsniveau. Renteloftsreglerne medfører, at sel-

skaber kun kan fradrage nettofinansieringsudgifter over 20,6 mio. kr. i det omfang, de ikke overstiger

7 % af aktivernes skattemæssige værdi. De ikke fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter bort-

falder helt og kan ikke fremføres. EBIT-reglen gør, at nettofinansieringsudgifterne maksimalt må

nedsætte den skattepligtige indkomst med 80 %. Begrænsede nettofinansieringsudgifter kan her

fremføres til modregning i senere indkomstår.

6. Køb og salg af virksomheder

6.1 Samme indkomstår

Ifølge reglerne i SEL § 31 stk. 5 er der krav om, at sambeskattede selskaber skal opgøre den skatte-

pligtige indkomst efter samme periode som administrationsselskabet. Ved en koncerns køb af et sel-

skab som har indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets, er der dermed behov for omlæg-

gelse af det tilkøbte datterselskabs indkomstår. Da der er tale om en omlægning med begrundelse i

direkte regulering på området, er det ikke nødvendigt at ansøge skattemyndighederne om lov til om-

lægningen. Eneste krav er, at omlægningen skal finde sted inden indkomstårets udløb. Omlægningen

af datterselskabets regnskabsår skal ske i henhold til SEL § 10, stk. 5 med henvisning til resten af

paragraffen og skal foretages efter det princip, at alle indkomstperioder kommer til beskatning, og

ingen indkomstår hverken overspringes eller dubleres.
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Efter vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 er det ikke længere noget krav, at sambeskattede sel-

skaber i selskabsretslig forstand skal have samme regnskabsår. Der er med andre ord juridisk set ikke

noget til hinder for, at regnskabsår og indkomstår afviger fra hinanden. Det vurderes dog ud fra et

praktisk synspunkt, at langt de fleste selskaber vælger at anvende identiske regnskabs- og indkomst-

år, da det administrationsmæssigt for selskaberne vil være klart den mindst komplicerede løsning.

Dette især fordi der efter de regnskabsmæssige regler også er krav om at om lægge datterselskabets

regnskabsår efter moderselskabets jævnfør ÅRL § 15, stk. 5.

Efter vedtagelsen af lov nr. 343 den 18. april 2007 kan omlægningsperioden efter skatteretslige reg-

ler udgøre maksimalt 24 måneder minus én dag62. Af ÅRL § 15, stk. 3 fremgår det imidlertid, at et

selskabs omlægningsperiode maksimalt kan udgøre 18 måneder. De tidligere skattemæssige regler

var i overensstemmelse med de regnskabsmæssige regler, men da dette i nogle tilfælde ikke var til-

strækkeligt til at opfylde reglerne om omlægning ved sambeskatning, er dette blevet reguleret. Der

kan således opstå tilfælde, hvor det jævnfør ÅRL ikke er muligt, at regnskabsåret følger det skatte-

mæssige indkomstår. I disse situationer er man nødsaget at opdele omlægningsperioden regnskabs-

mæssigt i to regnskabsår, som så begge indgår i det skattemæssige indkomstår.

I nedenstående figur er vist et eksempel på en situation, hvor det tilkøbte selskabs indkomstperiode i

omlægningsåret bliver 20 måneder, da dette skal slutte samtidig med administrationsselskabet A’s

indkomstår.

A

B

B Omlægning

31/12 2008

1/5 2007 30/4 2008

Køb af B

1/1 2008

Indkomstår 2008

forlænget til 20 måneder

31/12 20081/5 2007

Figur 6-1. Kilde: Egen tilvirkning

62 Ligningsvejledningen S.B.1.1.1. Indkomstår
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I eksemplet overtager selskab A med indkomstår fra 1/1 til 31/12 selskab B den 1/1 2008. Selskab B

har indkomstår fra 1/5 til 30/4, hvorfor indkomstperioden bliver 20 måneder i omlægningsåret, hvor

selskab B’s indkomstår tilpasses selskab A’s.

De specifikke regler omkring den skatteretslige omlægning af et indkomstår er temmelig komplice-

rede og afhænger af, hvilket indkomstår administrationsselskabet og det tilkøbte datterselskab befin-

der sig i. I nedenstående afsnit vil forskellige situationer vedrørende omlægning af tilkøbte dattersel-

skaber blive belyst via eksemplificeringer.

6.1.1 Datterselskab og administrationsselskab befinder sig i samme indkomstår ved koncernetable-

ringen

Af SEL § 10, stk. 5, 2. pkt. fremgår det, at "hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen

har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets ind-

komstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår."

I en situation hvor datterselskabet og administrationsselskabet befinder sig inden for det samme ind-

komstår, skal datterselskabets indkomstår altså forlænges eller forkortes, så det afsluttes samtidig

med administrationsselskabets. Figur 6-2 viser et eksempel på en situation, hvor datterselskabets

indkomstår forlænges, så det afsluttes samtidig med administrationsselskabets. Det forudsættes, at

selskab B ikke tidligere har været særbeskattet, og at det har haft indkomstår fra 1/7 til 30/6. Selskab

B købes den 1. maj 2008 af selskab A og befinder sig dermed i indkomståret 2008, der udløber 30/6

2008. Selskab A befinder sig ligeledes i indkomståret 2008, som udløber 31/12 2008.

A

B

B Omlægning

1/1 2008 31/12 2008

1/7 2007 30/6 2008

Køb af B

1/5 2008

Medregnes i sambeskatning

hos A (8 måneder)

Særindkomst hos B

(10 måneder)

31/12 2008
1/7 2007

Indkomstår 2008

(18 måneder)

Figur 6-2. Kilde: Egen tilvirkning

Koncernetableringen sker i ovenstående situation den 1/5 2008, hvilket medfører, at selskab B’s ind-

komstår forlænges, så det løber 18 måneder fra 1/7 2007 til 31/12 2008, hvor selskab A’s indkomstår

2008 også afsluttes. Ved denne omlægning udgås det, at nogen indkomstår hverken overspringes
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eller dubleres, da B’s indkomstperioder vil være fra 1/7 2006 til 30/6 2007, fra 1/7 2007 til 31/12

2008 og fra 1/1 2009 til 31/12 2009.

Selskab B’s indkomst fra 1. juli 2007 til koncernetableringen den 1. maj 2008 skal selvangives sær-

skilt. Hvis selskab B havde indgået i en anden sambeskatning inden koncernetableringen med sel-

skab A, skulle indkomsten i stedet have indgået i sambeskatningen i den anden koncern. I sambe-

skatningsindkomsten i koncernen med selskab A indgår selskab B’s indkomst fra 1/5 2008 til 31/12

2008 foruden selskab A’s egen indkomst fra 1/1 2008 til 31/12 2008.

6.1.2 Datterselskabet befinder sig i et senere indkomstår end administrationsselskabet ved kon-

cernetableringen

Hvis købet og dermed koncernetableringen i ovenstående situation i stedet havde fundet sted den 1/9

2008, havde selskab B’s indkomstår 2008 været afsluttet den 30. juni 2008, mens selskab A’s 2008

indkomstår først afsluttes 31. december 2008. Situationen er eksemplificeret i figur 6-3. Forudsæt-

ningerne er bortset fra købsdatoen de samme som i figur 6-2.

A

B

B Omlægning

1/1 2008

Indkomstår 2008

(12 måneder)

Indkomstår 2008

31/12 2008

1/7 2007 30/6 2008

1/7 2008

Køb af B

1/9 2008

Medregnes i

sambeskatning hos A

Særindkomst

hos B

Indkomstår 2009

(18 måneder) 31/12 2009

Figur 6-3. Kilde: Egen tilvirkning

Selskab B’s indkomstår 2009 er allerede påbegyndt ved koncernetableringen den 1/9 2008. Omlæg-

ningen af selskab B’s indkomstår tager derfor udgangspunkt i indkomståret 2009, som forlænges, så

det slutter 31/12 2009 i stedet for 30/6 2009. Indkomstperioden udgør ligesom i figur 6-2 18 måneder

og løber således fra 1/7 2008 til 31/12 2009. Selskab B’s indkomst for 2008 selvangives som et nor-

malt indkomstår, der ligger før koncernetableringen. Angivelsen af indkomsten for 2009 opdeles så

perioden fra 1/7 2008 til 1/9 2008 er særindkomst, og angives af selskab B, mens indkomsten fra 1/9

2008 til 31/12 2009 medtages i sambeskatningen med selskab A, der derudover også omfatter sel-

skab A’s indkomst fra 1/1 2009 til 31/12 2009.



Obligatorisk national sambeskatning

55

6.1.3 Administrationsselskabet befinder sig i et senere indkomstår end datterselskabet ved kon-

cernetableringen

Den omvendte situation af figur 6-3 kan ligeledes forekomme. Her har administrationsselskabet på

tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen påbegyndt et indkomstår, som det tilkøbte sel-

skab endnu ikke har påbegyndt. I et sådan tilfælde skal det tilkøbte selskabs indkomstår jævnfør SEL

§ 10, stk. 5, 3. pkt., anses for værende udløbet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindel-

sen. Samtidig påbegynder det tilkøbte selskab et nyt indkomstår, der skal udløbe samtidig med admi-

nistrationsselskabets indkomstår. Situationen er eksemplificeret i figur 6-4. Det forudsættes, at sel-

skab B ikke inden koncernetableringen har været sambeskattet, og har indkomstår fra 1/1 til 31/12.

Selskab B købes den 1. september 2008 af selskab A, som har indkomstår fra 1/7 til 30/6. Hermed

befinder selskab A sig ved etableringen af koncernforbindelsen i indkomståret 2009, mens selskab B

befinder sig i indkomståret 2008.

A

B

B Omlægning

Indkomstår 2008

(8 måneder)

1/7 2007 30/6 2008

1/9 2008

Medregnes i

sambeskatning hos A

Særindkomst

hos B

Indkomstår 2009

(10 måneder)

30/6 2009

1/1 2008

Indkomstår 2008

31/12 2008

Køb af B

1/9 2008 30/6 2009

Indkomstår 2008 Indkomstår 2009

1/1 2008

Figur 6-4. Kilde: Egen tilvirkning

Da koncernetableringen sker den 1. september 2008, hvor selskab B’s normale indkomstår 2008

endnu ikke er afsluttet, afsluttes dette pr. 31/8 2008. Selskab B’s indkomstår for 2008 bliver hermed

kun 8 måneder. Indkomståret 2009 løber fra 1/9 2008 og til 30/6 2009, hvor også selskab A slutter

indkomståret 2009. Hvis i stedet indkomståret 2008 for selskab B var blevet forlænget, således at

dette var afsluttet 30/6 2009, var indkomståret 2008 blevet sprunget over, hvilket er i strid med ho-

vedprincippet for omlægningen i SEL § 10, stk.2, 2. pkt.

Da der i ovenstående situation ikke splittes noget indkomstår, skal der til forskel fra figur 6-2 og fi-

gur 6-3 ikke laves delårsopgørelser. Selskab B selvangiver således blot indkomståret 2008 som sær-
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indkomst udgørende de 8 måneder fra 1/1 til 31/8 2008, mens sambeskatningsindkomsten for 2009

udgøres af selskab B’s indkomst fra 1/9 2008 til 30/6 2009 samt selskab A’s indkomst fra 1/7 2008

til 30/6 2009.

6.1.4 Nystiftede selskaber

Ved erhvervelse af nystiftede selskaber vil man ofte komme ud for, at dette har et første indkomstår,

som omfatter en indkomstperiode på mere end 12 måneder. Det første indkomstår kan jævnfør SEL §

4, stk. 2 omfatte en indkomstperiode på op til 18 måneder. Et nystiftet selskab skal i disse tilfælde

først inddrages i sambeskatningen med virkning fra det nystiftede selskabs første indkomstår.

Situationen fremgår af figur 6-4. Selskab A erhverver selskab B den 1/10 2007, hvor selskabet kun er

to måneder gammelt, men allerede er i drift. Selskab A’s indkomstår følger kalenderåret, mens sel-

skab B, på grund af sæsonudsving i den branche som selskab B beskæftiger sig indenfor, har valgt et

indkomstår fra 1/11 til 31/10. Det første indkomstår er 2008 og har altså en indkomstperiode på 15

måneder, idet selskabet er stiftet den 1/8 2007.

A

B

B Omlægning

1/1 2008

Indkomstår 2008

(15 måneder)

31/12 2008

Stiftelse

1/8 2007

31/10 2008

1/8 2007

Køb af B

1/10 2007

Medregnes i

sambeskatning hos A

for 2008

Forlængelse af

B's indkomstårIndkomstår 2008

(17 måneder)

Særindkomst

hos B

Figur 6-5. Kilde: Egen tilvirkning

Konsekvenserne ved selskab A’s overtagelse af selskab B er, at selskab B skal have samme ind-

komstår som selskab A, hvorfor første indkomstår i stedet for de oprindelige 15 måneder forlænges

til 17 måneder, så det slutter 31/12 2008 samtidig med selskab A’s indkomstår for 2008. Koncern-

etableringen indtræder ved købet af selskab B den 1/10 2007, men da selskab B’s første indkomstår

er 2008, skal der først ske sambeskatning med selskab A fra indkomståret 2008. Selskab A skal såle-

des ved selvangivelsen for 2007 ikke tage højde for købet af selskab B. Sambeskatningen for 2008

består derimod af selskab A’s indkomst for 1/1 2008 til 31/12 2008 samt selskab B’s indkomst fra

1/10 2007 til 31/12 2008. Perioden fra 1/8 2007 til 30/9 2007 bliver særindkomst for selskab B, men

hører stadig med til indkomsten for 2008.
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Såfremt selskab B havde været et skuffeselskab, som ikke havde drevet erhvervsmæssig virksomhed

forud for etableringen af koncernforbindelsen med selskab A, og selskab B’s egenkapital endvidere

havde henstået som et ubehæftet kontant indestående fra stiftelsen, anses koncernforbindelsen for

etableret ved indkomstårets begyndelse jævnfør SEL 31, stk. 3, 6 pkt. Dermed skulle hele selskab

B’s indkomst fra 1/8 2007 til 31/12 2008 have været medregnet ved opgørelsen af sambeskatnings-

indkomsten for 2008. Reglerne har den konsekvens, at hvis skuffeselskaber er erhvervet fra en anden

sambeskatningskreds, skal denne sambeskatningskreds ikke medregne noget indkomst fra det afhæn-

dede skuffeselskab i sambeskatningsindkomsten. Da skuffeselskabet jævnfør ovenstående har været

helt passivt indtil selskab A’s køb, vil indtægterne fra perioden 1/8 2007 til den 1/5 2008 alene udgø-

res af renter fra selskabets indestående selskabskapital.

6.1.5 Administrationsselskabet ændrer indkomstår

Hovedreglen for omlægningen af indkomstår er som nævnt, jævnfør SEL § 10, stk. 5, at det er de

erhvervede selskaber, der skal omlægge indkomstår, så det følger administrationsselskabets ind-

komstår. Ovenstående eksempler er alle tilfælde heraf. I nogen situationer kan det dog være uhen-

sigtsmæssigt, at det er de erhvervede selskabers indkomstår frem for administrationsselskabets som

ændres. Dette kan eksempelvis være, når en koncern købes af et enkelt selskab, hvorved alle de un-

derliggende selskaber skal ændre indkomstperiode. I en sådan situation er det væsentlig nemmere at

ændre administrationsselskabets indkomstår i stedet.

For imødegåelse af for meget unødig administration er der i SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt. givet skatte-

rådet bemyndigelse til at tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af en koncernforbindelse

kan ske på anden måde end foreskrevet i § 10, stk. 5. Såfremt en koncern ønsker en omlæggelse af et

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

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

af administrationsselskabets regnskabsår, videre til told og skatteforvaltningen63. Denne bestemmelse

er kommet ind med vedtagelsen af L 110A, da man ifølge lovbemærkningerne på nuværende tids-

punkt har så meget praksis på området omkring ændring af administrationsselskabers indkomstår, at

denne opgave godt kan varetages af SKAT64. Uddelegeringen har ikke ændret på betingelserne, men

anses som en administrativ fordel for både selskaberne og SKAT65. Såfremt der gives afslag på en

ansøgning, har selskaberne klageadgang til Skatterådet.

63 Jævnfør SEL 31B, stk. 1, 3. pkt.
64 L 110 - ”Justering” af sambeskatningsreglerne, SR-SKAT 3/2007 s. 226
65 Jævnfør bemærkningerne ændringsforslag nr. 4 i Skatteudvalgets betænkning som afgivet 21.03.2007
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En del af den praksis, der i ovenstående henvises til, fremgår af TfS 2007, 8666, hvor SKAT har ud-

givet gennemgangen af ni sager vedrørende omlægning af administrationsselskabers indkomstår.

Meddelelsen beskriver Skatterådets praksis i disse sager med henblik på at afklare den fortolknings-

tvivl, der har været på området. De ansøgende selskaber fik i alle ni sager tilladelse til omlægningen

af administrationsselskabets indkomstår. At dømme ud fra afgørelserne har skatterådet anskuet an-

søgningerne således, at hvis omlægningen begrundes med administrative hensyn, og der samtidig

ikke opnås skattemæssige fordele, gives der tilladelse.

Hvis der opnås tilladelse til omlægningen, er principperne herfor jævnfør TfS 2007, 86 ens med de

principper der gælder for omlægningen af de tilkøbte selskabers indkomstår, der fremgår af figur 6-2

til 6-4. Administrationsselskabets indkomstår forkortes eller forlænges således i omlægningsåret, så

det slutter samtidig med de tilkøbte selskabers indkomstår. Der er dog den forskel, at administrati-

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

sambeskatningen, mens de tilkøbte selskaber stadig på samme vis skal opdele deres indkomst. Hvis

administrationsselskabet efterfølgende ændrer sin indkomstperiode med begrundelse i SEL § 10, stk.

2, medfører dette jævnfør SEL § 10, stk. 5, 1. pkt., at samtlige selskaber i koncernen ligeledes skal

omlægge deres indkomstår, så det følger administrationsselskabets67.

6.2 Delårsopgørelser

Som det fremgår i afsnit 6.1, har et køb eller salg af et selskab betydning for indkomstopgørelsen i

det indkomstår, hvor overdragelsen foregår. Sambeskatning indtræder som nævnt den dato, hvor

koncernforbindelsen etableres uagtet af, at etableringen sker midt i et indkomstår. Ophøret af sambe-

skatningen sker ligeledes den dato, hvor koncernforbindelsen ophører.

Jævnfør afsnit 4.2 foretages der ikke opdeling af et selskabs indkomst, hvis det ikke er 100 % eget af

den koncern, som det er sambeskattet med. I stedet er selskaberne pligtige til at yde sambeskatnings-

bidrag for brug af underskud i andre selskaber. Sker der derimod ændring i koncerntilhørsforholdet,

og falder ændringen ikke sammen med starten på et nyt indkomstår, hvilket i praksis ofte ikke er

tilfældet, skal der udarbejdes delårsopgørelse for den periode, hvor koncernforholdet ikke har bestå-

et. Det er alene det selskab, der træder ud af koncernen, som skal udarbejde delårsopgørelse. De øv-

rige selskaber i sambeskatningskredsen, der har været koncernforbundne hele indkomståret, skal så-

ledes ikke foretage sig noget ved det ene selskabs udtræden.

66 SKM 2006.773.SKAT
67 SAMBESKATNING i teori og praksis, s. 44
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Af SEL § 31, stk. 3, 1. pkt. fremgår det, at hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab

hele året, medregnes der ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten kun den del af indkomsten,

hvor der har været koncernforbindelse. Bestemmelsen er indført, for at undgå at sambeskatningsreg-

lerne omgås ved etablering henholdsvis afbrydelse umiddelbart efter indkomstårets start henholdsvis

lige inden indkomstårets afslutning68.

Et selskab med eventuelle underliggende datterselskaber skal jævnfør ovenstående således udarbejde

delårsopgørelser i de situationer, hvor selskabet ind eller udtræder af en koncern. Hermed skal der

udarbejdes delårsopgørelser i følgende situationer:

 ved overgang fra en sambeskatning til en anden sambeskatning

 ved overgang fra sambeskatning til særbeskatning

 ved overgang fra særbeskatning til sambeskatning

Nedenfor er givet eksempel på opdelingen af indkomsten, når de første to situationer opstår. Selskab

A køber den 1/5 2008 selskabet B fra koncern C, som selskab B er sambeskattet med. Selskab B bli-

ver fra 1/5 2008 sambeskattet med selskab A. Selskab A sælger igen selskab B den 1/9 2008 til per-

son D. Figuren viser ikke situationen, hvor selskabet går fra at være særbeskattet til at være sambe-

skattet, men situationen afviger ikke fra, hvis selskabet går fra at være sambeskattet til at være sær-

beskattet. Som omtalt i afsnit 6.1.3 skal man ved køb af et nystiftet selskab være opmærksom på, at

der for denne situation gælder specielle regler omkring udarbejdelse af delårsopgørelser.

A

B

Indkomsten indgår i

sambeskatningen med

koncern C. Administra-

tionsselskabet i koncern

C er ansvarlig for

indsendelse af

selvangivelse for

perioden.

31/12 20081/1 2008

Delårsopgørelse for

indkomstperioden

1/1 - 30/4 2008

Delårsopgørelse for

indkomstperioden

1/5 - 31/8 2008

Delårsopgørelse for

indkomstperioden

1/9 - 31/12 2008

1/5 2008 1/9 2008

1/1 2008 Køb af B fra koncern C Salg af B til person D

Indkomsten indgår i

sambeskatning med

selskab A. Selskab A er

ansvarlig for indsendelse

af selvangivelse for

perioden.

Indkomsten er

særindkomst. Selskab B

er selv ansvarlig for

indsendelse af

selvangivelse for

perioden.

Figur 6-6. Kilde: Egen tilvirkning

68 ”De nye sambeskatningsregler -L 121”, SR-SKAT 3/2005, s. 152
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Retningslinjerne for opgørelse af delårsopgørelser følger SEL § 31, stk. 3. Her fremgår det, at der

skal foretages en indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler for den pågældende

indkomstperiode, som om den udgjorde et helt indkomstår. Omkring periodiseringen og de skatte-

mæssige afskrivninger foreligger der dog nogle særregler, som vil blive belyst nedenfor.

6.2.1 Periodisering

Ifølge SEL § 31 stk. 3, 3 pkt. skal indtægter og udgifter ud fra almindelige periodiseringsprincipper,

fordeles eksakt på de perioder, som de tilhører. Indtægterne skal hermed henføres til den periode,

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

retslig forpligtelse. Køb og salg af aktiver skal henføres til den periode, hvor der er indgået en bin-

dende forpligtelse69. Formålet med bestemmelsen er, at indtægter og omkostninger indgår i den kor-

rekte sambeskatning eller særbeskatning og endvidere ikke medgår dobbelt. Det er således ikke mu-

ligt, at lave en forholdsmæssig fordeling af den samlede indkomst for året. Skatterådet har i SKM

2006.105SR taget stilling til spørgsmålet omkring hvorvidt, der kunne foretages en forholdsmæssig

fordeling af den skattepligtige indkomst i en situation, hvor der på et år havde været flere ind- og

udtrædelser af en koncern. Her var konklusionen i overensstemmelse med ovenstående, at der skal

udarbejdes perioderegnskaber for de tre perioder som situationen drejede sig om, da koncernforbin-

delsen i løbet af året havde været brudt.

Ifølge SEL § 31, stk. 3, 4. pkt. skal de skattemæssige værdier og valg af periodiseringsprincipper

m.v., der er valgt ved opgørelsen af den første indkomstopgørelse, anvendes ved opgørelsen af de

øvrige indkomstopgørelser for den resterende del af indkomståret. Dette har ved virksomhedshandler

den betydning, at den købende koncern er bundet af de periodiseringsprincipper m.v., som den sæl-

gende koncern har fastlagt for den første indkomstperiode af det indkomstår, hvor handlen foregår.

Dermed er en købende koncern f.eks. nødsaget til at opretholde lagerprincippet ved opgørelse af ob-

ligationer, hvis det er det princip, den sælgende koncern har anvendt. Der er ikke behov for særlige

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

i selskabet som følge af, at tilknytningen til en koncern etableres eller afbrydes. Der er dog i kursge-

vinstloven mulighed for at ansøge om et efterfølgende principskifte, hvis den købende koncern fore-

trækker at realisationsprincippet anvendes, men dette vil først være gældende for de efterfølgende

indkomstår. Det spiller heller ingen rolle, at de øvrige selskaber i den købende koncern anvender

realisationsprincippet, da reglerne ikke indeholder krav om, at sambeskattede selskaber skal periodi-

sere indkomst efter samme principper. Valgene træffes i de enkelte selskaber i sambeskatningen.
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Den sælgende koncerns øvrige skattemæssige valg er ligeledes også gældende for den købende kon-

cern70. Dette kan eksempelvis være værdiansættelsen af et varelager. I henhold til reglerne i varela-

gerloven kan et selskab vælge at værdiansætte sine varelagre på grundlag af dagsprisen, fakturapri-

sen eller fremstillingsprisen. Den værdi, som varelageret opgøres til ved udløbet af den indkomstpe-

riode, der skal selvangives af den sælgende koncern, skal anvendes som primoværdi i den købende

koncerns indkomstopgørelse for den resterende indkomstperiode. Andre eksempler på skattemæssige

valg, som er bindende for den købende koncern, er situationer, hvor der er mulighed for at vælge

mellem at aktivere eller straksafskrive visse typer af udgifter eller valget mellem anvendelsen af fak-

tureringsprincippet og produktionsprincippet i relation til igangværende arbejder. Reglerne omkring

afskrivninger er yderligere belyst i afsnit 6.2.2.

På baggrund af ovenstående er den købende koncern ved indsendelsen af selvangivelsen for det ind-

komstår, hvor overtagelsen har fundet sted, afhængig af at modtage oplysninger omkring indkomst-

opgørelsen for indkomstperioden, der ligger før den delårsopgørelse, som den købende koncern skal

lave. Den sælgende koncern skal ifølge skatteministerens bemærkninger til SEL § 31 i L 121 derfor

sikre, at de relevante indkomstoplysninger er til stede i det frasolgte selskab i rimelig tid, inden der

skal indgives selvangivelse for den resterende indkomstperiode. Skatterådet har endvidere via be-

myndigelsesbestemmelserne i SEL § 31 B hjemmel til, at fastsætte en frist fra koncernforbindelsen er

afbrudt, til de relevante indkomstoplysninger for delperioden skal være tilstede i selskabet.

Oplysningerne fra den sælgende koncern skal endvidere også omfatte information om, hvorvidt et

eventuelt skattemæssigt underskud for den pågældende periode er udnyttet under sambeskatningen.

Disse oplysninger kan naturligvis ikke leveres, før sambeskatningsindkomsten for den sælgende

koncern opgøres efter udløbet af det indkomstår, hvor salget har fundet sted. Når underskuddene

anvendes, skal der jævnfør afsnit 4.2 svares sambeskatningsbidrag til det handlede selskab. Sambe-

skatningsbidrag, restskat eller overskydende skat forfalder først den 20/11 året efter det omhandlende

indkomstår, mens selvangivelsesfristen for selskaber er den 30/6 i året efter indkomståret71. Herved

kan mellemværende i relation til sambeskatningen mellem den købende og den sælgende koncern stå

op imod to år. For imødegåelse af eventuelle stridigheder mellem koncernerne, må det anbefales at

parternes forpligtelser i forbindelse med sambeskatningen indgår i overdragelsesaftalen.

70 Bemærkninger til SEL § 31, L 121 af 2/3 2005
71 Eksemplet er med udgangspunkt i at selskabernes indkomstår følger kalenderåret. Selvangivelsesfristen er for selska-
ber med andre indkomstår 6 måneder efter indkomstårets afslutning.
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6.2.2 Afskrivninger

Hovedreglen for opgørelse af delårsopgørelser er som tidligere belyst, at opgørelsen skal foretages

som om, der er tale om et helt indkomstår. En undtagelse til denne hovedregel er vedrørende de skat-

temæssige afskrivninger, idet det af SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. fremgår, at skattemæssige afskrivninger

ved delårsopgørelser maksimalt kan foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør

af et helt kalenderår. Reglen gælder både i situationer, hvor et selskab går fra at være sambeskattet til

at være særbeskattet eller omvendt og i situationer, hvor et selskab går fra at være sambeskattet med

en koncern til at være sambeskattet med en anden koncern.

Ovenstående regler gælder, uanset hvor lang indkomstperioden bliver, som følge af at et handlet sel-

skab omlægger indkomstår, så det følger det nye administrationsselskabs indkomstår. Reglerne er

indført til forhindring af, at der både foretages fulde afskrivninger i delårsopgørelsen for den sælgen-

de og den købende koncern, og er således et forsøg på en ligestilling mellem en årsopgørelse med og

uden delårsopgørelser.

Beregningen af de skattemæssige afskrivninger er afhængig af, hvorvidt indkomstperioden for det

handlede selskab forbliver uændret, eller henholdsvis bliver forlænget eller forkortet. I nedenstående

afsnit vil opgørelsen af de skattemæssige afskrivninger i disse forskellige situationer blive eksempli-

ficeret.

6.2.2.1 Skattemæssige afskrivninger ved omlægningsindkomstperiode på 12 måneder

Eksemplet tager udgangspunkt i situationen fra afsnit 6.1, hvor selskab A køber selskab B, der tidli-

gere har været særbeskattet. I denne situation foregår koncernetableringen den 1/7 2008, og begge

selskabers indkomstår følger kalenderåret. Således skal selskab B hverken forlænge eller forkorte sit

indkomstår for at tilpasse sig administrationsselskabet A’s indkomstår. Der anvendes maksimale

afskrivningsprocenter, og det forudsættes, at der i indkomståret hverken har været til- eller afgange

på driftsmidler eller ejendomme.

Selskab B' s anlægsaktiver 01.01.08
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000
Arkumulerede afskrivninger for afskrivningsberettiget ejendom 3.750.000
Driftsmiddelsaldo 2.000.000

Afskrivninger forperioden 01.01.08 til 30.06.08
Ejendom (4 % af 15.000.000) x 6/12 300.000
Driftsmidler (25 % af 2.000.000) x 6/12 250.000

Afskrivninger der medregnes i selskab B's særindkomstopgørelse 550.000

Figur 6-7-1. Kilde: Egen tilvirkning
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De skattemæssige afskrivninger foretages som 6/12 af afskrivningssatsen, hvilket svarer til den mak-

simale afskrivning, som kan foretages, da koncernforbindelsen mellem selskab A og selskab B er

etableret den. 1. juli 2008. Hvis koncernforbindelsen i stedet var etableret den 1. marts 2008, skulle

afskrivningerne have været 2/12 af afskrivningssatsen i perioden fra 1. januar til 28. februar og 10/12

af afskrivningssatsen fra 1. marts til 31. december. Afskrivningerne, der kan foretages i sambeskat-

ningen med Selskab A, fremgår af figur 6-7-2.

01.07.08
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000
Arkumulerede afskrivninger for afskrivningsberettiget ejendom 4.050.000
Driftsmiddelsaldo 1.750.000

Afskrivninger for perioden 01.07.08 til 31.12.08
Ejendom (4 % af 15.000.000) x 6/12 300.000
Driftsmidler (25 % af 1.750.000) x 6/12 218.750

Afskrivninger der medregnes i sambeskatningsindkomsten med Selskab A 518.750

Figur 6-7-2. Kilde: Egen tilvirkning

Som tidligere nævnt overdrages de skattemæssige saldi fra særbeskatningen til sambeskatningen så-

ledes, at afskrivningsgrundlaget, som selskab B afskriver på, i perioden 1. juli til 31. december 2008,

er driftsmiddelsaldoen, der er overtaget efter afskrivningerne er foretaget i særbeskatningsperioden

fra 1. januar til 30. juni 2008. Afskrivningsgrundlaget for ejendomme er på grund af den linenære

afskrivningsmetode det samme i de to indkomstperioder, men i stedet overtages saldoen for de ak-

kumulerede afskrivninger, så afskrivningerne dermed ikke foretages dobbelt.

6.2.2.2 Skattemæssige afskrivninger ved en omlægningsindkomstperiode længere end 12 måneder

Har det handlede selskab ikke samme indkomstperiode som administrationsselskabet i den købende

koncern, og omlægningsåret dermed skal forlænges til mere end 12 måneder, skal der beregnes for-

holdsmæssige afskrivninger på baggrund af den længere indkomstperiode.

Der tages igen udgangspunkt i situationen fra afsnit 6.1, hvor selskab B i figur 6-2 skal forlænge ind-

komståret 2008 til 18 måneder, således at dette slutter samtidig med administrationsselskabet A’s

indkomstår den 31. december 2008. Forudsætningerne er de samme som i figur 6-7 med den forskel,

at koncernforbindelsen etableres den 1. maj 2008. Herved løber særindkomstperioden fra 1/7 2007 til

30/4 2008, og sambeskatningsperioden med selskab A løber fra 1/5 2008 til 31/12 2008.
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Selskab B' s anlægsaktiver 01.07.07
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000
Arkumulerede afskrivninger for afskrivningsberettiget ejendom 3.750.000
Driftsmiddelsaldo 2.000.000

Afskrivninger forperioden 01.07.07 til 30.04.08
Ejendom (4 % af 15.000.000) x 8/12 400.000
Driftsmidler (25 % af 2.000.000) x 8/12 333.333

Afskrivninger der medregnes i selskab B's særindkomstopgørelse 733.333

Figur 6-8-1. Kilde: Egen tilvirkning

De skattemæssige afskrivninger foretages som 8/12 af afskrivningssatsen, hvilket svarer til den mak-

simale afskrivning, som kan foretages i særindkomstperioden for selskab B, der løber 8 måneder.

01.05.08
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000
Arkumulerede afskrivninger for afskrivningsberettiget ejendom 4.150.000
Driftsmiddelsaldo 1.666.667

Afskrivninger for perioden 01.05.08 til 31.12.08
Ejendom (4 % af 15.000.000) x 10/12 500.000
Driftsmidler (25 % af 1.666.667) x 10/12 347.222

Afskrivninger der medregnes i sambeskatningsindkomsten med Selskab A 847.222

Figur 6-8-2. Kilde: Egen tilvirkning

Idet afskrivningerne fordeles efter hvor stor en del af et indkomstår, som indkomstperioden udgør,

påvirkes afskrivningerne i selskab B’s særindkomstopgørelse ikke af, at indkomstperioden udvides

med 6 måneder i delindkomstopgørelsesperioden, hvor selskab B er sambeskattet med selskab A.

Hvis koncernforbindelsen opretholdes i indkomståret 2009, vil afskrivningerne i sambeskatningsind-

komsten skulle foretages fuldt ud uden påvirkning af det forlængede indkomstår 2008.

6.2.2.3 Skattemæssige afskrivninger ved omlægningsindkomstperiode kortere end 12 måneder

Indkomstperioder, som er kortere end 12 måneder, opstår jævnfør afsnit 6.1.4, i situationer, hvor

administrationsselskabet ved koncernetableringen befinder sig i et indkomstår, der ligger efter det

indkomstår, det handlede selskab befinder sig i. For udligning af denne forskel anses det handlede

selskabs indkomstår for udløbet, når koncernetableringen etableres, og bliver dermed kortere end 12

måneder.

Idet indkomståret, som det handlede selskab afslutter ved koncernetableringen, ikke deles op i flere

indkomstperioder, er der i princippet ikke tale om en delindkomstopgørelse. Derfor skal, afskrivnin-

gerne foretages efter de almindelige regler, så der afskrives fuldt ud i det forkortede indkomstår.

Denne praksis er endvidere kommenteret af skatteministeren under behandlingen af L 121, hvor han
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sammenholdt med svar til FSR i forbindelse med L 110 tiltrådte denne72. Denne praksis har ikke fun-

det vej til lovgivningen, hvilket efter forfatterens holdning burde være sket, men fremgår dog af lig-

ningsvejledningen73

Situationen er eksemplificeret i figur 6-9, som tager udgangspunkt i figur 6-4. Forudsætningerne er

de samme for ovenstående figurer, men med de forskelle at koncernetableringen sker den 1/9 2008,

og selskab B’s indkomstår 2008 løber fra 1/1 2008 til 1/9 2008, mens indkomstår 2009 løber fra 1/9

2008 til 30/6 2009.

Figur 6-9-1. Kilde: Egen tilvirkning

De maksimale afskrivninger beregnes fuldt ud med henholdsvis 4 % og 25 % på trods af, at ind-

komstperioden for indkomståret 2008 kun udgør 8 måneder.

01.09.08
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000
Arkumulerede afskrivninger for afskrivningsberettiget ejendom 4.350.000
Driftsmiddelsaldo 1.500.000

Afskrivninger for perioden 01.09.08 til 30.06.09
Ejendom (4 % af 15.000.000) x 12/12 600.000
Driftsmidler (25 % af 1.666.667) x 12/12 375.000

Afskrivninger der medregnes i sambeskatningsindkomsten med Selskab A 975.000

Figur 6-9-2. Kilde: Egen tilvirkning

På lige fod med de øvrige eksempler i dette kapitel bevares de akkumulerede afskrivninger og

driftsmiddelsaldoen i 2009, hvor selskab B sambeskattes med selskab A. Indkomståret 2009 udgøres

af 10 måneder, hvor der ligesom i 2008 kan afskrives fuldt ud.

6.2.2.4 Tab af skattemæssige afskriver ved delårsopgørelser

Den primære grund til de specielle regler omkring afskrivninger ved ændring i koncernforholdene

bunder som tidligere nævnt i, at lovgiver tilstræber, at et omlægningsår i videst muligt omfang skal

72 Bemærkninger til L 121 2005 § 1, nr. 16 / L 110 A 2007, skatteministerens svar til FSR
73 Ligningsvejledningen 2008-4, S.D.4.1.2.2.

Selskab B' s anlægsaktiver 01.01.08
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000
Arkumulerede afskrivninger for afskrivningsberettiget ejendom 3.750.000
Driftsmiddelsaldo 2.000.000

Afskrivninger forperioden 01.01.08 til 31.08.08
Ejendom (4 % af 15.000.000) x 12/12 600.000
Driftsmidler (25 % af 2.000.000) x 12/12 500.000

Afskrivninger der medregnes i selskab B's særindkomstopgørelse 1.100.000
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ligne et normalt indkomstår. Hvis der ikke havde været specialregler for afskrivningerne, skulle der

jævnfør de øvrige regler i SEL § 31, stk. 3 have været afskrevet fuldt ud i hver indkomstperiode.

Konsekvensen heraf ville være, at der i et indkomstår med et koncernskifte ville kunne fratrækkes

dobbelte afskrivninger. Dette synes imidlertid ikke hensigtsmæssigt, idet der herved er mulighed for

skattespekulation i form af køb og salg af virksomheder alene med den baggrund at opnå fulde af-

skrivningsfradrag i delindkomstperioderne. Derfor er regelsættet, der er belyst ovenfor valgt, som i

stedet for tilladelse til yderligere afskrivninger i år med ændring i koncernforholdene mindsker disse

i forhold til et normalt indkomstår. For eksemplificering heraf er et helt års afskrivninger på drifts-

midlerne for 2008 i figur 6-9 sammenholdt med figur 6-7, hvor afskrivningerne er foretaget for-

holdsmæssigt i forhold til koncernskiftet 1. juli 2008.

Afskrivninger for 2008

Driftsmidler (25 % af 2.000.000) x 12/12 500.000

Afskrivninger der medregnes i selskab B's særindkomstopgørelse 500.000

Afskrivninger ved delårsopgørelser

Afskrivninger for perioden 01.01.08 til 30.06.08 250.000

Afskrivninger for perioden 01.07.08 til 31.12.08 218.750

Samlede afskrivninger for indkomstår 2008 ved delårsopgørelse 468.750

Forskel fulde afskrivninger ift. afskrivninger delårsopgørelser 31.250

Figur 6-10. Kilde: Egen tilvirkning

De totale afskrivninger for indkomståret 2008 bliver i eksemplet DKK 31.250 mindre i situationen,

hvor der skal udarbejdes delårsopgørelser i forhold til situationen, hvor der afskrives som et normalt

indkomstår. Forskellen skyldes, at afskrivningerne efter saldometoden ved udarbejdelsen delårsopgø-

relser beregnes som om, der var tale om to på hinanden følgende indkomstår. Herved indgår der to

afskrivningsgrundlag i stedet for et, hvilket medfører, at den procentuelle afskrivning i andet halvår

bliver mindre, hvorved de totale afskrivninger for indkomståret også bliver mindre. Der er dog ikke

tale om, at selskabet ved et koncernskifte mister DKK 31.250 i afskrivninger. Der er alene tale om en

forskydning over tid, idet afskrivningsgrundlaget primo 2009 i situationen, hvor der skal laves del-

årsopgørelser, netop er DKK 31.250 større end i situationen, hvor der afskrives som et fuldt ind-

komstår. Fradraget opnås således i de følgende indkomstår.

De lineære afskrivninger, der foretages på ejendommen, bliver ikke påvirket af et koncernskifte, hvor

der skal laves delårsopgørelser. Dette skyldes, at der efter denne metode afskrives på et fast afskriv-

ningsgrundlag, som alene ændres, hvis der sker til eller afgange. Eksemplificering heraf fremgår af



Obligatorisk national sambeskatning

67

figur 6-7 og figur 6-9, hvor afskrivningerne på ejendomme for 2008 i begge tilfælde udgør DKK

600.000.

6.2.2.5 Afskrivninger ved tilgange efter koncernetableringen

Hvis der i et selskab har været tilgange på driftsmiddelsaldoen, og selskabet efterfølgende i samme

indkomstår indgår i en ny koncernforbindelse, får tilgangen alene den effekt på delårsopgørelserne,

at driftsmiddelsaldiene på begge delårsopgørelser bliver større, og dermed foretages forholdsmæssige

afskrivninger herpå. Hvis derimod at tilgangene ligger efter koncernetableringen, fremgår det hver-

ken i loven eller i bemærkningerne hertil, hvordan der skal foretages afskrivninger. Som udgangs-

punkt må det konstateres, at der alene kan foretages afskrivninger i anden delperiode, da hovedprin-

cippet i SEL § 31, stk. 3 er at, delårsopgørelserne skal foretages på lige fod med, som var der tale om

et helt indkomstår. Dernæst skal det vurderes, hvorvidt der kan fradrages fulde skattemæssige af-

skrivninger i anden delperiode, eller om afskrivningerne på tilgangene ligesom den resterende del af

driftsmiddelkontoen kun kan afskrives forholdsmæssigt ud fra, hvor stor en del indkomstperioden

udgør af et kalenderår.

Som overordnet kommentar i relation til afskrivningerne fremgår det af bemærkningerne til L 121, at

det bør sikres, at udgifter - herunder skattemæssige afskrivninger – i videst muligt omfang fordeles

hensigtsmæssigt mellem perioderne74. Da der ikke har været mulighed for at afskrive på tilgangene i

første delindkomstperiode, og der ifølge AL § 3 kan foretages maksimal afskrivning på tilgange, som

er anskaffet i løbet indkomståret, kunne dette tale for, at en tilgang erhvervet i anden indkomstperio-

de også kunne afskrives maksimalt i anden indkomstperiode. Idet afskrivninger på tilgange efter en

koncernetablering ikke direkte er nævnt i SEL § 31, stk. 3, vurderes det dog, at disse afskrivninger

går ind under reglerne for de øvrige driftsmidler, og der dermed maksimalt kan foretages afskrivnin-

ger herpå i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår. Da lovteksten i for-

bindelse med opdateringen af sambeskatningsreglerne i lov nr. 343 af 18. april 2007 ikke er præcise-

ret på området, formodes det, at skatteministeriet har den holdning, at den eksisterende formulering

er dækkende. Det er dog forfatterens holdning, at problemstillingen er for lidt belyst fra lovgivers

side, og at der i det mindste burde være en fortolkning i bemærkningerne til loven, da situationen i

praksis ofte kan opstå.

6.2.2.6 Afskrivninger ved afgange efter koncernetableringen og negativ driftsmiddelsaldo

Hvis et driftsaktiv afhændes i anden delindkomstperiode efter en koncernetablering, skal salgssum-

men efter de almindelige regler i AL § 5, stk. 2 trækkes fra driftsmiddelsaldoen. Den nye driftsmid-

74 Bemærkninger til L 121 2005 § 1, nr. 16
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delsaldo, der herefter opstår ultimo anden delindkomstperiode, udgør afskrivningsgrundlaget for de

afskrivninger, som kan fratrækkes heri. Fremgangsmåneden fremgår ikke direkte af lovteksten i SEL

§ 31, stk. 3, men er bekræftet via skatteministerens svar til skatteudvalget forbindelse med behand-

lingen af L 12175. Situationen er i figur 6-11 eksemplificeret. Der tages udgangspunkt i figur 6-7,

men i denne situation afhændes der driftsmidler for DKK 500.000 i anden indkomstperiode.

Afskrivningsgrundlag
Driftsmiddelsaldo 01.07.08 1.750.000
Afgang til salgspris -500.000
Afskrivningsgrundlag 31.12.08 1.250.000

Afskrivninger for perioden 01.07.08 til 31.12.08
Driftsmidler (25 % af 1.250.000) x 6/12 156.250

Driftsmiddelsaldo
Driftsmiddelsaldo 31.12.08 1.593.750

Figur 6-11. Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren ses det, at afskrivningsgrundlaget reduceres med afgangen på de DKK 500.000, hvorved

afskrivningerne i anden delindkomstperiode også bliver reduceret i forhold til afskrivningerne i figur

6-7.

Hvis afgangen til salgspris i ovenstående eksempel i stedet have været DKK 3.000.000 ville afskriv-

ningsgrundlaget blive negativt med DKK 1.250.000. Hovedreglen i sådanne situationer fremgår af

AL § 8 og forskriver, at negative driftsmiddelsaldi skal indtægtsføres senest indkomståret efter, de er

opstået, hvis ikke disse i mellemtiden er blevet udlignet af tilgange. Da en delårsopgørelse som tidli-

gere nævnt efter hovedregelen skal udarbejdes, som om den udgør et helt indkomstår, har skattemini-

steren jævnfør svar til Ernst & Young fastslået, at den negative saldo videreføres til indkomståret

2009, hvor den enten skal indtægtsføres eller udlignes af tilgangen76. Havde situationen i stedet været

den, at driftsmiddelsaldoen allerede var blevet negativ i første delindkomstperiode, og der ikke havde

været nogen tilgange i anden delindkomstperiode, skulle den negative driftsmiddelsaldo have været

indtægtsført der. Dette skyldes betragtningen om, at delindkomstperioderne ved opgørelserne i prin-

cippet anses som et helt indkomstår, hvorfor den negative saldo således i anden indkomstperiode i

princippet har stået i et indkomstårsskift.

75 L 121 2005, svar på spørgsmål 24 fra skatteudvalget
76 L 121 2005, Skatteministerens kommentar til henvendelse af 6/4-05 fra Ernst & Young
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6.2.2.7 Småanskaffelser og straksfradrag ved tilgange på ejendomme

Efter AL § 6 kan selskaber ved anskaffelse af småaktiver under et grundbeløb på DKK 11.900

(2008-niveau) i stedet for aktivering vælge at straksafskrive disse. Straksafskrivning kan endvidere

foretages, hvis driftsmidlet har en levetid på under 3 år, er udgifter til forskning og udvikling eller er

EDB-software. I forbindelse med delårsopgørelser ved koncernetablering midt i et indkomstår kan

småanskaffelser straksafskrives uden forholdsmæssig fordeling, og det er op til den købende eller

sælgende koncern selv uafhængigt af modparten at foretage valg herom77.

Efter vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 er der i SEL § 31, stk. 3, 2 pkt. lavet den præcise-

ring, at reglerne omkring forholdsmæssige afskrivninger i forbindelse med delindkomstperiodeopgø-

relser ligeledes gælder straksafskrivninger i relation til AL § 18. Ifølge AL § 18 kan selskaber foreta-

ge straksafskrivninger af udgifter til ombygning og forbedringer på afskrivningsberettigede bygnin-

ger samt installationer. Straksafskrivningerne opgøres bygning for bygning og må ikke overstige 5 %

af afskrivningsgrundlaget for indkomståret før.

Idet hovedprincippet for delårsopgørelser er, at disse skal foretages, som om der var tale om et helt

indkomstår, har opfattelsen tidligere været, at der kunne straksfradrages op til 5 % af afskrivnings-

grundlaget i begge indkomstperioder. Ændringen af i lov nr. 343 af 18. april 2007 medfører, at strak-

safskrivninger ligesom almindelige afskrivninger skal foretages forholdsmæssigt. Af bemærkninger-

ne til loven fremgår det, at der er tale om en præcisering, men på baggrund af ovenstående må det

nok nærmere betegnes som en ændring. I nedenstående figur belyses reglerne via et eksempel. Der

tages udgangspunkt i situationen i figur 6-7, hvor selskab A den 1. juli 2008 køber selskab B. Sel-

skab B har før sambeskatningen været særbeskattet, og begge selskabers indkomstår følger kalender-

året. Til forskel fra figur 6-7 har der i første delindkomstperiode (hvor selskab B er særbeskattet)

været forbedringsudgifter på DKK 200.000 på ejendommen, mens der i anden delindkomstperiode

(hvor der er sambeskatning med selskab A) har været forbedringsudgifter for 500.000.

77 Bemærkninger til L 121 2007 § 1, nr. 16
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Afskrivningsgrundlag 01.01.08
Afskrivningsgrundlag for afskrivningsberettiget ejendom 15.000.000

Aktivering for perioden 01.01.08 til 30.06.08
Forbedringer ejendom 200.000
Straksfradrag ejendom (5 % af 15.000.000) x 6/12 -375.000

Aftivering af forbedringsudgifter i B's særindkomstperiode 0

Aktivering for perioden 01.07.08 til 31.12.08
Forbedringer ejendom 500.000
Straksfradrag ejendom (5 % af 15.000.000) x 6/12 -375.000

Aftivering af forbedringsudgifter i sambeskatningsperioden med selskab A 125.000

Figur 6-12. Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår af figuren, udnyttes straksfradraget ikke fuldt ud i første indkomstperiode, mens der

i anden indkomstperiode skal aktiveres forbedringsudgifter på DKK 125.000. Hvis der i stedet havde

været tale om et normalt indkomstår, ville straksfradraget have været DKK 750.000, hvorved forbed-

ringsudgifterne for indkomståret 2008 på DKK 700.000 kunne være indeholdt heri. Reglerne om

forholdsmæssig fordeling af straksfradrag ved delårsindkomstopgørelser medfører således endnu en

ulempe for selskaberne i forhold til normale indkomstår, idet den skattemæssige indkomst jævnfør

ovenstående eksempel forøges i situationer med delårsopgørelser. Hermed lever disse regler heller

ikke op til skatteministerens målsætning om, at opdelingen af indkomsten i løbet af et indkomstår

ikke skulle føre til, at den samlede skattepligtige indkomst skulle blive væsentlig anderledes, end

hvis der var tale om et almindeligt indkomstår.

Forskelsbehandlingen kunne løses ved, at man tillod overførsel af uudnyttede straksfradrag mellem

delindkomstperioderne, således at de overskydende DKK 175.000 i første delindkomstperiode i

ovenstående eksempel kunne overføres til anden delindkomstperiode og modregnes i de 125.000, der

skal aktives der. Omvendt harmonerer reglerne godt med princippet om, at opgørelsen af delårsopgø-

relsen skal foretages efter de samme principper som en ved indkomstopgørelse for et helt indkomst-

år, da det efter afskrivningsloven ikke er muligt, at overføre straksfradrag fra indkomstår til ind-

komstår.

I tilfælde hvor koncernskiftet medfører, at det solgte selskab skal afslutte indkomståret ved koncern-

etableringen samt ved køb af nystiftede selskaber, kan straksafskrivningerne foretages uden be-

grænsningen om forholdsmæssig fordeling jævnfør reglerne i henholdsvis SEL § 10, stk. 5 og SEL §

31, stk. 3.
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6.2.3 Acontoskat og restskat ved ind- og udtræden af sambeskatning

Indbetaling af acontoskat foretages som belyst i afsnit 4.2.2 den 20. marts og den 20. november. Hvis

et selskab i løbet af et indkomstår ind- eller udtræder af en sambeskatning, skal man være opmærk-

som på, hvordan fordelingen af de indbetalte acontoskatter foretages, da disse ikke automatisk forde-

les ud på delindkomstperioderne. Det fremgår af SEL § 29 B, stk. 2, at acontoskatter for selskaber,

der er sambeskattede ved indkomstårets udløb, medregnes fuldt ud i sambeskatningsindkomsten.

Dette betyder, at acontoskat som er indbetalt, inden selskabet indgik i sambeskatningen, dermed også

indgår i sambeskatningsindkomsten. Konsekvensen heraf er, at selskabet dermed ikke har indbetalt

noget acontoskat for delindkomstperioden, der ligger forud for sambeskatningen. Problemstillingen

opstår primært i situationer, hvor et selskab før sambeskatningen har været særbeskattet, og dermed

selv har skullet indbetale acontoskatter samt i situationer, hvor der handles en hel koncern, da acon-

toskatterne for disse selskaber før handlen er indbetalt af administrationsselskabet i den tidligere

sambeskatning.

Situationen kan illustreres ved hjælp af figur 6-2, hvor selskab B indgår i en koncern med selskab A

den 1/5 2008. Selskab B’s acontoskattebetalinger for 2008 er foretaget den 20/11 2007 og den 20/3

2008, men da der sker koncernetablering med selskab A den 1/5 2008, vil acontoskattebetalingerne

indgå i sambeskatningsindkomsten med selskab A for 2008. Således vil der ikke blive modregnet

acontoskat i selskab B’s særindkomstperiode fra 1/7 2007 frem til 1/5 2008, hvilket medfører, at der

udløses restskat med tilhørende restskattetillæg. For imødegåelse af problemstillingen er der i lov nr.

343 af 18. april 2007 tilføjet en bestemmelse i SEL § 29 B stk. 2, 2-5 pkt. om, at selskaberne har mu-

lighed for at anmode om omkontering af betalte acontoskatter forinden sambeskatningen således, at

disse i stedet modregnes i skatter for perioden før sambeskatningen. Bestemmelsen gælder kun i til-

fælde, hvor en hel koncern etablerer en ny koncernforbindelse samt i situationer, hvor et selskab går

fra at være særbeskattet til at være sambeskattet. Der er endvidere krav om, at anmodningen skal

indsendes til skattemyndighederne senest tre måneder efter koncernetableringen, og omkonteringen

kan kun ske af det fulde indbetalte acontoskattebeløb. Der kan således ikke foretages periodisering,

så noget af acontoskatten kan adresseres til særbeskatningen og noget til sambeskatningen.

I situationen fra figur 6-2 vil den fulde overførsel af selskab B’s acontoskattebetalinger til særbeskat-

ningsperioden ikke være noget problem, da der i sambeskatningen skal foretages en acontoskattebe-

taling den 20/11 2008. Hvis selskaberne derimod begge havde haft indkomstår som fulgte kalender-

året, og overtagelsen var sket efter 20/11 2008, ville der i sambeskatningen ikke være mulighed for at

lave en ekstra korrigeret acontoskattebetaling, som tog højde for selskab B’s indkomst i sambeskat-
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ningsperioden. Det ville formodentlig føre til en restskat med tilhørende restskattetillæg i sambeskat-

ningen, mens acontoskattebetalingen i særbeskatningen ville indebære en overskydende skat. Pro-

blemstillingen ville blive endnu større, hvis selskabernes indkomstårsafslutning f.eks. var 28/2, idet

dette ville føre til en manglende acontoskattebetaling for selskab B på op til over tre måneder.

Hvis selskab B i ovenstående situation før koncernetableringen med selskab A havde indgået i en

anden sambeskatning, og acontoskatten jævnfør afsnit 4.2.2 dermed var indbetalt som en pulje for

hele sambeskatningen, er der ikke mulighed for omkontering. Problemstillingen vil endvidere også

opstå, hvis et selskab går fra sambeskatning til særbeskatning. Skatteministeren har allerede i forbin-

delse med behandlingen af L 121 2005 bekendt, at overførsel af acontoskatter ikke er mulig, da ind-

betalingen alene registreres på administrationsselskabet78. Da der i L 110 2007 ikke er sket ændringer

heraf, må det formodes, at skatteministeren ikke anser ovenstående som et større problem, og han har

endvidere i bemærkningerne til loven ydret, at administrationsselskabet i den sælgende koncern

imidlertid har væsentligt bedre muligheder for at tage højde for placeringen af acontoskatten i sådan-

ne situationer79.

I tilfælde som i afsnit 6.1.3 hvor selskab B overtages af selskab A, der har påbegyndt et indkomstår,

som selskab B endnu ikke er nået til, og derfor starter dette samme dato som koncernetableringen, vil

den acontoskat, der betales den 20/11 2008, stadig vedrøre det særbeskattede afkortede indkomstår

2008. Hvis selskab B før koncernetableringen med selskab A havde indgået i en anden sambeskat-

ning, skulle acontoskattebetalingen den 20/11 2008 være sket til administrationsselskabet i den tidli-

gere sambeskatning80.

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at tilføjelserne til SEL § 29, stk. 2 ikke fuldt ud lø-

ser alle de problemstillinger omkring acontoskattebetalinger, som selskaber kan komme ud for i for-

bindelse med ind og udtræden af en sambeskatningskreds midt i et indkomstår. Det er forfatterens

holdning, at der burde arbejdes på at løse problemstillingen, da restskattetillæggene i nogle situatio-

ner kan blive betragtelige beløb. Løsningen kunne bestå i, at der blev åbnet mulighed for periodise-

ring af acontoskattebetalinger indbetalt under særbeskatning i tilfælde, hvor det særbeskattede sel-

skab midt i et indkomstår indgår i en sambeskatning. Endvidere kunne acontoskatteblanketterne ænd-

res således, at fordelingen af sambeskatningsacontoskatten skulle angives.

78 L 121 2005, bilag 16, Skatteministerens svar til Ernst og Young
79 L 110 2007, Bemærkninger til § 1 nr. 14
80 L 110 2007, bilag 10, Skatteministeren svar til FSR, side 6
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Som det fremgår af afsnit 4.3 hæfter selskaberne i sambeskatningen selv for skatten. Dette gælder

således også restskat. Hvis et selskab udtræder af en sambeskatning midt i et indkomstår, hæfter sel-

skabet stadig for den restskat og restskattetillæg, der er udestående fra sambeskatningen. Restskatten

og restskattetillægget skal, ligesom da selskabet stadig indgik i sambeskatningen, betales til admini-

strationsselskabet på forfaldstidspunktet. Fordelingen restskattetillæggene i sambeskatningen ændres

ikke på grund af et selskab udtræder, da selskabet jævnfør afsnit 4.2.2 i en sådan situation bare med-

går i beregningen af fordelingen med indkomsten for den delindkomstindkomstperiode, som selska-

bet har indgået i sambeskatningen. Ligeledes afregnes overskydende skat via administrationsselska-

bet.

6.2.4 Rentefradragsbegrænsningsreglerne når der ikke har været koncernforbindelse hele ind-

komståret

Hvis køb og salg af selskaber foretages i løbet af et indkomstår, således at der skal udarbejdes del-

årsopgørelser, er der særlige regler for, hvordan nettofinansieringsaktiver, skatteloftsaktiver og EBIT

skal indgå i sambeskatningskredsens beregninger af rentefradragsbegrænsning.

Ved beregningen af renteloftsbegrænsningen skal selskaber, der ikke har indgået i sambeskatningen

hele indkomståret jævnfør SEL § 11 stk. 8, 4 pkt., kun medregne aktiver ved udløbet af sambeskat-

ningsperioden i forhold til, hvor stor en del af et kalenderår at delindkomstperioden udgør. Bestem-

melsen skal ligeledes fortolkes sådan, at aktivmassen forøges forholdsmæssigt, hvis selskabets ind-

komstdelperiode udgør mere end 12 måneder81. Hvis derimod indkomståret sluttes i forbindelse med

en koncernetablering, på grund af at administrationsselskabet befinder sig i et indkomstår, som det

handlede selskab endnu ikke er nået til, skal der derimod ikke foretages forholdsmæssig opgørelse af

aktiverne, idet der i denne situation kun er en indkomstperiode82. Nettofinansieringsudgifter skal

ligeledes kun indgå for den periode, hvor sambeskatningen har eksisteret. Der er krav om at nettofi-

nansieringsudgifterne periodiseres således at alle udgifter, der vedrører sambeskatningsperioden,

også medregnes i opgørelsen af renteloftsbegrænsningen83.

I nedenstående eksempel er der taget udgangspunkt i situationen fra figur 6-2 modificeret således, at

selskab C overtages af koncern A, som består af selskab A og selskab B. Selskabs C’s indkomstperi-

ode for indkomståret 2008 er på grund af omlægningen af selskabets indkomstår således på 18 må-

81 Skatteministerens kommentarer til henvendelser fra FSR af 14. marts 2008 vedrørende lov nr. 540 af 6. juni 2007 (L
213), side 17
82 Skatteministerens kommentarer til henvendelser fra FSR af 14. marts 2008 vedrørende lov nr. 540 af 6. juni 2007 (L
213), side 17
83 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 2008, side 58



Obligatorisk national sambeskatning

74

neder. Det forudsættes, at koncernen ikke er rentefradragsbegrænset efter reglerne om tynd kapitali-

sering.

2008, skattemæssigeværdier, mio. kr. Selskab A Selskab B Selskab C I alt
Aktiver 31/12 2008 86,6 88,6 60,7 235,9
Forholdsmæssig fordeling af aktiver 60,7 x 8/12 40,5
Aktiver 31/12 2008 til brug for beregning 86,6 88,6 40,5 215,7
Nettofinansieringsudgifter 1/5 til 31/12 2008 3,6
Nettofinansieringsudgifter 31/12 2008 13,8 4,9 3,6 22,3

Begrænsning efter renteloftsreglen
Renteloft 7% af aktivernes skattemæssige værdi 6,1 6,2 2,8 15,1
Renteloftfradragsbegrænsning 22,3 - 20,6 1,7
Forskel renteloft og nettofinansieringsudgifter 7,7 0,0 0,8 8,5
Fordeling af renteloftfradragsbegrænsning 1,5 0,0 0,2 1,7

Figur 6-13. Kilde: Egen tilvirkning

Selskab C’s indkomstår er fordelt med 10 måneder, hvor selskabet er særbeskattet og 8 måneder,

hvor det indgår i sambeskatningen. Hvis selskabet under særbeskatningen skulle renteloftsbegrænses,

skulle beregningen således have været foretaget med 10/12 af aktivernes skattemæssige værdi den

30/4 2008. I forlængelse af den i afsnit 5.3.1 omtalte bestemmelse i SEL § 11, stk. 5 og 6 skal det

ligeledes nævnes, at anskaffelsessummer for nystiftede selskaber ikke kan tillægges summen hos

administrationsselskabet. Dette gælder uanset om aktierne er erhvervet uden for koncernen.

Hverken af lovteksten omkring EBIT-reglen eller bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, hvor-

dan opgørelsen af EBIT skal foretages i situationer, hvor der ikke har været koncernforbindelse hele

indkomståret. Skatteministeren har i forbindelse med behandlingen af lovforslaget udtalt omkring

ikrafttrædelsen den 1. juni 2007, at der ikke er taget stilling til, hvordan dette skal foretages. Det er

dog ministerens holdning, at der ikke skulle foretages delårsopgørelse den 1/7 2007 alene på grund af

ikrafttrædelsen af reglerne, hvorfor EBIT dermed kan opgøres forholdsmæssigt84. Idet skatteministe-

ren har udtalt, at opgørelsen kan og ikke skal foretages ud fra forholdsmæssig fordeling, må det såle-

des også være muligt, at opgøre EBIT efter en egentlig periodeopgørelse85. Da der er valgfrihed mel-

lem hvilken fordelingsmetode, der skal anvendes, bør det altid undersøges hvilken metode, som fører

til mindst fradragsbegrænsning. Fordelen, der kan opnås ud fra valg af fordelingsmetode, bliver

størst, hvis resultatet i det handlede selskab svinger meget over indkomståret. I modsætning til be-

regningen af EBIT er der krav om, at nettofinansieringsomkostningerne periodiseres som beskrevet

ved beregningen renteloftsreglen ovenfor.

84 Skatteministerens kommentarer til henvendelse fra FSR af 14. marts 2008 vedrørende lov nr. 540 af 6. juni 2007
85 Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 2008, side 56
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Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i samme situation som figur 6-13. Beregningen er fore-

taget med en periodiseret EBIT. Det forudsættes, at koncernen ikke er rentefradragsbegrænset efter

reglerne om tynd kapitalisering eller renteloftsreglen.

2008, mio. kr. Selskab A Selskab B Selskab C I alt

Resultatposter
EBIT indkomst 1/7 2007 til 30/4 2008 4,7
EBIT indkomst 1/5 2008 til 31/12 2008 27,5
EBIT indkomst 31/12 2008 14,9 -10,3 32,2 36,8
Nettofinansieringsudgifter 1/5 til 31/12 2008 8,9
Nettofinansieringsudgifter 31/12 2008 13,8 4,9 8,9 27,6

Begrænsning efter EBIT-reglen med periodesering
Periodeseret EBIT 14,9 -10,3 27,5 32,1
Maksimum for nettofinansieringsudgifterne (80 % af EBIT) 25,7
Beskæring af rentefradrag 27,6 - 25,7 1,9
Fordeling af rentefradragsbeskæring 1,0 0,3 0,6 1,9

Fremførselsberettiget rentefradragsbeskæring 1,9

Figur 6-14-1. Kilde: Egen tilvirkning

For sammenligning er der i nedenstående figur lavet tilsvarende beregning, hvor EBIT er fordelt for-

holdsmæssigt.

Begrænsning efter EBIT-reglen ved forholdsmæssig fordeling Selskab A Selskab B Selskab C I alt
Forholdsmæssig fordeling af EBIT - selskab C: 32,2 x 8/12 14,9 -10,3 21,5 26,1
Maksimum for nettofinansieringsudgifterne (80 % af EBIT) 20,9
Beskæring af rentefradrag 26,1 - 20,9 5,2
Fordeling af rentefradragsbeskæring 2,6 0,9 1,7 5,2

Fremførselsberettiget rentefradragsbeskæring 5,2

Figur 6-14-2. Kilde: Egen tilvirkning

Som det kan ses af ovenstående figurer, bliver rentefradragsbegrænsningen 1,9 mio. ved periodise-

ring af EBIT, mens den ved forholdsmæssig fordeling bliver 5,2 mio. kr. Dette bekræfter, at det godt

kan betale sig at være opmærksom på hvilket metode, der er mest fordelagtig, når man står i en situa-

tion med et køb eller salg af et selskab.

Som belyst i afsnit 5.3.2 kan beskårne finansieringsudgifter efter EBIT reglen fremføres samlet for

de sambeskattede selskaber hos administrationsselskabet. Bestemmelsen anses som et forsøg på at

minimere de administrative byrder, som rentefradragsbegrænsningsreglerne er for specielt sambe-

skattede selskaber. Imidlertid medfører bestemmelsen en problemstilling ved frasalg af et af kildesel-

skaberne til den fremførte finansieringsudgiftssum, da det ikke er bestemt om - og i så fald hvordan -

det frasolgte selskab skal kompenseres for de finansieringsudgifter, som på grund af frasalget ikke
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kan udnyttes af selskabet. Hvis ikke selskabet i forbindelse med frasalget bliver kompenseret for de

fremførte finansieringsudgifter, vil dette være til skade for eventuelle mindretalsaktionærer. Skatte-

ministeren har i svar til Dansk Industri præciseret, at der ved frasalg af et kildeselskab ikke skal ske

overførsel af de beskårne finansieringsudgifter, som kan henføres til dette86. De fremførte finansie-

ringsudgifter skal derimod forblive i administrationsselskabets sambeskatning og fradrages der. Det

er dog muligt for administrationsselskabet at kompensere for de ”mistede” finansieringsudgifter ved

at yde et skattefrit tilskud jævnfør afsnit 5.3.1 i forbindelse med sambeskatningens ophør, men dog

mens der stadig er koncernforbindelse. Endelig har selskaberne også mulighed for at lade den skat-

temæssige værdi af finansieringsudgifterne indgå i prisfastsættelsen af selskabet.

Med indførelsen af de nye renteloftsbestemmelser er der ingen tvivl om, at de i forvejen komplicere-

de danske sambeskatnings regler er blevet endnu mere komplicerede. Dette gælder både i situationer,

hvor der ikke sker køb og salg af selskaber ind og ud af en koncern, men specielt når dette er tilfæl-

det. Den større kompleksitet medfører, at byrden ved sambeskatningen for specielt administrations-

selskaberne ligeledes bliver væsentlig større, da det overordnet ofte er dette i samarbejde med dets

rådgivere, der skal stå for beregningen af rentefradragsbegrænsningen i koncernen. De nye regler har

også medført, at der i en koncern med opkøbsplaner er blevet tilføjet endnu en dimension til denne

proces, idet der i ved fremskaffelse af finansieringen hertil også skal tages højde for, at de værste

uhensigtsmæssigheder ved rentefradragsbegrænsningsreglerne skal undgås.

6.3 Delkonklusion

Tilkøbte selskaber skal tilrette deres indkomstår efter administrationsselskabet i den købende kon-

cern. Tilretningen afhænger af hvilke indkomstår selskaberne befinder sig i og kan enten ske ved, at

datterselskabet afslutter, forlænger eller forkorter indkomståret. Ved køb af et nystiftet selskab skal

dette først inddrages i sambeskatningen i det indkomstår, som er selskabets første. Hvis det af admi-

nistrationsmæssige årsager er nemmere, at administrationsselskabet tilpasser sit indkomstår efter

datterselskabernes, kan der gives tilladelse hertil.

Hvis en koncernforbindelse midt i et indkomstår ændres grundet køb eller salg af et selskab, skal

selskabet udarbejde delårsopgørelse pr. skæringsdatoen. Hovedprincippet for udarbejdelse af delårs-

opgørelser er, at disse skal udarbejdes som om, der var tale om et helt indkomstår efter almindelige

periodiseringsprincipper. De skattemæssige valg, der er foretaget ved første delindkomstperiode, er

ligeledes gældende for anden indkomstperiode. Skattemæssige afskrivninger kan ved delårsopgørel-

86 Skatteministerens svar til Dansk Industri, Bilag 21, L 213 2007
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ser maksimalt foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et helt kalenderår,

hvorved der ikke fuldt ud opnås de samme afskrivninger som ved et helt indkomstår. Endvidere er

det vurderet, at disse regler også gælder ved afskrivninger på driftsmidler, der er erhvervet efter kon-

cernetableringen på trods af, at der ikke er afskrevet herpå i første delindkomstperiode. Ved afhæn-

delse af driftsmidler efter en koncernetablering skal salgssummen efter de almindelige regler trækkes

fra driftsmiddelsaldoen, og den nye driftsmiddelsaldo udgør herefter afskrivningsgrundlaget i anden

indkomstperiode. Ved negative driftsmiddelsaldi sidestilles en delindkomstperiode med et helt ind-

komstår, og saldiene skal derfor senest indtægtsføres i indkomstperioden efter. Småanskaffelser be-

handles ved delindkomstperioder efter de almindelige regler, hvorimod straksfradrag ved tilgange på

ejendomme kun kan foretages forholdsmæssigt efter, hvor stor en del delindkomstperioden udgør af

et helt indkomstår.

Acontoskatter for selskaber, der er sambeskattede ved indkomstårets udløb, medregnes fuldt ud i

sambeskatningsindkomsten, hvorved acontoskat indbetalt i første delindkomstperiode inden etable-

ring af koncernforbindelsen således også indgår i sambeskatningsindkomsten. Dette får den konse-

kvens, at der ikke er indbetalt noget acontoskat for delindkomstperioden, som ligger forud for sam-

beskatningen. I situationer, hvor en hel koncern etablerer en ny koncernforbindelse, samt hvor et

selskab går fra at være særbeskattet til at være sambeskattet, er det dog muligt at anmode om omkon-

tering, således at acontoskatterne i stedet modregnes i skatter for delindkomstperioden før sambe-

skatningen. Omkontering er derimod ikke mulig, hvor et selskab går fra en sambeskatning til en an-

den eller fra sambeskatning til særbeskatning, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt. Restskatter

og restskattetillæg afregnes i forhold til, hvorvidt der har været sambeskatning eller ej i det ind-

komstår, som afregningen vedrører.

Ved beregningen af renteloftsbegrænsningen skal selskaber, der ikke har indgået i sambeskatningen

hele indkomståret, kun medregne aktiver ved udløbet af sambeskatningsperioden i forhold til, hvor

stor en del af et kalenderår at delindkomstperioden udgør. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor

det handlede selskab afslutter regnskabsåret ved koncernetableringen. Ved EBIT-reglen er det der-

imod ikke fastsat, hvorvidt EBIT skal opgøres periodiseret eller forholdsmæssigt ved rentefradrags-

begrænsning. Det anbefales således, at den mest fordelagtige metode vælges. Nettofinansierings-

udgifter skal ved begge opgørelser indgå periodiseret. Det er kun fradragsbegrænsede nettofinansie-

ringsudgifter efter EBIT-reglen, der kan fremføres, hvilket foretages af administrationsselskabet.

Ikke udnyttede fremførselsberettigede finansieringsudgifter kan ved handel af et datterselskab kom-

penseres ved tilskud inden for sambeskatningen eller som en del af handelsaftalen.
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7. Konklusion

Selskaber, foreninger mv., der er hjemmehørende i Danmark, er omfattet af reglerne om obligatorisk

national sambeskatning, hvis de indgår i en koncern. Definitionen af en koncern er inspireret af ÅRL,

og som hovedregel defineres en koncern som et moderselskab og et datterselskab, hvor moderselska-

bet har den bestemmende indflydelse i datterselskabet. Hvis der aflægges regnskab efter IFRS, er det

koncerndefinitionen heri, der har forrang. Sambeskatningskredsen udgøres overordnet set af kon-

cernforbundne selskaber eller faste driftssteder beliggende i Danmark. Sidestillede selskaber ejet af

fysiske personer er ikke omfattet af sambeskatning. Derimod skal sidestillede selskaber ejet af fonde

sambeskattes, dog uden at fonden indgår.

I alle sambeskatningskredse udpeges et administrationsselskab, der som hovedregel er det øverste

selskab i koncernen. Hvis koncernens sammensætning gør, at der kun indgår sideordnede selskaber i

sambeskatningen, skal et af disse vælges. Administrationsselskabets primære opgave er at være kon-

cernens forbindelse til SKAT og er endvidere pligtig til at indgive oplysninger til SKAT om kon-

cernsammensætningen. Administrationsselskabet forestår ligeledes alle transaktioner med SKAT.

Der skal foretages fuld fordeling af skat, renter samt tillæg indenfor sambeskatningskredsen, hvilket

også betyder, at der skal afholdes sambeskatningsbidrag for modregning af et andet selskabs under-

skud. Opgaven som administrationsselskab kan i nogle koncerner kræve ikke uvæsentlige ressourcer.

Retningslinjerne for sambeskatningen kan med fordel aftales via en sambeskatningsaftale. Hvert en-

kelt selskab i sambeskatningen hæfter kun for den del af skattebeløbene, som vedrører det enkelte

selskab. Det kan dog tyde på, at administrationselselskabet i visse situationer har en risiko for at

komme til at hæfte for et andet selskabs gæld.

Sambeskatningsindkomsten består af summen af de enkelte selskabers skattepligtige indkomst på

trods af, at der ikke er 100 % ejerskab af koncernen og opgøres efter skattelovgivningens almindelige

regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber. Modregning af underskud foreta-

ges således, at egne underskud modregnes før, der kan ske modregning af øvrige selskabers under-

skud. Hvis sambeskatningsindkomsten er positiv, fordeles denne forholdsmæssigt mellem de over-

skudsgivende selskaber, og hvis den er negativ, fordeles den forholdsmæssigt mellem de under-

skudsgivende selskaber, der fremfører den til modregning i efterfølgende indkomstperioder. Under-

skud hos faste driftssteder med hjemsted i Danmark modregnes alene, hvis der ikke er mulighed her-

for i udlandet, og der kan ikke opnås fradrag for samme udgifter både i Danmark og et andet land,

når indtægterne, som udgifterne vedrører, kun beskattes i det andet land. Kildeartsbegrænsede tab er

sambeskatningen uvedkommende og kan kun modregnes i det enkelte selskabs fremtidige tab af
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samme type. Tilskud indenfor en koncern er skattefri. Skattefriheden afhænger dog af nogle krav til

bl.a. sammensætning af koncernen. Det er administrationsselskabet, der selvangiver sambeskatnings-

indkomsten samt en række øvrige oplysninger om underskud, udbytte mv., men på trods heraf skal

der også indsendes selvangivelse for deltagerne i sambeskatningen.

Rentebegrænsningsreglerne opgøres på sambeskatningsniveau. Renteloftsreglerne medfører, at sel-

skaber kun kan fradrage nettofinansieringsudgifter over 20,6 mio. kr. i det omfang, de ikke overstiger

7 % af den skattemæssige værdi af aktiverne. De ikke fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter

kan ikke fremføres. EBIT-reglen begrænser således, at nettofinansieringsudgifter maksimalt må ned-

sætte den skattepligtige indkomst med 80 procent. Begrænsede nettofinansieringsudgifter efter

EBIT-reglen kan fremføres til modregning i senere indkomstår.

Tilkøbte selskaber skal tilrette deres indkomstår efter administrationsselskabet i købende koncern.

Tilretningen afhænger af hvilke indkomstår selskaberne befinder sig i og kan enten ske ved, at dat-

terselskabet afslutter, forlænger eller forkorter indkomståret. Der kan af administrative årsager opnås

tilladelse til at administrationsselskabet i stedet tilpasser sit indkomstår efter datterselskabernes.

Hvis en koncernforbindelse ændres midt i et indkomstår grundet køb eller salg af et selskab, skal

selskabet udarbejde delårsopgørelse pr. skæringsdatoen. Hovedprincippet for udarbejdelse af delårs-

opgørelser er, at det skal foretages som om, det var et helt indkomstår. Indtægter og udgifter skal

således periodiseres. Endvidere er de skattemæssige valg truffet ved første delindkomstperiode også

gældende for anden indkomstperiode. Skattemæssige afskrivninger kan ved delårsopgørelser maksi-

malt foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et helt kalenderår, hvilket

også er vurderet til at gælde for afskrivninger på driftsmidler erhvervet i anden indkomstperiode. De

almindelige regler for afhændelse af driftsmidler, negativ driftsmiddelsaldo samt småanskaffelser

anvendes også ved delindkomstopgørelser. Derimod kan straksfradrag ved tilgange på ejendomme

kun foretages forholdsmæssigt, efter hvor stor en del delindkomstperioden udgør af et helt indkomst-

år.

Acontoskatter for selskaber, der er sambeskattede ved indkomstårets udløb, medregnes fuldt ud i

sambeskatningsindkomsten, hvorved acontoskat indbetalt i en delindkomstperiode før etablering af

koncernforbindelsen også indgår i sambeskatningen. Det er dog muligt at anmode om omkontering,

men ikke i situationer hvor et selskab går fra en sambeskatning til en anden eller fra sambeskatning

til særbeskatning, hvilket vurderes som værende uhensigtsmæssigt. Restskatter og restskattetillæg
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afregnes på trods af koncernbrud stadig til administrationsselskabet, hvis der har været sambeskat-

ning i den indkomstperiode som afregningen vedrører.

Ved beregningen af renteloftsbegrænsningen skal selskaber, der ikke har indgået i sambeskatningen

hele indkomståret, kun medregne aktiver ved udløbet af sambeskatningsperioden i forhold til, hvor

stor en del af et kalenderår delindkomstperioden udgør. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor det

handlede selskab afslutter regnskabsåret ved koncernetableringen. Ved rentefradragsbegrænsning

efter EBIT-reglen er det derimod ikke fastsat, hvorvidt EBIT skal opgøres periodiseret eller for-

holdsmæssigt. Det anbefales således, at den mest fordelagtige metode vælges. Nettofinansierings-

udgifter skal ved begge opgørelser indgå periodiseret. Det er kun fradragsbegrænsede nettofinansie-

ringsudgifter efter EBIT-reglen, der kan fremføres, hvilket foretages af administrationsselskabet.

Ikke udnyttede fremførselsberettigede finansieringsudgifter kan ved handel af et datterselskab kom-

penseres ved tilskud inden for sambeskatningen eller som en del af handelsaftalen.
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9. Bilag

9.1 Bilag 1 – Anvendte forkortelser

 ASL = Aktieselskabsloven  ApSL = Anpartsselskabsloven

 EBL = Ejendomsavancebeskatningslo-

ven

 FSR = Foreningen af statsautoriserede

revisorer

 KGL = kursgevinstloven  LL = Ligningsloven

 Ligningsrådet = skatterådet  SEL = Selskabsskatteloven

 AL = Afskrivningsloven  ÅRL = Årsregnskabsloven

 IFRS = International Financial Report-

ing standards

 IAS = International Accounting stand-

ards

9.2 Bilag 2 – Eksempel på ophævelse af sambeskatning via aktieoverenskomst på grund af om-

strukturering

Selskab 1 Selskab 2

Underliggende

selskab

50 % 50 %

Selskab 1 har via aktieoverenskomst

stemmerettighederne i Underliggende

selskab

Underliggende

selskab

Selskab 1 Selskab 2

Selskab H
50 % 50 %

Selskab 1 har via aktieoverenskomst

stemmerettighederne i Selskab H

Kilde: Egen tilvirkning ud fra figur 1.1 i Sambeskatning 2007/08
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9.3 Bilag 3 – Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2008
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9.4 Bilag 4 – Blanket om ændring af sambeskatningsforhold
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9.5 Bilag 5 – Hjælpeskema til opgørelse af sambeskatningsindkomst


