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Executive Summary 

The objective of this thesis is to analyze the motives and consequences in bill L 173 regarding joint 

and several liabilities. The Bill consist several changes, with the purpose to ensure that multinational 

companies pay full tax in Denmark. One of the changes is a reintroduction of joint and several 

liabilities in jointly taxed companies. This rule is a change in the Danish Corporate Tax Act, and 

does not comply with several other legislations.  

The thesis describes the former and new rules regarding joint and several liabilities in the joint 

taxation of a group of companies. The background and the purpose of the bill are analyzed in order 

to explain if the effect of the bill is fair compared to the consequences in other legislations and for 

other companies. 

The thesis examines how the rules about joint and several liabilities complies with the Danish Com-

panies Act. This examination includes the development of Danish Companies, and the positive 

effects of limited liability. 

The thesis includes an examination on how the joint taxation is to be shown in the financial state-

ments in accordance to the Danish Financial Statements Act and the International Accounting 

Standards. This examination analyzes the problems regarding missing information between a group 

of companies, especially when one of the companies is listed.  

Consequences and problems for minority shareholders and creditors are analyzed regarding to the 

Danish Bankruptcy Act. The analyze shows that the only part that profits from L 173 is SKAT. It 

also shows that there have been no considerations to creditors, shareholders, management or the 

board of directors. A small consideration has been giving to the companies with minority sharehold-

ers as these still have limited liability. The analyze shows that the limited liability only will have a 

theoretical character when the claim exceeds the capital invested. 

This thesis shows that the Danish Corporate Tax Act of 2012 regarding joint taxation will not only 

affect the multinational companies who has been accused of tax fraud in Denmark, but it will also 

have a negative impact on the law-abiding companies who pay their taxes in full. 
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1 Introduktion til problemfeltet 

Den 13. juni 2012 vedtog folketinget lovforslag L 173, der omhandler styrkelse af indsatsen mod 

nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebeta-

linger m.v.1 Lovforslaget omhandler en række ændringer af forskellige skattelove, der har til formål 

at sikre, at især de multinationale selskaber betaler deres retmæssige skat til Danmark.  

Forslaget er blandt andet et resultat af Frank Aaens (Enhedslisten) påstand om, at erhvervslivet ikke 

betaler den skat de skal. Kritikken har medført en stor medieomtale2, hvor emnet er blevet debatte-

ret, og efterfølgende oprettet som et beslutningsforslag (B131)3 af Enhedslisten.  

Forslaget blev fremsat, og herefter behandlet efter folketingets sædvanlige plan, hvori der afgives 

høringssvar mv. Mange interesseorganisationer og store danske virksomheder som Novo A/S, 

Lundbeckfonden, Foreningen for Statsautoriserede Revisorer, Advokatsamfundet med flere, har 

sendt meget kritik til forslaget. På trods af den massive kritik, har folketinget alligevel valgt at ved-

tage lovforslaget.  

Forslaget om solidarisk hæftelse i den nationale sambeskatning er således en lille del af de mange 

initiativer i lovforslag L173. Allerede i forbindelse med vedtagelsen af den obligatoriske nationale 

sambeskatning i 2005 har forslaget været på tale. Først blev forslaget behandlet under lovforslag 

153, hvor Professor Søren Friis Hansen afgav sin kritik til forslaget. Arbejdet med lovforslaget blev 

imidlertid afbrudt i forbindelse med at der blev udskrevet valg. Efter valget blev forslaget dog gen-

fremsat under lovforslag 121, og noget af Søren Friis Hansens kritik blev taget til følge, hvorfor 

forslaget om solidarisk hæftelse blev fjernet.4 

Siden 2005 er en del skattelove blevet ændret, og folketinget mente derfor i 2012 at det var på tide at 

indføre den solidariske hæftelse i sambeskatningen. På trods af den massive kritik, valgte folketinget 

at vedtage forslaget med kun få rettelser af forståelsesmæssig karakter. 

Vedtagelsen af loven har medført en række konsekvenser for både de små danske samt de store 

multinationale virksomheder. 

                                                   
1 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 1. 
2 Jf. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/04/10/154950.htm 
3 Jf. Beslutningsforslag B 131 som fremsat, FT 2010/11, s. 1 ff. 
4 Jf. http://www.skm.dk/love/lovforslag/tidligere-aar/2004-05/l121/ 
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1.2 Problemformulering 

På baggrund af vedtagelsen af lovforslag 173 er det fundet interessant at undersøge, hvilke konse-

kvenser bestemmelserne for solidarisk hæftelse har fået for erhvervslivet. Det synes endvidere inte-

ressant at undersøge formålet med lovforslaget, samt herunder vurdere rimeligheden af de konse-

kvenser forslaget medfører, i forhold til de problemer bestemmelserne løser for SKAT´s inddrivelse. 

Afhandlingen har til formål at give et indblik i og en forståelse for de nye bestemmelser vedrørende 

solidarisk hæftelse, som trådte i kraft ved lov nr. 591 af 18. juni 2012.  

For at opnå indblik i og en forståelse for reglerne om solidarisk hæftelse, er der opstillet følgende 

problemformulering: 

 

Hvilke konsekvenser medfører indførelsen af solidarisk hæftelse i forbindelse med national  

sambeskatning? 

 

Til besvarelsen af denne problemformulering findes det relevant at opstille en række underspørgs-

mål, der skal bidrage til den overordnede besvarelse, således at alle væsentlige delelementer bliver 

inkluderet i opgaven. 

 Hvordan har sambeskatningen og hæftelsen mellem selskaberne udviklet sig gennem tiden, 

og hvordan er hæftelsesreglerne før og efter vedtagelsen af L173? 

 Hvad er baggrunden for ændringen af hæftelsesreglerne, og hvilken effekt forventes efter lo-

vens indførsel? 

 Hvilken betydning har forslaget for udviklingen i de selskabsretlige regler i Danmark. 

 Hvilken effekt har lovforslaget haft for erhvervslivet i Danmark? 

 Hvilken betydning har forslaget for kreditorer og minoritetsaktionærer ved en evt. opløsning 

af selskabet? 

 Hvilken betydning har forslaget for aflæggelse af årsregnskaber? 
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1.3 Afgrænsning 

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende kandidatafhandling, er det nødvendigt at foretage en 

række afgrænsninger for at sikre at specialet ikke bliver for omfangsrigt, samt at arbejdet ikke bliver 

overfladisk.5 

Afhandlingen vil være begrænset til kun at omhandle kapitalselskaber efter SEL §§ 1 og 2. Som 

følge af dette vil personer, fonde og foreninger, dødsboer og virksomheder omfattet af virksomheds-

skatteloven, derfor ikke blive gennemgået. 

Afhandlingen vil være begrænset til kun at omhandle national sambeskatning. Reglerne om interna-

tional sambeskatning vil derfor ikke være genstand for analysen, men vil kun blive brugt som refe-

rence, hvor dette er relevant for forståelsen. 

Lovforslaget L173 behandlede syv punkter i styrkelsen af indsatsen mod nulskatteselskaber. Det er 

alene punktet omkring solidarisk hæftelse der vil blive behandlet og analyseret i denne afhandling. 

De øvrige punkter vil alene blive berørt på et overordnet niveau, hvor dette er relevant for forståel-

sen af emnet og formålet med lovgivningen. 

Set i relation til fremmed ret, har jeg valgt at afgrænse afhandlingen til den danske lovgivning. 

Problemstillinger i forhold til EU-ret, og øvrige landes bestemmelser, er derfor ikke et bærende 

element i opgaven, men vil alene blive anvendt overordnet i perspektiveringen. 

Eftersom afhandlingens hovedproblemstilling fokuserer på fortolkning af gældende ret vil det være 

den juridiske metode der bliver anvendt. Afhandlingen vil derfor kun inddrage politiske aspekter i 

det omfang dette synes relevant, for at fremhæve forståelsen af emnet. 

Data til afhandlingen er indsamlet løbende gennem 2014. Der vil ikke blive medtaget ny data efter 

den 1. december 2014. 

  

                                                   
5 Jf. Thomas Riis m.fl.: Skriftlig Jura – Den juridiske fremstilling, 1. udg., 2013, s. 190. 
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1.4 Lovforklaring 

Afhandlingen tager udgangspunkt i de danske love. Følgende forkortelser vil blive anvendt af lovbe-

tegnelser og vejledninger m.v. Såfremt den henviste paragraf ikke er gældende ret på afleverings-

tidspunktet, vil henvisningen være til den historiske udgave. 

ABL  - Aktieavancebeskatningsloven 

DBO - Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

GBL  - Gældsbrevsloven 

GRL  - Grundloven 

IAS  - International Accounting Standards 

IFRS  - International Financial Reporting Standards 

KGL  - Kursgevinstloven 

KL  - Konkursloven 

KSEL  - Selskabsloven 

KSL  - Kildeskatteloven 

KSKL  - Konkursskatteloven 

LL  - Ligningsloven 

RPL  - Retsplejeloven 

SEL  - Selskabsskatteloven 

SL - Statsskatteloven 

ÅRL  - Årsregnskabsloven 

 

1.5 Juridisk metode 

Kandidatafhandlingen er udarbejdet med udgangspunkt i en almindelig retsdogmatisk metode, hvor 

det overordnede formål er at beskrive gældende ret.6 Den retsdogmatiske metode bygger på kritisk 

retspositivisme, hvor man kan anskue retssystemet dels som en retsorden, dels som forskellige 

retlige praksisser, og er således den mest anvendte i skandinavisk retsrealistisk forskning.7 Metoden 

fokuserer på at identificere og finde relevante retskilder, der ved brug af fortolkning og argumentati-

on skal beskrive den gældende ret.8  

                                                   
6 Jf. Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, 2. udg., 2014, s. 40. 
7 Jf. Thomas Riis m.fl.: Skriftlig Jura – Den juridiske fremstilling, 1. udg., 2013, s. 278 
8 Jf. Thomas Riis m.fl.: Skriftlig Jura – Den juridiske fremstilling, 1. udg., 2013, s. 280 
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Afhandlingen vil hovedsageligt bygge på lovgivningen i selskabsskatteloven og kildeskatteloven, 

som udtrykker de gældende regler for solidarisk hæftelse i sambeskatningen. 

I forbindelse med redegørelse og analyse af gældende ret, er forarbejderne i L173 blevet anvendt 

som subjektivt fortolkningsgrundlag. 

Afhandlingen involverer løbende øvrige danske love, med hensigt på at forklare og analysere de 

forskelle eller ligheder der opstår. 

Analysen vil endvidere benytte sig af eksisterende litteratur der findes på området, med henblik på at 

danne et overblik over lovgivningen, og at undersøge, hvorvidt der er enighed omkring fortolknin-

gen af gældende ret. 

I det omfang det ikke er muligt at redegøre for lovgivningen ud fra de nævnte kilder, vil fortolknin-

gen blive baseret på afgørelser, der kan relateres til emnet.  

Antallet af domme der kan relateres til solidarisk hæftelse i sambeskatningen er yderst begrænset. 

Afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i andre afgørelser, hvor der vurderes at ligge et kompara-

tivt grundlag, der kan sidestilles med fortolkningen af ordlyden i lovgivningen.  

Afhandlingen vil i nogen grad forsøge at opnå forståelse for baggrunden og formålet med lovgivnin-

gen. I det omfang der redegøres for argumentationen bag lovforslagets formål, vil dette blive analy-

seret med en professionel skepsis. De for opgaven relevante argumenter i forarbejderne vil blive 

efterprøvet i analysen.  

Da analysen bygger på et lovforslag, hvorom der er stor politisk uenighed i folketinget, vil politiske 

holdningsspørgsmål ikke kunne undgås i vurderingen af, hvorvidt lovens konsekvenser er rimelige i 

forhold til lovens ønskede formål. I forhold til opgavens juridiske formål, vil politiske diskussioner 

dog holdes på et minimum, således at forfatterens politiske ståsted ikke er af afgørende betydning 

for afhandlingen. 
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1.6 Disposition for opgaven 

Afhandlingen er opdelt i nedenstående kapitler. Afhandlingen indledes med dette indledningsafsnit, 

der har til formål at forklare, hvordan problemet vil blive undersøgt og besvaret. Herefter vil der i 

kapitel 2-3 være en generel beskrivelse af gældende ret med henblik på at give et grundlæggende 

overblik over opgavens problemstilling. Problemstillingen vil efterfølgende blive besvaret i kapitler-

ne 4-8, hvor der vil blive analyseret og fortolket på gældende ret. Kapitel 9 indeholder en konklusi-

on, hvor afhandlingens resultater bliver opsummeret, og hovedproblemstillingen bliver besvaret. 

Kapitel 10 omhandler en perspektivering til andre mulige problemstillinger i forbindelse med vedta-

gelsen af lovforslag L 173.   

 

1. Indledning

2. 

Skattelovgivningen 

historisk

3. Beskrivelse af 

hæftelsesformer

4. Udviklingen i 

hæftelsesreglerne i 

sambeskatningen

5. Baggrunden for 

L173

6. Hæftelse ved 

ophør i 

sambeskatningen

7. Den 

regnskabsmæssige 

behandling af 

hæftelsen

8. Øvrige 

samfundsmæssige 

konsekvenser

9. Konklusion

10. 

Perspektivering

 

Figur 1: Disposition over opgaven. Egen tilvirkning 
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Kapitel 2 - Skattelovgivningen historisk 

Dette kapitel vil have fokus på, at beskrive skattelovgivningens historie, med henblik på at skabe et 

overblik over emnet, og udviklingens betydning igennem årene. 

Skattelovgivningen i Danmark er først og fremmest reguleret i Grundlovens §43 (opr. §51 i 1849)9 

som følger: 

”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov” 

GRL § 43 giver ingen indikationer om hvad, hvordan og hvor meget der skal betales i skat. Be-

stemmelsen forklarer derimod at det alene er folketinget som den lovgivende magt, der kan bestem-

me hvad der skal betales i skat. Skattelovgivningen blev ikke vedtaget før år 1903, da indkomstbe-

skatningen blev vedtaget efter et politisk skifte, hvor venstre kom til magten.10  

Skatteloven kender vi i dag fortsat under navnet Statsskatteloven, og bliver fortsat brugt som den 

grundlæggende skattelov. Hvis man tager udgangspunkt i juridisk metode, er det således fortsat 

statsskattelovens §§ 4-6 der udgør ”lex superior” i dansk skattelovgivning. Dertil er der kommet 

mange flere skattelove der i dag udgør ”lex specialis” herunder selskabsskatteloven, kildeskattelo-

ven og mange flere der blandt andet indeholder reglerne om national sambeskatning og solidarisk 

hæftelse. 

2.1 Sambeskatningen 

Sambeskatning har i praksis eksisteret siden 1903, ved indførslen af indkomstbeskatningen. Ind-

komstbeskatningen blev lovfæstet ved statsskattelovens §§ 4-6, som gældende for både fysiske og 

juridiske personer. Statsskatteloven har på dette tidspunkt ikke nogen detailregler når det kommer til 

sambeskatning.11 

Detailregler om sambeskatning blev dog ikke indført før 1960, hvor frivillig sambeskatning blev 

lovfæstet. Den frivillige sambeskatning bundede i et ønske om at man kunne behandle alle koncer-

ner ens, uanset hvordan de var organiseret. Derved kunne man lette administrationsarbejdet og 

ensrette procedurerne for beskatningen.  

                                                   
9 Jf. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-

junigrundloven/#indhold5 
10 Jf. Aage Michelsen m.fl.: Lærebog om indkomstskat, 15. udg., 2013, s. 53 
11 Jf. Den juridiske vejledning 2014-2 - C.D.3.1.1 
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Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev reglerne for sambeskatning ændret væsentligt i forhold til tidli-

gere. Her blev sambeskatningen mellem koncernforbundne danske selskaber, koncernforbundne 

udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark gjort obligatorisk. Denne 

sambeskatning kaldes obligatorisk eller tvungen national sambeskatning.  

Ordlyden af ”tvungen” sambeskatning har umiddelbart en negativ klang, men bestemmelsen er i 

flere sammenhænge positiv, da selskaberne får mulighed for at udnytte hinandens underskud inden 

for koncernen, i stedet for at fremføre disse, og muligvis aldrig komme til at udnytte dem.  

Ved vedtagelsen af sambeskatningsreglerne i 2005, indførte man ligeledes territorialprincippet, der 

betyder at der ved beregning af den skattepligtige indkomst, ikke skal medregnes indtægter og 

udgifter fra faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet.  

På samme tid blev der indført ”frivillig international sambeskatning”, under et såkaldt global pulje-

princip. Bestemmelsen betyder at koncerner har mulighed for at lade samtlige selskaber i koncernen 

sambeskatte. Globalpuljeprincippet sikrer dog, at man ikke kan udvælge enkelte underskudsgivende 

selskaber i udlandet til sambeskatningen, for dermed at undgå beskatning af de danske aktiviteter.12  

2.2 Koncernbegrebet 

Koncerndefinitionen blev ændret væsentligt ved vedtagelsen af sambeskatningsreglerne i 2005. 

Ændringen skyldes at man ønskede en ensretning blandt den skattemæssige og regnskabsmæssige 

definition, med henblik på at lette den administrative byrde ved udarbejdelse af koncernregnskab.13  

Før 2005 var der i sambeskatningen tale om et koncernbegreb, der kun omfattede moderselskabet og 

dets 100 procent ejede datterselskaber.14 

Koncernbegrebet blev igen ændret i forbindelse med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009, da 

man indførte koncernbegrebet fra IAS 27 i årsregnskabsloven og selskabsloven. Da man fortsat 

ønskede en overensstemmelse mellem sambeskatningsreglerne og regnskabsreglerne, blev SEL § 31 

C ændret tilsvarende.15 

Koncerndefinitionen er i dag baseret på at moderselskabet rent faktisk udøver bestemmende indfly-

delse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.16  

                                                   
12 Jf. Den juridiske vejledning 2014-2 - C.D.3.1.1 
13 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 19 
14 Jf. SPO.2005.223: National og international sambeskatning, Kim Wind Andersen, s. 2 
15 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 21 
16 Jf. SEL § 31 C, stk. 1 
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Der er altså ikke længere krav om at moderselskabet direkte ejer kapitalandele i datterselskabet, men 

derimod lagt mere vægt på hvem der i realiteten har en magtbeføjelse. SEL § 31 C stk. 2-3 under-

streger, at den bestemmende indflydelse foreligger når moderselskabet kan styre de økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger. Sådanne beslutninger sker blandt andet hvis selskabet direkte eller 

indirekte gennem et datterselskab besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab.  

Såfremt et moderselskab ikke besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, kan 

der alligevel foreligge bestemmende indflydelse hvis: 

”1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med an-

dre investorer,  

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

en vedtægt eller aftale,  

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelses-

organ og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller  

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsva-

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

”17 

 

I forhold til vurdering af de ovennævnte forudsætninger for at der foreligger bestemmende indfly-

delse, har det i praksis vist sig, at der skal foretages en realitetsvurdering af hvorvidt en aftale om 

bestemmende indflydelse er korrekt.18 Med dette skal forstås at man ikke blot kan lave en aftale om 

hvem der har den bestemmende indflydelse, hvis det reelt er en anden part der udøver den.  

Hovedfokus i koncernbegrebet i dag er således baseret på en vurdering af, hvem der besidder og 

udøver den bestemmende indflydelse. Hvordan ejerandelene er fordelt i selskaberne har derfor ingen 

betydning, hvis stemmerettighederne ikke følger ejerandelene, eller hvis der er lavet andre aftaler 

om muligheden for at bestemme.  

  

                                                   
17 Jf. SEL § 31 C, stk. 4 
18 Jf. SKM2013.317.LSR 
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2.3 Omfattede retssubjekter i den nationale sambeskatning 

En koncern kan udgøres af et selskab, en fond, en trust eller en forening mv. med en eller flere 

datterselskaber.19 National sambeskatning har dog kun virkning for kapitalselskaber mv. der er 

hjemmehørende i Danmark og som er nævnt i SEL § 31 stk. 1. Som følge heraf kan en national 

sambeskatning godt omfatte en koncern hvoraf en fond er moderselskab, men fonden vil i dette 

tilfælde ikke omfattes af den nationale sambeskatning.20 Herved er det alene de underliggende dat-

terselskaber der indgår i sambeskatningen, og der skal således udpeges et administrationsselskab 

blandt de underliggende selskaber. Forholdet med administrationsselskabet vil blive nærmere be-

skrevet i afsnit 2.4. 

En koncern kan godt have et udenlandsk moderselskab jf. SEL § 31 C, men ikke høre med under 

den obligatoriske sambeskatning som følge af SEL § 31. Det udenlandske moderselskab vil i dette 

tilfælde, på lige fod med en dansk fond, udgøre koncernforbindelsen. Det er således op til de under-

liggende danske datterselskaber at udpege et administrationsselskab, til at håndtere opgørelsen og 

betalingen af den samlede skat. 

De nationale sambeskatningsregler omfatter endvidere selskaber med fast driftssted i Danmark21, 

eller selskaber med fast ejendom beliggende i Danmark.22 

 

2.4 Administrationsselskabet 

For hver koncern der er omfattet obligatorisk national sambeskatning, skal der udpeges et admini-

strationsselskab der kan administrere og afregne selskabsskatterne til SKAT. Som hovedregel er 

dette administrationsselskab det øverste moderselskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som 

hører med i den nationale sambeskatning.23  

I tilfælde som tidligere beskrevet hvor det øverste moderselskab er hjemmehørende i udlandet, eller 

er omfattet af fondsbeskatningsloven mv. skal de underliggende danske datterselska-

ber/søsterselskaber selv udpege et administrationsselskab. 

                                                   
19 Jf. SEL § 31 C, stk. 1 
20 Jf. SEL § 31, stk. 1, modsætningsvis 
21 Jf. SEL § 2, stk. 1, litra a 
22 Jf. SEL § 2, stk. 1, litra b  
23 Jf. SEL § 31, stk. 6, 1. pkt. 



15 

 

Hvis det øverste moderselskab eller administrationsselskabet udtræder fra koncernen, skal der udpe-

ges et nyt administrationsselskab. Herefter skal det nye administrationsselskab indgive meddelelse 

til SKAT om indtræden og datoen herfor jf. sambeskatningsbekendtgørelsens § 4.24 Meddelelsen 

skal være indgivet senest en måned efter udpegningen af det nye administrationsselskab.25 

Udskiftningen af et administrationsselskab medfører at alle rettigheder og forpligtelser bliver over-

ført til det nye administrationsselskab.26 Det gamle administrationsselskab skal derved forpligte sig 

til, at betale et beløb svarende til den forpligtelse der bliver overført til det nye administrationssel-

skab. 

For at sambeskatningen kan opgøres mest korrekt og pålideligt for indkomståret, er det nødvendigt 

at alle sambeskattede selskaber, har samme indkomstperiode som administrationsselskabet. Dette 

betyder, at hvis et nyt indtrædende selskab har en skæv regnskabsperiode, skal der laves en omlæg-

ning af regnskabsåret. Hertil skal der udarbejdes delårsopgørelser, således at man kan afgrænse 

perioderne før og efter sambeskatningens indtræden.27 

 

2.5 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Administrationsselskabet skal opgøre en sambeskatningsindkomst, ved at tage summen af den skat-

tepligtige indkomst for alle selskaberne i sambeskatningen. Den skattepligtige indkomst for hvert 

selskab opgøres efter de normale danske regler for selskaber, med de undtagelser der nu gælder for 

sambeskattede selskaber.28 

Selv om et moderselskab kun ejer 60% af et datterselskab er det hele den skattepligtige indkomst der 

indgår i sambeskatningsindkomsten når selskaberne er sambeskattede.29  

Hertil skal gøres opmærksom på særregler for den skattemæssige behandling af tilskud der ydes 

mellem sambeskattede selskaber, samt underskudsanvendelsen blandt selskaberne.  

Sambeskatningen har især fordel for koncerner hvor et eller flere selskaber har underskud, således at 

dette underskud kan udnyttes skattemæssigt i samme år, frem for at føre dem videre til senere ind-

                                                   
24 Jf. BKG 2014-08-26 nr. 977 - Sambeskatning af selskaber m.v. § 4 
25 Jf. BKG 2014-08-26 nr. 977 - Sambeskatning af selskaber m.v. § 2 stk. 5 
26 Jf. SEL § 31, stk. 6, 4. pkt. 
27 Jf. SEL § 31, stk. 5 
28 Jf. SEL § 31, stk. 2, 1. pkt. 
29 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 39 
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komstår, og muligvis aldrig udnytte dem.30 Man skal dog stadig være opmærksom på at hvert sel-

skab skal udnytte sine egne fremførte skattemæssige underskud, før de overføres til de andre selska-

ber i sambeskatningen. Et underskud kan dog kun overføres til et andet selskab, hvis underskuddet 

tilhører en periode hvor selskaberne har været sambeskattet. Det er således ikke muligt at opkøbe et 

eksisterende selskab, og derved udnytte selskabets fremførbare underskud, fra perioden før de blev 

sambeskattet.31 

 

2.6 Tilskud og udbytte blandt sambeskattede selskaber 

Som beskrevet i lovforslaget L 173 er et af argumenterne for indførsel af solidarisk hæftelse, at der 

er mulighed for at sambeskattede selskaber kan udlodde skattefrie udbytter, og skattefrie tilskud 

internt i koncernen. Der gives i følgende afsnit en kort gennemgang af den skattemæssige behand-

ling, som vil blive brugt i den senere analyse. 

2.6.1 Udbytte fra datter til modervirksomhed 

Et udbytte forstås i denne sammenhæng som midler der betales opad i koncernen fra datter til mo-

dervirksomhed.  

Oprindeligt blev udbytter beskattet efter SL § 4 litra e, men i dag, fremgår udbyttebeskatningen mere 

specifikt af LL § 16 A. Udgangspunktet er derfor at udlodning af udbytter hos udbyttemodtageren 

bliver beskattet efter LL § 16 A. Undtagelsen til hovedreglen er dog angivet herunder. 

Hjemmel til at udlodde skattefrie udbytter ligger i SEL § 13 stk. 1 nr. 2-3. Skattefrit udbytte efter 

denne bestemmelse kan gives for følgende aktier: 

 Datterselskabsaktier jf. ABL § 4 A 

 Koncernselskabsaktier jf. ABL § 4 B 

 Egne aktier 

Det er i øvrigt en betingelse for skattefriheden at der ligesom ved tilskud ikke er fradrag for udbyttet 

i det andet selskab.32 Herudover er det en betingelse at selskabet er dansk, eller at udbyttebeskatnin-

gen i et udenlandsk selskab skal nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller efter en DBO. 

                                                   
30 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 39. 
31 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 42. 
32 Jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. 
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I forhold til de tidligere omtalte regler om koncernbegrebet i sambeskatningen, anvender aktieavan-

cebeskatningsloven hovedsageligt det samme begreb for koncernselskabsaktier, idet der i ABL § 4 B 

henvises til, at koncernselskabsaktier er aktier der indgår i en sambeskatningskreds efter SEL § 31.  

Angående datterselskabsaktier, er der allerede skattefrihed når et selskab ejer mindst 10% af aktie-

kapitalen i det andet selskab. Det er dog fortsat et krav at selskabet er dansk, eller at moderselskabet 

er omfattet af moder/datterselskabsdirektivet eller en DBO.  

Hvis et selskab ejer 15% af aktiekapitalen i et datterselskab, vil de således kunne udlodde udbytte 

skattefrit til det overliggende selskab. I dette tilfælde ville selskabet ikke være omfattet af sambe-

skatningen og den solidariske hæftelse. Efter skatteministerens vurdering, hvor man ikke tager de 

selskabsretlige begrænsninger ved udbetaling af udbytte i perspektiv, ville disse selskaber således 

kunne flytte alle midler skattefrit ud af datterselskabet. L 173 har således ikke helt lukket det hul, 

som skatteministeren påstår der er. Den selskabsretlige regulering og samspillet herimellem vil blive 

analyseret i senere afsnit. 

2.6.2 Tilskud fra moder til dattervirksomhed 

Et tilskud forstås i denne sammenhæng som midler der betales nedad i koncernen fra moder til 

dattervirksomhed.  

Tilskud blandt selskaber er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget for tilskudsgiveren med min-

dre det kan kvalificeres som en driftsomkostning jf. SL § 6 a. Udgangspunktet for tilskudsmodtage-

ren er derimod at tilskuddet medfører skattepligt jf. SL § 4.  

Udgangspunktet er dog fraveget ved SEL § 31 D for de selskaber der indgår i en koncern jf. SEL § 

31 C.33 Ved indførelsen af SEL § 31 D er det således blevet muligt at overføre likvide midler skatte-

frit til et datterselskab. Modsætningsvis er der ikke fradrag hos tilskudsgiver.34  

Skattefrie tilskud omfatter alene værdier der overføres, uden der modtages nogen form for modydel-

se. Skattefrie tilskud omfatter således ikke markedsføringstilskud eller andre tilskud, hvor det kunne 

være aftalt med uafhængige parter, og således er sket på armslængdevilkår.35  

Ved tilskud der ydes fra udenlandske selskaber i koncernen, er der indsat en værnsregel, således at 

hvis det udenlandske selskab har fradrag for tilskuddet efter udenlandske regler, så vil tilskuddet 

                                                   
33 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 46. 
34 Jf. SEL § 31 D, stk. 3. 
35 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 53. 
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ligeledes være skattepligtigt i Danmark.36  Derved kommer der også symmetri ved udenlandske 

selskaber. 

2.6.3 Tilskud mellem datter/søsterselskaber 

Såfremt der gives et tilskud mellem to søsterselskaber, skal tilskuddet følge relationerne i koncernen 

således, at der først skal ske udlodning af udbytte til moderselskabet og herefter kan der ydes tilskud 

til det andet datterselskab.  

Dette betyder at søsterselskabet skal iagttage de selskabsretlige regler der er for udlodning af udbytte 

til moderselskabet, og herefter kan der ydes tilskud til det andet søsterselskab i sambeskatningen. 

Ved denne manøvre skal betingelserne for både tilskud og udbytte jf. ovenstående opfyldes.37 Man 

kan altså ikke yde tilskud til et søsterselskab, hvis betingelserne for skattefrie udbytter ikke også er 

tilstede til moderselskabet.38 

  

                                                   
36 Jf. SEL § 31 D, stk. 5 
37 Jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud inden for en 

koncern, 28. april 2009, s. 3. 
38 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s.53 
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Kapitel 3 - Beskrivelse af hæftelsesformer 

Hæftelsesregler er generelt set lavet til, at beskytte kreditorers krav. Hæftelsesreglerne gør at man 

sammen med flere personer eller selskaber, kan indgå en låneaftale eller kontrakt. Typisk vil forde-

len ved at indgå en fælles aftale være, at man kan stille større sikkerhed og derved få et større lån 

eller opnå en mere optimal aftale. Kreditorerne bliver herved beskyttet ved at aftale en hæftelses-

form der skal være gældende, hvis en evt. primær låntager ikke kan betale sin gæld. 

 

3.1 Begrænset hæftelse: 

Begrænset hæftelse betyder at man alene hæfter med en fast aftalt beløbsgrænse. Hæftelsen er ikke 

generelt anvendt i private låneforhold, da det for kreditgiver ikke er sikkerhed nok. Begrænset hæf-

telse kendes derfor typisk fra selskabsretten, hvor KSEL § 1, stk. 2 angiver følgende: 

 ”I et aktie- eller anpartsselskab hæfter aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) 

ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud. ” 

 

Denne formulering begrænser således kapitalejerens hæftelse, til alene at gælde indskuddet i selska-

bet. For aktieselskaber er minimumindskuddet t.kr. 500, og anpartsselskaber er minimumsindskud-

det t.kr 50.39 Den begrænsede hæftelse gør det muligt for en kapitalejer at investere et givent beløb i 

et selskab, uden at kreditorer efterfølgende kan gøre deres krav gældende over for kapitalejeren 

personligt. Dette medfører at den begrænsede hæftelse mindsker kapitalejerens risiko ved en sådan 

investering. Modsat har kreditorer, herunder især banker større risiko ved at låne til et selskab, og 

det mulige lånebeløb bliver derfor væsentligt mindre end ellers.  

Løsningen for mange kapitalejere bliver i stedet for, at underskrive en låneaftale hvor de personligt 

kautionerer ved en selvskyldnerkaution. Således kan banken få den ønskede sikkerhed for deres lån, 

men til gengæld falder ideen med selskabet og den begrænsede hæftelse bort. Dette er dog en betin-

gelse der ligger uden for selskabsretten, og er noget selskabet selv vælger. Udgangspunktet er derfor 

at der er begrænset hæftelse, med mindre selskabet aftaler sig til yderligere hæftelse. 

 

                                                   
39 Jf. KSEL § 4, stk. 2. 
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3.2 Solidarisk hæftelse 

Solidarisk hæftelse findes i dag især ved interessentskaber, personlige virksomheder og diverse 

låneformer hvor fysiske personer ønsker at låne sammen, eller på anden måde stille sikkerhed for 

hinanden.  Ved et interessentskab hæfter interessenterne personligt, solidarisk, og ubegrænset for 

interessentskabets gæld. Ved solidarisk hæftelse forstås at alle parter hæfter på samme vilkår, og en 

kreditor vil således kunne gøre hele kravet gældende over for den ene part, uden at tage hensyn til, at 

gælden også tilhører andre parter. Deraf bruger man også udtrykket, ’en for alle, alle for en’ om 

denne form for hæftelse, som også anført i GBL § 2 stk. 1.  

Hvis hele kravet bliver rettet mod en fysisk eller juridisk person, betyder det dog ikke at de andre 

parter slipper helt fri. Der opstår således en mulighed for at rette kravet videre til de andre parter i 

sagen, som anført herunder: 

”Har en af dem betalt gælden, kan han afkræve hver enkelt af medskyldnerne hans del. 

Hvis en af medskyldnerne åbenbart ikke kan betale eller hans opholdssted er ubekendt, 

må de andre udrede hver sin del af, hvad han ikke har betalt. Det samme gælder, hvis 

han ikke har betalt sin del inden 14 dage, efter at krav herom er fremsat eller på betryg-

gende måde afsendt til ham. ”40 

Det kan dog være en langvarig og indviklet proces at få inddrevet penge fra andre parter, hvis der er 

mange involveret. For kreditgivers synspunkt vil denne form altid være den mest omfattende, og 

derved også bedste måde at sikre sit tilgodehavende på. Det er derfor også oplagt at det er denne 

hæftelsesform, den lovgivende magt har valgt at implementere i skattelovgivningen.  

 

3.3 Pro rata hæftelse 

Pro rata hæftelse er en anden variation af hæftelse, hvor man kun hæfter for sin egen andel af gæl-

den. Hvis man har 50% af et lån, vil kreditoren således alene kunne opkræve de 50% af lånet hos 

debitoren.  

Hæftelsesformen er blandt andet set ved partrederier og andelsboligforeninger, hvor kreditmodtager 

gerne vil afgrænse sin risiko, hvis det endelig skulle gå galt. Solidarisk hæftelse er fortsat at fore-

trække for kreditgiver, da de på denne måde har en større sikkerhed, fordi de kan gå til en enkelt 

person og indkræve hele gælden. I andelsboligforeninger er den solidariske hæftelse dog ikke særlig 

hensigtsmæssig, da en enkelt boligejer, kan ende med at stå med kravet fra banken, der vedrører 

                                                   
40 Jf. GBL § 2, stk. 2 
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gæld i en andelsforening med mange andelshavere. Pro rata hæftelsen begrænser således den enkel-

tes andel af den samlede gæld gennem et forholdstal, som typisk baseres på den enkelte boligs 

kvadratmeter eller værdi i forhold til hele andelsforeningen.41 

I sambeskatningssammenhænge er prorata hæftelsen kun anvendt for delvist ejede selskaber, da 

disse kun hæfter i forhold til deres ejerandel i det respektive selskab. Under forarbejderne er det 

imidlertid beskrevet som begrænset hæftelse.  

  

                                                   
41 Jf. http://www.andelsboligforening.nu/blog/haeftelse.aspx 



22 

 

Kapitel 4 - Udviklingen i hæftelsesreglerne i sambeskatningen  

4.1 Hæftelsen før indførsel af L 173 

Hæftelsesreglerne i sambeskatningen har ændret sig i takt med at sambeskatningen er blevet lovfæ-

stet. Fra 1960-2005 var der indført en solidarisk hæftelse blandt selskaberne i sambeskatningen. I 

samme periode var sambeskatningen dog stadig frivillig, hvorfor den solidariske hæftelse også 

indirekte blev et aktivt tilvalg fra koncernens side. 42 

Da man i 2004 foreslog tvungen national sambeskatning under L 153, blev den solidariske hæftelse 

foreslået videreført, med den begrundelse at det ikke ville have nogen særlig betydning for hæftel-

sesreglerne. Forslaget medførte en del kritik, men blev senere lukket ned, på grund af at der blev 

udskrevet valg. Efter valget blev lovforslaget dog fremført igen under L121, hvor hæftelsen nu var 

fremført i en modificeret form, da der var tale om et brud med det generelle princip, om begrænset 

hæftelse, og man syntes at konsekvenserne ved lovforslaget var for vidtgående. 43 

Indførslen af den solidariske hæftelse, på samme tid som sambeskatning blev gjort obligatorisk, 

kunne derved få enorme konsekvenser for de danske koncerner. Især forholdet til at selskaber med 

minoritetsaktionærer hæftede i sambeskattede selskaber de ingen indflydelse havde i, havde stor 

betydning for, at forslaget blev forkastet.44 

Fra 2005-2012 hæftede alle selskaberne således alene for skatten af deres egen indkomst. Når først 

et datterselskab med frigørende virkning havde betalt skatten til administrationsselskabet, overgik 

hæftelsen til denne. Hertil kommer at begrebet ”frigørende virkning” kan fortolkes forskelligt, og de 

sambeskattede selskaber blev rådet til at lave en sambeskatningsaftale, der afgjorde hvornår dette 

var opfyldt. Problemet opstod i, at flere selskaber afregnede forpligtelsen over en mellemregning. 

Der var altså tale om en modregning uden at de deklaratoriske betingelser var opfyldt.45 Skattemæs-

sigt blev modregningen accepteret, men det kunne af bevismæssige årsager være nødvendigt at 

dokumentere modregningsadgangen i en sambeskatningsaftale.46   

 

                                                   
42 Jf. Søren Friis Hansen: Notat til Folketingets skatteudvalg vedr. L 153, 10. januar 2005, s. 8 
43 Jf. http://www.skm.dk/love/lovforslag/tidligere-aar/2004-05/l121/ 
44 Jf. SR.2012.0228: L 173 – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, Bjarne Gimsing, Afsnit 3 
45 Jf. RR.2008.01.0046: ’Sambeskatning: Hvem hæfter, når det går galt?’, Lars Nyhegn-Eriksen m.fl., s. 2. 
46 Jf. SKM2009.759.SKAT 
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4.2 Hæftelsen efter indførsel af L 173 

Ved vedtagelsen af L 173 i 2012 har man igen indført solidarisk hæftelse i sambeskatningen. Den 

indførte hæftelse er nu også udvidet, så den ikke alene dækker over selskabsskatter, men også kilde-

skatter på udbytter, renter og royalties.47  

I forbindelse med at forslaget blev sendt i udkast, har der igen været massiv kritik fra forskellige 

interesseorganisationer. Især selskaber med minoritetsaktionærer har henvendt sig med kritik til 

forslaget.  

Efter kritikken, har man valgt at vise en smule hensyn til selskaber med minoritetsaktionærer, idet 

der for disse alene gælder en begrænset og subsidiær hæftelse. Den solidariske og ubegrænsede 

hæftelse gælder således alene for de selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er 

ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab jf. SEL § 31 stk. 6, 10 og 11 pkt. 

4.2.1 Det nye koncernbegreb 

Ved opgørelsen af ejerandelen i et datterselskab skal aktionærkredsen omtalt i KGL § 4, stk. 2 med-

regnes.48 I relation til hæftelsen i sambeskatningen, er koncernbegrebets definition således udvidet 

som anført nedenfor. 

Ved koncernselskaber efter KGL forstås således følgende:  

” 1) selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervel-

se eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktie-

kapitalen i hvert selskab, 

2) selskaber og foreninger mv., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse 

eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af 

stemmerne i hvert selskab, 

3) en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere 

tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, 

eller 

4) en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere 

tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert sel-

skab.  

Aktionærer som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, anses ved bedømmel-

sen af aktionærkredsen som én og samme aktionær. Ved opgørelsen af stemmeandele 

                                                   
47 Jf. KSL § 69, stk. 3 
48 Jf. SEL § 31 stk. 6, 12 pkt. 



24 

 

ses bort fra stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse 

med erhvervet sikkerhed i aktier. ”49  

 

Ved inddragelse af kursgevinstloven, favner bestemmelserne om koncernforbundne selskaber såle-

des mere bredt, da flere selskaber, foreninger og fonde medregnes. Især henvisningen til ABL § 4, 

stk. 2, er med til at udvide aktionærkredsen betragteligt. 

” Ved afgørelsen af, om den skattepligtige eller dødsboet efter den skattepligtige ejer el-

ler har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i et selskab eller råder eller har rådet over 

mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi, medregnes aktier, der samtidig tilhører 

eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og 

børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns og 

adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. Aktier tilhørende en tidligere 

ægtefælle til den i 1. pkt. nævnte personkreds og aktier, som en ægtefælle til den i 1. pkt. 

nævnte personkreds har afstået før ægteskabets indgåelse, medregnes dog ikke. Endvi-

dere medregnes aktier, som tilhører eller har tilhørt selskaber, fonde m.v., hvorover den 

nævnte personkreds på grund af aktiebesiddelse, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fæl-

les ledelse har eller har haft en bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse på 

grund af aktiebesiddelse foreligger, såfremt en eller flere personer i den i 1. pkt. nævnte 

personkreds på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller 

indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af 

stemmerne i selskabet. Hvis aktierne er optaget til handel på et reguleret marked, kan 

bestemmende indflydelse efter en konkret vurdering foreligge ved en ejerandel på min-

dre end 50 pct. ”50 

 

Bestemmelsen omhandler således ikke blot en selskabskreds men også en personkreds. Det er såle-

des ikke muligt at undgå hæftelse, ved blot at overdrage aktier til aktionærens ægtefælle, forældre, 

bedsteforældre, børn og deres ægtefæller.51 

Det ses derved tydeligt at der er forskel på kursgevinstlovens og selskabsskattelovens koncernbe-

greb. Som nævnt i det tidligere afsnit, er det afgørende efter selskabsskatteloven, at et moderselskab 

besidder flertallet af stemmerettighederne. Ved kursgevinstloven derimod, er det ejerandelen der er 

det primære vurderingsgrundlag, og stemmerettighederne har således alene sekundær betydning.  

                                                   
49 Jf. KGL § 4, stk. 2. 
50 Jf. ABL § 4, stk. 2 
51 Jf. SR.2013.0265: Hæftelse i sambeskatning, Advokat Bent Ramskov, s. 3 
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Far Søn

Fars Holding 
A/S

Søns Holding 
A/S

Fælles 
Driftsselskab 

A/S

100%

50% 50%

100%

 

Figur 2: Koncernoversigt. Egen tilvirkning. 

Forskellene på koncernbegreberne, kan eksemplificeres ved hjælp af figur 2. 

Antager man at stemmerettighederne følger kapitalandelene, og der ikke er lavet andre aftaler, vil 

der i ovenstående tilfælde ikke være nogen koncern jf. SEL § 31 C, da der ikke er nogen selskaber 

der besidder bestemmende indflydelse over driftsselskabet. Derimod er der tale om en koncern jf. 

KGL § 4 stk. 2, da de personlige aktionærer anses som en og samme aktionær. 

Såfremt forudsætningen ændres, således at de to personlige aktionærer ikke har familiemæssig 

tilknytning, vil der ikke være tale om en koncern i nogen af koncernbegreberne. Hvis de to holding-

selskaber laver en ejeraftale om, at den ene har ret til at vælge 3 ud af bestyrelsens 5 medlemmer, vil 

der således opstå en koncernforbindelse jf. SEL § 31 C stk. 4. Derimod vil der i dette tilfælde ikke 

være tale om en koncern ifølge kursgevinstloven, da denne ikke direkte indeholder bestemmelser om 

den bestemmende indflydelse.52 

Ovenstående eksempler er interessante, fordi sambeskatningsbegrebet overordnet bygger på kon-

cernbegrebet som nævnt i SEL § 31 C. Ved ændringen i L173, har man ikke ændret på sambeskat-

ningens koncernbegreb, angående udvælgelsen af selskaber der indgår i sambeskatningskredsen. Det 

er altså alene i relation til hæftelsen at man har valgt at udvide fortolkningen af koncernen, således at 

man ved vurdering af hæftelsen, både skal anvende koncernbegrebet i selskabsskatteloven og med-

regne ejerandele af aktionærkredsen nævnt i KGL § 4, stk. 2.  

                                                   
52 Jf. Tfs 2006, 337 
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Udvidelsen af koncernbegrebet er lavet som en værnsregel, og formålet med bestemmelsen giver 

også fin mening i forhold til at inddrive penge til statskassen. At udvide koncernbegrebet således at 

den nærmeste families ejerandel medregnes ved opgørelsen af hæftelsen, vurderes dog igen at være 

for vidtgående. 

I denne sammenhæng er det relevant at tolke SEL § 31 stk. 6, 11 og 12 pkt. som følger: 

”Selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af selska-

bet eller selskaber, der hæfter solidarisk efter 10. pkt., hæfter ligeledes solidarisk sammen med 

selskabet. Ejerandele, der besiddes af den i kursgevinstlovens § 4, stk. 2, nævnte aktionærkreds, 

medregnes ved opgørelsen af kapitalandele efter 10. og 11. pkt.” 

Af ovenstående formulering kan det være oplagt at tolke, at C A/S i figur 3 vil hæfte solidarisk med 

A og B, med den begrundelse at alle kapitalandele i C er ejet direkte eller indirekte af selskaber der 

hæfter solidarisk efter 10. pkt. eftersom ejerandele i KGL § 4, stk. 2 skal medregnes, og sønnens 

51% af aktierne således regnes med ved opgørelsen. Denne fortolkning blev dog ”afkræftet” ved 

skatteministerens svar på FSR´s henvendelse.53  

B A/S C A/S

A A/S

Far

49%100%

Søn

D A/S

51%

 

Figur 3: Koncernoversigt. Egen tilvirkning 

 

Som følge af eksemplet, vil det således være et krav for at hæftelsen opstår, at C er et sambeskattet 

selskab. Den manglende klarhed i lovgivningen skyldes formentlig, at ministeriet undervejs i forar-

bejderne har indsat det 11. pkt., da bestemmelsen var uhensigtsmæssig i forhold til mellemholding-

selskaber. Ministeriet har således ikke fået gennemarbejdet lovforslaget efter korrektionen på dette 

                                                   
53 Jf. L 173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-12 fra FSR-Danske Revisorer, Bilag 32, s. 20 

Eksempel 3 
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punkt. Allerede i forbindelse med henvendelsen anførte FSR således også, at reglerne om hæftelsen 

for minoritetsaktionærerne var uafklaret.54  Det kan dog kun undre, at bestemmelsens ordlyd ikke er 

lavet mere klar, efter skatteministeren er gjort opmærksom på dette.  

Ændres forudsætningen i ovenstående eksempel således at 2 % af aktierne sælges fra D til A, vil C 

således hæfte solidarisk med A og B, da det nu både er et sambeskattet selskab, samt at samme 

aktionærkreds ejer samtlige kapitalandele. 

Der er således en hårfin grænse for, hvornår man hæfter solidarisk, og hvornår man alene hæfter 

subsidiært og begrænset til ens gæld. Problematikken opstår således, når lovgivningen ikke er helt 

klar i budskabet. 

4.2.2 Den subsidiære hæftelse 

Som tidligere nævnt er der forskel på delvist ejede selskaber med minoritetsaktionærer og helejede 

selskabers hæftelse. Som yderligere lempelse for de delejede datterselskaber, har man indført en 

subsidiær hæftelse, hvilket betyder at SKAT først forgæves skal have forsøgt at gøre udlæg hos 

skyldnerselskabet, før kravet kan gøres gældende over for det delvist ejede datterselskab. 

Opkrævningen af skattekrav følger således i prioriteret rækkefølge: 

”1) Skattekravet skal først og fremmest gøres gældende mod skyldnerselskabet. 

2) Kan skyldnerselskabet helt eller delvist ikke betale skattekravet, skal kravet primært 

rettes mod de selskaber, der hæfter solidarisk med skyldnerselskabet for skattekravets 

betaling. 

3) Er der forgæves forsøgt udlæg for skattekravet hos de selskaber, der hæfter solida-

risk, kan kravet gøres gældende mod andre selskaber i sambeskatningen, dog maksimalt 

den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes 

direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab. ”55 

 

Bestemmelsen i SEL § 31 stk. 6, 13. pkt. anvender formuleringen ”forgæves udlæg”, men der er 

ikke i forarbejderne givet udtryk for, om dette skal forstås bredt. Det er derfor ikke klart, hvilke 

tiltag der skal til for at kravet kan gøres gældende over for delvist ejede selskaber.   

                                                   
54 Jf. L 173, Henvendelse af 24/5-12 fra FSR – danske revisorer, Bilag 19, s. 14. 
55 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 89. 
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For at realisere et tab på en fordring, kræves der normalt at debitor enten erklæres konkurs, eller har 

fået en akkord eller gældssanering. Der skal i dette tilfælde indhentes dokumentation for, at beløbet 

ikke kan inddrives. Umiddelbart synes det mest rimeligt i forhold til minoritetsaktionærerne i de 

delvist ejede selskaber, at fortolkningen af ”forgæves udlæg” kan sidestilles med ovenstående for-

tolkning. Det skal dog gøres klart at det er en betingelse, at der er forsøgt forgæves udlæg, og at det 

er SKAT der har bevisbyrden.56  

4.2.3 Den begrænsede hæftelse 

Den begrænsede hæftelse der gælder for minoritetsselskaberne er begrænset til ”maksimalt den del 

af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte 

af det ultimative moderselskab. ”57 

Her kan der stilles spørgsmål til hvad ”den andel af kapitalen” omfatter. Er der tale om den faktiske 

andel i kroner og øre af selskabskapitalen, eller andelen af hele egenkapitalen i selskabet? Er det i 

stedet den procentvise andel af kapitalen? Lovens ordlyd giver ikke noget klart budskab om dette. 

Hvis man brugte andelen i kroner og øre ville lempelsen for minoritetsaktionærer rent faktisk have 

en effekt. Det er dog blevet specificeret lidt i forbindelse med nedenstående eksempel i forarbejder-

ne. 

FSR spurgte i forarbejderne ind til hvordan hæftelsen ville være, hvis et solidarisk hæftende selskab 

betaler noget af gælden. Ville det subsidiært hæftende selskab således alene hæfte for restkravet? 

Selskab 1 Selskab 2

Adm. selskab

100%51%

Datter 1

100%

Minoritetsaktionærer

49%

 

Figur 4: Koncernoversigt. Egen tilvirkning. 

                                                   
56 Jf. SR.2013.0265: Hæftelse i sambeskatning, Advokat Bent Ramskov, s. 5. 
57 Jf. SEL § 31 stk. 6, 13. pkt. 
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I konstruktionen i figur 4 har ministeriet således bekræftet, at hvis der opstår et krav på 100 kr. mod 

selskab 2, så vil hæftelsen skulle gøres gældende med 51% (51 kr.) mod selskab 1, såfremt der først 

er forsøgt forgæves udlæg hos administrationsselskabet jf. tidligere. Hvis administrationsselskabet 

derimod er i stand til at betale kr. 50, vil selskab 1 således alene skulle hæfte for 51% af restkravet 

på kr. 50, hvilket i dette tilfælde kun er kr. 25,5.58 Det må således konstateres ud fra ovenstående 

eksempel, at andelen af kapital skal forstås som den procentvise andel.  

Problemet i dette opstår når Selskab 1 ovenfor, alene har en kapital på 50.000 kr. og bliver mødt 

med et krav på 100.000 kr. Selskab 1 vil således hæfte med 51.000 kr. hvilket svare til mere end 

selskabets egenkapital. Dette betyder at der reelt ikke er nogen minoritetsbeskyttelse ved denne 

størrelse beløb. Lempelsen har således kun en teoretisk karakter, i tilfælde hvor selskabet med mino-

ritetsaktionærer udgør en mindre del af koncernen.  

4.2.4 Hæftelse ved udtræden af sambeskatningen 

Hvis et selskab træder ud af sambeskatningen, hæfter det fra udtrædelsestidspunktet alene for skat-

ten for sin egen indkomst. Et udtrædende selskab kan altså ophøre med at hæfte med de andre sel-

skaber i sambeskatningen. Den tilbageværende sambeskatningskreds vil dog alligevel hæfte for både 

de blivende selskaber, og for den del af det udtrædende selskabs skat som kan henvises til sambe-

skatningsperioden.  

Hvis selskabet bliver solgt til samme aktionærkreds som er nævnt i KGL § 4 stk. 2, vil hæftelsen 

blandt selskaberne bestå. 

Det er således ikke muligt at komme ud af hæftelsen ved alene at overdrage aktier til den fysiske 

hovedaktionær eller dennes nærtstående familie.  

4.3 Delkonklusion 

Hæftelsen i sambeskatningen har udviklet sig, så SKAT bedre kan inddrive sine tilgodehavender. 

Fra 1960 til 2005 har valget af sambeskatning alene været frivillig, men som følge heraf er hæftelsen 

gjort solidarisk, for at SKAT kunne være sikker på at modtage deres tilgodehavender. Det faktum at 

selskaberne selv havde mulighed for at vælge sambeskatning og derved solidarisk hæftelse, har 

derfor ikke betydning for selskabsrettens principper om begrænset hæftelse.  

                                                   
58 Jf. L 173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-12 fra FSR-Danske Revisorer, Bilag 32, s. 17. 
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Efter 2005 blev der indført tvungen national sambeskatning. Ved indførelsen ændrede man hæftel-

sen fra at være solidarisk til begrænset. Dette skyldes blandt andet at hæftelsen blev meget omfat-

tende og ramte selskaber med minoritetsaktionærer.  

Efter vedtagelsen af L 173 i 2012, har folketinget igen indført den solidariske hæftelse, for alle 

helejede datterselskaber og det ultimative moderselskab i sambeskatningen. Hæftelsen omfatter nu 

ikke alene selskabsskatten, men også kildeskatter på renter, udbytter og royalties. Regeringen har 

forsøgt at lempe hæftelsen, og på samme tid sikre SKAT deres tilgodehavender fra selskaber med 

minoritetsaktionærer, ved at lave en begrænset subsidiær hæftelse. Herefter skal SKAT´s tilgodeha-

vende først søges fyldestgjort hos de helejede selskaber før kravet kan rettes mod ”minoritetsselska-

berne”.  

Den solidariske hæftelse bryder nu med de selskabsretlige principper om begrænset hæftelse. Arbej-

det med den solidariske hæftelse, har endvidere givet anledning til en række fortolkningsproblemer, 

der om muligt kun kan afgøres ved senere domstolsprøvelser. 

Den lempelse ministeriet har indført for selskaber med minoritetsaktionærer, vil i mange tilfælde 

kun have en teoretisk karakter. Alt efter selskabernes størrelse, kan den begrænsede hæftelse således 

alligevel drage et selskab med minoritetsaktionær i en dårlig situation, hvor de ikke kan betale. Dette 

forhold er især kritisabelt da minoritetsaktionæren typisk ikke har nogen indflydelse i selskabet, og 

slet ingen indflydelse har i øvrige sambeskattede selskaber. De nye regler medfører altså en væsent-

lig større risiko for minoritetsaktionærer, som ikke anses rimelige i forhold til lovens ønskede for-

mål. 
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Kapitel 5 - Baggrunden for L173 

I det følgende afsnit vil baggrunden for lovforslaget L 173 blive undersøgt og analyseret, med hen-

blik på at vurdere hvilken ønsket effekt og konsekvens lovforslaget om solidarisk hæftelse vil med-

føre.  

Forslaget L 173 blev udmøntet i en del af aftalen om finansloven for 2012, mellem Socialdemokra-

terne, Radikale venstre, Socialistisk Folkeparti, der tilsammen udgjorde regeringen, med opbakning 

fra Enhedslisten.59 

Lovforslagets primære formål er at sikre skattegrundlaget i forhold til multinationale selskaber. 

Forslaget har baggrund i aftalepartiernes ønske om at erhvervslivet og de multinationale selskaber 

skal bidrage mere til at finansiere velfærdssamfundet.60 Forslaget er blandt andet opstået ved, at 

Enhedslisten har påvist at flere multinationale selskaber som Nestlé, Unilever, Kraft og Elgiganten 

mv. ikke betaler en krone i skat til Danmark. Undersøgelsen konkluderer ud fra selskabernes års-

regnskaber, at de ikke betaler skat i Danmark. Påstanden er således at selskaberne formår at flytte 

overskud fra Danmark til lavskattelande, og derved ikke betaler skat i Danmark. Undersøgelsen 

vakte stor opsigt i medierne, hvorfor forholdet også kom på dagsordenen i folketinget.61  

Daværende skatteminister Troels Lund Poulsen, lovede at ændre på reglerne, og iværksatte kort 

herefter en handlingsplan.62 Efter en rokade blandt ministrene, fulgte den nye skatteminister Peter 

Christensen ikke op på handlingsplanen, hvorfor Enhedslisten offentliggjorde en ny undersøgelse. 

Denne undersøgelse var baseret på de samme principper som første undersøgelse, blot var der taget 

udgangspunkt i de nyere årsregnskaber.63 

Som foranledning af undersøgelsen fremsatte Enhedslisten allerede den 12. april 2011 derfor beslut-

ningsforslag B131, der havde til formål at styrke indsatsen, og skærpe reglerne for multinationale 

nulskatteselskaber.64 

Beslutningsforslaget blev taget til følge, og handlingsplanen blev inddraget i L 173 med overskriften 

”Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åben-

hed om selskabers skattebetalinger m.v”.  

                                                   
59 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 9. 
60 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 9. 
61 Jf. http://multinasserne.dk/IMG/pdf/Undersogelse_af_multinasserne_i_Danmark.pdf 
62 Jf. Skatteministeriet: Handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber, 9. juli 2010, s. 3 
63 Jf. http://multinasserne.dk/IMG/pdf/Multinationales_skattebetaling.pdf 
64 Jf. http://www.ft.dk/samling/20101/beslutningsforslag/B131/index.htm#dok 
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5.1 Lovforslaget generelt 

Forslaget indeholdte følgende tiltag: 

 Begrænsning af modregning af underskud 

o Tidligere kunne selskaber modregne underskud fra tidligere år, uden nogen bund-

grænse. Efter indførslen af L 173 har man indført en bundgrænse, således at under-

skud kan modregnes fuldt ud op til 7,5 mio., og det resterende underskud alene kan 

modregnes med 60%.65 

 

 Krav om særlige revisorerklæringer i forhold til underskudsselskaber 

o Der indføres en særlig opmærksomhed på selskaber, der de seneste 4 år har haft un-

derskud eller transaktioner med lavskattelande uden for EU eller EØS. Det blev efter 

lovens vedtagelse muligt for SKAT, at kræve en særlig revisorerklæring, hvis told og 

skatteforvaltningen vurderer at det er hensigtsmæssigt og relevant at indhente den.66 

Lovforslaget har til formål, at give en højere grad af sikkerhed for, at selskaberne 

overholder armslængdeprincippet med udenlandske selskaber.67 

 

 Bøder for mangelfuld transfer pricing dokumentation 

o Bødereglerne ændres således, at reglerne baseres på forskellige objektive kriterier, 

samt en vurdering af den mulige skattebesparelse virksomheden har forsøgt at opnå. 

Der indføres der en fast bødestørrelse på 250.000 kr. med tillæg på 10 pct. af den 

forhøjede indkomst for manglende eller mangelfuld transfer pricing dokumentati-

on.68 

 

 Hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen 

o Forslaget om den solidariske hæftelse, vil blive mere specifikt gennemgået i afsnittet 

nedenunder. 

 

 Mere åbenhed om selskabers skattebetalinger 

                                                   
65 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 9. 
66 Jf. Lovforslag L 173 som vedtaget, FT 2011/12, § 8. 
67 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 9. 
68 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 9. 
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o Åbenheden om selskabernes skattebetalinger, omfatter de selskaber der er skatteplig-

tige til Danmark og som er undergivet en selvangivelsespligt. Efter forslagets vedta-

gelse kan selskabernes skattepligtige indkomst, anvendte gamle underskud og den 

beregnede skat for indkomståret offentliggøres. Forslaget har til formål at sikre gen-

nemsigtighed, så det er lettere at forstå selskabernes skattebetalinger i forhold til de i 

forvejen offentliggjorte årsregnskaber.69 

 

 Indkomstopgørelsesregel for faste driftssteder i Danmark 

o Indkomstopgørelsesreglen er en præcisering af intern dansk skatteret, i forhold til 

den nye udgave af artikel 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed i OECD-

modellen til DBO.70 

 

 Indførsel af skattefri fusion mellem forsikringsforeninger 

o Der er i de tidligere skatteregler, givet adgang til skattefri virksomhedsomdannelser 

og omstruktureringer, for en lang række af virksomheder og selskaber. Dog har det 

ikke været muligt at lave skattefri omstruktureringer af forsikringsforeninger. Som 

følge af finanskrisen, har der dog været et behov for omstruktureringer i den finan-

sielle sektor, hvorfor der også ønskes at give gensidige forsikringsforeninger og he-

lejede datterselskaber mulighed for at lave skattefri fusion.71 

De ovenstående forslag, har bortset fra det sidste punkt, vedrørende skattefri fusion mellem forsik-

ringsforeninger, alle til formål at sikre skattegrundlaget i Danmark. Det er derfor vigtigt også at se 

på disse øvrige tiltag, ved vurderingen af om lovforslaget har haft nogen effekt.  

Dette afsnit har til formål at analysere vedtagelsen af L173, og dennes påvirkning på den danske 

selskabsret, og de principper loven er bygget op omkring. 

Siden selskabsretten kom til, har erhvervslivet haft en enorm udvikling. Udviklingen kan i høj grad 

forklares ved adgangen til at stifte selskaber med begrænset hæftelse, således at selskabsdeltagerne 

alene hæfter for selskabets kreditorer, med deres indskudte kapital.72 Dette faktum er i høj grad 

baseret på den risiko der er ved at drive virksomhed, og det store ansvar der følger med. Andre 

virksomhedsformer som interessentskaber, og personligt ejede virksomheder, hæfter deltagerne 

                                                   
69 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 10. 
70 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 10. 
71 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 10. 
72 Jf. Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber, 2003, s. 127. 
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personligt og solidarisk for hele gælden. Konsekvenserne for de personligt ejede virksomheder er, at 

såfremt hele virksomheden går konkurs, vil kreditorerne rette kravet over for ejeren personligt. 

Ejeren kan derefter blive opkrævet alle ejendele af værdi over kr. 3.000, indtil ejeren kun har trangs-

beneficiet tilbage. Trangsbeneficiet betyder, at enhver skyldner altid har ret til at kunne opretholde 

en vis levestandard, dog uden luksuriøse goder.73 

5.2 Betydningen for selskabsretten og erhvervslivet 

Selskabsretten og den begrænsede hæftelse sikrer at en virksomhedsejer ikke behøver at gå fra hus 

og hjem, hvis det viser sig at virksomheden ikke kører så godt som tiltænkt. Den begrænsede hæftel-

se har således været det grundlæggende princip for erhvervslivet, både i Danmark og alle andre 

lande i den vestlige verden.74 

Bernhard Gomard, beskriver selskabets hæftelser således: 

”Kun selskabet hæfter for virksomhedens forpligtelser. Hverken stifterne, aktionærerne 

eller senere ejere af aktierne hæfter for selskabets forpligtelser (§ 1, stk. 2). Aktionærer-

nes risiko ved virksomhedens forlis kan derfor ikke overstige det beløb, for hvilket akti-

onærerne har tegnet eller købt aktier, medmindre aktionærerne har kautioneret eller 

har påtaget sig ansvar efter erstatningsrettens regler. ”75 

Sidstnævnte sætning, må fortolkes således, at først når selskabet selv vælger at kautionere, eller på 

anden måde har påtaget sig et ansvar, kan de blive omfattet af en solidarisk hæftelse. Netop derfor 

har den solidariske hæftelse i sambeskatningen ikke tidligere været et problem, da sambeskatningen 

tidligere var frivillig, og man derfor indirekte selv kunne vælge, om man ville hæfte solidarisk med 

de øvrige selskaber.76 

Den nye lov medfører altså et historisk brud på den både nationalt og internationalt anerkendte 

selskabsret, i og med den begrænsede hæftelse forsvinder, for så vidt angår SKAT´s krav i sambe-

skattede selskaber. 

Spørgsmålet i forhold til selskabsretten må således være, i hvilken grad udbredelsen af danske sel-

skaber, har bidraget til udviklingen i erhvervslivet, samt herefter hvilken udvikling der forventes 

efter vedtagelsen af loven. 

I lovforslag L173 er angivet følgende, hvad angår erhvervsøkonomiske konsekvenser:  

                                                   
73 Jf. RPL § 509 
74 Jf. Søren Friis Hansen: Notat til Folketingets skatteudvalg vedr. L 153, 10. januar 2005, s. 7 
75 Jf. Bernhard Gomard: Selskabsretten, 1999, s. 67. 
76 Jf. Søren Friis Hansen: Notat til Folketingets skatteudvalg vedr. L 153, 10. januar 2005, s.9 
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”Forslaget om udvidelsen af hæftelse for sambeskattede selskaber vil normalt ikke have 

erhvervsøkonomiske konsekvenser, men kan i visse situationer have en mindre negativ 

virkning på markedsværdien af sambeskattede virksomheder. ”77 

 

Det er således anført, at en udvidelse af den solidariske hæftelse, ”normalt ikke” vil have erhvervs-

økonomiske konsekvenser. Udtrykket er for så vidt korrekt, i forhold til at normale velfungerende 

selskaber, der betaler deres skatter, ikke vil blive påvirket af loven.  

Situationen er umiddelbart en anden, når det drejer sig om de sambeskattede selskaber, hvor hæftel-

sen bliver aktuel. I dette tilfælde kan det have erhvervsøkonomiske konsekvenser for øvrige kredito-

rer til selskaberne i forbindelse med en konkurs, eller de øvrige minoritetsaktionærer i selskaberne.  

Hvis man læser lovforslagets indledning begrundes forslaget om solidarisk hæftelse med, at staten 

taber indtægter på sambeskattede selskaber der går konkurs, selv om der er tilstrækkelige værdier til, 

at skatten kan betales.78 Man kan herefter undre sig over, hvorledes staten vil indhente flere skatte-

kroner fra de sambeskattede selskaber, uden at dette får erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

Når skatteministeren har fået den ønskede hæftelse indført, har SKAT herefter en fortrinsstilling i 

forhold til de øvrige kreditorer. Hvis SKAT ikke kan få deres krav igennem hos det primære skyld-

nerselskab, har de derved mulighed for at gå ”Cherry-picking” i de øvrige selskaber i koncernen. 

Dette vil dermed skade de øvrige kreditorer hos koncernselskaberne. 

 

5.3 SKAT kontra social ansvarlighed 

Som udgangspunkt kan siges, at åbenheden om selskabernes skattebetalinger, umiddelbart ikke har 

nogen direkte effekt. Alligevel forventes et merprovenu, fordi det forventes at flere vil betale skat. 

Af hensyn til forsigtighedsprincippet, er der ikke angivet et beløb heraf.  

Det er forfatterens holdning, at man ved dette lovforslag forsøger, at få medier og brugere til at 

bedømme virksomhederne ud fra hvor meget de betaler i skat. Forslaget er interessant i forhold til 

den øgede interesse for Corporate Social Responsibility, som også er blevet en del af de store sel-

skabers regnskaber. Selskaberne skal dog ikke mere blot redegøre for hvilke gode ting de bidrager 

med i samfundet, men også betale den højest mulige skat, da opfattelsen af hvorvidt man bidrager til 

                                                   
77 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 31. 
78 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 9. 
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samfundet, i højere grad bliver målt på ens skattebetaling.  Bliver en sådan tilgang til skat aktuel, 

således at virksomhederne bedømmes ud fra deres evne til at betale selskabsskat, vil det for alvor 

lave om på selskabernes tilgang til at tjene penge. For langt de fleste selskabers synspunkt, er skat alt 

andet lige, en driftsomkostning der skal minimeres så meget som muligt.79  

Figur 5 viser hvordan statens skatter og afgifter fordeler sig på de forskellige områder. 

 

Figur 5: Oversigt over skatter og afgifter: Egen tilvirkning. Data fra Danmarks Statistik. 

At bedømme et selskab på dets skattebetaling, kan være misvisende. Selskabets skattebetaling er 

langt fra det vigtigste for Danmark, da det kun er 6% af Danmarks skatter og afgifter i 2013 der 

kommer fra selskabsskatten.80  Selskabsskatten er fra 2011 til 2013 steget med 27% fra 39,7 til 50,3 

mia. kr. Altså er der sket en ændring i selskabsskatten som også kan være påvirket af de nye tiltag 

for selskabsskatten. At staten får flere indtægter kan jo således godt vise, at de tiltag der er vedtaget 

faktisk har en positiv effekt.  

Regeringen har imidlertid den 27. juni 2013 vedtaget L 218 som vedrører nedsættelse af selskabs-

skatten fra 2014-2016, fra 25% til 22%.81 Ændringen skyldes regeringens vækstplan, der blandt 

andet skal give flere arbejdspladser, og viser således også, at væksten i Danmark ikke skabes med 

baggrund i selskabsskatten.82 

                                                   
79 Jf. http://www.csr.dk/%C3%B8vlisen-skat-er-ikke-csr 
80 Jf. http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter/skatter-og-afgifter.aspx 
81 Jf. http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L218/index.htm 
82 Jf. http://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2013/juni/vaekstplan-dk-er-vedtaget/ 
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Ved kun at bedømme et selskab ud fra dets selskabsskattebetaling, glemmer man at tage højde for de 

positive effekter, det giver at have et selskab i Danmark. Således bidrager et selskab i Danmark også 

til at udvikle arbejdspladser, som genererer personlige indkomstskatter. Disse udgjorde i 2013 55% 

af de samlede skatter og afgifter. Hertil kommer afgifter i form af moms, som i 2013 udgjorde 20 % 

af de samlede skatter og afgifter. Da de fleste virksomheder har fradrag for deres købsmoms, er dette 

således også en beskatning hos den private forbruger. Moms er afledt af, at selskaberne, herunder 

også de såkaldte multinassere, har deres virksomhed og omsætter her i Danmark.  

Formålet med vedtagelsen af L 173 i 2012 var således at sikre skattegrundlaget, herunder især, at 

øge selskabsskatten i form af mere restriktive bestemmelser om transfer pricing, hæftelse, åbenhed 

om selskabernes skattebetalinger og underskudsbegrænsning. Modsat har man ved L 218 i 2013 

valgt at lempe selskabsskatten, ved konkret at nedsætte selskabsskatten, således at Danmark bliver et 

mere attraktivt land at drive virksomhed i, så vi på denne måde igen kan skabe arbejdspladser og 

dermed vækst. 

5.4 Reglernes kompleksitet kontra dansk vækst 

Man kan diskutere hvorvidt det er smart at lave skattereglerne mere komplekse, for at forøge skatte-

indtægten fra selskaberne, for derefter at lempe selskabsskatten med henblik på at skabe vækst i 

Danmark. Umiddelbart viser der sig en tendens til, at skattelovgivningen bliver mere og mere kom-

pleks, således at selve den danske skattelovgivning, er med til at skræmme udenlandske investorer 

væk. Her kan også nævnes SKAT´s aggressive fremfærd i forbindelse med, at de forsøger at få 

inddrevet penge til statskassen. SKAT´s øgede digitalisering af indberetninger, samt de mere stram-

me krav der er kommet, med hensyn til transfer pricing dokumentation og bøder i forbindelse med 

disse, giver efterhånden SKAT´s medarbejdere så meget information og magt at retssikkerheden er 

på spil.  

For SKAT´s vedkommende har nutidens digitaliserede informationssystemer, givet dem mulighed 

for at kontrollere skattebetalingen og indberetningerne. Således har SKAT især haft væsentlig op-

mærksomhed på netop selskaber, der har haft underskud over en årrække. Så snart en virksomhed er 

kommet i søgelyset, er det ikke nemt at komme ud igen. Der er eksempler på selskaber, der stadig 

kæmper med 1,5 år gamle skattesager, fordi SKAT bliver ved med at forlange yderligere dokumen-

tation. Hvorvidt en intern handel er sket på armslængdevilkår, kan også i mange tilfælde være et 

spørgsmål om en vurderingssag. Når det kommer til at vurdere et skøn, vil selskabet og SKAT 

naturligvis altid have en interessekonflikt. Hvis man kommer frem til et interval som man mener er 
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på armslængdevilkår, vil selskabet naturligvis lægge prisen i den ende hvor det er mest profitabelt 

for selskabet, og SKAT vil naturligvis gøre det modsatte. SKAT kan efter L 173 er vedtaget, således 

kræve dokumentation for, at selskabet ikke har flyttet overskud ud af Danmark, selvom selskabs-

skatten er lavere i Danmark end hvor moderkoncernen er placeret.  Desuden er der eksempler på, at 

SKAT har krævet at et selskab indsender regnskabsoplysninger for et søsterselskab, selv om selska-

bet slet ikke er berettiget til at få disse, af hensyn til armslængdeprincippet.83 

Det er op til SKAT at vurdere hvorvidt selskabets dokumentation, er tilstrækkeligt og fyldestgøren-

de. Får SKAT ikke den korrekte dokumentation, kan de således give bøder på 250.000 kr. Derfor 

ender flere med, blot at acceptere SKAT´s krav, selv om de er uenige.84  

SKAT´s aggressive fremfærd er med til at skræmme udenlandske investorer væk, da de ikke ved 

hvad det kommer til at betyde, hvis de lægger deres aktivitet i Danmark. Den massive administration 

der skal bruges på at håndtere dokumentation og besvare talrige spørgsmål, udarbejdelse af revisor-

erklæringer om transfer pricing samt risikoen for store bøder, medfører at udenlandske virksomheder 

forbinder investeringer i Danmark med alt for stor en byrde og risiko.85 

I lovforslaget er anført følgende: 

”For så vidt angår den del af lovforslaget, der omhandler revisorerklæringer, bøder og 

hæftelse i sambeskatning, bidrager elementerne primært til sikring af skattegrundlaget 

og skattebetalingen fra især multinationale selskaber. Der er stor usikkerhed om stør-

relsen af de positive provenumæssige konsekvenser. ”86 

Det er således tydeligt at man ved lovgivningen, forsøger at ramme multinationale selskaber, som 

ikke betaler selskabsskat i Danmark. På samme tid tyder det ikke på at de provenumæssige konse-

kvenser er blevet undersøgt til bunds, lige som effekten af SKAT´s ekstra beføjelser ikke er blevet 

vurderet. 

Den seneste tid er SKAT også kritiseret i forbindelse med blandt andet Jesper Kasi Nielsens skatte-

sag, da der tegner sig en tendens om at SKAT bruger ”bøllemetoder” til at inddrage skyldig skat. En 

sag der i sidste ende har medført stor undskyldning fra SKAT.87 

                                                   
83 Jf. Børsen, ”Skat skræmmer firmaer fra udlandet langt væk”, 19. sep. 2014 
84 Jf. Børsen, ”Skat skræmmer firmaer fra udlandet langt væk”, 19. sep. 2014 
85 Jf. Børsen, ”Skat skræmmer firmaer fra udlandet langt væk”, 19. sep. 2014 
86 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 30. 
87 Jf. http://www.bt.dk/politik/kasi-jesper-faar-gigant-undskyldning-af-skat 
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5.5 Hæftelsen for indkomstskatter m.v. 

I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag til L173, er der redegjort for baggrunden og hensigten 

med lovens bestemmelser, samt herunder hvilke konsekvenser forslaget forventes at medføre. Be-

mærkningerne er i det følgende opdelt i henholdsvis hæftelsen for indkomstskatter og hæftelsen for 

kildeskatter. 

Som tidligere nævnt har der historisk været solidarisk hæftelse for indkomstskatterne i sambeskat-

ningen, og derfor blev denne hæftelse også diskuteret i forbindelse med indførsel af tvungen national 

sambeskatning. Den solidariske hæftelse blev fjernet som følge af nedsættelsen af ejerskabskravet, 

således at man ikke længere skulle eje 100%, men blev omfattet af bestemmelserne, så snart man 

havde bestemmende indflydelse. I samme forbindelse mente man ikke længere at hæftelsen var 

nødvendig, da sambeskatningen var gjort obligatorisk.88 

Årsagen til at forslaget igen blev fremsat i forbindelse med L173 i 2012 skyldes, at der i 2007 blev 

indført lov nr. 343 af 18.04.2007. Denne lov indførte SEL § 31 D, der herefter gør tilskud blandt 

sambeskattede selskaber skattefrie. Sammen med reglerne om skattefrie datterselskabsudbytter og 

skattefrie koncernselskabsudbytter, er det blevet muligt at flytte koncernens midler mellem koncer-

nens selskaber. 

Såfremt et selskab efter disse regler, skattefrit flytter midlerne væk fra det hæftende selskab, vil 

SKAT derved ikke kunne opkræve indkomstskatten hos de andre selskaber der ikke hæfter solida-

risk. 

Det er derfor fra SKAT´s synspunkt ikke acceptabelt, at selskaber tilsammen kan opnå skattemæssi-

ge fordele, ved at indgå i sambeskatning, uden at de sammen også er ansvarlige og hæfter for hinan-

dens skatter. I bemærkningerne til loven er der alene angivet et eksempel på en tidligere sag, hvor 

SKAT ikke har fået dækket sit krav på grund af manglende hæftelse. Eksemplet der er fremført af 

SKAT, indeholder imidlertid ikke henvisning til nogen dom. Der findes således ikke nogen konkrete 

offentliggjorte domme der rent faktisk bakker op om SKAT´s holdning. Forslaget må derfor anses 

som, alene at lukke et hul, der fremadrettet kunne skabe problemer for SKAT. Om SKATS argu-

mentation holder, vil derfor være genstand for nærmere analyse i det følgende afsnit. 

                                                   
88 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 22. 
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5.5.1 Test af grundlaget for indførslen af solidarisk hæftelse for indkomstskatter 

Der må stilles spørgsmålstegn ved, om et selskab rent faktisk kan flytte alle midlerne væk skattefrit, 

uden at overtræde dansk lovgivning. I det følgende vil det eksemplificeres hvorledes dette udsagn er 

korrekt.  

Hovedargumentationen for at der nu indføres solidarisk hæftelse for selskabsskatter, er netop, at 

siden sidste gang forslaget blev forkastet, har man indført skattefrie tilskud i SEL § 31 D. I forhold 

til skattelovgivningen, er det altså korrekt at man kan flytte midler skattefrit, både op og ned i kon-

cernen, ved hjælp af udbytter/tilskud som gennemgået i tidligere afsnit. Selskaberne skal imidlertid 

fortsat overholde de selskabsretlige krav for udbytter og tilskud. 

5.5.2 Tilskud kontra udbytte selskabsretligt 

Selskabsretten regulerer ikke forholdet til tilskud ydet inden for en koncern, da tilskud der gives 

nedad i koncernen ikke forringer koncernens værdi. Det er altså vurderet at værdien af kapitalande-

lene i dattervirksomheden stiger mindst lige så meget som tilskuddet gør, og der derfor ikke sker 

nogen værdiforringelse.89 

I modsætning til tilskud er der forholdsvis strenge selskabsretlige regler i forhold til kapitalafgang. 

Et selskab kan således kun uddele midler til selskabets kapitalejere på følgende måder: 

1. Ordinært udbytte, på grundlag af seneste godkendte årsregnskab jf. KSEL § 180 

2. Ekstraordinært udbytte jf. KSEL §§ 182 og 183. 

3. Udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen jf. KSEL §§ 185-193 

4. Udlodning i forbindelse med selskabets opløsning jf. KSEL Kapitel 14 

Et selskab kan kun udlodde ordinært og ekstraordinært udbytte efter punkt 1 og 2, på baggrund af en 

godkendt årsrapport eller en mellembalance. Det er alene muligt at udbetale udbytte til aktionærer, 

såfremt selskabet har frie reserver. Modsætningsvis er det derfor ikke muligt at anvende selskabska-

pitalen eller andre bundne reserver ved en udlodning.90 

Hvis selskabet beslutter at nedsætte selskabskapitalen efter punkt 3, kan de også godt udlodde til 

selskabets kapitalejere. Det er dog her en forudsætning at selskabets kreditorer opfordres til at an-

melde deres krav til selskabet inden for en frist på 4 uger.91 Først når kreditorernes frist for anmel-

                                                   
89 Jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud inden for en 

koncern, 28. april 2009, s. 3. 
90 Jf. KSEL §§ 180, 182, og 183 
91 Jf. KSEL § 192 
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delse er udløbet, kan ledelsen træffe beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen til udbetaling, 

såfremt dette fortsat er forsvarligt.92 

Til sidst kan selskabet vælge at lade sig opløse efter punkt 4. Opløsning af et kapitalselskab kan ske 

enten ved en erklæring eller ved likvidator. 

Opløsning ved betalingserklæring forudsætter at selskabet vedlægger en erklæring fra told- og skat-

teforvaltningen om at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav der vedrører selskabet.93 Her skal 

selskabet altså først have SKAT´s godkendelse, for at kunne opløse selskabet, og det er derved ikke 

muligt at udlodde provenuet til kapitalejeren, før SKAT´s tilgodehavende er betalt. 

Den anden mulighed for opløsning er ved likvidator. Denne løsning er mere omfattende, og kræver 

at generalforsamlingen vælger en likvidator, til at opløse selskabet. På samme måde som ved kapi-

talnedsættelsen, skal likvidatoren således opfordre kreditorerne til at anmelde deres krav hos selska-

bet.94 Fristen for anmeldelse af krav er 3 måneder fra offentliggørelsen. Når fristen er udløbet, og 

gælden til alle kendte kreditorer er betalt, kan selskabet udlodde udbytte og likvidationsprovenu.95 

Nærværende afsnit vedrørende selskabets opløsning, er yderligere behandlet i senere afsnit om 

ophør. 

 

5.5.3 Bestyrelsens ansvar 

Uanset hvilken måde man vælger at udlodde midler til aktionærer, er der fortsat en regel om at 

bestyrelsen skal sikre et forsvarligt kapitalberedskab.96 Dette betyder at bestyrelsen skal påse at der 

er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, 

efterhånden som de forfalder.97   

Herudover er det vigtigt at pointere at såfremt selskabet udbetaler midler til kapitalejere, i strid med 

selskabsloven, skal beløbet tilbagebetales med renter.98 Såfremt beløbet ikke kan inddrives hos 

selskabets kapitalejere, er bestyrelsen der har godkendt beslutningen ansvarlig, efter de almindelige 

erstatningsregler.  

                                                   
92 Jf. KSEL § 193 stk. 1 
93 Jf. KSEL § 216 stk. 2 
94 Jf. KSEL § 221 
95 Jf. KSEL § 223 
96 Jf. KSEL § 179, stk. 2 
97 Jf. KSEL §§ 115, stk. 1 nr. 5 og 116 stk. 1 nr. 5 
98 Jf. KSEL § 194, stk. 1 
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Selskabsretten indeholder for så vidt en række bestemmelser til beskyttelse af minoritetsaktionærer 

og kreditorer herunder SKAT. Om SKAT har benyttet disse bestemmelser for at indkræve den 

skyldige skat, er der dog ingen der ved, da der ikke er offentliggjort nogle konkrete omstændigheder 

om deres eksempel de brugte som begrundelse for lovforslaget. Umiddelbart må det ud fra ovenstå-

ende vurderes, at der er rigeligt med muligheder, for at gøre et ansvar gældende over for ledelsen. 

Når kravet kan gøres gældende over for selskabet, kan man jo så spørge, om det overhovedet er 

rimeligt at oprette den solidariske hæftelse. 

5.6 Hæftelsen for kildeskatter. 

Når et selskab betaler udbytter, royalties, renter og visse kursgevinster, der er omfattet af begrænset 

skattepligt, jf. Selskabsskattelovens § 2 stk. 1 litra c, d, g og h, eller kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 

6 og 8 skal der indeholdes kildeskat. 99 

Kildeskatten skal indeholdes af det udloddende selskab, og skattepligten heraf anses for opfyldt ved 

indeholdelsen. Såfremt det udbetalende selskab ikke indeholder kildeskatten, er denne selv ansvarlig 

for betaling over for det offentlige. 

Ligeledes er det det udbetalende selskab der hæfter over for det offentlige, for betaling af det inde-

holdte beløb.100  

De øvrige selskaber i sambeskatningen hæftede altså forud for vedtagelsen af L 173 ikke for inde-

holdelsen af kildeskatter. På trods af dette har de sambeskattede selskaber mulighed for at udnytte 

underskud, der er opstået som følge af fradraget for rente- og royalty betalingerne. Ligeledes kan 

udbytteudlodningerne komme fra de sambeskattede selskaber, hvorefter det modtagende selskab 

ikke hæfter for betalingen. 

Lovbemærkningerne gør i øvrigt opmærksom på at den manglende hæftelse har givet anledning til 

problemer i enkelte konkrete sager. Hvilke konkrete sager der har givet anledning til forslaget er dog 

ikke anført i bemærkningerne. 

 I stedet er anført et eksempel hvor et administrationsselskab i en dansk koncern betaler renter på et 

lån til et koncernselskab i et lavskatteland. Administrationsselskabet indeholder ikke kildeskat på 

rentebetalingen. Underskuddet som følge af fradrag for renter i det udbetalende selskab, kan blive 

udnyttet i de andre sambeskattede selskaber. Efterfølgende sælges aktierne i datterselskaberne kon-

                                                   
99 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 22. 
100 Jf. KSL § 69, stk. 1. 
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cerninternt, hvorefter midlerne flyttes skattefrit fra det udbetalende selskab ved skattefri udlodning 

eller skattefri tildeling af tilskud. Herefter kan administrationsselskabet stå tilbage uden nogen 

værdier og uden nogen dækning for SKAT´s krav. Dog indgår selskabet fortsat i koncernen, og 

sambeskatningen og det skattemæssige underskud kan derfor fortsat benyttes af de andre selskaber i 

sambeskatningen. På denne måde kommer kildeskatten altså aldrig ind til SKAT efter de daværende 

regler. 

Som nævnt er der i bemærkningerne ikke angivet reference til en tidligere dom i forbindelse med 

dette eksempel. Eksemplet må alt andet lige anses som værende på kanten med skatteunddragelse. 

Alene de mange steps selskabet skal igennem, for at kunne undgå at betale og hæfte for indeholdel-

sen af renteskatten virker meget omfattende. Det er forfatterens opfattelse at eksemplet bygger på en 

kreativ skatteide for at undgå skat, og at sandsynligheden for at man kan komme i en sådan situation 

ved et tilfælde er meget lille. Grundlaget for skattepligten ved renterne hersker der ingen tvivl om, 

da disse tydeligt er angivet af SEL § 2 stk. 1 litra d. Grundlaget for at det udbetalende selskab skal 

indeholde skatten, hersker der heller ikke nogen tvivl om jf. KSL § 65D. Ligeledes fremgår det, at 

det udbetalende selskab hæfter for skatten, med mindre selskabet kan godtgøre at der ikke er udvist 

forsømmelighed fra selskabets side jf. KSL § 69 stk. 1. 

 

5.6.1 Forsømmelighed  

Begrebet forsømmelighed er i relation til den solidariske hæftelse væsentlig at inddrage i diskussio-

nen. 

Hvorvidt der er udvist forsømmelighed fra selskabets side, kan være svært at bevise. Bevisbyrden 

ligger ud fra lovens ordlyd hos selskabet.101 Det har dog været anført i tidligere retspraksis at bevis-

byrden i nogen grad ligger hos SKAT.102  Bevisbyrden må dog ud fra højesteretsdommen SKM 

2009, 476 og lovens ordlyd påhvile virksomheden. 

Hvornår et selskab kan undgå hæftelse på baggrund af bestemmelsen om forsømmelighed, er ikke 

helt entydigt. Ifølge SKAT´s juridiske vejledning anføres det, at såfremt et selskab undlader at 

indeholde A-skat og AM-bidrag på trods af anvisninger i SKAT´s vejledninger, som udgangspunkt 

antages at have udvist forsømmelighed. Begrundelsen, at man ikke har kendskab til relevant lovgiv-

ning, er altså ikke tilstrækkelig, når man har mulighed for at få den relevante vejledning. Forholdet 

                                                   
101 Jf. KSL § 69 stk. 1. 
102 Jf. U.1977.844H 
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bekræftes af TfS 1999, 377, hvori restauratører ikke havde indeholdt A-skat til lønnen til Discjock-

eyer, da de mente at disse var selvstændigt erhvervsdrivende. Deres langvarige ansættelse, og det 

faktum at vederlagene stort set var deres eneste indkomst, gjorde at der var tale om et almindeligt 

ansættelsesforhold, hvoraf der skulle indeholdes A-skat. Da restauratørerne havde mulighed for at 

finde denne information i SKAT´s vejledning ”Skattetræk”, ansås de derfor at have udvist forsøm-

melighed, i og med at de ikke havde sat sig ordentligt ind i lovgivningen. Selskabet hæftede derfor 

for skatten.  

Som eksempel på at en virksomhed ikke har udvist forsømmelighed, angiver SKAT´s juridiske 

vejledning et tilfælde hvor den indeholdelsespligtige har været undskyldeligt uvidende om, at en 

udbetaling ikke har medført indeholdelse. Dette eksemplificeres yderligere ved, at der som følge af 

en indkodningsfejl eller lignende i virksomhedens lønsystem, ikke har været indeholdt den korrekte 

skat. For at denne ”undskyldning” accepteres er det dog fortsat en betingelse at virksomheden i 

øvrigt administrerer skatte og bidragsordningen korrekt.103 Som eksempler på tidligere domme, hvor 

hæftelsen er blevet annulleret, kan nævnes U.1977.844H og SKM2002.470.ØLR. I disse tilfælde har 

der været tale om en sådan retsusikkerhed, således at vurderingen om hvorvidt der er tale om en 

lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende ikke har medført et entydigt resultat, og der derfor 

fra virksomhedens side ikke kan påvises forsømmelighed. For disse dommes vedkommende skal 

endvidere anføres, at de i god tro havde lavet en vurdering efter bedste evne og at de i øvrigt over-

holdte skattelovgivningens krav om indeholdelse af A-skatter. 

 

I relation til indeholdelse af kildeskatter på renter kan anføres at praksis er den samme som indehol-

delse af A-skat. Hertil kan nævnes dommen SKM2011.59.LSR, hvortil Landsskatteretten oplyser, at 

selskabet var bekendt med koncernens konstruktion, og derved ”burde have indset, at der ville være, 

eller overvejende sandsynligt ville være, begrænset skattepligt af renter” i medfør af SEL § 2, stk. 1, 

litra d. I dette tilfælde må det således konkluderes, at der ikke skal meget til, før virksomheden kan 

idømmes forsømmelighed. 

Begrebet forsømmelighed har fortsat stor betydning for sambeskattede selskaber. Den indførte KSL 

§ 69 stk. 3 om solidarisk hæftelse i sambeskatningen, forudsætter fortsat at det betalende selskab 

hæfter jf. KSL § 69 stk. 1 eller 2. Den solidariske hæftelse i sambeskatningen for hvad angår kilde-

                                                   
103 Jf. Den juridiske vejledning 2014-2: G.A.3.3.7.2.2 Hæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM bidrag 
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skatter har derfor ingen effekt for SKAT, såfremt det påvises at selskabet ikke har handlet forsøm-

meligt. 

5.6.2 Beneficial owner – Retmæssig ejer 

”Beneficial ownership” er et udtryk der primært kommer fra OECD´s modeloverenskomst af 1977. 

Begrebet har været genstand for enorm diskussion siden 2007, hvor SKAT rejste en masse krav mod 

de danske selskaber, der har udloddet udbytte eller betalt renter, uden at indeholde kildeskat.104 

Fortolkningen af begrebet, har siden 1977 dog ikke været underlagt væsentlig betydning. Siden 

2003, da man lavede udvidede kommentarer til modeloverenskomsten, har Skatteministeriet dog 

ændret deres fortolkning af begrebet. Udvidelsen af begrebet i modeloverenskomsten, er dog en 

markant ændring af den tidligere opfattelse, hvorfor det kan diskuteres hvorvidt fortolkningen skal 

have betydning for tidligere indgåede overenskomster. Skatteministeriet, har dog uden advarsel taget 

den nye fortolkning i brug, og rettet krav mod selskaberne med tilbagevirkende kraft.105  

Skat har nu rettet krav for op mod 5 mia. kr. mod mindst 16 selskaber omhandlende beneficial 

owner-sagerne. Flere af sagerne, er af selskaberne, krævet indbragt for EU-domstolen. En sådan 

afgørelse hos EU-domstolen kan have enorm betydning i hele EU, men forventes også at tage rigtig 

lang tid. Sagerne forventes derfor først færdigbehandlet ved de danske domstole i 2015.106 

Indtil dommene endeligt er afklaret kan anføres SKM 2011.57.LSR, SKM 2011.485.LSR og SKM 

2012.409.LSR hvor landsskatteretten har stadfæstet SKAT´s afgørelser. Afgørelserne kendetegnes 

ved problematikken ved ”retmæssig ejer”, sammenholdt med kildeskattelovens §69 stk. 1 om for-

sømmelighed. Problematikken skyldes at der i henhold til den tidligere vurdering af, hvorvidt virk-

somheden har handlet forsømmeligt, har været accepteret, hvis der har været en sådan rets usikker-

hed, at det ikke var entydigt om der var indeholdelsespligt eller ej.107 I disse nye sager, hvor SKAT 

pludselig har fortolket begrebet ”beneficial owner” på en ny måde, i forhold til tidligere praksis108, 

har man valgt at vurdere at virksomhederne burde have indset at der med overvejende sandsynlighed 

ville være begrænset skattepligt. Denne vurdering er lavet af SKAT, og er ligeledes tiltrådt af lands-

skatteretten for alle tre nævnte landsskatteretskendelser. Sagerne er dog indbragt for domstolene, 

hvor vi fortsat afventer svar. 

                                                   
104 Jf. SU 2010, 387: Beneficial Ownership – nyt nederlag og skærpede regler på vej, s. 1 
105 Jf. TfS 2011, 537: Det store hykleri - om ’beneficial owner’ sagerne, s. 6. 
106 Jf. http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/11/14/1114061935.htm 
107 Jf. SKM2002.470.ØLR 
108 Jf. TfS 2011, 537: Det store hykleri - om ’beneficial owner’ sagerne, s. 10. 
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I denne sammenhæng kan nævnes en lignende dom i Østre Landsret, hvoraf problematikken om-

kring ”beneficial ownership” samt spørgsmålet om forsømmelighed diskuteres. Sagen afgøres dog 

ved, at selskabet fik medhold, i og med at man konstaterede, at det udbyttemodtagende selskab var 

den retmæssige ejer. Som følge af dette har Østre Landsret ikke taget stilling til spørgsmålet om 

forsømmelighed, for så vidt dette ikke længere var relevant.109 

 Det interessante ved disse domme er derfor at den nye fortolkning af begrebet ”beneficial owner” 

ikke tidligere har været anvendt i dansk ret. Hvis tolkningen accepteres af domstolene, med bagud-

rettet virkning, bliver spørgsmålet sekundært om selskaberne har handlet forsømmeligt. Landsskatte-

retten mener tydeligvis, at hvis de store selskaber har kendskab og kompetencer til at oprette en 

koncernstruktur, med udenlandske mellemholdingselskaber med videre, så burde de derved også 

kende til problematikken omkring beneficial ownership, på trods af at SKAT hverken har udsendt 

styresignal, advarsler eller andet omkring den nye fortolkning af begrebet. I forhold til hvorvidt der 

er handlet forsømmeligt, ved ikke at indeholde kildeskat i disse situationer, må der lægges til grund 

at der er tale om en sådan rets usikkerhed, at selskaberne ikke kan have handlet forsømmeligt.  

Hvis et udbetalende selskab groft uagtsomt eller forsætligt ikke indeholder kildeskat på udbytte eller 

royalty kan dette straffes med bøde. Ligeledes findes en tilsvarende hjemmel til bødestraf ved und-

ladelse af indeholdelse af renteskat.110 Hertil kommer altså også en skildring af, hvornår der er 

handlet forsømmeligt, og hvornår der er handlet groft uagtsomt. Kan man sige at hvis man har hand-

let forsømmeligt, at man så også har handlet groft uagtsomt? Ligesom forsømmelighed beror vurde-

ringen af groft uagtsomhed også på en konkret vurdering i den enkelte sag. Umiddelbart ville en 

sådan vurdering altså kunne gå begge veje, alt efter hvem der vurderer sagen. 

5.7 Delkonklusion 

Baggrunden for ændringen af hæftelsesreglerne, bygger blandt andet på Enhedslisten, og Frank 

Aaens store fokus på multinationale selskaber der ikke betaler skat. Dette var således starten til en 

lang række af tiltag, der skulle forbedre muligheden for at sikre skattegrundlaget fra danske selska-

ber.  

Ministeriet har imidlertid angivet et konkret eksempel på, hvorfor den solidariske hæftelse er nød-

vendig at indføre. Eksemplet indeholder ikke nogen reference til en specifik offentliggjort dom, 

hvorfor det ikke er muligt at undersøge om det givne eksempel indeholder hele sandheden. De 

                                                   
109 Jf. SKM2012.121.ØLR 
110 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 23. 
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enkelte elementer af eksemplet er dog efterprøvet, og det er fundet, at man ved at benytte andre 

selskabsretlige regler, ville kunne indkræve de skyldige selskabsskatter. SKAT har altså ikke invol-

veret nogen tanker om muligheden for at gøre bestyrelsen eller direktionen ansvarlig, på trods af at 

det direkte fremgår af selskabsloven. 

Når det kommer til hæftelsen for kildeskatter, er det tydeligt at dette område er præget af kildeskat-

ter på renter og udbytter, som især har relation til de meget omtalte beneficial ownership sager og 

hvorvidt der er udvist forsømmelighed.  

Hæftelsen betyder at man fjerner et meget vigtigt element i selskabsretten, som har været et bærende 

princip for de danske selskaber siden de blev indført. Selv om denne selskabstype, har været af 

afgørende betydning for det danske erhvervslivs succes, er hensynet i dag således mere rettet mod, at 

SKAT kan få indkasseret skyldige skatter.  
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Kapitel 6 - Hæftelse ved ophør i sambeskatning 

Når et selskabs aktier bliver solgt, et selskab går konkurs eller lukkes med en solvent likvidation, 

kommer det naturlige spørgsmål om hvordan hæftelsen skal behandles.  

I forarbejderne er angivet følgende for det udtrædende selskab:  

”Hæftelsen ophører, uanset om udtrædelsen af sambeskatningen sker ved et egentligt 

frasalg af selskabet eller på anden måde, herunder som følge af omstrukturering, likvi-

dation eller konkurs. ”111 

For de tilbageværende selskaber er angivet følgende: 

”Hæftelsen ophører ikke for de tilbageværende selskaber, dvs. de selskaber der ikke er 

udtrådt af sambeskatningen. ”112 

I dette afsnit vil de forskellige regler for udtræden af sambeskatningen blive gennemgået, og vurde-

ret i forhold til de kritikpunkter der har været i lovforslaget. 

6.1 Salg af aktier inden/uden for aktionærkredsen 

Når en koncern sælger koncernselskabsaktier, er det vigtigt både for køber og for sælger at vide 

hvordan hæftelsen påvirker selskabet. Dette er især også vigtigt at undersøge i forbindelse med en 

due diligence undersøgelse som også anført af Cepos i høringssvaret.113 Det er i et tidligere afsnit 

beskrevet at hæftelsen ophører for det udtrædende selskab hvad angår selskabsskatter og kildeskatter 

i de øvrige selskaber. De øvrige selskaber i sambeskatningen, hæfter dog fortsat for den del af ind-

komsten, der kan henføres til det udtrædende selskabs skatter for perioden inden udtræden.  

En due diligence, går i al sin enkelthed ud på, at undersøge en virksomheds drift, ved at studere 

virksomhedens regnskaber, indgåede kontrakter, leverandører, kunder, huslejekontrakt mv. Formålet 

med ovenstående er, at give en potentiel køber mest mulig indsigt i virksomheden, for at vurdere 

virksomhedens værdi og potentiale.114 Herunder indgår også den betragtning at selskaber som følge 

af de nye sambeskatningsregler hæfter for øvrige selskabers skattegæld. Netop dette spørgsmål har 

også været behandlet under forarbejderne, da man ikke ønskede at pålægge en for stor usikkerhed i 

forbindelse med salg af et koncernselskab. Skatteministeriet har derfor korrekt redegjort for, at der 

ikke vil være nogle konsekvenser i forbindelse med dette, da hæftelsen ophører både fremadrettet og 

                                                   
111 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 41. 
112 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, s. 41 
113 Jf. L 173, Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren, Bilag 1, s. 9. 
114 Jf. http://www.jura-guide.dk/due-diligence 
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for tidligere perioder, fra den dato selskabet bliver solgt væk fra sambeskatningskredsen og samtidig 

væk fra aktionærkredsen omtalt i KGL §4, stk. 2.115  

Problemet i forbindelse med hæftelsen i et udtrædende selskab, opstår dog ved opgørelsen af om 

aktierne er solgt til den samme aktionærkreds.116 I det tidligere afsnit, er sambeskatningskredsen 

blevet gennemgået, og der er blevet redegjort for koncernbegrebet der anvendes i forbindelse med 

sambeskatning. Det er i denne forbindelse værd at bemærke at koncernbegrebet i selskabsskattelo-

vens §31 C, ikke indeholder nogen henvisninger til KGL § 4, stk. 2, og det altså i denne sammen-

hæng er uden betydning for, hvorvidt ens nærtstående familie også havde aktier i selskabet. Vurde-

ringen af om en koncern indgår i en sambeskatning bliver altså alene vurderet ud fra moderselska-

bets involvering og indflydelse i de øvrige selskaber, og ikke de overliggende ultimative personlige 

aktionærer. Da værnsreglen i hæftelsesreglerne blev indført, således at selskabet fortsat hæfter for 

den gamle koncern, hvis det bliver solgt til samme aktionærkreds, kom der således en forskel i 

fortolkningen af hæftelsen og koncernbegrebet som også anført i et tidligere afsnit.  

Hæftelsen ophører for det udtrædende selskab fra udtrædelsestidspunktet således at selskabet ikke 

længere hæfter for de tilbageværendes skatter, men alene for selskabets egne skatter.  

For de selskaber der fortsat indgår i samme aktionærkreds opstår problemet om, hvilke skatter i 

udtrædelsesåret det udtrædende selskab hæfter for. Hertil har skatteudvalget redegjort for, at det 

udtrædende selskab hæfter for de tilbageværende selskaber og dets egne selskabsskatter for den 

periode hvor selskaberne var sambeskattet. Til gengæld hæfter det udtrædende selskab ikke for de 

øvrige selskaber for den periode der ligger efter udtræden. Herefter hæfter selskabet dog stadig for 

sine egne skatter, og skatterne i den evt. nye sambeskatningskreds. For de tilbageværende selskaber 

gælder der, at de hæfter for det udtrædendes selskabs skattegæld, for perioden de var sambeskattet 

indtil dette er betalt.117    

 

6.2 Opløsning ved likvidation 

Hvis et selskab vælger at lave en solvent likvidation er der i udgangspunktet to muligheder de kan 

benytte sig af.  

 Opløsning ved hjælp af betalingserklæring JF. KSEL § 216 

                                                   
115 Jf. L 173, Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren, Bilag 1, s. 9. 
116 Jf. KGL § 4, stk. 2 
117 Jf. L 173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-12 fra FSR-danske revisorer, Bilag 32, s. 20. 
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 Opløsning ved hjælp af likvidator jf. KSEL §§ 217 - 224 

Ud over disse frivillige opløsningsmuligheder er der endvidere den mulighed at selskabet kan blive 

tvangsopløst jf. KSEL § 225 - § 230, hvis Erhvervsstyrelsen anmoder skifteretten herom.118 Hvis et 

selskab, der er fordret tvangsopløst, vurderes at være solvent vil det blive behandlet under de samme 

regler for en normal likvidation i selskabsloven jf. KSEL § 227, stk. 3. Hvis det derimod vurderes at 

være insolvent vil selskabet overgå til konkursbehandling. Hæftelsesreglerne for tvangsopløsning 

følger således den form selskabet bliver opløst efter, og vil derfor ikke blive gennemgået separat. 

I det følgende vil begge frivillige opløsningsformer blive gennemgået, da valget af opløsningsfor-

men har væsentlig betydning for den endelige hæftelse. 

6.2.1 Opløsning ved betalingserklæring 

Opløsningen ved hjælp af betalingserklæringen jf. KSEL § 216 er umiddelbart den letteste, og sand-

synligvis den billigste løsning. Denne løsning gør at du kan anmode om en skattekvittance fra 

SKAT, hvor de erklærer at selskabet ikke har nogen gæld til SKAT. Herefter fremsendes sammen 

med skattekvittancen også en betalingserklæring til Erhvervsstyrelsen. Ved betalingserklæringen 

erklærer aktionærerne at alt gæld, forfalden som uforfalden, er betalt både til SKAT og øvrige kredi-

torer. Efter denne er udfyldt og indsendt kan selskabet opløses og likvidationsprovenuet kan udbeta-

les til selskabets aktionærer. Ulempen med denne metode er at aktionærerne ved denne erklæring, 

hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets gæld, hvis der senere skulle vise sig at 

være flere kreditorer tilbage. Et senere krav over for selskabet ville således kunne rettes direkte mod 

aktionærerne personligt. Aktionærerne vil dermed ikke have mulighed for at begrænse deres tab til 

den tidligere indskudte selskabskapital eller likvidationsprovenu, men skal nu betale hele kravet af 

egen lomme. 

Den indhentede skattekvittance kan også give anledning til, at selskabet kommer i problemer. Selv 

om SKAT skriver under på at der ikke eksisterer nogen offentlig gæld i selskabet, er dette ikke 

bindende for skat, hvis det senere viser sig at en skatteansættelse har været forkert.119 Grundlaget for 

at SKAT har denne sikkerhed, skyldes at de tager forbehold for senere revision. En sådan kontrol 

vurderes således rimelig, da den eliminerer risikoen for at svigagtige selskaber, indsender fejlagtige 

opgørelser med henblik på at få et større provenu, og efterfølgende ikke kan retsforfølges. Dette 

anses derfor som et nødvendigt værktøj for SKAT, men har selvfølgelig en konsekvens for alle de 

                                                   
118 Jf. Søren Friis Hansen m.fl.: Dansk Selskabsret 2, 3. udg., 2011, s. 573. 
119 Jf. https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1901047&chk=209795 
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aktionærer der i god tro regner med at selskabet kan lukkes uden problemer. Ret skal være ret, en 

betalingserklæringsordning må alene ses som en billig løsning til aktionæren, og det er således op til 

denne at vurdere om risikoen er værd at løbe i forhold til den efterfølgende hæftelse. Problemet der 

står tilbage, er således primært at valget af likvidationsordning, ikke er nogen nem øvelse, og konse-

kvenserne deraf kan være svære at overskue. 

 

6.2.2 Opløsning ved hjælp af likvidator 

I forhold til opløsning ved hjælp af likvidator, så er denne løsning væsentlig dyrere da der er langt 

flere formaliteter der skal opfyldes, og desuden kræver involvering af en likvidator. En proces der 

hurtigt kommer til at koste 30-40.000 kr. eller mere.120  

Fordelen ved denne løsning er at aktionærerne ikke efterfølgende kommer til at hæfte personligt og 

solidarisk for efterfølgende krav der måtte opstå. Skulle selskabet imidlertid i forbindelse med likvi-

dationen have modtaget en skattekvittance der er baseret på et ukorrekt regnskabsgrundlag, er denne 

kvittance således ikke at anse som bindende for SKAT.121 En efterfølgende skatteansættelse skal dog 

søge fyldestgørelse i aktionærernes eventuelle udbetalte likvidationsprovenu, da hæftelsen således er 

begrænset hertil.122 Skattekvittancen som SKAT udarbejder bliver lavet med forbehold for senere 

revision. Dette er på mange måder ikke hensigtsmæssigt, da virksomhederne har en klar forventning 

om at selskabet er opløst, og pludselig skal finde en ny løsning, fordi SKAT ikke undersøger tingene 

grundigt i første omgang.  Selskabet har derfor pligt til, at afsætte tilstrækkelige midler til dækning 

af selskabets indkomstskat.123 Det positive aspekt ved valg af likvidatormetoden, er således fortsat at 

hæftelsen er begrænset til det udbetalte likvidationsprovenu. 

Under forarbejderne til L 173 har emnet været berørt af Cepos, der anførte at den solidariske hæftel-

se ville give problemer i forhold til at få udarbejdet en skattekvittance fra SKAT. Argumentet bag 

denne påstand synes at være, at SKAT ikke kan skrive under på, at der ikke er mere forfalden gæld i 

et selskab, når dette hæfter solidarisk med en række andre koncernselskaber.  

Argumentet falder imidlertid bort efter skatteministerens kommentar til høringssvaret: 

” Den foreslåede ændring af hæftelsen vil ikke i sig selv ændre på, i hvilket omfang der 

kan opnås skattekvittance i forbindelse med en likvidation. Et selskab, der udtræder af 

                                                   
120 Jf. http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/6/saadan-lukker-du-din-virksomhed-572/ 
121 Jf. TfS 1997, 538 
122 Jf. Søren Friis Hansen m.fl.: Dansk Selskabsret 2, 3. udg., 2011, s. 580. 
123 Jf. SEL § 33 
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sambeskatningen som følge af likvidation, vil ifølge forslaget som hovedregel kun hæfte 

for den del af skatten m.v., der vedrører det udtrædende selskab. Hæftelsen vil i disse 

tilfælde svare til den, der gælder i dag. Er det selskab, der likvideres, det eneste tilbage-

værende selskab, vil hæftelsen fortsat bestå for dette selskab, da selskabet ikke anses for 

at ”udtræde” af sambeskatningen. Heller ikke i disse tilfælde vil udvidelsen af hæftelsen 

ændre på muligheden for at opnå skattekvittance. ”124 

 

Forholdet er ligeledes anført i de almindelige bemærkninger til lovforslaget125, der beskriver at der 

ikke burde være noget problem i forhold til likvidation i et selskab. Det er ud fra skatteministerens 

kommentarer, sammen med en vurdering af Lex Specialis, vurderet, at den nye hæftelsesregel ikke 

vil kunne trænge igennem den begrænsede hæftelse der er, når et selskab likvideres ved hjælp af 

likvidator jf. SEL § 33. 

I tilfælde hvor det eneste tilbageværende selskab skal opløses, vil der altså fortsat kunne opnås en 

skattekvittance, men selskabet anses ikke for at være ”udtrådt” af sambeskatningen, og vil derfor 

fortsat hæfte for de tidligere selskaber i sambeskatningen. I denne anledning kan man stille spørgs-

målstegn ved, hvordan likvidationen bør foretages i det sidste tilbageværende selskab.  

For at lette forståelsen af emnet, er dette eksemplificeret og forklaret herunder. 

B A/S C A/S

A A/S

P

 

Figur 6: Koncernoversigt. Egen tilvirkning 

Ved eksemplet tages der udgangspunkt i koncernen som illustreret i figur 6. Et administrationssel-

skab A opløser sine 100% ejede datterselskaber B og C i år 1 ved likvidation. A anmoder efterføl-

                                                   
124 Jf. L 173, Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren, Bilag 1, s. 9. 
125 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, punkt 3.4.2 
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gende om skattekvittance i år 2. Det udbetalte likvidationsprovenu var følgende for selskaber A: 50, 

B: 25, C: 0. 

Hvad sker der hvis SKAT i år 3 forhøjer B´s indkomstskat for indkomstår 1 med 100? 

C er udtrådt af sambeskatningen og hæfter således ikke for skatten for B uanset hvilken likvidati-

onsmetode der er brugt. 

1. B blev opløst ved betalingserklæring og A blev opløst ved likvidator. 

Her ville B hæfte ubegrænset for hele sin gæld (100), men da kravet skal hentes hos moderselskabet 

A, der er opløst ved likvidator, begrænses hæftelsen for de ultimative personlige aktionærer således 

til A´s likvidationsprovenu (50). Dette tilfælde involverer ikke de nye hæftelsesregler vedtaget i 

L173. 

2. B blev opløst ved likvidator og A blev opløst ved betalingserklæring. 

Her vil B´s hæftelse umiddelbart begrænse sig til likvidationsprovenuet på 25. Hertil kommer dog 

undtagelsen ved L173: 

 Før vedtagelsen af L173 vil SKAT således kunne rette et krav på 25 til selskab A, da de hav-

de modtaget hele provenuet. Selvom aktionærerne i A hæfter solidarisk grundet betalingser-

klæringen ville hæftelsen ikke kunne videreføres på grund af begrænsningen B jf. SEL § 33. 

 Efter vedtagelsen af L173 vil SKAT kunne rette et krav på 100 til selskab A. Dette skyldes 

at selvom B er udtrådt af sambeskatningen så fortsætter den solidariske hæftelse i den tilba-

geværende koncern. Da A er blevet opløst ved betalingserklæring, og i øvrigt hæfter solida-

risk grundet L173, står de ultimative personlige aktionærer pludselig med en meget stor 

gæld.   

 

3. Både A og B bliver opløst ved betalingserklæring. 

Her vil hele kravet på 100 kunne rettes mod de ultimative personlige aktionærer, da selskaberne og 

de ultimative personlige aktionærer hæfter ubegrænset og solidarisk som følge af betalingserklærin-

gen. Dette tilfælde involverer ikke de nye hæftelsesregler vedtaget i L173. 

4. Både A og B bliver opløst ved likvidator. 

Selskab B hæfter for 25, som er udbetalt til administrationsselskabet A. Herefter er hæftelsen for de 

ultimative personlige aktionærer dog ændret som følge af L173. 
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 Før vedtagelsen af L173 vil hæftelsen være begrænset til 25, da det er dette likvidationspro-

venu A har fået udbetalt, og derfor er begrænset hertil jf. SEL § 33. 

 Efter vedtagelsen af L173 vil hæftelsen for de ultimative personlige aktionærer være be-

grænset til 50, da A hæfter solidarisk som følge af L173, men har begrænset deres hæftelse 

ved brug af likvidator. 

Som skatteministeren anfører har L173 således ikke nogen betydning for at modtage en skattekvit-

tance, men da denne som udgangspunkt tager forbehold for senere revision, vil L173 have betydning 

i ovennævnte tilfælde. Selskaberne vil således i dette eksempel nå frem til den billigste og sikreste 

løsning ved at vælge mulighed 1, hvis man tager prisen for udførelsen af likvidationsmetoderne med 

i betragtning.  

Der skal ikke ændres meget på forudsætningerne før situationen vil være en helt anden, hvorfor dette 

eksempel med valg af løsning ikke direkte kan generaliseres. Eksemplet viser dog konsekvenserne 

ved valget af de forskellige ordninger, og illustrerer kompleksiteten og risikoen ved et ophør. Alt 

andet lige vil det sikreste valg således altid være at benytte en likvidator, da man her kan begrænse 

sin risiko. 

Hvis man tager eksemplet et step videre er der fortsat en række spørgsmål der ikke er besvaret. Hvad 

sker der med hæftelsen hvis A i år 2 først blev solgt til tredjemand, og derefter blev likvideret? Ville 

hæftelsen blive solgt med til tredjemand som følge af L173? Vil en due diligence undersøgelse i år 2 

kunne begrænses til at undersøge selskab A? 

Disse spørgsmål kan ikke umiddelbart besvares ud fra skatteministerens redegørelse, kommentarer 

og bemærkninger, og må således blive afgjort i eventuel efterfølgende retssag. 

 

6.3 Konkurs 

Ved lovens indførsel har blandt andet Dansk Erhverv kommenteret på ”hvorfor konkurslovens 

omstødelsesregler og reglerne om ledelsesansvar ikke sikrer SKAT mod misbrug? ”126   

Skatteministeren svarede imidlertid ikke på spørgsmålet, men henviste blot til formålet med lovgiv-

ningen.  

                                                   
126 Jf. L 173, Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren, Bilag 1, s 15. 
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Dette afsnit ser på de konsekvenser det medfører at et selskab i sambeskatningen går konkurs, samt 

på om de dengang gældende omstødelsesregler i konkursloven kunne være brugt i de eksempler skat 

har brugt i forbindelse med fremsættelse af lovforslaget. 

6.3.1 Konkursordenen  

Som omtalt i tidligere afsnit, har den nye hæftelsesregel betydning for de øvrige kreditorer. I tilfælde 

af at et selskab går konkurs vil boet blive opgjort, og gælden til selskabets kreditorer vil blive udbe-

talt i prioriteret rækkefølge jf. konkursordenen.127 Konkursordenen regulere hvem og i hvilken 

rækkefølge de forskellige kreditorer har ret til at få fyldestgjort deres krav. Konkursordenen vil ikke 

blive gennemgået detaljeret, men for overblikkets skyld gengives konkursordenen nedenunder, 

hvorefter de relevante områder vil blive beskrevet yderligere. 

Konkursordenen: 

1. Massekrav jf. KL § 93 

2. Sekundære massekrav jf. KL § 94 

3. Lønprivilegiet jf. KL § 95 

4. Leverandørprivilegiet jf. KL § 96 

5. Simple krav jf. KL § 97 

6. Efterstillede krav jf. KL § 98 

I forbindelse med en konkurs vil selskabets skyldige moms og afgiftsbeløb, der er opstået før frist-

dagen, skulle anmeldes som et simpelt krav.128 Selskabsskattekrav der vedrører indkomstår forud for 

det indkomstår, hvor konkursdekretet er afsagt anmeldes i boet som et simpelt krav. Selskabsskatter 

der er opstået i det indkomstår hvor konkursdekretet afsiges og fremefter, vil være at betegne som et 

konkursindkomstskattekrav jf. KSKL § 3. Såfremt der er truffet bestemmelse om at et selskabs 

konkursindkomst er skattepligtigt, skal dette skattekrav også anmeldes og selvangives efter de nor-

male regler for selskabsskat.129  

Det er værd at bemærke at massekrav jf. KL § 93 er den første gruppe der bliver betalt. Denne grup-

pe omfatter omkostninger ved boets behandling, og gæld der pådrages boet under behandlingen mv.  

                                                   
127 Jf. Konkursloven: Kap 10. Konkursordenen 
128 Jf. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049902&chk=209795 
129 Jf. KSKL § 3 stk. 3 
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Selvom konkursindkomstskattekrav vedrører indkomstskat der er opstået efter konkursens indtræ-

den, og således er pådraget boet under dets behandling, er der i KL § 93 stk. 1 nr. 3 indsat en be-

stemmelse der lyder således: 

”Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat, som 

pålignes skyldneren. ”130 

I tidligere ret, har den indkomstskat der blev pålagt et konkursbo under dets behandling, skulle 

behandles som et massekrav, hvorefter SKAT således havde en fortrinsstilling i forhold til de øvrige 

kreditorer.131 Dette er interessant i forhold til, at man dengang lagde mere vægt på erhvervslivets 

fremdrift, end statens indtægter. Allerede i 1983 havde skatteministeren tilsluttet sig, at skattelovrå-

det skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle gennemføre en undersøgelse af samspillet mellem 

insolvensretten og skatteretten, navnlig baseret på de insolvensretlige synspunkter.132  Arbejdsgrup-

pen afgav den 9. februar 1987 sin udtalelse der blandt andet angav følgende:  

” De fiskale hensyn, der ligger bag skattereglerne, harmonerer dårligt med de hensyn 

til gældssanering og ligelig fyldestgørelse af kreditorerne, der ligger bag henholdsvis 

akkordreglerne og konkursreglerne. 

 …  

Det bør i stedet sikres, at bomidlerne så vidt muligt kommer kreditorerne til gode, og at 

bobehandlingen ikke vanskeliggøres unødvendigt”133  

Skattelovrådets udtalelse medførte at man i 1991 ændrede konkursloven således at konkursind-

komstskattekrav ikke længere var at behandle som et massekrav, men i stedet et simpelt krav på lige 

fod med de andre kreditorer.134  

Man lavede således en harmonisering af skatteregler og konkursregler, og opvejede at der var større 

hensyn at tage til de øvrige kreditorer i konkursboet, og man mente således ikke at SKAT skulle 

have en fortrinsstilling i forhold hertil.  

Kreditorenes hensyn er ved vedtagelsen af L 173 gået den modsatte vej, når det handler om selska-

ber i en sambeskatning. Den solidariske hæftelse i et sambeskattet selskab, giver SKAT en fortrins-

                                                   
130 Jf. KL § 93 stk. 1 nr. 3 
131 Jf. U 1984 682 Ø 
132 Jf. KBET 1987 nr 1101: Skat ved konkurs og akkord: skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i 

forbindelse med konkurs og akkord m.v., Afsnit 1 
133 Jf. KBET 1987 nr. 1101: Skat ved konkurs og akkord: skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i 

forbindelse med konkurs og akkord m.v., Afsnit 5.3.3. 
134 Jf. L 1991-06-06 nr. 363 
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stilling til at søge deres krav godtgjort fra de øvrige selskaber. Umiddelbart kan man sige, at der så 

er en kreditor mindre i kampen om konkursens masse. Men når et sambeskattet selskab betaler det 

konkursramte selskabs gæld, opstår der imidlertid et regreskrav med det samme. Således vil dette 

regreskrav blive listet op med de øvrige kreditorer som et simpelt KL § 97 krav. På sin vis kan man 

godt argumentere for at de øvrige kreditorer i virkeligheden ikke har lidt noget tab, da det umiddel-

bart er det samme krav de bliver stillet overfor. Imidlertid kan man kun undre sig over den fortrins-

stilling SKAT har fået, set i lyset af formålet med KL § 93 stk. 1 nr. 3 om indkomstskat.  

6.3.2 Konkursindkomstskattekrav efter indførslen af L173 

Bestemmelsen i KL § 93 stk. 1 nr. 3 der blev indført i 1991, har i dag ingen værdi for de selskaber 

der er omfattet af national sambeskatning. I forbindelse med L173 indførte man således følgende i 

konkursskatteloven:  

” Selskaber, der er sambeskattede, jf. selskabsskattelovens § 31, i indkomståret forud 

for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, hæfter for skatter af et af selskabernes 

konkursindkomst. ”135 

For at forstå denne bestemmelse er det nødvendigt at forstå systematikken i forbindelse med kon-

kursskatteloven.  

Et selskab der er taget under konkursbehandling, kan ikke opfylde sine forpligtelser i takt med at de 

forfalder.136 Imidlertid opstår der situationer i forbindelse med boets realisering af et selskabs aktiver 

mv, som gør at der kommer en normalt skattepligtig indkomst til selskabet. Som følge heraf er det 

op til SKAT at vurdere, i forbindelse med konkursens indtræden, hvor vidt det er muligt at inddrive 

et sådant konkursindkomstskattekrav. Et sådant krav skal være over 100.000 kr. før det kan gøres 

gældende.  

Efter konkursskattelovens regler kan SKAT undlade at træffe bestemmelse om skattepligt, hvis det 

må antages at det kun er en mindre del af skatten der kan inddrives.137 En vurdering der også tidlige-

re involverede overvejelser omkring, hvilket yderligere arbejde der skulle iværksættes, for at kunne 

indkræve skatterne. Af yderligere arbejde kan her nævnes at bostyret skal udarbejde selvangivelser 

for alle de år, hvor boet er under behandling.138 Et sådant ekstraarbejde for boet ryger direkte fra 

                                                   
135 Jf. KSKL § 4 stk. 3 
136 Jf. KL § 17, stk. 2 
137 Jf. KSKL § 14, 2. pkt. 
138 Jf. KSKL § 3, stk. 3 
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konkursmassen og ud til kuratoren som et massekrav139, og formindsker således SKAT´s mulighed 

for at inddrive deres simple krav.140 I mange tilfælde vil det simpelthen ikke give mening for SKAT 

at træffe beslutning om skattepligt for et konkursbo, fordi udsigterne til at inddrive deres fordring er 

så lille.  

Dette er der imidlertid lavet om på, når der også er blevet indført solidarisk hæftelse for konkursind-

komsten jf. KSKL § 4 stk. 3, som er anført ovenfor. Den solidariske hæftelse i sambeskatningen gør 

således at SKAT kan springe hele konkursordenen over, og få deres krav fyldestgjort af et af de 

andre selskaber i sambeskatningen.  

Når det kommer til konkursindkomsten, og vurderingen af hvor vidt SKAT skal beslutte skattepligt i 

forhold til hvad de kan få inddrevet, vil vurderingen for SKAT være nem. Idet skatten altid kan 

opkræves hos et koncernselskab, vil de således altid kunne få inddrevet deres gæld med den solidari-

ske hæftelse. Det forudsættes selvfølgelig her, at ikke alle koncernselskaberne er under konkurs. 

Det ekstra arbejde der ligger for boet, i at skulle opgøre selskabets konkursindkomst, og udarbejde 

selvangivelser, har pludselig ingen betydning for SKAT, da de er sikre på at få betalt deres andel 

uden om konkursordenen. Konsekvenserne af, at SKAT kan gå uden om konkursordenen er at de 

intet incitament har for, at undlade at bedømme skattepligt. Det betyder at der i langt flere tilfælde 

ville skulle ydes mere arbejde for kuratoren, og muligvis ydes assistance fra en revisor. Dette merar-

bejde vil skulle betales med boets midler, og vil blive behandlet som et massekrav jf. KL § 93. Der 

går således en større andel af boets midler til advokater og revisorer, hvilket betyder, at når det er de 

simple kreditorers tur til af få deres andel, vil der være et tilsvarende mindre beløb at deles om. 

Dette er hverken rimeligt for koncernselskaberne, eller de øvrige kreditorer. 

Når SKAT har gjort deres krav gældende for et sambeskattet koncernselskab, retter selskabet et 

regreskrav direkte mod boet. De øvrige simple kreditorers andel bliver således igen formindsket. 

Hvis man igen ser på det omfattende arbejde der blev lavet i 1991, hvor skattelovrådet udtalte sig 

om disharmonier mellem skatteretten og insolvensretten, kan det kun undre, at der i dagens Dan-

mark er mere fokus på skatteinddrivelsen end driften af de danske virksomheder. Det virker tåbeligt 

at man ikke i højere grad forsøger at hjælpe virksomhederne i det danske samfund, frem for at på-

lægge dem en større byrde. Hvis et selskab fremtræder som kreditor i et konkursbo, er deres chancer 

for at få betalt deres fordring blevet en del mindre. Hvis selskabet fremtræder på den anden side som 

                                                   
139 Jf. KL § 93 
140 Jf. KL § 97 
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det konkursramte selskab, eller et hertil sambeskattet selskab, er deres retsstilling også blevet forrin-

get. Det er altså alene Staten der drager en fordel af ændringen. Om end dette bliver et meget poli-

tisk holdningsspørgsmål, må det konstateres at politikerne bag, mener at pengene bruges bedre i den 

offentlige sektor end de bruges til at hjælpe driften af de danske virksomheder. 

6.3.3 Omstødelse 

I forbindelse med et selskabs konkurs, er der i konkursloven indsat en række bestemmelser til at 

værne om, at de værdier der nu engang er tilbage i selskabet, bliver fordelt forholdsmæssig ligeligt i 

nogle forud definerede rammer, som før er nævnt som konkursordenen. For at sikre at værdierne 

ikke bliver udbetalt til nærtstående, eller at nogle kreditorer bliver stillet bedre end andre, har man 

indarbejdet en række omstødelsesregler i konkursloven. Ved omstødelse skal således forstås, at en 

disposition foretaget af skyldneren, skal tilsidesættes i forhold til konkursboet. En sådan disposition 

kan omstødes, hvis den er til skade for kreditorerne ved at skyldneres formue bliver forringet, eller 

at der sker en forrykkelse af kreditorernes fyldestgørelse.141  

Forarbejderne til L173 anførte som tidligere nævnt et argument om, at selskaber siden 2007 har 

kunnet yde skattefrie tilskud i sambeskattede selskaber, og derved haft mulighed for at flytte kon-

cernens midler væk fra det hæftende selskab. Hvis dette er muligt, indebærer det selvfølgelig en 

risiko for en udhuling af midlerne i det hæftende selskab. 142 

Spørgsmålet er nu om SKAT ikke med fordel kunne anvende reglerne om omstødelse i forhold til de 

dispositioner, de selv nævner som hele grundlaget for at indføre hæftelsen. 

I forhold til hvorvidt et koncernselskabs betaling af udbytter kan omstødes, er det primært konkurs-

lovens §§ 67, 72 og 74 der vil kunne være relevante.  

Først skal det i denne forbindelse nævnes at KL § 67 er en objektiv omstødelsesregel, da det ved 

denne bestemmelse ikke skal vurderes hvorvidt den begunstigede vidste eller burde have vidst at 

skyldneren var under konkurs.143 Der skal altså ikke konstateres ond tro hos den begunstigede.  

Af bestemmelsen fremgår følgende:  

”Betaling af gæld, der er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, kan fordres 

omstødt, hvis betalingen er sket med usædvanlige betalingsmidler, før normal betalings-

                                                   
141 Jf. Bo Von Eyben m.fl.: Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret, 7. udg., 2013, s. 268. 
142 Jf. Lovforslag L 173 som fremsat, FT 2011/12, Afsnit 2 
143 Jf. https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049906&chk=209795 
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tid eller med beløb, som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, forudsat at 

betalingen ikke under hensyn til omstændighederne fremtrådte som ordinær. ”144 

 

Det fremgår således at hvis et selskab betaler gæld der afgørende har forringet skyldnerens beta-

lingsevne, så kan denne disposition blive omstødt, med mindre omstændigheden fremtræder som 

ordinær. Det er muligt at man i årsregnskabssammenhænge betegner et udbytte i forbindelse med 

årsrapporten som ordinær, men det har ikke i konkursloven den samme betydning. Et udbytte kan 

kun udloddes af frie reserver, og det er derfor meget usandsynligt at et selskab kan komme i en 

situation, hvor de senest tre måneder før fristdagen udbetaler udbytte af frie reserver, og umiddelbart 

herefter går konkurs. En udbytteudlodning kan således ikke anses for at være ordinær, da alle udbyt-

teudlodninger er separate vurderinger i forhold til selskabets overførte overskud.  

Hertil skal nævnes at der i KL § 67 stk. 2 fremgår, at hvis ovenstående transaktion er sket mellem to 

nærtstående parter, forlænges perioden til to år. Sambeskattede selskaber vil alt andet lige, altid være 

nærtstående parter jf. KL § 2 stk. 1 nr. 3. Det kan nu diskuteres hvor vidt der rent faktisk er mulig-

hed for, at et selskab ikke har kendskab til en kommende konkurs 2 år i forvejen, lige som det også 

er muligt at der 2 år i forvejen kan være frie reserver, og der efterfølgende kommer store underskud i 

koncernen. Det vurderes dog at sandsynligheden for dette er forholdsvis lille, og i givet fald skal 

være grundet i en udefra kommende påvirkning der har medført en sådan ændring. 

Alene ud fra KL § 67 vurderes det altså at SKAT vil have rigtig god mulighed for at få uberettigede 

betalinger omstødt.  

Tilbage at diskutere er der endvidere de 2 subjektive omstødelsesgrunde som nævnt tidligere. Først 

nævnes her KL § 72, stk. 1:  

”Betaling af gæld foretaget efter fristdagen kan fordres omstødt medmindre gæld er 

dækket efter reglerne om konkursordenen, eller betaling var nødvendig for at afværge 

tab, eller den til fordel for hvem betaling skete, hverken kendte eller burde kende de om-

stændigheder, der dannede grundlag for fastlæggelse af fristdagen. ”145 

 

Således kan betalinger der er foretaget efter fristdagen ligeledes fordres omstødt såfremt ovenståen-

de betingelser er opfyldt. De første 2 undtagelser i bestemmelsen har ikke meget relevans for beta-

                                                   
144 Jf. KL § 67 stk. 1 
145 Jf. KL § 72, stk. 1 
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ling af udbytte og intern gæld. Den tredje undtagelse om hvorvidt den begunstigede kendte til skyld-

nerens omstændigheder, er svær at argumentere imod, når der er tale om nærtstående parter. Alt 

andet lige vil koncernselskaber skulle rapportere løbende om status mv., så der sikres en ordentlig 

forretningsgang. Et argument om at et koncernselskab ikke havde kendskab til skyldnerens ringe 

økonomiske stilling, vil derfor umiddelbart ikke holde i retten. 

Til sidst skal nævnes muligheden for at anvende KL § 74: 

”Dispositioner, der på utilbørlig måde begunstiger en fordringshaver på de øvriges be-

kostning, eller hvorved skyldnerens ejendele unddrages fra at tjene til fordringshaver-

nes fyldestgørelse, eller hans gæld forøges til skade for disse, kan fordres omstødt, så-

fremt skyldneren var eller ved dispositionen blev insolvent, og den begunstigede kendte 

eller burde kende skyldnerens insolvens og de omstændigheder, som gjorde dispositio-

nen utilbørlig. ”146 

Også her skal det redegøres for hvor vidt den begunstigede kendte til skyldnerens insolvens. En 

ekstra forudsætning for at kunne bruge denne bestemmelse er dog, at skyldneren var eller blev 

insolvens ved dispositionen. I modsætning til KL §§ 67 og 72, er der ikke nogen tidsfrister, for 

hvornår dispositionen skal være foretaget.147 

På baggrund af ovenstående gennemgang af omstødelse i relation til koncernselskabers udbetaling af 

udbytte og betaling af interne handler og gæld mv. til andre sambeskattede selskaber, må det vurde-

res at der også i konkursloven findes regler til at imødegå den risiko som ministeriet argumenterer 

for i forarbejderne. Selskaberne kan for så vidt kun slippe af sted med at flytte midlerne væk fra det 

hæftende selskab, og måske ud af Danmark, fordi SKAT ikke i tilstrækkelig grad, benytter sig af den 

øvrige lovgivning.   

6.4 Genindtræden i sambeskatning 

I det lovforslag der oprindeligt blev sendt i udkast inden L173 blev fremsat som lovforslag, blev det 

foreslået at et selskab ved genindtræden i en sambeskatningskreds, skulle hæfte som intet var hændt. 

Med dette menes at selv om et selskab havde været udtrådt i en årrække, vil det alligevel hæfte for 

hele sambeskatningskredsen, for hele perioden, hvis det trådte ind i denne kreds igen.  

Dette blev blandt andet kritiseret af Danske Advokater, der mente det var ”retssikkerhedsmæssigt 

betænkeligt”148. Som følge heraf blev forslaget også fjernet, og erstattet med den tidligere nævnte 

                                                   
146 Jf. KL § 74 stk. 1 
147 Jf. RR.2008.01.0046: ’Sambeskatning: Hvem hæfter, når det går galt?’, Lars Nyhegn-Eriksen m.fl. 
148 Jf. L 173, Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren, Bilag 1, s. 26. 
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regel, der siger, at hvis samme aktionærkreds som nævnt i KGL § 4 stk. 2 fortsat råder over flertallet 

af stemmerettighederne, vil der ikke ske ophør af hæftelsen i sambeskatningen.149 

Som følge af denne forklaring, må det konstateres at hvis der ikke er tale om samme aktionærkreds, 

så vil tavlen blive ”vasket ren” i perioden de ikke er sambeskattet.150 Det er således ikke nogen 

grund til at tro at hæftelsen på nogen måde vil kunne blive ”vækket til live” igen ved genindtræ-

den.151  

6.5 Delkonklusion 

Kapitlet har gennemgået de forskellige muligheder der er for at opløse et selskab i Danmark, herun-

der hvordan kreditorer og minoritetsaktionærers retstilling bliver forværret i forbindelse med en 

konkurs eller likvidation.  

Det er vist at den solidariske hæftelse har stor betydning for valget af likvidationsmetode. Herunder 

er det for aktionærerne, særligt minoritetsaktionærerne, vigtigt at involvere sig i valget af opløs-

ningsmetode, da dette kan medføre en stor risiko for hæftelse ved selskabets ophør. Valget af opløs-

ningsmetode, og opgørelse af hæftelsen er således forbundet med stor kompleksitet, hvilket kun gør 

det uigennemskueligt for de danske virksomheder. Det faktum at en skattekvittance ikke er bindende 

for SKAT, da de tager forbehold for senere revision, er i en vis udstrækning forståeligt, men på 

samme tid ikke acceptabelt. Det er således forfatterens holdning, at det bør være muligt at undersøge 

opløsningen af et selskab tilstrækkeligt, til at kunne afgive en bindene skattekvittance. Dette vil alt 

andet lige kunne bidrage til et mere simpelt og forståeligt system for selskaberne. 

Ved konkursbehandling af et selskab, er det nødvendigt at bemærke at SKAT har fået en sådan 

retsstilling, at de har en fortrinsret i forhold til øvrige kreditorer. Især når det kommer til konkurs-

indkomstskatteloven, har SKAT fået en særlig bestemmelse, der gør at de kan gå uden om konkurs-

ordenen i sambeskatningstilfælde. Dette er i mange henseende ikke acceptabelt for hverken selska-

berne i sambeskatningen, minoritetsaktionærer og øvrige kreditorer. På samme tid er det fundet, at 

SKAT før lovens indførsel også på konkurslovens område havde, og fortsat har, en række mulighe-

der for at søge utilbørlige dispositioner omstødt. Det ses således ikke, at begrundelsen for en sådan 

skærpelse af lovgivningen og den solidariske hæftelse er nødvendig. 

  

                                                   
149 Jf. L 173, Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren, Bilag 1, s. 26. 
150 Jf. SR.2013.0265: Hæftelse i sambeskatning, Advokat Bent Ramskov, Afsnit 7.6. 
151 Jf. SR.2012.0228: L 173 – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, Bjarne Gimsing, Afsnit 3.1.4. 
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Kapitel 7 – Den regnskabsmæssige behandling af hæftelsen 

Under behandlingen af L173, blev de regnskabsmæssige konsekvenser også diskuteret, og kritiseret 

fra de adspurgte virksomheder og foreninger. Afsnittet herunder vil analysere og diskutere den 

ændring forslaget har medført, med henblik på at undersøge dels hvad problematikken og kritikken 

bunder i, og dels hvordan virksomhederne har valgt at håndtere problemstillingen regnskabsmæssigt. 

7.1 Regnskabsmæssig behandling 

I Danmark kan de fleste virksomheder vælge imellem at aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, 

eller IFRS. Børsnoterede virksomheder har dog pligt til, at aflægge regnskab efter de af EU-

kommissionen godkendte IFRS regler.152 På dette område er forskellen blandt reglerne ikke så 

forskellige, hvorfor reglerne vil blive gennemgået samlet, dog med henvisning og beskrivelse af de 

enkelte afvigelser der kommer. 

I forbindelse med at hæftelsen er blevet solidarisk for selskaberne i sambeskatningen, opstår pro-

blematikken omkring regnskabsaflæggelsen. Da de sambeskattede selskaber nu potentielt har en 

risiko for, at skulle afstå fremtidige økonomiske fordele i forbindelse med et andet selskabs skatte-

gæld, opfylder hæftelsen for de fleste selskaber definitionen på en eventualforpligtelse.  

Eventualforpligtelser i årsregnskabsloven defineret således: 

”1) Forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og 

som kan medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, men hvor forpligtelsernes 

eksistens først kan bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er 

uden for virksomhedens kontrol, eller 

2) forpligtelser, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, 

men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre afståelse af fremtidige øko-

nomiske fordele, eller 

3) forpligtelser, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålide-

lighed. ”153 

 

Ovenstående tre punkter er ’enten eller’ bestemmelser, og der er derfor blot et af punkterne der skal 

være opfyldt for at der er tale om en eventualforpligtelse.  

                                                   
152 Jf. KPMG: Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14, 8. udg., 2013, s. 32. 
153 Jf. ÅRL, Bilag 1, C 9 
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I nær tilknytning til skildringen af eventualforpligtelser, er det også nødvendigt at forstå hvad hen-

satte forpligtelser er. 

Hensatte forpligtelser er i årsregnskabsloven defineret således: 

”Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører 

regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. ”154 

Forholdet mellem hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser, beror således på en vurdering af 

hvorvidt træk på økonomiske ressourcer er sandsynligt, hvorvidt den beløbsmæssige opgørelse kan 

foretages pålideligt osv. Vurderingen heraf kan ske efter beslutningstræet i figur 7. 

 

 

Figur 7: Kilde: KPMG: Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14 s. 363 

                                                   
154 Jf. ÅRL, Bilag 1, C 7 
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Langt de fleste virksomheder, vil ved beslutningstræet ovenover komme frem til at den solidariske 

hæftelse i sambeskatningen er en eventualforpligtelse. I tilfælde hvor virksomheden vurderer at det 

er helt usandsynligt at de vil komme til at hæfte for gælden, kan man dog argumentere for ikke at 

medtage den i regnskabet. En sådan vurdering vil måske kunne komme på tale ved delejede datter-

selskaber, hvor hæftelsen alene er begrænset og subsidiær, og hvor selskaberne i sambeskatningen er 

velkonsoliderede. Dette skyldes som tidligere nævnt at kravet først skal være forsøgt inddrevet hos 

skyldnerselskabet og de andre helejede selskaber, før kravet kan rettes over for det delejede selskab.  

Hvis der derimod er tale om et helejet selskab med solidarisk hæftelse, er det svært at forestille sig 

en situation, hvor det er helt usandsynligt at selskabet vil komme til at hæfte, hvorfor det som oftest 

skal medtages som eventualforpligtelse. Hvorvidt der er tale om en helt usandsynlig forpligtelse, 

beror dog på en konkret vurdering. Dette kan altså betyde at selskaber der er særdeles velkonsolide-

rede, også kan argumentere for at undlade eventualforpligtelsen. 

Modsat eventualforpligtelsen, kan hæftelsen også være sandsynlig, hvis for eksempel et af selska-

berne allerede har givet udtryk for at de ikke kan betale deres skat, eller de er under rekonstrukti-

on/konkursbehandling, vil et selskab skulle indregne forpligtelsen som en hensat forpligtelse eller en 

gældsforpligtelse, når beløbet kan opgøres pålideligt. Netop ved rekonstruktion og konkursbehand-

ling, har SKAT mulighed for at få pengene indfriet hos de andre selskaber, til skade for de øvrige 

kreditorer i sambeskatningskredsen. Derfor er det også i sådanne tilfælde mere sandsynligt at kravet 

vil gå videre til de andre selskaber.155 

I forhold til IFRS er det de samme regler der gælder. Det fremgår således mere klart af IAS 37 afsnit 

29: 

”I tilfælde, hvor en virksomhed hæfter solidarisk for en forpligtelse, skal den del af for-

pligtelsen, som forventes indfriet af tredjepart, behandles som en eventualforpligtelse. 

Virksomheden indregner en hensat forpligtelse for den del af forpligtelsen, som sand-

synligvis vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, undtagen i de 

meget sjældne tilfælde, hvor et pålideligt skøn ikke kan foretages. ”156 

 

                                                   
155 Jf. KPMG: Regnskabsmæssige konsekvenser af nye hæftelsesregler i en sambeskatning, 7. juni 2014 
156 Jf. IAS 37, afsnit 29 



66 

 

7.2 Indregning og måling 

Når virksomheden har vurderet om der er tale om henholdsvis eventualforpligtelse eller hensat 

forpligtelse skal den præsenteres i regnskabet. 

7.2.1 Eventualforpligtelser 

For eventualforpligtelser gælder at de ikke må indregnes i årsregnskabet, men alene oplyses i noter-

ne jf. ÅRL § 64. Der skal så vidt muligt angives beløb for hver af kategorierne pensions-, kautions- 

og garantiforpligtelser, diskonterede veksler og andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i 

balancen. 

Aflægger virksomheden regnskab efter IFRS er der yderligere krav at leve op til i IAS 37 afsnit 86. 

Heraf fremgår at virksomheden skal give en kort beskrivelse af eventualforpligtelsens art, herunder 

hvor det er praktisk muligt oplyse om: 

1. Et skøn over dens økonomiske virkning, målt i henhold til afsnit 36-52 

2. Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk, og 

3. Sandsynligheden for eventuel godtgørelse. 

Oplysningerne herover kan være svære for virksomhederne at fremskaffe. Dette skyldes at der er 

stor forskel på hvornår selskaber i en koncern rapportere, og ikke alle datterselskaber har adgang til 

den nødvendige information.  

7.2.2 Hensatte forpligtelser 

Modsat eventualforpligtelser, er der ved hensatte forpligtelser krav om indregning i regnskabet. Ved 

første indregning skal der ske indregning til kostpris jf. ÅRL § 36.  

Forpligtelsen skal indregnes i regnskabet når følgende forhold er tilstede: 

 Virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tid-

ligere begivenhed, og 

 det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske 

ressourcer, og 

 der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. 

Det er således kun når samtlige af ovenstående betingelser er opfyldt, at der kan og skal indregnes 

en hensat forpligtelse i regnskabet.  
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For at forstå første forudsætning er det desuden nødvendigt at kunne skildre mellem en retlig og en 

faktisk forpligtelse. En retlig forpligtelse er en forpligtelse der opstår som følge af en aftale, lovgiv-

ning eller som følge af retspraksis. Den retlige forpligtelse er således noget man kan støtte ret på. 

Modsat er den faktiske forpligtelse, en forpligtelse der er opstået som følge af en berettiget forvent-

ning hos tredjemand, eller hvis f. eks. virksomheden i gennem sin handlemåde har givet udtryk for at 

de vil påtage sig en forpligtelse. Et eksempel på en faktisk forpligtelse kan være, hvis større virk-

somheder normalt har en miljøpolitik der gør at de efter salg af en erhvervsejendom oprenser jorden, 

for den forurening de måtte have forsaget i tiden for den erhvervsmæssige aktivitet. En sådan politik 

kan berettiget give en tredjemand en forventning om, at de også vil gøre det, selv om der ikke nød-

vendigvis ligger nogen aftale eller krav på at gøre det.157 

Efterfølgende måling af hensatte forpligtelser sker til nettorealisationsværdien. Nettorealisations-

værdien er summen af de fremtidige nettoudbetalinger der skal ydes i forpligtelsens levetid.158  

7.3 Godtgørelser 

Hvis en virksomhed kommer i den situation, at SKAT gør kravet gældende over for et solidarisk 

hæftende selskab, så vil der fremkomme en retlig forpligtelse i form af et regreskrav mod den oprin-

delige skyldner i sambeskatningskredsen. Dette betyder at, hvis den hæftende virksomhed vælger at 

indregne hæftelsen som en hensat forpligtelse, så skal de også tage stilling til en evt. godtgørelsesret.  

En godtgørelsesret er den ret virksomheden har til at få godtgjort et givent beløb i tilfælde af at de 

hæfter. I denne situation er godtgørelsesretten gældende da der som nævnt ovenfor er en retlig for-

pligtende regresret. Ved brug af IAS 37, skal det være overvejende sandsynligt at der opnås økono-

miske fordele, og at beløbet kan opgøres pålideligt. Overvejende sandsynligt i IAS sammenhænge, 

forstås i praktiske hensyn som mere end 90% sandsynligt. Årsregnskabsloven kræver kun 50% 

sandsynlighed før indregning. Problemet er dog ikke hvorvidt der er 50 eller 90 procents sandsyn-

lighed, da dette krav oftest vil være opfyldt, på grund af den retlige forpligtelse. Det store vurde-

ringsproblem i denne sammenhæng er hvor vidt muligheden for genindvindingen af godtgørelsesret-

ten, kan opgøres pålideligt.159  

Det siger sig selv, at hvis en virksomhed indregner en anden virksomheds skattegæld som hensat 

forpligtelse, skyldes det at man har vurderet at det oprindelige skyldnerselskab ikke er i stand til at 

betale forpligtelsen. Vurderingen heraf kan som tidligere nævnt ske på baggrund af at skyldnersel-

                                                   
157 Jf. KPMG: Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14, 8. udg., 2013, s. 357 
158 Jf. ÅRL, Bilag 1, D 7 
159 Jf. KPMG: Regnskabsmæssige konsekvenser af nye hæftelsesregler i en sambeskatning, 7. juni 2014 
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skabet er under rekonstruktion eller konkursbehandling. I et sådan tilfælde kan virksomheden såle-

des forsøge at opgøre, hvor meget der forventes i dividende til betaling af deres krav, efter boet er 

gjort op eller der er fundet en betalingsordning med skyldners kreditorer. En sådan vurdering er 

kompleks, og afhænger typisk af mange forskellige parter, herunder skyldnerselskabets kreditors 

vilje til at lave en akkordløsning. I mange af sådanne tilfælde vil en godtgørelsesret således ikke 

komme på tale, da den ikke kan opgøres pålideligt. Er konkursbehandlingen længere fremme i 

processen på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, kan godtgørelsesretten dog opgøres mere pålide-

ligt, og skal indregnes i regnskabet på samme tid som den hensatte forpligtelse. Godtgørelsesretten 

kan dog ikke overstige den hensatte forpligtelse i regnskabet.160 

7.4 Oplysninger om nærtstående parter 

Såfremt et selskab aflægger årsregnskab efter IFRS gælder der yderligere oplysningskrav for hvad 

angår transaktioner med nærtstående parter. Efter IAS 24, skal virksomhederne afgive oplysninger 

om økonomiske forpligtelser, der er nødvendige for at forstå de potentielle konsekvenser af relation 

til nærtstående parter.  

I den forbindelse skal virksomhederne så vidt muligt angive oplysninger om følgende: 

 Transaktionernes beløbsmæssige størrelse, for så vidt angår de beløb der vedrører sambe-

skatningshæftelsen. 

 Mellemværendernes, herunder forpligtelsernes, beløbsmæssige størrelse 

o Vilkår og betingelser for sambeskatningshæftelsen herunder om de er sikrede, samt 

arten af det vederlag der skal betales som indfrielse. 

o Beskrivelse af garantier eller sikkerhedsstillelser der af afgivet eller modtaget i for-

bindelse med sambeskatningshæftelserne. 

 Eventuelle betalte skatter som følge af hæftelsen for selskabsskatter og kildeskatter vedrø-

rende de øvrige selskaber i sambeskatningen  

 Eventuelle omkostninger, der er indregnet i regnskabsåret som følge af betaling af selskabs-

skatter eller kildeskatter for øvrige selskaber i sambeskatningen på grund af sambeskat-

ningshæftelsen.161 

Nogle af oplysningerne går igen fra IAS 37, hvorfor man vil kunne opfylde mange af kravene ved at 

lave krydshenvisninger til de pågældende oplysninger i regnskabet. 162 

                                                   
160 Jf. IAS 37, Afsnit 53-58 
161 Jf. IAS 24.18  
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7.4.1 Oplysninger om nærtstående parter ifølge årsregnskabsloven. 

Oplysninger om nærtstående parter jf. årsregnskabsloven er kun et krav såfremt transaktionerne ikke 

er indgået på markedsvilkår. Hvorvidt transaktionerne er indgået på markedsvilkår er igen som 

tidligere nævnt en vurderingssag. 

Normalt når der bliver talt om hvorvidt transaktioner er sket på markedsvilkår, vil man tage ud-

gangspunkt i et f. eks. et internt handlet produkt, og så se på markedsprisen, og herefter vurdere om 

en anden tredjepart ved almen handel, kunne have opnået den samme pris.  I et sådan tilfælde er der 

tale om en transaktion på markedsvilkår. Når vi taler om at en skatteudgift bliver omfattet af sambe-

skatningshæftelsen, og derved bliver betalt af et andet selskab, er argumentet for at det er sket på 

markedsvilkår meget svagt. De ting der taler i positiv retning for at en sådan transaktion er på mar-

kedsvilkår, vil således være at selskabet på samme tid har indregnet en høj godtgørelsesret som 

tidligere nævnt. Hvis selskabet ikke kan få nogen penge tilbage fra skyldnerselskabet, kan der ikke 

være tale om markedsvilkår, når de skal betale for et andet selskabs gæld. 

Vurderingen vil derfor som oftest være at der ikke er sket en transaktion på markedsvilkår, og der 

skal derfor angives oplysning om transaktionen med beløbsangivelse i årsregnskabet jævnfør ÅRL § 

98c. 

7.4.2 Kritikken vedrørende den regnskabsmæssige behandling af solidarisk hæftelse 

Undervejs mens lovforslaget er blevet sendt i høring, har flere parter som Danske Advokater, Fi-

nansrådet, Novo A/S og Novozymes A/S påpeget at forslaget ville medføre en ekstra byrde i form af 

yderligere oplysningskrav i årsregnskabet. En mening skatteministeren ikke har haft meget interesse 

i at kommentere på, måske fordi regnskabslovgivningen ligger uden for hans faglige område. 

Den konsekvens at der skal oplyses om de sambeskattede selskabers solidariske hæftelse i regnska-

berne, virker umiddelbart ikke som det største problem i denne sag. Oplysningerne er imidlertid ikke 

altid lige nemme at få, da der er forskel på hvornår de forskellige virksomheder afslutter deres års-

regnskab, og derved kan oplyse de andre selskaber i koncernen om årets selskabsskat, samt herunder 

selskabets kildeskatter på udbytte mv. 

For at give et eksempel, ses det tit at et datterselskab af hensyn til koncernens konsolidering og 

rapportering aflægger årsregnskab før moderselskabet gør. I den forbindelse vil datterselskabet ikke 

                                                                                                                                                                   
162 Jf. KPMG: Regnskabsmæssige konsekvenser af nye hæftelsesregler i en sambeskatning, 7. juni 2014, s. 2. 
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have mulighed for at oplyse om moderselskabets og eventuelle søsterselskabers samlede hæftelse i 

eget regnskab, da moderselskabet af gode grunde ikke kan give oplysningerne før de er lavet. 

7.5 Særligt om den regnskabsmæssige behandling i børsnoterede virksomheder: 

Både Novo A/S og Novozymes A/S har påpeget at der er en yderligere problemstilling for hvad 

angår den regnskabsmæssige behandling i børsnoterede virksomheder. Således anfører Novo A/S 

følgende i deres skrivelse til Skatteministeren: 

” For børsnoterede selskaber kræver de regnskabsmæssige regler, at størrelsen af hæf-

telsen skal oplyses, medmindre denne er usandsynlig. Denne vurdering skal foretages 

ved hver regnskabsaflæggelse. 

Er det sambeskattede selskabs årsrapport ikke offentliggjort på tidspunktet for selska-

bets egen offentliggørelse af årsrapporten, vil det i praksis ikke være muligt at foretage 

vurderingen eller at medtage oplysningen. Det gælder især, hvis det sambeskattede sel-

skab er et børsnoteret. Her gælder nemlig værdipapirhandelslovens meget restriktive 

bestemmelser om, at intern viden om et børsnoteret selskabs økonomiske forhold ikke 

må videregives til andre, medmindre informationen samtidigt videregives til markedet. 

Selskabet er således ikke berettiget til at indhente oplysningen fra det andet selskab, selv 

om de er koncernforbundne. 

Et selskab, der er medhæftende for et andet børsnoteret selskabs skatteforpligtelser, kan 

derfor blive bragt i en umulighedssituation i forhold til at opfylde regnskabslovgivnin-

gens oplysningskrav. ”163 

 

Novo A/S bekymring er således velbegrundet, og bliver også anført af Novozymes A/S, samt advo-

katfirmaet Bech Bruun. Skatteudvalget har imidlertid ikke svaret på spørgsmålet, angående den 

regnskabsmæssige umulighedssituation, hvorfor en korrekt håndtering af denne problemstilling 

stadig står hen i det uvisse. 

Skatteudvalget har i sagsbehandlingen haft flere muligheder for at svare på spørgsmålet angående 

den regnskabsmæssige behandling. Det første svar er til Novo A/S, der ikke indeholder nogen rede-

gørelse på den regnskabsmæssige del.164 Efterfølgende får Novozymes A/S blot en henvisning til det 

tidligere ”svar” til Novo A/S.165  Novozymes A/S får deres svar den 15. maj 2012, og eftersom 

svaret langt fra var fyldestgørende forsøgte Novozymes A/S igen den 22. maj 2012 at sende en 6 

                                                   
163 Jf. L173, Henvendelse af 7/5-12 fra Novo A/S, Bilag 3. 
164 Jf. L173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-12 fra Novo A/S, Bilag 10 
165 Jf. L173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-12 fra Novozymes A/S, Bilag 11 
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siders præsentation der illustrerede problemet til skatteudvalget, hvori de redegøre for de etiske, 

ledelsesmæssige, økonomiske og regnskabsmæssige konsekvenser, alene ud fra forslaget om den 

solidariske hæftelse.166 Igen svarede skatteudvalget ikke på spørgsmålet, og henviste blot til tidligere 

(manglende) besvarelse.167  

7.6 Hvordan bliver den regnskabsmæssige behandling af hæftelsen behandlet i 2013? 

Det spørgsmål der naturligt rejser sig 2 år efter forslaget blev vedtaget er, hvordan virksomhederne 

behandler et umuligt krav. 

Hvis man kigger på regnskabet for Novo A/S er følgende angivet i årsrapporten: 

”For Danish tax purposes, Novo A/S is assessed jointly with all Danish subsidiaries. 

Novo A/S is the administrative body in relation to the joint taxation”168 

En hurtig gennemgang af reglerne om oplysningsforpligtelsen ved eventualforpligtelser, viser at der 

ikke er givet en beløbsmæssig angivelse af hæftelsen. I forbindelse med denne enhed skal det dog 

oplyses at Novo A/S er det ultimative moderselskab, eller i skattemæssige sammenhænge kaldt 

administrationsselskabet. Selskabet har således ansvaret for at opgøre den samlede sambeskatnings-

indkomst og afregne skatten for alle selskaberne. Novo A/S indregner således det fulde beløb for 

forpligtelsen i regnskabet.  

Novozymes A/S angiver følgende i deres årsrapport: 

”Novozymes A/S and its Danish subsidiaries are jointly taxed with the Danish compa-

nies in the Novo A/S Group. The joint taxation also covers withholding taxes in the form 

of dividend tax, royalty tax and interest tax. The Danish companies are jointly and indi-

vidually liable for the joint taxation. Any subsequent adjustments to income taxes and 

withholding taxes may lead to a larger liability. The tax for the individual companies is 

allocated in full on the basis of the expected taxable income.”169 

Her har Novozymes A/S således bedre redegjort for den korrekte behandling af eventualforpligtel-

sen, men stadig uden beløbsangivelse. Det faktum at der ikke er angivet beløb på forpligtelsen, 

illustrerer den problemstilling som der tidligere er anført i forbindelse med lovforslaget L 173.  

                                                   
166 Jf. L173, Henvendelse af 22/5-12 fra Novozymes A/S vedrørende materiale til foretræde, Bilag 16 
167 Jf. L173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/5-2012 fra Novozymes A/S, Bilag 21 
168 Jf. Novo A/S: Annual Report 2013, s. 18. 
169 Jf. Novozymes A/S: Annual Report 2013, s. 101. 
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I forbindelse med at virksomhederne skal aflægge regnskab er de således tvunget ud i en vurdering, 

hvor de bliver nødt til at afveje hvilken lovgivning de ønsker at overholde. Revisionshuset PwC 

anbefaler således følgende: 

”Hvor der ikke er fuldt overblik over hæftelsen anbefaler vi, at noten tilpasses til den 

konkrete situation”. 170 

Er der tale om en koncern vil et datterselskab normalt ikke have adgang til interne oplysninger i de 

andre koncernselskaber, ligesom datterselskabet i nogle tilfælde vil aflægge regnskabet først og den 

samlede hæftelse derfor ikke er kendt på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ligeledes kan der 

komme situationer hvor et administrationsselskab er sambeskattet med et selskab i 5 måneder, og 

efterfølgende sælger kapitalandele fra. I dette tilfælde kan der sagtens være en anden revisor på 

datterselskabet, som man derfor ingen information har om, men alligevel skal kunne redegøre for 

eventuelle hæftelser for den pågældende periode. Selskaberne og revisorerne kommer altså i en 

umulighedssituation, hvor det ikke er praktisk muligt at opfylde regnskabslovgivningen. 

7.7 Delkonklusion 

I forhold til regnskabslovgivningen er det vist hvornår og hvordan selskaber skal indregne eller 

oplyse om den solidariske hæftelse i årsrapporten. Efter vedtagelsen af L173 skal de danske selska-

ber som oftest oplyse om hæftelsen som en eventualforpligtelse. En forpligtelse der kan være svær at 

opgøre, da selskaberne i sambeskatningen typisk aflægger regnskaber på forskellige tidspunkter. 

Selskaberne har således ikke altid mulighed for at opgøre hæftelsen blandt selskaberne, før de af-

lægger deres årsrapport.  

Særligt for børsnoterede selskaber, har den regnskabsmæssige oplysningspligt stor betydning. For 

disse selskaber gælder, at de ikke blot kan videregive informationer på tværs af koncernen, da de 

også internt bliver omfattet af værdipapirhandelslovens restriktive bestemmelser om tavshedspligt.  

Ved et at se på de børsnoterede selskabers regnskaber, kan det således også ses at sambeskattede 

selskaber bliver bragt i en umulighedssituation, hvor det ikke er teknisk muligt at opgøre. Den regn-

skabsmæssige behandling er ikke et direkte element i lovforslaget, men alene en konsekvens af 

vedtagelsen af L173. Det er på mange måder derfor ikke hensigtsmæssigt, at en skattelovgivning 

påvirker love på andre måder, som gør at selskaber kan komme i klemme, fordi de ikke har mulig-

hed for at opfylde lovgivningen.   

                                                   
170 Jf. PwC: Solidarisk hæftelse for selskabsskatter/kildeskatter – Hvad skal oplyses i årsrappporten? 
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Kapitel 8 - Øvrige samfundsmæssige konsekvenser 

De samfundsmæssige konsekvenser har tidligere været drøftet i afhandlingen i forbindelse med de 

overvejelser, der blev gjort da lovforslaget skulle vedtages. Imidlertid er der nogle aspekter i forbin-

delse med prissætning af aktier, og ledelsens rolle og ansvar der ikke er tilstrækkeligt behandlet i 

lovforslaget. 

8.1 Ledelsens rolle i et corporate governance synspunkt 

I en koncern med et moderselskab og 2 døtre, vil ledelsen i hvert selskab i mange tilfælde være 

forskellig fra hinanden. Ikke desto mindre, er der ved forslaget lagt op til, at ledelserne i de forskel-

lige selskaber, vil søge større indflydelse i de andre koncernselskaber. Dette skyldes at der ved 

forslaget er lagt et større ansvar på ledelsens skuldre, da de pludselig har fået en potentiel risiko for 

at skulle betale de øvrige selskabers selskabsskat, og øvrige kildeskatter, som kan have betydning 

for den videre drift for det enkelte selskab. En direktør der således driver et datterselskab efter alle 

kunstens regler, og derved gerne vil kontrollere og have styr på alle risici i forbindelse med den 

videre drift, kan altså pludselig havne i en situation hvor han/hun intet kan gøre, hvis der pludselig 

bliver opkrævet skat på baggrund af den solidariske hæftelse.  

Den naturlige løsning for bestyrelsen/direktionen er at søge indflydelse i de øvrige selskaber, for på 

den måde at forsøge at begrænse risikoen for den solidariske hæftelse. En løsning der naturligvis er 

positiv set med skatteudvalgets øjne, da det netop får ledelsen til at handle mere ansvarligt. Men det 

er også en løsning der er helt uhørt og utilstrækkelig set i ledelsesmæssige sammenhænge. Hertil 

skal også nævnes at muligheden for at en bestyrelse i et selskab kan få indflydelse i de øvrige kon-

cernselskaber på sin vis også er begrænset. Dette kræver således at generalforsamlingen bakker op 

om valget til bestyrelsen. 

Set i lyset af samfundets større fokus på corporate governance, har denne bestemmelse også indfly-

delse på en korrekt sammensætning af bestyrelsen. Det fremgår således af Komitéen for god Sel-

skabsledelses anbefalinger, at mindst halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen kan handle uaf-

hængigt af særinteresser. 

Vurderingen af hvor vidt man er uafhængig i en bestyrelse beror på flere faktorer, men de væsentlig-

ste i sammenhæng med solidarisk hæftelse er dem der kræver involvering af ledelsen fra øvrige 

koncernselskaber. For at være uafhængig ud fra anbefalingerne kræver det således at bestyrelsen 

ikke må følgende:  
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”• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende 

medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, 

• inden for de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et 

datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrel-

sen. ”171 

 

Anbefalingerne omkring uafhængighed indeholder flere eksempler på hvornår en bestyrelse anses 

for uafhængig, og beskriver således også at medarbejderrepræsentanter ikke anses for at være uaf-

hængige. Alene de to eksempler der er listet op, viser som tidligere nævnt at en leder i et koncernsel-

skab ikke vil have mulighed for at kunne få indflydelse i de øvrige selskaber for at kunne begrænse 

sin risiko, i forhold til at skulle komme til at hæfte solidarisk for et andet koncernselskabs skatte-

gæld. 

Eksemplet illustrerer hvordan også ledelsen i forbindelse med lovforslaget har fået pålagt et større 

ansvar og en større risiko, uden at have nogen chance for at påvirke og minimere risikoen for fejl. 

Det skal for god ordens skyld oplyses at ovennævnte anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsle-

delse, er ”Soft Law”, og derfor ikke et krav at ledelsen skal leve op til de beskrevne uafhængigheds-

regler, men blot anerkendte anbefalinger. Endvidere er der dog større og større fokus på corporate 

governance, og korrekt rapportering heraf.  

Set i forhold til ”hard law”, så kræver årsregnskabsloven for børsnoterede virksomheder, at de skal 

medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i deres ledelsesberetning.172 Herunder indgår at de 

skal redegøre for og henvise til hvorvidt de følger et kodeks for god virksomhedsledelse.  

Når man følger et kodeks for god virksomhedsledelse, sker det efter et ”følg eller forklar” princip. 

Virksomheden kan altså godt komme udenom at følge anbefalinger, men skal i givet tilfælde forkla-

rer hvorfor de afviger fra anbefalingerne. 

Når et selskab har valgt at give ledelsen i et koncernselskab indflydelse i de andre selskaber for at 

minimere risikoen, kan de således redegøre herfor i ledelsesberetningen, og på den måde stadig 

opfylde reglerne i forhold til årsregnskabsloven. For den lille aktionær og øvrige samfundsborgere, 

vil det nok vække en del undren, hvis virksomheden redegjorde for at bestyrelsen ikke var uaf-

hængig, fordi der er indført solidarisk hæftelse. 

                                                   
171 Jf. Komitéen for god Selskabsledelse: Anbefalinger for god selskabsledelse, Maj 2013, s. 16. 
172 Jf. ÅRL § 107 b 
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Det er imidlertid heller ikke acceptabelt, at et selskab skal afvige fra gode anerkendte regler, og god 

risikostyring, blot fordi at SKAT får lettet eget arbejde.   

8.2 Prissætning af aktierne 

Et andet element af lovforslaget der kort har været diskuteret er, hvorvidt den solidariske hæftelse 

har betydning for prisfastsættelse af aktier samt herunder kreditvurdering i forhold til långivning fra 

banker. 

Kritikken bunder i at forslaget medfører en større usikkerhed omkring eventuelle forpligtelser i et 

selskab. Kreditgivere og finansanalytikere må som følge heraf, tage dette faktum med i beregninger-

ne, når de laver deres analyse. Der er ikke nogen tvivl om at forslaget kun har gavn for SKAT, og 

ikke har nogen gavn for selskaberne.  

SKAT anfører i deres kommentarer til Novo A/S at: 

”Regeringen er imidlertid opmærksom på, at udvidelsen af hæftelsen i visse situationer 

kan have en mindre negativ virkning på markedsværdien af sambeskattede virksomhe-

der, hvilket også fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget. ”173 

Skatteministeren er altså opmærksom på den negative effekt det har på virksomhederne, og ser dette 

som en mindre konsekvens, uden den store betydning. 

For at finde ud af hvorvidt der har været ændringer på prisfastsættelsen af aktien, har jeg været inde 

og se på kursudviklingen omkring datoen for lovens vedtagelse, da dette som udgangspunkt er dagen 

man bedst vil kunne måle en separat påvirkning af aktiekursen, uden påvirkning af andre faktorer.  

Der har imidlertid ikke kunne måles nogen signifikant ændring på markedsværdien af de målte 

virksomheder omkring datoen. En given ændring skulle alt andet lige også korrigeres for de andre 

faktorer som underskudsbegrænsning mv. i lovforslaget.  

Om der er nogen specifik ændring i forbindelse med at selskaberne efterfølgende har aflagt regn-

skab, kan heller ikke måles og henledes direkte på den solidariske hæftelse. Det må derfor konklude-

res i denne sammenhæng at der logisk og teoretisk vil være en påvirkning for kreditgivere, og fi-

nansanalytikere, men at denne konsekvens ikke er direkte målbar og derfor begrænset. Det er derfor 

forfatterens holdning at skatteministerens opfattelse af prisdannelsen er korrekt antaget. 

 

                                                   
173 Jf. L173, Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-12 fra Novo A/S, Bilag 10 
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8.3 Delkonklusion 

Lovforslaget har haft en række mindre konsekvenser, der har betydning for det danske erhvervsliv.  

Der er ikke nogen tvivl om at når et selskab pludseligt kommer til at hæfte for mere gæld end det 

hidtil har gjort, vil der påføres en større risiko for dette selskab. Denne større risiko medfører, alt 

andet lige, at prissætningen af børsnoterede aktier kan blive påvirket negativt, til skade for selska-

bets aktionærer. Det har imidlertid ikke været muligt at påvise en direkte kursændring som følge af 

lovforslaget. Kurspåvirkningen er således ikke det væsentligste argument mod lovforslaget i sin 

helhed. Spørgsmålet er om kurspåvirkningen for et selskab først rigtig træder i kraft når et sambe-

skattet selskab begynder at få problemer med skattebetalingen. 

Den sidste tid har man på national og international basis løbende arbejdet med at forbedre corporate 

governance, og synliggørelsen af dette blandt selskaber. Den solidariske hæftelse medfører at også 

bestyrelsen og direktion bliver påført en ekstra risiko og ekstra ansvar. Den eneste måde ledelsen 

kan imødegå denne risiko, er ved at søge indflydelse i de øvrige sambeskattede selskaber, for at 

forsøge at påvirke disse i en anden retning. Dette kan betyde at selskaberne ikke kan leve op til de 

uafhængighedskrav, der gerne skal være i bestyrelsen, i forhold til god corporate governance.   
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Kapitel 9 - Konklusion 

Hæftelsen i sambeskatningen har udviklet sig til SKAT’s fordel, da de nu bedre kan inddrive deres 

tilgodehavender. Fra 1960 til 2005 har valget af sambeskatning alene været frivillig, men hæftelsen 

været solidarisk. Dette havde ikke nogen betydelige konsekvenser, da sambeskatningen således var 

et tilvalg, hvor man selv kunne vurdere om de medfølgende konsekvenser i form af hæftelse, var 

acceptabelt. 

I 2005 blev der indført tvungen national sambeskatning. Ved indførelsen ændrede man hæftelsen fra 

at være solidarisk til begrænset. En solidarisk hæftelse var på dette tidspunkt for vidtgående i for-

hold til de mange selskaber med minoritetsaktionærer.  

Efter vedtagelsen af L 173 i 2012, har folketinget igen indført den solidariske hæftelse for alle he-

lejede datterselskaber og det ultimative moderselskab i sambeskatningen. Hæftelsen omfatter nu 

ikke alene selskabsskatten, men også kildeskatter på renter, udbytter og royalties.  

Regeringen har forsøgt at lempe hæftelsen for selskaber med minoritetsaktionærer ved at lave en 

begrænset subsidiær hæftelse. Bestemmelserne omkring den begrænsede hæftelse er på nogle områ-

der meget uklar. Sammenlignes lovgivningen, med de omtalte eksempler i forarbejderne, er det dog 

vist, at den begrænsede hæftelse i mange tilfælde kun vil have en teoretisk karakter, hvorfor der 

praktisk set ikke er nogen hensyn til minoritetsaktionærerne. 

Baggrunden for ændringen af hæftelsesreglerne skyldes helt overordnet, at Enhedslisten har haft 

fokus på multinationale selskaber, der ikke betalte skat i Danmark. Grundlaget for at indføre den 

solidariske hæftelse er blot, at SKAT har ét konkret eksempel på en situation, hvor de ikke kan 

indkræve pengene fra selskabet. Det er dog vist, at det eksempel der angives ikke er muligt, hvis 

man tager anden lovgivning i brug. Der findes derfor muligheder for at gøre bestyrelse og direktion 

ansvarlige i det givne eksempel. Det må derfor konstateres, at baggrunden for indførelse af solida-

risk hæftelse bygger på et meget tyndt grundlag, og kunne måske være undgået, hvis man havde set 

ud over skattelovgivningens regler.  

Indførelsen af den solidariske hæftelse betyder, at man fjerner et vigtigt element i selskabsretten. 

Selskabsretten er baseret på mange års erfaringer, hvor man blandt andet også tager hensyn til mino-

ritetsaktionærer og kreditorer. Den solidariske hæftelse i sambeskatningen strider derfor imod man-

ge af de principper, som selskabsretten er bygget op omkring; Beskyttelsen af minoritetsaktionærer 
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forringes, SKAT får en fortrinsret i forhold til øvrige kreditorer og særligt den solidariske hæftelse 

strider mod selskabslovens principper. 

Muligheden for at stifte selskaber med begrænset hæftelse, har haft afgørende betydning for er-

hvervslivets succes. Selskabsformen vil selvfølgelig stadigt blive brugt i stort omfang, men der er 

ingen tvivl om at selskabsformen ved dette lovforslag er blevet forværret for alle andre parter end 

SKAT. Foruden de føromtalte ramte parter, har forslaget endvidere betydning for arbejdet med god 

corporate governance. Herudover er reglerne på skatteområdet efterhånden så komplicerede, og i 

flere tilfælde så uklare, at det kan true udenlandske investorers interesse for danske selskaber.  

I forhold til at opløse selskaber ved likvidation eller konkurs, er området her også blevet mere kom-

pliceret. I forbindelse med likvidation kan der nu opstå større tvivl om, hvordan et selskab hæfter 

efter likvidationen. Valget af likvidationsmetode har således større betydning end tidligere. Valget af 

opløsning ved betalingserklæring er således hæftet med så stor usikkerhed, at det slet ikke kan anbe-

fales til det sidste tilbageværende selskab i sambeskatningen. Den skattekvittance der bliver udar-

bejdet af SKAT, har for så vidt ikke nogen effekt, da de fortsat tager forbehold for senere revision. 

Likvidationen af et selskab er således også omfattet af en betydelig usikkerhed, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt i forhold til det danske erhvervsliv. 

Kreditorerne til et konkursramt selskab har ved lovforslaget netop formindsket deres chancer for at 

få udbetalt deres andel af kravet i konkursboet. SKAT har fået en helt særlig regel, der gør at de kan 

gå uden om konkursordenen og kræve, at de får deres tilgodehavende fra et andet sambeskattet 

selskab. Kravet vil herefter blive rettet fra det sambeskattede selskab mod skyldnerselskabet i håb 

om at få det dækket.  

Særligt konkursindkomstskattekrav kan nu i større omfang blive indkrævet, og kan derfor få en 

direkte negativ effekt for de øvrige kreditorer. Tidligere blev konkursindkomstskattekrav om muligt 

ikke indkrævet, da selve arbejdet med at opgøre konkursskatteindkomstkravet ville være så betyde-

ligt, at der ingen chance var for, at SKAT ville få dem. Med de nye regler behøver SKAT ikke 

længere at spekulere på, om det kan svare sig. Kravet rettes blot over for et andet sambeskattet 

selskab, hvilket medfører et større tab for de øvrige kreditorer. 

De skærpelser der er lavet for sambeskattede selskaber, kunne om muligt være undgået, hvis SKAT 

havde benyttet sig af mulighederne for at kræve utilbørlige dispositioner omstødt. Der er således en 

række muligheder i konkursloven der sikre, at alle kreditorer bliver behandlet ens efter en fast orden. 

Hensynet til SKAT er dog ved den seneste lovgivning blevet vigtigere end hensynet til øvrige kredi-
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torer. Om dette er den rigtige løsning, må således være en betragtning omkring hvorvidt danske 

selskaber har brug for gode levevilkår, eller hvorvidt pengene bruges mere effektivt i den offentlige 

sektor. 

I forhold til regnskabslovgivningen er det vist hvornår og hvordan selskaber skal indregne eller 

oplyse om den solidariske hæftelse i årsrapporten. Efter vedtagelsen af L 173 skal de danske selska-

ber som oftest oplyse om hæftelsen som en eventualforpligtelse. En forpligtelse der kan være svær at 

opgøre, da selskaberne i sambeskatningen typisk aflægger regnskaber på forskellige tidspunkter. 

Selskaberne har således ikke altid mulighed for at opgøre hæftelsen mellem hinanden, før de aflæg-

ger deres årsrapport. Dette medfører, at flere virksomheder må lave krydshenvisninger til andre 

årsrapporter, eller aflægge en upræcis opgørelse på dette område. 

Særligt for børsnoterede selskaber har den regnskabsmæssige oplysningspligt stor betydning. For 

disse selskaber gælder, at de ikke blot kan videregive informationer på tværs af koncernen, da de 

internt bliver omfattet af værdipapirhandelslovens restriktive bestemmelser om tavshedspligt. Det 

kan derfor konkluderes, at de børsnoterede sambeskattede selskaber bliver bragt i en umulighedssi-

tuation hvad angår oplysningen om den solidariske hæftelse, da dette både praktisk og teoretisk set 

ikke er muligt grundet tavshedspligten.  

Den regnskabsmæssige behandling af den solidariske hæftelse er ikke et direkte element i lovforsla-

get, men alene en konsekvens af vedtagelsen af L 173. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at en 

skattelovgivning påvirker love på andre områder, som gør at selskaber kan komme i klemme, fordi 

de ikke har mulighed for at opfylde lovgivningen.  

Det kan hermed konkluderes at indførslen af solidarisk hæftelse i forbindelse med national sambe-

skatning medfører konsekvenser for både erhvervslivet samt for forståelsen af lovgivningen. Natio-

nale selskaber står over for en umulighedssituation i forbindelse med oplysningspligten af den soli-

dariske hæftelse i årsrapporten samtidigt med, at lovgivningen gør både minoritetsaktionærer og 

kreditorer dårligere stillet ved en evt. opløsning af selskabet. Ligeledes medfører den solidariske 

hæftelse mangel på samspil på tværs af love, hvilket gør den generelle lovgivning mindre gennem-

sigtig.  
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Kapitel 10 - Perspektivering 

Danmark er speciel med lovgivningen om solidarisk hæftelse set fra en udenlandsk investorers 

perspektiv. Problemet er dog, at de udenlandske investorer ofte ikke kender til den solidariske hæf-

telse grundet den danske lovgivnings uigennemsigtighed. Dette er langt fra hensigtsmæssigt i for-

hold til tiltrækning af udenlandske investorer til det danske erhvervsliv.  

Et videre studie kan være at inddrage hæftelsen for selskaber, der indgår i international sambeskat-

ning. Den internationale sambeskatning har generelt set samme regler om solidarisk hæftelse som 

den nationale, men den umiddelbare forskelsbehandling findes i den geografiske beliggenhed af det 

ultimative moderselskab. Solidarisk hæftelse og forskelsbehandlingen har gjort det mindre attraktivt 

at vælge international sambeskatning.174 

Et andet studie kan være sammenligningen til fællesskabsretten. Siden 2004 har det været muligt at 

stifte et såkaldt SE-selskab, som på langt de fleste områder minder om et almindeligt aktieselskab. 

Disse selskaber bliver ligeledes omfattet af den solidariske hæftelse. Fællesskabsretten sikrer blandt 

andet muligheden for etableringsfrihed til at oprette et selskab med begrænset hæftelse. Forslaget 

om den solidariske hæftelse strider således imod fællesskabsretten og udgør en klar tilsidesættelse af 

en række fællesskabsretlige regler. Dette svækker danskernes mulighed for international konkurren-

ce. 175 

Det kunne endvidere være interessant at undersøge hvor vidt den solidariske hæftelse strider i mod 

EU-retlige love. Hvis Danmark tilsidesætter eventuelle EU-retlige bestemmelser med henblik på at 

få indkrævet mere i skat, sættes danske selskaber og det danske erhvervsliv i en dårlig situation, da 

det bliver sværere at tiltrække udenlandske investorer til Danmark. 

  

                                                   
174 Jf. Jan Guldmand Hansen m.fl.: Sambeskatning 2013/14, 1. udg., 2013, s. 339. 
175 Jf. Søren Friis Hansen: Notat til Folketingets skatteudvalg vedr. L 153, 10. januar 2005, s. 11. 
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