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1. Executive summary 

Since the enactment of the Danish corporation tax law in 1960 and until 2005, group taxation in 

Danish companies has largely been based upon some simple, basic principles that should be met 

in order to allow group taxation. Essentially, the parent company should own the subsidiary 

company 100 per cent, and both of the companies should have the same whole financial year. 

 

However, the rules of group taxation was radically modified in 2005, after which the group taxation 

was made mandatory for affiliated companies based in Denmark. The new rules now comply with 

the group concept from Danish accounting legislation, so that there is a group and therefore group 

taxation, if the parent company directly or indirectly owns more than 50 per cent of the capital or 

the votes. Furthermore there should now be group taxation, whether the group relation has existed 

throughout the financial year or not. This means, among other things, that a company during a 

financial year can be owned by two or more parent companies, when there is trade in equity 

holdings. Since it in these cases is required that traded companies prepare a fiscal statement of 

income for the subperiod, a traded company risk to determine its taxable income for several 

periods in the same financial year. 

 

The modified rules of group taxation have been described as the world’s most complex1, and they 

involve, among other things, an increased focus on the period concept of group taxation, including 

accruals concept and timing of establishment and terminitation of group relations.  

 

The dissertation identifies the development of Danish rules of group taxation to the current rules, 

as well as the structure of the existing rules. 

 

The dissertation analyses how the period concept of group taxation should be interpreted, 

including the extent to which jointly taxed companies should set periods for income and costs and 

prepare interim accounts when a jointly taxed company is traded. 

 

Both the accounting and the tax period concepts are analysed, and the dissertation concludes the 

differences between the period concepts and how these affect the jointly taxed Danish companies. 

 

  

                                                
1
 As example Guldmand, Vinther and Werlauff (2006), Sambeskatning 2006/07, first version, page 3. 
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2. Indledning og problemformulering 

2.1 Indledning 

Siden vedtagelsen af selskabsskatteloven i 1960 og frem til 2005 har sambeskatning af danske 

selskaber i vid udstrækning været baseret på nogle enkle grundprincipper, som skulle være 

opfyldt, for at sambeskatning kunne tillades. I hovedtræk skulle moderselskabet eje 

datterselskabet 100 pct., de skulle have samme hele regnskabsår og tilladelse og nærmere vilkår 

skulle bestemmes af Ligningsrådet.2 

 

Sambeskatningsreglerne blev imidlertid radikalt ændret med vedtagelsen af lovforslag nr. L121 

den 6. juni 2005, hvorefter sambeskatning blev gjort obligatorisk for koncernforbundne selskaber 

hjemmehørende i Danmark, samt for faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark, tilhørende 

koncernforbundne selskaber hjemmehørende i udlandet.3 Samtidigt blev sambeskatning med 

udenlandske koncernforbundne selskaber gjort frivillig, dog med bindingsperiode på 10 år, hvori 

sambeskatningen ikke kan ophøre uden genbeskatning. 

 

I de nye sambeskatningsregler følger koncernbegrebet det regnskabsmæssige koncernbegreb i 

ASL § 2, stk. 2 og APSL § 3, stk. 2, således at der foreligger en koncern og dermed skal ske 

sambeskatning, når moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af kapitalen 

eller stemmerne.4 Da der ikke længere er krav om, at koncernforbindelsen skal bestå hele 

regnskabsåret, betyder dette eksempelvis, at et selskab i løbet af et regnskabsår kan nå at være 

ejet af to eller flere moderselskaber når der sker handel med kapitalandele eller blot sker 

vedtægtsændringer. Det handlede selskab risikerer derved at skulle opgøre den skattepligtige 

indkomst for flere perioder i samme indkomstår. 

 

De ændrede sambeskatningsregler, som af flere betegnes som verdens mest komplekse5, stiller 

store krav til de enkelte selskabers ledelse og bogholderi og ikke mindst revisorer, som i høj grad 

bistår selskaberne med regnskabsudarbejdelsen og efterfølgende selvangivelse. De enkelte 

delperioder skal i væsentligt omfang periodisere selskabets indtægter og omkostninger, herunder 

afskrivninger, for at sikre, at skattemæssige over- eller underskud i delperioderne medtages 

korrekt i moderselskabernes sambeskatningsindkomster. 

                                                
2
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 32. 

3
 Guldmand, Vinther og Werlauff (2008), Sambeskatning 2008/09, 3. udgave, s. 15. 

4
 Jf. SEL § 31 C, stk. 2. 

5
 F.eks. Guldmand, Vinther og Werlauff (2008), Sambeskatning 2008/09, 3. udgave, s. 3. 
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For at give et svar på, hvordan de skærpede regler administreres i praksis, vil nærværende 

kandidatafhandling analysere sambeskatningsreglernes periodebegreb. Det er målet, at 

afhandlingen herved kan hjælpe ledelser, bogholderier og revisorer til en forståelse af baggrunden 

for, at der kan opstå behov for udarbejdelse af flere periodeopgørelser – samt konsekvenserne af, 

at disse ikke udarbejdes korrekt. 

 

2.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i gældende ret analyseres sambeskatningsreglernes periodebegreb. 

Afhandlingens fokus vil være rettet mod selskabers delperioder og indkomstår, herunder ved køb 

og salg af kapitalandele. 

 

Analysen bygger på praktiske og teoretiske eksempler, i hvilken forbindelse følgende spørgsmål vil 

blive besvaret: 

 

 Hvordan er sambeskatningsreglerne udviklet gennem tiden til de nuværende reglers over-

ordnede struktur? 

 Hvordan adskiller regnskabsåret sig fra indkomståret? 

 Hvorledes tager sambeskatningsreglerne højde for forskudte indkomstår og hvornår skal 

indkomståret omlægges? 

 Hvorfor er det vigtigt at foretage periodisering og hvordan adskiller de regnskabsmæssige 

afskrivnings- og periodiseringsprincipper sig fra de skattemæssige? 

 Hvilke konsekvenser kan en ændring i sambeskatningsindkomsten medføre for koncernens 

enkelte selskaber?  

 Hvornår indtræder koncernforbindelsen ved selskabshandler? 

 

Afhandlingens formål er at afdække, hvorledes sambeskatningens periodebegreb skal fortolkes, 

herunder i hvilken udstrækning sambeskattede selskaber skal periodisere indtægter og om-

kostninger samt udarbejde delperiodeopgørelser ved selskabshandler. 

 

Afhandlingen tænkes at kunne bidrage med en forståelse af baggrunden for sambeskatnings-

reglerne, samt at kunne finde anvendelse som en vejledning til, hvornår og hvordan selskaber skal 

udarbejde delperiodeopgørelser og foretage ovenstående periodisering af indtægter og 

omkostninger. 
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2.3 Målgruppe 

Afhandlingens primære målgruppe er revisorer, regnskabschefer og controllere samt tilsvarende 

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

kunne drage nytte af afhandlingen i forbindelse med udarbejdelse af delårsregnskaber ved køb og 

salg af virksomheder. 

 

2.4 Afgrænsning 

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

SEL, da denne gruppe er den størst repræsenterede af danske virksomheder. 

 

Den internationale sambeskatning er i forvejen præget af et forholdsvist komplekst regelsæt, og en 

analyse af periodebegrebet i international sammenhæng, herunder en analyse af de enkelte 

landes lovbestemmelser om eksempelvis omlægning af regnskabsår samt mulige periode-

forskydninger som f.eks. fremadforskudt og bagudforskudt indkomstår, vurderes for omfattende i 

kandidatafhandlingssammenhæng. 

 

Afhandlingen fokuserer på periodebegrebet og periodisering ved selskabshandler. Køb og salg af 

selskaber er ofte motiveret i ledelsens forventninger om vækst og synergier, mens 

omstruktureringer ofte sker efter rådgivning om risikoafgrænsning og generationsskifte og i andre 

tilfælde ledelsens ønske om forenklet koncernstruktur eller mulige synergier. Selskabshandler er 

ofte præget af en kort tidshorisont, hvor der kan være kort fra ledelsens kontakt til en mulig sælger 

af et selskab til handlen er i hus. Selskabshandler kan gennemføres uden brug af rådgivere som 

advokat og revisor, hvilket især forekommer blandt mindre selskaber, og især i disse tilfælde er det 

væsentligt, at ledelsen er bekendt med sambeskatningsreglernes krav om periodeopgørelser og 

underskudsudnyttelse mv. Da omstruktureringer oftest udføres i samråd med rådgivere, og 

afhandlingen fokuserer på selskabshandler, analyseres periodisering ved omstruktureringer ikke. 

 

Følgende retssubjekter er valgt udeladt af afhandlingen: SE-selskaber, SEL § 1, stk. 1, nr. 2 – 

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

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

 

2.5 Metode 

Afhandlingen er baseret på den retsdogmatiske metode, hvor der ved en gennemgang af 

gældende ret vil blive foretaget en analyse af periodebegrebet. 
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Indkomståret 2005 var første indkomstår, som er afsluttet efter de nye sambeskatningsregler6. 

Gældende ret er baseret på forarbejder og spørgsmål til lovforslag L 121 samt Ligningsrådets og 

Skatterådets anvisninger og afgørelser. I den udstrækning, der er offentliggjort domme og 

afgørelser fra domstolene og Skatterådet, vil disse ligeledes inddrages i afhandlingen. 

 

Analysen vil i et vist omfang blive tilført praktiske og teoretiske eksempler på koncerner, for derfor 

bedre at kunne bidrage til en redegørelse for problemstillingerne. 

 

2.6 Afhandlingens opbygning 

Kandidatafhandlingens kapitler gennemgås kort herunder. 

 

Kapitel 1. Executive summary  

Kandidatafhandlingen indledes med et engelsk resumé af rapportens hovedbudskaber. Resuméet 

indfører således kort læseren i afhandlingens problem, analyse og konklusion. 

 

Kapitel 3. Sambeskatningens udvikling 

I kapitlet gennemgås sambeskatningens historie fra vedtagelsen af statsskatteloven i 1903, over 

selskabsskattelovens vedtagelse i 1960 og frem til 2005, hvor grundlaget for de nuværende 

sambeskatningsregler blev indført med vedtagelsen af lovforslag nr. 121. 

 

Endvidere gennemgås den historiske betydning og omfang af sambeskatning samt de 

begrænsninger og huller, lovgivningen har medført. 

 

Kapitlet afsluttes med en gennemgang af Sambeskatningsudvalgets rapport fra 2004 og den efter-

følgende fremsættelse af lovforslag nr. 153 og nr. 121. 

 

Kapitel 4. Sambeskatningsreglernes overordnede struktur 

Kapitlet gennemgår SEL § 31, § 31a, § 31b, § 31c og § 31d for at give et overblik over 

sambeskatningsreglerne og lovhjemlen til afhandlingens analyserede begreber. 

 

Kapitel 5. Det regnskabsretlige periodebegreb 

Definitionen af det regnskabsretlige periodebegreb analyseres indledningsvist i kapitlet, hvorefter 

det tidligere krav om sammenfaldende indkomstår og regnskabsår gennemgås. 

                                                

6
 Jf. Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 3 
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I kapitlet analyseres, hvorvidt et regnskabsår kan henholdsvis dubleres eller overspringes, 

hvorefter den regnskabsmæssige periodisering gennemgås og de regnskabsmæssige krav til 

afskrivninger analyseres. 

 

Kapitel 6. Det skattemæssige periodebegreb 

Kapitlet indledes med en definition af et indkomstår samt en gennemgang af bagudforskudt og 

fremadforskudt indkomstår. 

 

Forskudte indkomstår i sambeskatning analyseres, herunder selskabsskattelovens krav om datter-

selskabers sammenfaldende indkomstår med administrationsselskabet. Endvidere analyseres, 

hvorledes selskaberne i en koncern skal omlægge datterselskabernes indkomstår – og i hvilke 

tilfælde, koncerner kan vælge at lade administrationsselskabets indkomstår omlægge. 

 

Afslutningsvist analyseres selskabsskattelovens krav om delperiodeopgørelser i de tilfælde, hvor 

der ikke har været koncernforbindelse i hele indkomståret, samt hvilke konsekvenser fejlbehæftede 

delperiodeopgørelser kan have. 

 

Kapitel 7. Skattemæssig periodisering 

Skatterettens grundprincipper om periodisering gennemgås med udgangspunkt i statsskatteloven, 

hvorefter den skattemæssige periodisering i sambeskatning analyseres. 

 

Den skattemæssige periodisering analyseres med fokus på forudbetalinger og afskrivninger, 

herunder hvorledes en sælgende koncern kan planlægge at udnytte tidligere års underskud før et 

salg ved at foretage henholdsvis fulde eller ingen afskrivninger. 

 

Kapitel 8. Periodisering i sambeskatning ved selskabshandler 

Med indførelsen af de væsentligt ændrede sambeskatningsregler i 2005 skete et skifte i koncern-

begrebet, således at det efterfølgende skulle defineres i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens definition. Med udgangspunkt i en selskabshandels handelsdato analyseres, hvornår der i 

sambeskatningsmæssig henseende sker etablering af koncernforbindelse. 

 

Selskabshandler bør planlægges, således at begge parter ved en handel ikke risikerer at miste 

uudnyttede underskud fra tidligere år. I kapitlet analyseres endvidere periodiseringens betydning 

for underskudsudnyttelse ved selskabshandler. 
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Kapitel 9. Konklusion  

På baggrund af de foregående kapitlers sammenfatninger, foretages der i kapitlet en samlet 

opsummering og konklusion på de i problemformuleringen stillede spørgsmål. Endvidere vurderes, 

hvorvidt afhandlingen har opfyldt de i problemformuleringen krav til formål og målgruppe, og om 

afhandlingen har anvendt den beskrevne metode og korrekt. 
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3. Sambeskatningens udvikling 

3.1 Sambeskatning før selskabsskattelovens tilblivelse 

Før selskabsskatteloven blev vedtaget i 1960, fandtes ingen klare regler for, hvorledes danske 

virksomheder kunne sambeskattes. Allerede ved indførelsen af Statsskatteloven i 1903 opstod 

Sambeskatningsinstituttet imidlertid, formentligt ud fra en praktisk betragtning om at behandle 

filialer ens, hvad enten de var organiseret som almindelige forretningsfilialer eller som selv-

stændige juridiske personer.7 Da der på denne tid endnu ikke fandtes en selskabslovgivning, var 

én af sambeskatningsinstituttets væsentligste opgaver derfor at foretage denne vurdering af, 

hvorvidt et givent selskab var en filial og skulle sambeskattes – eller om selskabet var en selv-

stændig juridisk person, som skulle beskattes for sig. 

 

Med indførelsen af selskabslovgivningen i 1917 ændrede Sambeskatningsinstituttets opgaver 

karakter, således at instituttet nu ikke længere skulle tage stilling til problematikken omkring 

filial/juridisk person, men i stedet vurdere, hvorvidt der mellem moder- og dattervirksomheder 

kunne ske sambeskatning samt give disse tilladelse til dette. Fordelen ved sambeskatningen var 

så, at datterselskaberne kunne udlodde udbytte skattefrit til moderselskabet, idet datterselskabs-

lempelsen først blev vedtaget i 1922.8 

 

Efter vedtagelsen af datterselskabslempelsen i 1922 bortfaldt Sambeskatningsinstituttet, men 

skattemyndighederne fortsatte med at give tilladelser til sambeskatning frem til vedtagelsen af 

selskabsskatteloven i 1960, såfremt ansøgerne opfyldte betingelserne om, at de sambeskattede 

selskaber drev virksomhed i samme eller nærbeslægtede branche, at datterselskabet ejedes 

100 pct. af moderselskabet og at moderselskabets bestyrelse havde hovedindflydelsen i datter-

selskabet.9 

 

3.2 Sambeskatning efter selskabsskattelovens tilblivelse frem til 2005 

Frem til vedtagelsen af selskabsskatteloven den 11. juni 1960 (Lov nr. 255 om indkomstbeskatning 

af aktieselskaber mv.) blev selskaber og andre juridiske personer lignet på samme grundlag som 

fysiske personer10, men med vedtagelsen blev ligningen opdelt, således at selskaber og andre 

juridiske personers skattepligtige indkomst fremover skulle opgøres efter egne regler. 

                                                
7
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 30 

8
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 30 

9
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 31 

10
 Werlauff, Erik (2008), Selskabsskatteret, 10. udgave, s. 18 
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Retsgrundlaget forblev dog i det væsentligste uændret, idet SEL i § 8 med ordlyden ”Den skatte-

pligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler…” henviser til hele den 

øvrige skattelovgivning.11 

 

Ved vedtagelsen af selskabsskatteloven i 1960 indførtes i § 31 en lovbestemmelse om sam-

beskatning, hvorefter det tidligere ulovhjemlede sambeskatningsinstituts beføjelser blev erstattet af 

en bemyndigelse til Ligningsrådet til at fastsætte betingelser og vilkår for sambeskatningen. 

 

Sambeskatning var som hidtil frivillig, men med den første anvisning fra Ligningsrådet i 1962, 

stilledes der som betingelse, at såfremt selskaberne indgik i en koncern, skulle samtlige selskaber i 

koncernen sambeskattes, med mindre særlige forhold talte herfor.12 Man kan således drage 

parallellen til de nuværende sambeskatningsregler om obligatorisk sambeskatning, idet datter-

selskaberne i koncernen således blev obligatorisk sambeskattet, såfremt moderselskabet havde 

valgt frivillig sambeskatning. 

Bestemmelsen blev indført for at undgå, at der kun blev søgt om tilladelse til sambeskatning med 

underskudsgivende selskaber, men blev dog ophævet i 1983/84, da kravet kunne omgås ved at 

sælge blot én aktie i et eller flere overskudsgivende selskaber. 

 

Selskabsskattelovens § 31 indeholdt ved vedtagelsen i 1960 grundprincipperne i sam-

beskatningen, som eksisterede frem til vedtagelsen af L121: 

 

 Sambeskatning krævede tilladelse fra Ligningsrådet. 

 

 Aktieselskaberne skulle have samme regnskabsår. 

 

 Moderselskabet skulle direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet, 

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

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

danske selskaber. 

 

                                                
11

 Werlauff, Erik (2008), Selskabsskatteret, 10. udgave, s. 17 

12
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 34 
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 De nærmere vilkår for sambeskatningen – herunder bestemmelserne om fremgangsmåde 

ved tilfælde af dennes ophævelse – fastsattes af Ligningsrådet.13 

 

Ligningsrådets bemyndigelse til fastlæggelse af ovennævnte vilkår og betingelser for sam-

beskatning udmøntede sig frem til 1977 i udgivelser af rådets anvisninger. Vedrørende kravet om, 

at moderselskabet skulle have ejet datterselskabet i hele sit indkomstår, fremgik dette allerede af 

rådets første anvisning i 1962, hvilket skulle vise sig at gælde frem til ændringerne 2005. 

 

I perioden 1960-1975 skete der derudover kun to mindre ændringer af Selskabsskattelovens § 

3114, ligesom der fra 1975 – 1990 blev foretaget seks ændringer, som ikke havde væsentlig 

betydning for hovedparten af danske koncerner uden udenlandske datterselskaber. 

 

Med vedtagelsen af lov nr. 312 af 17. maj 1995 indførtes selskabsskattelovens stk. 5 – 10 i § 31, 

hvorved sambeskatningsreglerne blev ændret på en række væsentlige punkter, idet der blev indsat 

bestemmelser om indgangsværdier for aktiver og passiver (stk. 5 – 8), nægtelse af fradrag for 

udgifter afholdt før sambeskatning (stk. 9) og en nærmere definition af udenlandske selskaber (stk. 

10). 

 

Endvidere blev der med indførelsen af 6. pkt. i SEL § 31, stk. 1 ved lov nr. 487 af 12. juni 1996 

indført et stop for køb af udenlandske datterselskaber med henblik på udnyttelse af skattemæssige 

underskud. Fremover ville der ikke længere ville blive givet tilladelse til sambeskatning med datter-

selskaber, som var eller havde været hjemmehørende i udlandet, hvis mere end 50 pct. af aktie-

kapitalen var erhvervet fra et eller flere koncernforbundne selskaber, med mindre moderselskabet 

selv eller indirekte ejede mere end 50 pct. i hele perioden, hvor moderselskabet havde været 

koncernforbundet. 

 

Sammen med øvrige stramninger af lovgivningen i 1995 og 1996, samt aftrapning af udlands-

lempelsen i perioden 1993 – 1999, medførte ændringerne et fald på mere end 30 pct. i antallet af 

udenlandske datterselskaber under dansk sambeskatning fra 1995 – 2000.15 

 

                                                
13

 Ramskov, Bent mfl. (2005), Sambeskatning, s. 27 og Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra 

Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 32 

14
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 35 

15
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 37 
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Fra 2000 til 2004 blev der foretaget enkelte ændringer af selskabsskatteloven, væsentligst ved lov 

nr. 1215 af 27. december 2003 om stramning af reglerne om indgangsværdier16 samt ved lov nr. 

221 af 31. marts 2004, hvormed det blev tilladt at sambeskatte visse koncernforbundne selskaber, 

selvom moderselskabet var udenlandsk. 

 

Af ovenstående fremgår således at sambeskatning i Danmark langt fra er et nyt fænomen, idet 

Sambeskatningsinstituttet opstod allerede ved vedtagelsen af Statsskatteloven i 1903. Sam-

beskatningsreglerne har imidlertid ikke altid været klart definerede, hvorimod regelsættet har været 

baseret på spredte lovbestemmelser, anvisninger fra Ligningsrådet og administrativ praksis. 

 

3.3 Betydning og omfang af sambeskatning 

Omfanget af såvel den nationale og internationale sambeskatning har hidtil været meget sparsomt 

belyst i registeroplysninger17 og der findes ingen officiel opgørelse af, hvor store indkomster datter-

selskaber omfattet af den frivillige sambeskatning har haft – eller hvor store creditlempelser, der er 

blevet givet. 

 

Af IFA-rapporten fra 2004 om Group Taxation fremgik, at der i 2003 var 8.351 sambeskattede 

moderselskaber og 16.064 datterselskaber, hvoraf under 1.200 var udenlandske.18 En nærmere 

gennemgang af undersøgelsen viser, at antallet af udenlandske sambeskattede datterselskaber 

var faldet fra 2.108 i 1995, hvilket kan indikere, at lovændringerne i perioden har i et vist omfang 

har fungeret efter hensigten. 

 

Da der ikke har foreligget officielle undersøgelser af provenuvirkningerne af den internationale 

sambeskatning, bad Sambeskatningsudvalget derfor selskabsrevisionen foretage en stikprøve-

undersøgelse for perioden 2000 – 2002. På baggrund af undersøgelsen skønnede sam-

beskatningsudvalget, at en total afskaffelse af den internationale sambeskatning ville medføre et 

provenutab på 2 mia. kr., dog opgjort med betydelig usikkerhed.19 

 

                                                

16
 Loven blev vedtaget for at stoppe fremtidige tilfælde som TDC-sagen, jf. Winther-Sørensen, Niels (2005), 

SR-SKAT 1/05, s. 39 

17
 Jf. Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 84 og 

Hagen, Fritiof (2004), Stramning af sambeskatningsreglerne, s. 7 

18
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 84 

19
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 106 
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3.4 Indkomstårets og periodebegrebets betydning i øvrigt før L121 

I de tidligere sambeskatningsregler var der i SEL § 31, stk. 1 krav om, at aktieselskaberne havde 

samme indkomstår. Sambeskatningscirkulæret gav dog tilladelse til at lade aktieselskaber 

sambeskatte når deres regnskabsår ikke begyndte samtidig, blot skulle de slutte samtidigt og 

moderselskaber skulle have ejet aktierne i datterselskabet i såvel hele moderselskabets 

indkomstår som i hele datterselskabets indkomstår. 

 

3.5 Uhensigtsmæssigheder i den hidtidige lovgivning 

I de tidligere frivillige sambeskatningsregler, udgjorde de internationale sambeskatningsregler de 

væsentligste problemer i forhold til problemerne med den nationale sambeskatning, som i denne 

sammenhæng var mindre og af delvis teknisk karakter.20 

 

De nationale sambeskatningsreglers problemer, som kort gennemgås nedenstående, var dog ikke 

mindre, end at de indgik i kommissoriet til Sambeskatningsudvalgets rapport fra 200421. 

 

3.5.1 Spredt lovgivning 

Skatteministeren ønskede de daværende sambeskatningsregler ændret, således at de fremstod 

fleksible og administrativt hensigtsmæssige for såvel virksomheder og skattemyndighederne. 

Problemet var, at reglerne var baseret på anvisninger fra Ligningsrådet, administrativ praksis og 

spredte lovbestemmelser og særregler, herunder bl.a. i fusionsskatteloven, ligningsloven, konkurs-

skatteloven og kursgevinstloven22. 

 

3.5.2 Klageadgang og kompetencer 

Under de dagældende sambeskatningsregler var det tilstrækkeligt at ansøge om frivillig sam-

beskatning samtidig med indsendelsen af selskabsselvangivelsen. Tilladelsen blev i praksis givet 

af den skatteansættende myndighed, og såfremt et selskab i øvrigt opfyldte betingelserne for sam-

beskatning, havde dette et retskrav på sambeskatning23. 

 

Såfremt et selskab alligevel blev nægtet tilladelse til sambeskatning og klagede over afgørelsen, 

kunne der opstå tvivl om, hvorvidt Ligningsrådet eller landsskatteretten havde kompetencen til at 

                                                
20

 Winther-Sørensen, Niels (2005), International Sambeskatning, s. 518 i Festskrift till Nils Mattsson 

21
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 4 og 64 ff. 

22
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 64 

23
 Jf. TfS 1989, 262 V 
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behandle klagen24. Ligningsrådet havde med sambeskatningscirkulæret delegeret kompetencen til 

at tillade sambeskatning videre til moderselskabets skatteansættende myndighed, men i tilfælde af 

en klage, skulle denne stiles til Ligningsrådet og indsendes til den regionale told- og skatte-

myndighed, eller Told- og Skattestyrelsen, såfremt sambeskatningen var nægtet af en regional 

told- og skattemyndighed25. 

 

Landsskatteretten tillagdes imidlertid også kompetence til behandling af klager som følge af 

afgørelser om ændring af skatteansættelser og afslag på sambeskatning, idet det af skatte-

styrelsesloven fremgår, at klager over ændrede skatteansættelser skal rettes til hertil26. 

 

Det var ikke holdbart, at der kunne opstå tvivl om klagebehandlingen, hvorfor problemet løstes 

med vedtagelsen af den nye sambeskatningsbekendtgørelse27, som afløste sambeskatnings-

cirkulæret. Fremover er der således kun én skatteansættende myndighed, SKAT, og dennes 

afgørelser kan kun indklages til landsskatteretten. 

 

3.5.3 Fordeling af skatter 

Tidligere kunne sambeskattede koncerner vælge mellem tre metoder til fordeling af koncernens 

samlede selskabsskat28: 

 

 Fordeling af nettoskat på danske selskaber med positiv indkomst. 

 

 Fordeling af nettoskat på danske selskaber med positiv indkomst samt koncernintern 

refusion af skatteværdi af anvendte underskud. 

 

 Nettoskatten posteres i moderselskabet. 

 

I praksis anvendtes endvidere en fjerde metode, hvor datterselskaberne betalte skatten af deres 

respektive skattepligtige indkomster til moderselskabet, som herefter foretog indbetalingen til 

skattemyndighederne. 

                                                
24

 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 65 

25
 Sambeskatningscirkulæret, TSSCIR 2004-42, vilkår 3.1 

26
 Jf. SSL § 23, stk. 1 

27
 Bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006 

28
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 66 og 

sambeskatningscirkulæret, TSS-cirkulære 2004-42, vilkår 2.5 
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Kompleksiteten af at have flere metoder at vælge imellem blev afløst med vedtagelsen af 

lovforslag nr. 121, vedtaget som lov nr. 426 af 6/6 2005, hvorefter det af § 31, stk. 6 fremgår, at 

administrationsselskabet senest på dagen for rettidig skattebetaling forpligter sig til at betale 

skatteværdien af udnyttede underskud til de underskudsgivende datterselskaber. 

Overskudsgivende datterselskaber forpligter sig tilsvarende på samme tidspunkt til at betale deres 

opgjorte indkomstskat samt skatteværdien af eventuelt anvendte underskud til administrations-

selskabet, som herefter efter SEL § 31, stk. 4 forestår indbetalingen af den samlede indkomstskat, 

herunder restskat, tillæg og renter. 

 

3.5.4 Ejerskabskrav 

Under de tidligere frivillige sambeskatningsregler var det ikke muligt at medtage et underskuds-

givende selskab i sambeskatning, når blot én aktie var ejet af andre end moderselskabet, idet det 

gjaldt, at 100 pct. af aktierne eller stemmerne i datterselskabet skulle være ejet af moderselskabet. 

 

100 pct.-ejerkravet i § 31, stk. 1, 3. pkt. betød, at reglerne var ufleksible og at minoritetsaktionærer 

i et datterselskab i praksis afskar moderselskabet fra at anvende skattemæssige underskud. 

Ufleksibiliteten kunne endvidere tænkes at afholde koncerner fra opkøb af datterselskaber, idet det 

kunne blive svært at købe samtlige aktier i det sælgende selskab29. 

 

De nye sambeskatningsregler brød ufleksibiliteten ved at lade den skatteretlige koncerndefinition 

følge den regnskabsretlige, således at der jf. SEL § 31 c, stk. 2 nu i hovedtræk stilles krav om at 

moderselskabet besidder flertallet af stemmerne eller på anden vis har bestemmende indflydelse. 

 

3.5.5 Samme regnskabsår 

Af de tidligere sambeskatningsregler fremgik af SEL § 31, 2. pkt., at sambeskattede selskaber 

skulle have samme indkomstår. Dog gav sambeskatningscirkulærets betingelser adgang til sam-

beskatning med datterselskaber, såfremt selskabernes regnskabsår sluttede samtidigt30, hvilket 

betød, at brudte perioder var tilladt i forbindelse med stiftelser samt ved likvidationer, når blot ejer-

skabet havde bestået siden stiftelsen og frem til opløsningen. 

 

                                                
29

 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 68 

30
 Sambeskatningscirkulæret, TSS-cirkulære 2004-42, betingelse 1.1 og 1.2 
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Bestemmelsens ulempe for selskaberne var, at ellers forretningsbetingede omstruktureringer som 

indskydelse af et holdingselskab i en eksisterende koncernstruktur kunne afskære koncerners 

muligheder for sambeskatning31.  

Endvidere betød køb af kapitalandele i et underskudsgivende selskab med et andet regnskabsår 

end det erhvervende selskab, at underskud i det nye datterselskab, som efter at have fået omlagt 

regnskabsår matchende moderselskabets, ikke kunne anvendes for perioden fra købet frem til 

indkomstårets udløb, idet selskabet således ikke havde været ejet i såvel hele moderselskabets 

som i hele datterselskabets indkomstår. 

 

Med vedtagelsen af lov nr. 426 af 6/6 2005 åbnedes med § 10, stk. 5 mulighed for udnyttelse af 

underskud opstået i perioden fra etableringen af koncernforbindelsen til indkomstårets afslutning. I 

TfS 2003, 194, hvor en koncern fik meddelt afslag på sambeskatning, idet sambeskatnings-

betingelserne ikke var opfyldt i hvert enkelt led i en kæde af moder-, datter- og datter-datter-

selskaber, ville ændringerne i SEL have medført, at det indskudte nye holdingselskabs første 

regnskabsår ville løbe fra stiftelsen til udløbet af de øvrige koncernforbundne selskabers indkomst-

år, hvorved omstruktureringen ikke ville have haft skattemæssige konsekvenser. 

 

3.6 Væsentlige huller i den hidtidige lovgivning 

I 2004 ønskede skatteministeren med nedsættelsen af sambeskatningsudvalget at modernisere og 

fremtidssikre sambeskatningsreglerne. Det fremgår således af kommissoriet til udvalgets rapport, 

at udvalgets arbejde skulle lægge op til en ændring af regelsættet, således at det sikredes, at ”… 

der ikke er yderligere huller eller skatteplanlægningsmuligheder, der i modstrid med lovens ånd 

udhuler selskabsskatten.”32 

 

Et af de største huller i de daværende internationale sambeskatningsregler blev illustreret ved 

offentliggørelsen af TDC-sagen i 2003, hvor blandt andre daværende skatteminister Svend Erik 

Hovmand samt flere skatte-embedsmænd kom i modvind i pressen, idet det kom frem, at TDC-

koncernen lovligt havde kunnet afskrive på eget oparbejdet goodwill i et tysk datterselskab. 

 

Skatteministeriet arbejdede herefter på højtryk for at finde en måde at lukke hullet på, hvilket 

resulterede i fremsættelsen af Lovforslag nr. 27 af 9. oktober 2003, hvorefter det udtrykkeligt 

                                                
31

 Jf. eksempelvis TfS 2003, 194 og Sambeskatningsudvalgets kommentarer i Rapport fra Sambeskatnings-

udvalget, betænkning nr. 1452, s. 69.  

32
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 4 
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fremgik af SEL § 31, stk. 5, 2.-3. pkt. og § 31, stk. 6, at der i tilfælde af en skattefri koncernintern 

handel ville ske en form for tvungen succession i afskrivningsgrundlaget mv. for de pågældende 

aktiver. 

 

Et andet væsentligt hul var Ligningslovens § 5 H. Skatteministeren var vidende om, at daværende 

LL § 5 H kunne omgås af udenlandske koncerner, således at disse kunne nedbringe den danske 

beskatning ved at indsætte underskudsgivende aktiviteter i datterselskaber, som herefter blev ind-

draget under den danske sambeskatning. Ifølge skatteministeren kunne bestemmelsen omgås ved 

at følge nedenstående opskrift33: 

 

1. det danske selskab opretter et udenlandsk datterselskab 

 

2. det udenlandske datterselskab køber den underskudsgivende filial, og 

 

3. det udenlandske datterselskab inddrages i en sambeskatning med det danske selskab 

 

Med vedtagelsen af lovforslag nr. 121 blev LL § 5 H overflødiggjort, idet alle koncernenheder enten 

ville være omfattet af dansk beskatning som følge af den internationale sambeskatnings global-

puljeprincip - eller også ville faste driftssteder i udlandet ikke være omfattet af den danske 

beskatning. 

 

3.7 Rapport fra sambeskatningsudvalget, november 2004 

Skatteminister Kristian Jensen nedsatte i 2004 et ekspertudvalg med henblik på modernisering og 

fremtidssikring af koncernbeskatningen, idet de daværende sambeskatningsregler fandtes 

vanskelige at administrere for virksomhederne og vanskeliggjorde forretningsbetingede omstruk-

tureringer. De nye regler skulle være konkurrencedygtige i forhold til udlandet samt sikre, at der 

ikke opstod huller eller skatteplanlægningsmuligheder, der i modstrid med lovens ånd ville udhule 

selskabsskatten.34 Endvidere skulle udvalget gennemgå reglerne i LL § 5 H samt SEL § 31, stk. 1, 

6. pkt. og overveje, hvorvidt det var muligt at justere reglerne, så de effektivt forhindrede uden-

landsk udnyttelse af underskudsanvendelsesmulighederne. 

 

Kommissoriets ønsker sammenfattedes således: 

                                                

33
 Jf. de almindelige bemærkninger til L 121, afsnit 1.1 

34
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 4 
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 Enkle regler – herunder at reglerne skulle være administrativt hensigtsmæssige for såvel 

virksomheder som myndigheder. 

 

 Reglerne skulle være robuste overfor skatteplanlægning og uden huller. 

 

 Reglerne skulle for at være fremtidssikrede endvidere være i overensstemmelse med EU-

retten. 

 

 Reglerne skulle give virksomhederne fleksibilitet mht. etablering af forskellige 

koncernstrukturer – herunder skulle samspillet med reglerne i andre EU-lande vurderes.35 

 

Ovenstående ønsker og sambeskatningsudvalgets arbejde resulterede i en rapport, hvori udvalget 

behandlede tre tekniske muligheder, som herunder kort gennemgås til brug for en forståelse af 

baggrunden for fremsættelsen af L 121 i marts 2005. 

 

Sambeskatning som i de dagældende regler 

Såfremt sambeskatningsreglerne ikke ændredes, ville det fortsat være kompliceret, når underskud 

i udenlandske selskaber samtidigt både kunne fremføres i det udenlandske selskab og anvendes 

inden for sambeskatningen. 

 

Sambeskatningsudvalget stillede endvidere spørgsmål ved, hvorvidt bibeholdelsen af de da-

gældende regler ville være EU-stridigt, idet der skete forskellig genbeskatning ved henholdsvis 

national og international sambeskatning.36 

 

Koncernfradragsmodel 

Modsat de dagældende regler, hvor de sambeskattede selskabers samlede skattepligtige indkomst 

blev summeret og skatten beregnet heraf, adskilte koncernfradragsmodellen sig væsentligt, idet 

selskaberne skulle opgøre den skattepligtige indkomst og afsætte skat hver for sig. Der skete 

således ingen fælles skatteberegning. 

 

                                                
35

 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 8-9 

36
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 13 
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Underskudsgivende selskaber skulle efter modellens anbefalinger angive årets underskud til 

fremførsel, men samtidig kunne overskudsgivende selskaber i sambeskatningen anvende årets 

underskud til at nedbringe deres eget skattepligtige overskud. Når det underskudsgivende selskab 

senere forventeligt ville give skattemæssigt overskud, genbeskattedes det eller de selskaber i 

koncernen, som tidligere år havde anvendt underskuddet.  

 

Modellens klare fordel var, at danske og udenlandske selskaber i sambeskatningen ikke blev 

behandlet forskelligt, hvorved kommissoriets og EU-rettens krav opfyldtes. 

 

Ulempen ved koncernfradragsmodellen var, at der ved national sambeskatning nu også skulle ske 

genbeskatning af tidligere udnyttede underskud, hvilket vil medføre en administrativ belastning af 

de danske selskaber. 

 

Sambeskatningsudvalget anbefalede denne model. 

 

En enkel model for underskudsoverførsel 

Udvalget tog endvidere stilling til en simpel model, hvor underskud i datterselskaberne kunne indgå 

fuldt ud i den danske sambeskatning. Til gengæld skulle der ske automatisk genbeskatning efter et 

givent antal år – med mindre der indførtes en bestemmelse om, at genbeskatning kun skulle ske, 

med mindre koncernen havde lidt et endeligt tab.37 

 

Sambeskatningsudvalget vurderede, at nok var modellen enkel, men at det forventedes at blive 

vanskeligt at udarbejde og kontrollere dokumentation for lidte tab, eksempelvis ved at sammen-

ligne den indskudte kapital med værdien af selskabet på genbeskatningstidspunktet.38 

 

Overvejelser om afskaffelse af sambeskatningen 

Afskaffelse af såvel national som international sambeskatning samt udelukkende den inter-

nationale sambeskatning, indgik endvidere i Sambeskatningsudvalgets rapport. 

 

Sambeskatningsudvalget fandt, at en afskaffelse af både den nationale og den internationale sam-

beskatning ville være en væsentlig stramning, som ville berøre 8.000 moderselskaber39. Endvidere 

                                                
37

 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 209 

38
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 210 

39
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 20 
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vurderede udvalget, at afskaffelsen ville medføre at selskaberne i et vist omfang ville kunne agere 

sig uden om reglerne, hvilket ville medføre et øget pres på skatteplanlægningsværktøjerne som 

f.eks. transfer pricing, ligesom afskaffelsen ikke ville leve op til kommissoriets kriterier om at give 

virksomhederne fleksibilitet. 

 

En afskaffelse af kun den internationale sambeskatning ville efter udvalgets vurdering føre til en 

markant regelforenkling, ligesom regelsættet ville blive mere robust overfor skattespekulation.40 

Afskaffelsen ville, som i tilfældet med afskaffelse af både national og international sambeskatning, 

ifølge sambeskatningsudvalget, føre til at virksomhederne ville indrette sig, så de berørte under-

skud kunne udnyttes. 

 

Udvalget anførte endvidere, at udfaldet af Marks & Spencer-sagen ville få en afgørende betydning 

for, om den internationale sambeskatning kunne afskaffes, samtidig med at Danmark fastholdt den 

nationale. 

 

Udfaldet af Marks & Spencer-sagen, som blev afgjort i december året efter sambeskatnings-

udvalgets offentliggjorte rapport, blev, at selskaber hjemmehørende i EU-lande kunne fradrage 

underskud i datterselskaber i andre EU-lande, såfremt visse betingelser var opfyldt, selvom 

medlemsstaten ikke tillod international sambeskatning. På denne baggrund vurderedes det 

tvivlsomt, hvorvidt en afskaffelse af den internationale sambeskatning ville leve op til 

kommissoriets krav om at være fremtidssikret samt endvidere at være i overensstemmelse med 

EU-retten. 

 

Sambeskatningsudvalgets anbefalinger 

På baggrund af sambeskatningsudvalgets overvejelser omkring ovenstående tre tekniske 

muligheder samt overvejelser om afskaffelse af henholdsvis den nationale og den internationale 

sambeskatning og den internationale sambeskatning, anbefalede udvalgets flertal på otte af 

udvalgets tolv medlemmer at det fremtidige system skulle baseres på koncernfradragsmodellen.41 

 

                                                
40

 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 20 

41
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 21 
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3.8 Fremsættelse af L 121 

Før Sambeskatningsudvalgets offentliggørelse af rapporten, og uden udvalgets vidende om 

regeringens planer, meddelte regeringen sit forslag til nye regler42, og efter tre uger, den 15. 

december 2004, fremsattes lovforslag L 153 om nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-

princip i sambeskatningen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen valgte imidlertid den 18. januar 

2005 at udskriv valg til afholdelse den 8. februar samme år, hvilket betød at L 153 bortfaldt, men 

blev genfremsat i ændret form som L 121 af 2. marts 2005. 

 

L 121 udgjordes af følgende elementer43: 

 

1. Indførelse af globalpuljeprincip 

2. Fravalg af international sambeskatning medfører som udgangspunkt territorialbeskatning 

3. Nedsættelse af selskabsskatten fra 30 pct. til 28 pct. 

4. Sambeskatningsreglerne skal være neutrale i forhold til investeringsbeslutninger 

5. Anmodning til Skatterådet om opstramning af oplysningspligten for selskaber for at forbedre 

kontrolmulighederne 

6. Nedsættelse af ejerskabskravet fra 100 pct. til 50 pct., defineret ud fra de regnskabsretlige 

regler 

 

Baggrunden for fremsættelsen af L 153 og det senere L 121 var, at Ligningslovens § 5 H efter 

regeringens opfattelse ikke fungerede efter hensigten, idet udenlandske koncerner kunne undgå 

dansk beskatning ved at placere deres underskudsgivende aktiviteter i datterselskaber, som 

derefter indplaceredes i den danske sambeskatning.44 

 

Da fremsættelsen af L 121 og den senere vedtagelse af lov nr. 426 af 6. juni 2005 betød 

væsentlige ændringer af sambeskatningsreglerne, gennemgås forslagets enkelte elementer 

herunder: 

 

  

                                                

42
 Winther-Sørensen, Niels (2005), SR-SKAT 1/05, s. 32 

43
 Ramskov, Bent mfl. (2005), Sambeskatning, s. 31 samt lovforslag L 121 af 2. marts 2005 

44
 Lovforslag nr. 153 af 15. december 2004 
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Indførelse af globalpuljeprincip  

I forhold til Sambeskatningsudvalgets flertals fraråd om indførelse af globalpuljning45, kan det 

synes besynderligt at Skatteministeriet, som specifikt bad Sambeskatningsudvalget om ud-

arbejdelsen af rapporten, valgte at sidde anbefalingen overhørig og foreslå det modsatte. 

Ministeriet argumenterer i bemærkningerne til L 153 for, at den dagældende internationale 

sambeskatning tilskyndede til flere udenlandske investeringer og færre i Danmark, resulterende i 

færre arbejdspladser, lavere produktivitet og lønniveau. 46 Regeringen argumenterede videre, at 

den internationale sambeskatning årligt kostede Danmark et provenutab på ca. 2 mia. kr.47, og at 

en del af provenutabet ville kunne begrænses ved anvendelsen af globalpuljeprincippet, hvorefter 

adgangen til kun at inddrage underskudsgivende udenlandske selskaber i den danske sam-

beskatning blev stoppet. 

 

Fravalg af international sambeskatning medfører som udgangspunkt territorialbeskatning 

I forlængelse af globalpuljeprincippet og den frivillige internationale sambeskatning, ville det ikke 

længere være muligt for koncerner at udvælge udenlandske selskaber til deltagelse i sam-

beskatningen, idet globalpuljeprincippet indebar, at såfremt international sambeskatning valgtes, 

skulle alle selskaber i koncernen indgå. 

 

Nedsættelse af selskabsskatten fra 30 pct. til 28 pct. 

Provenugevinsten ved at indføre globalpuljeprincippet på ca. 2 mia. kr. ville regeringen lade 

overføre til erhvervslivet ved at sænke selskabsskatten til 28 pct., hvorved indførelsen af global-

puljeprincippet blev omtrent provenuneutralt48.  

 

Selskabsskatten er efter vedtagelsen af lovforslag nr. 213 yderligere nedsat til 25 % for at forbedre 

tilskyndelsen til, at internationale koncerner øger investeringerne i Danmark og placerer selskabs-

skattegrundlag i Danmark49. 

 

  

                                                
45

 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 23 

46
 Jf. de almindelige bemærkninger punkt 2 til Lovforslag nr. 153 af 15. december 2004 

47
 Også jf. Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 

107 

48
 Jf. de almindelige bemærkninger punkt 5.3 til Lovforslag nr. 121 af 2. marts 2005 

49
 Jf. de almindelige bemærkninger punkt 2.1 til Lovforslag nr. 213 af 18. april 2007 
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Sambeskatningsreglerne skal være neutrale i forhold til investeringsbeslutninger 

Det var skatteministerens opfattelse, at indførelsen af globalpuljeprincippet vil medføre generel 

neutralitet mht. at investere i udlandet og investere i Danmark. De relativt store få koncerner ville 

fravælge international sambeskatning, men samtidig forventedes investeringsniveauet at stige i 

Danmark50. Sambeskatningsreglerne skulle bidrage til en generel investeringsneutralitet, hvorved 

incitamentet til at investere i et givent land primært skulle være påvirket af driftsøkonomiske 

incitamenter, og ikke af skatteplanlægning. 

 

Anmodning til Skatterådet om opstramning af oplysningspligten for selskaber for at 

forbedre kontrolmulighederne 

Det var et led i forslaget, at kontrolmulighederne skulle forbedres. Det forventedes fortrinsvis at ske 

gennem bemyndigelse til Ligningsrådet, som i SEL § 31 B skulle fastsætte, hvilke oplysninger af 

betydning for skatteansættelsen eller skatteberegningen sambeskatningsselvangivelsen skulle 

indeholde51 og hvilke oplysning der skulle fremlægges på anmodning. Endvidere skulle Lignings-

rådet gives bemyndigelse til at fastsætte oplysnings- og dokumentationspligt for koncerner med 

kontrollerede transaktioner.  

 

Nedsættelse af ejerskabskravet fra 100 pct. til 50 pct., defineret ud fra de regnskabsretlige 

regler 

I de hidtidige regler kunne selskaberne vælge frivillig sambeskatning, såfremt visse betingelser var 

opfyldt, herunder at moderselskabet skulle eje datterselskabet med 100 pct.. Koncerndefinitionen 

blev imidlertid radikalt ændret, idet der nu skal ske obligatorisk sambeskatning, såfremt moder-

selskabet øver bestemmende indflydelse over datterselskabet. Den ændrede koncerndefinition, 

som i hovedtræk ligner sambeskatningsudvalgets anbefaling om en nedsættelse af ejerskabs-

kravet fra 100 pct. til 50 pct.52, tager endvidere højde for, at selskaberne ved indførelsen af 

globalpuljeprincippet blot ved at sælge få aktier i de overskudsgivende selskaber, ville kunne omgå 

dansk beskatning, såfremt der forsat skulle være 100 pct. ejerskab. 

 

  

                                                

50
 Jf. de almindelige bemærkninger punkt 5.1.3 til Lovforslag nr. 121 af 2. marts 2005 

51
 Jf. de almindelige bemærkninger punkt 5.3 til Lovforslag nr. 121 af 2. marts 2005 

52
 Sambeskatningsudvalget (2004), Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, s. 22 
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4. Sambeskatningsreglernes overordnede struktur 

Ét af kritikpunkterne ved de tidligere sambeskatningsregler var, som nævnt på i kapitel 3, at de var 

spredt over flere love og således gjorde det administrativt vanskeligt for selskaberne at skabe 

overblik. Dette var således én af årsagerne til, at skatteministeren med nedsættelsen af sam-

beskatningsudvalget, ønskede at gøre reglerne mere fleksible og administrativt hensigtsmæssige 

at benytte. 

 

Skatteministeren ønskede herefter at samle sambeskatningsreglerne i ét regelsæt i 

selskabsskattelovens § 31, som efter seneste lovbekendtgørelse 2009-04-03 nr. 272 har følgende 

struktur: 

 

 SEL § 31 om national sambeskatning 

 SEL § 31 a om international sambeskatning 

 SEL § 31 b om Skatterådets bemyndigelser 

 SEL § 31 c om koncernbegrebet 

 SEL § 31 d om tilskud mellem sambeskattede selskaber. 

 

Herudover har skatterådet udstedt en sambeskatningsbekendtgørelse, senest nr. 996 af 26. 

september 2006, som afløste det tidligere sambeskatningscirkulære TSS-cirkulære 2004-42. 

Bekendtgørelsen er resultatet af Skatterådets bemyndigelse til at fastsætte, hvorledes der skal gås 

frem ved ind- og udtræden af sambeskatning og angiver således skattemyndighedernes nærmere 

vilkår og betingelser. 

 

4.1 SEL § 31 – National sambeskatning 

Som nævnt i kapitel 3 om sambeskatningens udvikling, har national sambeskatning reelt været en 

mulighed siden indførelsen af statsskatteloven i 1903. Indtil vedtagelsen af L 121 i 2005 var det en 

betingelse, at der skulle opnås tilladelse til sambeskatning, hvormed dette princip blev radikalt 

ændret med indførelsen af den obligatoriske sambeskatning. 

 

4.1.1 Omfattet af obligatorisk dansk sambeskatning 

SEL § 31, stk. 1 angiver med henvisning til flere af de oplistede selskaber og foreninger mv. i SEL 

§ 1, stk. 1 og § 2, stk. samt KULBR § 21, stk. 4, hvilke koncernforbundne juridiske enheder, der er 

omfattet af national sambeskatning. Koncernbegrebet defineres nærmere i SEL § 31 c, som 

behandles i nedenstående kapitel 4.4. 
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Det tilkendegives således klart med henvisningen til § 1 og 2, at kun juridiske personer samt 

udenlandske selskaber og foreningers mv. faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark er 

omfattet af den nationale sambeskatning, hvorved fysiske personer udelades. Endvidere er 

følgende koncernforbundne juridiske enheder, som er omfattet af SEL, ikke omfattet af national 

sambeskatning: Andelsforeninger (SEL § 1, stk. 1, nr. 3), investeringsforeninger (SEL § 1, stk. 1, 

nr. 5 a) samt andre foreninger, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner. 

 

Selvom et dansk selskab er omfattet af den nationale sambeskatning, kan koncernen jf. SEL § 31 

c, stk. 6, nr. 1 - 3 dog vælge at holde et eller flere datterselskaber uden for sambeskatningen, 

såfremt moderselskabet i væsentlig grad er forhindret i at udøve sine rettigheder og selskabet, at 

de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rimelig frist eller er forbundet med 

uforholdsmæssigt store omkostninger eller at datterselskabet ikke tidligere er indgået i sam-

beskatning og er anskaffet med henblik på overdragelse. 

 

Overskudsgivende sambeskattede datterselskaber og faste driftssteder i Danmark kan endvidere 

jf. SEL § 31, stk. 7 vælge at se bort fra underskud i andre sambeskattede datterselskaber og 

driftssteder, såfremt de overskudsgivende selskabers indkomst beskattes i udlandet og at den på-

gældende stat lemper for den danske skat efter creditprincippet i LL § 33. De således uudnyttede 

underskud fordeles i stedet forholdsmæssigt på de underskudsgivende kilder og fremføres efter LL 

§ 15. 

 

Baggrunden for indførelsen af den obligatoriske nationale sambeskatning og territorialprincippet 

begrundedes med, at dette ville medføre gunstige strukturvirkninger for dansk økonomi53. 

Forslaget ville medføre et provenutab for staten som følge af den rentefordel, staten ellers fik ved 

ikke-sambeskattede selskabers fremførsel af underskud, idet det med indførelsen af den 

obligatoriske sambeskatning betød, at koncernerne fik mulighed for at anvende deres underskud 

straks. 

 

4.1.2 Sambeskatningsindkomst og underskudsanvendelse 

Sambeskatningsindkomsten defineres i SEL § 31, stk. 2 som ”Summen af den skattepligtige 

indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter skattelovgivningens 

almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.” Efter de tidligere 

regler fremgik definitionen ikke direkte af SEL, men af sambeskatningscirkulæret TSS-cirkulære 

                                                

53
 Almindelige bemærkninger til Lovforslag nr. 121, afsnit 1.1 
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2004-42, som i indledningen henviste til den dagældende ligningsvejlednings afsnit S.D.4, hvor en 

i det væsentligste tilsvarende definition fremgik af afsnit S.D.4.2. 

 

Af SEL § 31, stk. 2 fremgår rækkefølgen af underskudsanvendelsen, som foretages således: 

 

1. Først modregnes de enkelte selskabers fremførselsberettigede underskud fra tidligere 

indkomstperioder, jf. 3. pkt. Underskuddene modregnes inden opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten og omfatter ifølge skatteministerens svar på FSR’s 

henvendelse i forbindelse med høringen til lovforslag nr. 12154 såvel fremførselsberettigede 

underskud opstået før sambeskatning som under sambeskatning. Selskabers 

særunderskud fra perioden før sambeskatning kan jf. 6. pkt. alene anvendes af det 

pågældende selskab. 

 

2. Årets underskud fordeles herefter forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende 

selskaber, jf. 4 pkt. 

 

3. Sambeskatningsunderskud fra tidligere år modregnes slutteligt, såfremt sambeskatningen 

ikke har været afbrudt, jf. 8. pkt. 

 

Uden for ovenstående underskudsanvendelse skal jf. 2. pkt. holdes underskud fra udenlandske 

selskabers og foreningers mv. faste driftssteder og faste ejendomme, såfremt underskuddet kan 

fradrages i hjemlandet. 

 

Fælles for underskudsanvendelsen, såvel for anvendelsen af egne fremførselsberettigede 

underskud som for anvendelsen af de øvrige selskabers fremførselsberettigede underskud, 

gælder, at de ældste underskud skal anvendes først, jf. SEL § 31, stk. 2, 7. pkt. 

 

Såfremt sambeskatningsindkomsten, efter modregning af fremførselsberettigede underskud er 

positiv, fordeles overskuddet jf. SEL § 31, stk. 2, 4. pkt. mellem de overskudsgivende selskaber. 

 

4.1.3 Ind- og udtræden af sambeskatning 

I sambeskatningsreglerne før vedtagelsen af L 121, vedtaget som lov nr. 426 af 6. juni 2005, var 

det en betingelse for sambeskatning, at koncernforbindelsen havde bestået hele indkomståret, 
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således at moderselskabet havde ejet datterselskabet i såvel hele datterselskabets som hele 

moderselskabets indkomstår. Ved nystiftede selskaber eller ved anskaffelse af rene 

skuffeselskaber, var det dog tilstrækkeligt, at datterselskabets og moderselskabets indkomstår 

udløb samtidigt. 

 

Indførelsen af den obligatoriske nationale sambeskatning betød, at der efter de gældende regler, jf. 

SEL § 31 stk. 3, nu skal ske sambeskatning, når der blot har været koncernforbindelse i en del af 

året. Dette betyder, jf. 3. pkt., at der skal udarbejdes en indkomstopgørelse både ved etablering og 

ved ophør af koncernforbindelsen. 

 

Jf. SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. kan de skattemæssige afskrivninger og straksfradrag, der skal opgøres 

ved udarbejdelse af indkomstopgørelsen for en delperiode maksimalt udgøre forholdet mellem 

indkomstperiodens længde og et kalenderår. 

 

Et eksempel på ovenstående kan illustreres således: 

 

Eksempel 1 

En koncern med regnskabsår 1/10 2007 – 30/9 2008 har indkomstår 2008. Koncernen sælger pr. 

1/1 2008 et datterselskab til en koncern med kalenderregnskabsår 31/12 2008. Jf. SEL § 10, stk. 5 

forlænger køber datterselskabets indkomstår, så det løber 1/10 2007 – 31/12 2008, hvorved 

indkomståret bliver 15 måneder. 

 

Som følge af SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. kan sælger afskrive i tre måneder ud af kalenderårets tolv 

måneder, altså 3/12. Køber indtræder hermed i det nye nedskrevne afskrivningsgrundlag og kan 

således afskrive med tolv måneder af kalenderårets tolv måneder, altså 12/12. 

 

Såfremt afskrivningsgrundlaget på et driftsmiddel primo var kr. 100, kan sælger således afskrive 

3/12 af (25% af kr. 100), svarende til kr. 6,25, mens køber kan afskrive 12/12 af (25% af kr. 93,75), 

svarende til kr. 23,44. Indkomstårets samlede afskrivninger bliver således kr. 29,69. 

 

Etablering af koncernforbindelse med rene skuffeselskaber og nystiftede selskaber blev med 

vedtagelsen af lovforslag L 110, vedtaget som lov nr. 343 af 18. april 2007 gjort smidigere, idet 

koncernforbindelsen nu jf. SEL § 31, stk. 3, 6. og 7. pkt. anses for etableret ved indkomstårets 

begyndelse. For ikke at øge mulighederne for at føre indkomst ind og ud af en koncern med 
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tilbagevirkende kraft55, blev der dog i 7. pkt. indført som betingelse, at det nystiftede selskab ikke 

måtte være blevet tilført aktiver og passiver fra et ikke-koncernforbundet selskab ved stiftelsen. 

 

4.1.4 Administrationsselskabet 

Jf. SEL § 31, stk. 4, skal det øverste moderselskab i den danske sambeskatning udpeges som 

administrationsselskab og forestå administrationen og indbetalingen af indkomstskat samt restskat, 

renter og tillæg, ligesom SKAT udbetaler evt. overskydende skatter mv. til administrations-

selskabet. Hvert overskudsgivende datterselskab i sambeskatningen indbetaler sin del af den 

samlede skat inklusive renter og tillæg til administrationsselskabet senest på dagen for rettidig 

betaling af indkomstskat, hvorefter datterselskabet ikke længere hæfter herfor, men i stedet har 

overdraget forpligtelsen til administrationsselskabet. Indtil datterselskabet har foretaget 

indbetalingen, hæfter selskabet selv for betaling af skatten. 

 

I sambeskatningsreglerne før L 121 hæftede de sambeskattede selskaber solidarisk, hvorved et 

overskudsgivende datterselskabs betaling af indkomstskat til moderselskabet ikke fritog selskabet 

for koncernens hæftelse for den samlede skat, såfremt denne ikke blev betalt af moderselskabet. 

De gældende regler gør det således mere overskueligt at købe et datterselskab, som tidligere har 

indgået i en sambeskatning, idet der nu ikke længere er risiko for, at datterselskabet kan komme til 

at hæfte for den gamle koncerns indkomstskat i tilfælde af det sælgende moderselskabs konkurs, 

selvom datterselskabet har afregnet sin del af skatten til moderselskabet. 

 

Såfremt der indenfor den danske sambeskatning er to øverste moderselskaber, f.eks. i tilfælde, 

hvor et udenlandsk selskab, en fond eller en anden ikke-sambeskattet juridisk enhed er øverste 

moderselskab, skal det ene af disse søster-selskaber udpeges som administrationsselskab. 

 

Sker der ændringer i ejerforholdet i løbet af et indkomstår, således at et andet selskab bliver det 

ultimative moderselskab, skal dette jf. SEL § 31, stk. 4, 3. pkt. udpeges som nyt administrations-

selskab. Det tidligere administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser overgår til det nye 

administrationsselskab, og jf. 5. pkt. forpligter det tidligere administrationsselskab sig til at betale 

det nye administrationsselskab for de forpligtelser, der overdrages. 
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Med vedtagelsen af de nye sambeskatningsregler og den obligatoriske nationale sambeskatning, 

blev der samtidig indført krav om, at de sambeskattede datterselskaber skal have samme 

indkomstår som administrationsselskabet, jf. SEL § 10, stk. 5 og 31, stk. 5. 

 

Indførelsen af kravet om sammenfaldende indkomstår var afledt af kravet i den tidligere 

sambeskatningsregel i SEL § 31 fra 1960 om, at selskaberne som betingelse skulle have samme 

regnskabsår for at opnå tilladelse til sambeskatning56. Kravet om sammenfaldende indkomstår og 

ændringen af ejerskabskravet fra 100 pct. til 50 pct. betød, at flere datterselskaber skulle have 

omlagt deres indkomstår, så de fulgte administrationsselskabet.  

 

4.1.5 Skattebetaling 

Som nævnt i kapitel 3 var der i praksis fire metoder til fordeling af indkomstskatten mellem 

selskaberne i en sambeskatning. Den daværende SEL § 31, stk. 3 angav blot, at den samlede 

indkomstskat påhvilede moderselskabet, mens de tre første metoder til fordeling fremgik af 

sambeskatningscirkulæret og den fjerde metode opstod i praksis uden lovhjemmel. 

 

I de nye sambeskatningsregler gælder følgende, jf. SEL § 31, stk. 6: 

 

 Administrationsselskabet skal betale underskudsselskabet skatteværdien af udnyttede 

underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling. 

 

 Overskudsgivende danske selskaber og faste driftssteder skal betale sin indkomstskat, 

herunder skatteværdien af udnyttede underskud, til administrationsselskabet, som om 

selskabet ikke var sambeskattet.  

 

Af 3. og 4. pkt. fremgår, at ovenstående betalinger kan undlades, hvis et andet sambeskattet 

koncernforbundet selskab betaler et underskudsselskab skatteværdien af udnyttede underskud, 

såfremt selskabet efter SEL § 31 d kan yde skattefrit tilskud. 

 

4.2 SEL § 31b – Bemyndigelser til Skatterådet 

Med vedtagelsen af L 121 fortsatte hovedprincippet i de tidligere sambeskatningsreglers 

bemyndigelse til Ligningsrådet, som i denne sammenhæng i november 2005 blev afløst af 

Skatterådet. Skatterådets arbejdsopgaver var i hovedtræk de samme som Ligningsrådets, dog 
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skulle rådet i højere grad beskæftige sig med at beramme de overordnede principper for 

skattemæssig regulering, frem for, som tidligere, at beskæftige sig med enkeltsager. 

 

4.2.1 Skatterådets generelle bemyndigelse 

Med hjemmel i SEL § 31 b, stk. 1 gives Skatterådet bemyndigelse til at bestemme, hvorledes der 

skal gås frem ved ind- og udtræden af sambeskatning, hvilket er udnyttet til udstedelse af 

sambeskatningsbekendtgørelsen, som afløste det tidligere gældende sambeskatningscirkulære 

TSS-cirkulære 2004-42. Sambeskatningsbekendtgørelsen behandles nærmere i kapitlets sidste 

afsnit. 

 

Udover ovenstående bemyndigelse, er det i SEL § 31 b, stk. 1 fastlagt, at Skatterådet 

 

 skal fastsætte regler for omregning af fremmed valuta til danske kroner ved international 

sambeskatning (2. pkt.). 

 

 kan tillade anden måde for omlægning af regnskabsår end foreskrevet i SEL § 10, stk. 5 (3. 

pkt.) og at Skatterådet kan videregive kompetencen til told- og skatteforvaltningen (4. pkt.). 

 

 fastsætter, hvilke oplysninger, der skal fremgå af selvangivelsen, og hvilke oplysninger, der 

skal forelægges på anmodning (5. pkt.). 

 

 kan fastsætte regler for administrationsselskabets oplysnings- og dokumentationspligt 

vedrørende kontrollerede transaktioner (6. pkt.).  

 

At Skatterådet jf. 3. pkt. kan tillade anden måde for omlægning af regnskabsåret end foreskrevet i 

SEL § 10, stk. 5 betyder, at det i visse tilfælde vil være muligt for en sambeskattet koncern at lade 

administrationsselskabet omlægge regnskabsår, såfremt det vil være for byrdefuldt at lade flere 

datterselskaber ændre regnskabsår. Skatterådet har i TfS 2007, 86 beskrevet rådets praksis i 

sådanne sager, hvor det har vist sig enklere at omlægge administrationsselskabets regnskabsår til 

datterselskabernes i stedet for omvendt. 

 

Skatterådets praksis er herefter som følger: 
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 Der skal anføres administrative hensyn, der kan begrunde omlægningen, og der må ikke 

være skattemæssige fordele forbundet hermed57. 

 

 Administrationsselskabets indkomstår skal altid udløbe samtidig med datterselskabets 

indkomstår. 

 

 Hvis der etableres koncernforbindelse efter at et datterselskabs indkomstår allerede er 

påbegyndt, skal der udarbejdes særskilt indkomstopgørelse for den del af indkomståret, der 

ikke er omfattet af sambeskatningen. 

 

4.2.2 Krav til administrationsselskabets selvangivelse 

Jf. SEL § 31 b, stk. 1, 5. pkt. fastsætter Skatterådet, hvilke oplysninger selvangivelsen skal 

indeholde, samt hvilke oplysninger der skal fremlægges på anmodning, ligesom Skatterådet jf. 6. 

pkt. kan fastsætte regler for administrationsselskabets oplysnings- og dokumentationspligt 

vedrørende kontrollerede transaktioner. 

 

De skærpede krav til oplysnings- og dokumentationspligten er en direkte følge af skatteministerens 

ønske om forbedrede kontrolmuligheder for skattemyndighederne58 og udmøntede sig endvidere 

med hjemmel i SSL § 3, stk. 1 - 3 i mindstekravsbekendtgørelsen59. 

I mindstekravsbekendtgørelserne angives bl.a. kravene til, hvilke virksomheder, der skal angive 

regnskabsoplysninger i selvangivelsen, samt hvilke virksomheder, der skal indsende skatte-

mæssigt årsregnskab. 

 

Mindstekravsbekendtgørelserne har, udover ovenstående formål om bedre kontrolmuligheder, 

endvidere til hensigt at skabe proportionalitet mellem de oplysninger, virksomhederne fremlægger 

og de oplysninger, SKAT har behov for i ligningsarbejdet60. 

 

Med vedtagelsen af L 121 blev Skatterådet endvidere i § 31 b, stk. 1, 6.pkt. givet bemyndigelse til 

at fastsætte regler for administrationsselskabernes oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende 

                                                

57
 I samtlige 9 sager, Skatterådet behandlede i TfS 2007, 86 fik selskaberne rådets tilladelse, da 

ansøgningernes formål var i overensstemmelse med SEL § 31 b, stk. 1, 3. pkt. 
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 Jf. de almindelige bemærkninger til L 121, afsnit 1.1. 

59
 Bekendtgørelse 593 og 594 af 12. juni 2006. 

60
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kontrollerede transaktioner. Bemyndigelsen resulterede i told- og skatteforvaltningens udsendelse 

af transfer pricing-dokumentationsbekendtgørelsen61, hvorefter større virksomheder skal udarbejde 

og opbevare skriftlig dokumentation for kontrollerede transaktioner. 

 

Bekendtgørelsen havde til formål at sikre, at det på baggrund af den udarbejdede dokumentation 

skulle være muligt at foretage en objektiv vurdering af, hvorvidt de kontrollerede transaktioner var 

foregået, som om parterne var uafhængige.  

 

Af SEL § 31 b, stk. 2 fremgår endvidere, at administrationsselskabet skal fremlægge oplysninger, 

som muliggør en kontrol af ejerforholdene i det ultimative moderselskab og i koncernens andre 

selskaber. Endvidere skal selvangivelsen for sambeskatningsindkomsten indeholde oplysninger 

om eventuelle genbeskatningssaldi, såfremt der er valgt international sambeskatning efter SEL § 

31 a. 

 

Kravet om oversigt over ejerforholdene har jf. bemærkningerne til L 12162 til hensigt at sikre, at 

skattemyndighederne kan kontrollere, hvorvidt selskaberne er koncernforbundne, og at det 

administrationsselskab, der hævdes at være det ultimative moderselskab vitterligt er det. Kravet til 

oplysning om ejerforholdene synes tilstrækkeligt opfyldt ved indsendelse af anpartshaver-

fortegnelse eller aktiebog63. 

 

Ved international sambeskatning skal der på selskabsselvangivelsen, med hjemmel i SEL § 31B, 

stk. 2 og jf. § 31A, stk. 10, endvidere oplyses om genbeskatningssaldo. 

 

4.2.3 Sanktioner ved utilstrækkelige oplysninger 

I sambeskatningsreglerne før vedtagelsen af lov nr. 426 af 6/6 2005 kunne skattemyndighederne 

inddrage tilladelsen til international sambeskatning fra det næstkommende indkomstår, såfremt 

vilkår 2.6 i sambeskatningscirkulæret ikke var overholdt. 

 

Af SEL § 31 b, stk. 3 fremgår nu, at Skatterådet efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen kan 

afbryde den internationale sambeskatning fra og med det indkomstår, hvor der ikke er fremlagt 

tilstrækkelige oplysninger, hvilket udløser fuld genbeskatning, hvorefter koncernen stilles som om, 
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 Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006. 
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 Jf. de specielle bemærkninger til L 121, § 1, nr. 16. 
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der ikke i det pågældende og efterfølgende indkomstår har været valgt international 

sambeskatning64. 

 

4.3 SEL § 31c – Sambeskatningsreglernes koncernbegreb 

Af de specielle bemærkninger til L 121 fremgår, at der i forslaget anvendes den samme 

koncerndefinition som definitionen af en koncern i årsregnskabsloven65, hvorved ejerskabskravet 

faldt fra 100 pct. til 50 pct. Som følge af den obligatoriske nationale sambeskatning, blev det med 

det ændrede ejerskabskrav gjort næsten umuligt for koncerner at holde koncernforbundne 

selskaber uden for sambeskatning66. 

 

4.3.1 Definition af koncern, moderselskab og datterselskab 

Af SEL § 31 c, stk. 1 fremgår, at en koncern udgøres af et moderselskab og dettes 

datterselskaber, hvilket er i fuld overensstemmelse med definitionen af et moderselskab i bilag 1, 

litra b, nr. 3 i årsregnskabsloven. 

 

Moderselskabsdefinitionen i SEL § 31 c, stk. 2 er i hovedtræk en gengivelse af ÅRL, bilag 1, litra c, 

hvorefter et moderselskab i sambeskatningsmæssig henseende defineres således: 

 

 Besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab), 

 

 Er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et 

andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

 

 Er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet 

selskabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter 

eller aftale med dette, 

 

 Er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af 

stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller 
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 Jf. Specielle bemærkninger til § 31 b, stk. 3 i lovforslag nr. 121 
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 Jf. Specielle bemærkninger til Lovforslag nr. 121, § 1, nr. 16, stk. 5. 
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 Efter SEL § 31 C, stk. 6, nr. 1 kan et datterselskab dog holdes ude af sambeskatningen, hvis 

moderselskabet ikke kan udøve sine rettigheder over selskabet. 
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 Besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende 

indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

 

Et datterselskab er jf. SEL § 31 c, stk. 3 et selskab eller forening mv., med hvilket et moderselskab 

har en af de ovennævnte forbindelser. 

 

Fordelene ved koncern, moder- og datterdefinitionernes tætte tilknytning til årsregnskabslovens 

definitioner var ifølge skatteministeren, at koncernerne nu kunne anvende den samme definition 

såvel ved koncernregnskabet som ved skatteberegningen efter sambeskatningsreglerne og at det 

ultimative moderselskab, administrationsselskabet, i forvejen havde let tilgængelighed til de 

nødvendige oplysninger fra regnskabskonsolideringen67. Skatteministeren var dog opmærksom på, 

at det for mindre koncerner, som ikke har pligt til at aflægge koncernregnskaber, ikke var en fordel, 

idet administrationsselskabet således ikke havde indsamlet de krævede oplysninger på forhånd68. 

 

4.3.2 Opgørelse af stemmerettigheder og rettigheder 

Formålet med nedsættelsen af ejerskabskravet fra 100 pct. til 50 pct. var at sikre, at den 

obligatoriske sambeskatning ikke var mulig at undgå, hvis et moderselskab solgte blot én aktie i 

datterselskabet og samtidig beholde majoriteten69. At lade den skatteretlige koncerndefinition følge 

den regnskabsretlige havde endvidere den fordel, at koncernbegrebet var alment kendt og at 

moderselskabet i forvejen besad de nødvendige oplysninger til brug for opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten. 

 

Koncerndefinition bygger i det væsentligste på moderselskabets stemmerettigheder, således at 

ejerandelen tillægges mindre betydning og der i stedet fokuseres på moderselskabets reelle 

indflydelse i datterselskabet. Der kan dog argumenteres for, at det stadig er muligt for en koncern 

at holde datterselskaber uden for sambeskatning ved stemmefordeling i aktionæroverenskomst, 

ved opdeling i A- og B-aktier eller ved overdragelse af aktier til personlig aktionær70. 

 

Af SEL § 31 c, stk. 4 fremgår, at der ved opgørelsen af stemmerettigheder og rettigheder til at 

udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer skal medregnes rettigheder, der besiddes af 
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moderselskabet og dets datterselskaber. Herved anses koncernforbindelsen for bestået i kraft af 

indirekte ejerskab i tilfælde, hvor moderselskabet gennem et eller flere datterselskaber ejer 

kapitalandele eller stemmerettigheder i et selskab, som moderselskabet ellers ikke har direkte 

bestemmende indflydelse over. 

 

Endvidere fastslås det i SEL § 31 c, stk. 5 at der i et datterselskab skal bortses fra 

stemmerettigheder, som knytter sig til aktier eller anparter, der besiddes af datterselskabet selv 

eller dets datterselskab, svarende til aktie- og anpartsselskabers begrænsede adgang til at 

besidde egne aktier, jf. ASL § 48 og manglende adgang i APSL § 51. 

 

4.4 SEL § 31d – Tilskud mellem sambeskattede selskaber 

Før vedtagelsen af L 110, vedtaget som lov nr. 343 og 344 af 18. april 2007 var det ikke muligt for 

koncernforbundne selskaber at yde og modtage koncerninterne tilskud uden at undgå beskatning. 

Koncerner, som ønskede en koncernintern overførsel af kapital uden at det blev et tilskud, måtte i 

stedet ty til en løsningsmodel, hvor det ellers tilskudsmodtagne selskab i stedet foretog en kapital-

forhøjelse til overkurs, idet det af SEL § 13, stk. 1 fremgik, at sådanne overkurser var skattefrie. Af 

de almindelige bemærkninger til L 110 fremgår, at løsningsmodellen betød, at de tilfælde, hvor der 

skete beskatning af tilskud, ofte var et udtryk for, at selskaberne havde overset de skattemæssige 

konsekvenser ved at give penge direkte til et datterselskab. 

 

Med vedtagelsen af lov nr. 343 og 344 af 18. april 2007 blev tilskud ydet fra moderselskab til 

datterselskab – og mellem søsterselskaber, under visse betingelser, gjort skattefrie, således at 

tilskudsmodtageren jf. SEL § 31 d, stk. 1 ikke skal medregne tilskuddet i den skattepligtige 

indkomst, mens tilskudsyderen jf. SEL § 31 d, stk. 3 heller ikke har fradrag for det ydede tilskud. 

Dog gælder jf. SEL § 31 d, stk. 5, at såfremt tilskudsyderen har fradrag for tilskuddet i udlandet, er 

modtageren samtidig skattepligtig heraf i Danmark. 

 

Hensigten med indførslen af skattefrie tilskud mellem sambeskattede selskaber var, sammen med 

indførelsen af skattefri omstruktureringer uden tilladelse, at gøre det administrativt lettere for 

koncerner at foretage skattefrie aktieombytninger, spaltninger og tilførsel af aktiver og i denne 

forbindelse opnå større fleksibilitet med hensyn til flytning af aktiviteter og kapital mellem 

koncernens selskaber71. 
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4.4.1 Betingelser for skattefrie tilskud 

Jf. SEL § 31 d, stk. 1 stilles følgende betingelser for at kunne yde og modtage skattefrie tilskud: 

 

 Tilskudsyderen skal være direkte eller indirekte moderselskab for tilskudsmodtageren, eller 

tilskudsyderen og –modtageren skal have fælles direkte eller indirekte moderselskab (2. 

pkt.). 

 

 Ved tilskud mellem søsterselskaber, skal deres fælles moderselskab have ejet mindst 

10 pct. af tilskudsyderen i en sammenhængende periode på et år, hvori tilskudstidspunktet 

skal ligge (3. pkt.). Der gælder dog et 15 pct.’s ejerskabskrav i 2007 og 2008 (4. pkt.). 

 

 10 – og 15 pct.’s ejerskabskravet gælder i hvert ejerled, såfremt det fælles moderselskab 

kun ejer tilskudsyderen indirekte (5. pkt.). 

 

 Koncerninterne tilskud er kun skattefrie, såfremt koncernforbindelsen har bestået i en 

sammenhængende periode på mindst et år, hvori tilskudstidspunktet skal ligge. 

 

Tilskudsyderen og -modtageren skal endvidere være sambeskattede selskaber eller foreninger og 

yderen må ikke være et investeringsselskab, jf. SEL § 31 d, stk. 4. 

 

For koncerninterne tilskud mellem internationalt sambeskattede selskaber gælder videre, at 

selskaberne skal være omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet 90/435/EØF eller være omfattet 

af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvori der sker frafald eller nedsættelse af udbytte-

beskatningen. Samtidigt gælder, at såfremt tilskudsyderen har fradrag for tilskuddet i udlandet, 

bliver tilskudsmodtageren skattepligtig, jf. SEL § 31 d, stk. 5. 

 

4.5 Sambeskatningsbekendtgørelsen 

Som følge af Skatterådets bemyndigelser til SEL § 31 b, stk. 1, blev sambeskatningscirkulæret 

afløst af sambeskatningsbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006. 

 

Bekendtgørelsen er Skatterådets fortolkning af lovgivningen, og afgør over fire kapitler, hvilke 

virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, samt hvilke oplysninger henholdsvis nationalt 

sambeskattede og internationalt sambeskattede koncerner skal indgive med selvangivelsen.  
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Med den administrative forskrifts skifte fra sambeskatningscirkulære til –bekendtgørelse blev 

forskriftens målgruppe rettet fra skattemyndighederne til virksomhederne. Cirkulæret var således 

kun forpligtende for den underordnede myndighed, der skulle adlyde tjenestebefalinger fra en 

overordnet myndighed, men ikke for borgerne og virksomhederne72. Dog gjaldt det, at 

virksomhederne ved at anvende sambeskatningscirkulæret blev bekendtgjort med skatte-

myndighedernes fortolkning af lovgivningen, hvorfor de heraf kunne aflede myndighedernes 

handlemåde i forbindelse med ligningen. Med skiftet til sambeskatningsbekendtgørelsen blev 

virksomhedernes rettigheder og pligter ved sambeskatning således gjort direkte lovhjemlet. 

 

4.5.1 Kapitel 1 - anvendelsesområdet, frister m.v. 

Sambeskatningsbekendtgørelsens § 1 angiver, at bekendtgørelsen finder anvendelse for 

selskaber, der indgår i national sambeskatning efter SEL § 31 eller international sambeskatning 

efter § 31 a, samt faste driftssteder og faste ejendomme. Bekendtgørelsen stemmer således 

overens til de omfattede selskaber m.v. i SEL § 31, stk. 1. 

 

Efter bekendtgørelsens § 2 påhviler det administrationsselskabet at indgive de krævede 

oplysninger om sambeskatningsindkomst og ejerforhold m.v. til told- og skatteforvaltningen, SKAT, 

senest i forbindelse med den rettidige indgivelse af selvangivelsen. Endvidere påhviler det 

administrationsselskabet at indgive oplysninger om udpegning af nyt administrationsselskab og 

datterselskabers ind- og udtræden hurtigst muligt, jf. stk. 4 og 5.  

 

4.5.2 Kapitel 2 – national sambeskatning 

Af bekendtgørelsens kapitel to fremgår de nærmere oplysningskrav til administrationsselskabet og 

dettes selvangivelse. Efter kapitel to stilles der således krav til, at: 

 

 Der skal senest i forbindelse med indgivelse af rettidig selvangivelse gives meddelelse om, 

hvilket selskab der er administrationsselskab, jf. § 3. 

 

 Det nye administrationsselskab skal give besked om indtræden og dato, hvis der udpeges 

nyt administrationsselskab, jf. § 4. 

 

                                                
72

 Jf. Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D., (2008), Retskilder og retsteorier, 2. udgave, s. 91 om 

administrative forskrifter. 
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 Der skal indgives meddelelse om dato og indkomstperiode, når et datterselskab 

henholdsvis indtræder i og udtræder af sambeskatningen, jf. henholdsvis § 5, stk. 1 og 2. 

 

 Der skal i forlængelse af SEL § 31 b, stk. 2 afgives en redegørelse for koncernens 

ejerforhold med angivelse af, hvilke selskaber der indgår henholdsvis ikke indgår i 

sambeskatningen, samt en begrundelse for, hvis der er udeholdt koncernforbundne 

datterselskaber, jf. § 6, stk. 1 og 2. 

 

 Fordeling af over- og underskud samt oplysning om fremførselsberettigede underskud skal 

oplyses, jf. § 7, stk. 1, ligesom der skal indgives yderligere oplysninger, såfremt der er 

bortset fra underskud i datterselskaber. 

 

Sambeskatningsbekendtgørelsens kapitel 3 omhandler international sambeskatning, som 

afhandlingen ikke behandler, jf. afgræsningen i kapitel 1.4. 
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5. Det regnskabsretlige periodebegreb 

5.1 Definition af et regnskabsår 

Jf. ÅRL § 15, stk. 1, 1. pkt. skal regnskabsperioden omfatte 12 måneder, der altid skal begynde og 

slutte på en bestemt dato i året. Jf. 2. pkt. skal næste regnskabsår begynde dagen efter 

foregående regnskabsårs balancedato. Virksomhederne kan således frit vælge, hvilken periode, 

der ønskes som regnskabsår, og der er intet til hinder for at et regnskabsår eksempelvist løber fra 

den 15. august til den 14. august i det efterfølgende år. Dette ses dog sjældent i praksis. 

 

Ifølge ÅRL § 15, stk. 2 kan en virksomheds første regnskabsår omfatte et kortere eller længere 

tidsrum, dog højst 18 måneder. Bestemmelsen gør det således muligt for en nyetableret 

virksomhed at have et første regnskabsår, der udløber mest hensigtsmæssigt for virksomheden 

eller alternativt samtidigt med virksomhedens moderselskab og eventuelle øvrige koncern-

forbundne virksomheder. Eksempelvis kan et nystiftet selskab der er stiftet den 1. april således 

lade regnskabsåret følge kalenderåret, hvorved første regnskabsår udløber 31. december, i alt 9 

måneder. Omvendt kan et andet nystiftet selskab der er stiftet samtidigt og som ønsker 

regnskabsår fra 1. juli til 30. juni lade sit første regnskabsår udløbe 30. juni i det efterfølgende år, 

således at første regnskabsår bliver på 15 måneder. 

 

Ved omlægning af regnskabsår må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder, jf. ÅRL § 15, 

stk. 3, 1. pkt. Jf. 2. pkt. kan regnskabsåret dog omfatte op til 18 måneder, hvis det er nødvendigt at 

ændre regnskabsår for at opnå samme regnskabsår i flere virksomheder i tilfælde af: 

 

1. etablering af koncernforhold, 

2. etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed eller 

3. fusion. 

 

Af stk. 2 fremgår således indirekte, at regnskabsåret ikke må overstige 12 måneder ved en 

virksomheds omlægning, med mindre omlægningen sker i forbindelse med etablering af en 

koncernforbindelse. 

 

Jf. ÅRL § 15, stk. 3, 3. pkt. forudsætter ovenstående omlægningsperiode på op til 18 måneder, at 

etableringen de tre nævnte forhold er sket inden for omlægningsperioden, med mindre det ikke har 

været muligt inden for virksomheden at ændre regnskabsåret inden for denne periode på grund af 

forhold, som er ude af virksomhedens kontrol. 18-måneders reglen, som også findes i udlandet, er 
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fastsat for at tilgodese regnskabsbrugernes behov for oplysninger om den pågældende 

virksomhed73. 

 

ÅRL § 15, stk. 4 omhandler frister for anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter der 

gælder en 5-måneders frist efter udløbet af det regnskabsår der ønskes ændret, dog senest 5 

måneder efter omlægningsperiodens udløb. For statslige aktieselskaber og børsnoterede 

selskaber, årsregnskabslovens klasse D-virksomheder, gælder dog en 4-måneders frist. 

 

I ÅRL § 15, stk. 5 fastlægges, at moder- og dattervirksomheder skal sikre, at dattervirksomhederne 

har samme regnskabsår som modervirksomheden, med mindre det ikke er muligt på grund af 

forhold, som er ude af moder- og dattervirksomhedens kontrol. 

 

5.2 Ikke krav om sammenfaldende indkomstår og regnskabsår 

Som anført i afsnit 3.5.5, var det under de tidligere sambeskatningsregler et krav, at de 

sambeskattede selskaber havde samme regnskabsår, for at sambeskatning kunne tillades. 

 

Efter vedtagelsen af lovforslag nr. L 121, bortfaldt kravet, og sambeskattede selskaber kan nu godt 

have regnskabsår, som ikke er sammenfaldende, når blot betingelserne for sambeskatning er til 

stede. Det er dog fortsat et krav, at koncernens selskaber skal tilskynde at have samme 

regnskabsår, med mindre det, jf. ÅRL § 15, stk. 5, ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af 

modervirksomhedens og dattervirksomhedens kontrol. Disse forhold kan eksempelvist være en 

franchisegivers krav til franchisetagerne om rapportering og fælles regnskabsafslutning mv. 

 

En koncern, hvor indkomståret og regnskabsåret ikke er sammenfaldende, kan illustreres ved 

nedenstående eksempel: 

 

Eksempel 2 

En koncern består af moderselskabet A og datterselskabet B. Selskabernes indkomstår følger 

kalenderåret, så det løber fra 1. januar til 31. december. Moderselskabets regnskabsår følger 

ligeledes kalenderåret, så regnskabsåret 2007 udløber 31. december 2007. Datterselskabet B’s 

regnskabsår løber imidlertid fra 1. juli til 30. juni., og regnskabsåret 2007, reelt 2006/07, udløber 

derfor 30. juni 2007. 

 

                                                
73

 Steffensen, Henrik mfl. (2005), Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven, s. 285. 
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At selskabernes regnskabsår ikke er sammenfaldende, kan jf. ovenstående være resultatet af, at 

datterselskabet B er franchisetager i en kæde, hvor der stilles krav til regnskabsafslutning pr. 30. 

juni. Moderselskabet A, som er uafhængig af datterselskabets deltagelse i franchisekæden, 

tænkes i eksemplet at følge kalenderåret som regnskabsår, da det besidder væsentlige 

kapitalandele i associerede virksomheder, som ligeledes følger kalenderåret. For at give et mere 

retvisende billede af moderselskabets aktiver i henhold til ÅRL § 11, stk. 1, har selskabet således 

valgt samme regnskabsår som i de associerede virksomheder, som i øvrigt ikke indgår i 

sambeskatningen, da moderselskabet ikke har bestemmende indflydelse heri. 

 

Som følge af periodeforskydningen mellem selskabernes indkomstår og regnskabsår, opstår en 

situation, hvor det bliver nødvendigt at for datterselskabet B at afslutte bogholderiet to gange årligt; 

først ved kalenderårets udløb for at opgøre den skattepligtige indkomst til brug for sambeskatning 

med moderselskabet A – og igen pr. 30. juni, hvor regnskabsåret slutter. 

 

Denne dobbelte afslutning af bogholderiet hvert år er en ikke uvæsentlig byrde for virksomhederne, 

hvilket er medvirkende til, at danske virksomheders indkomstår og regnskabsår med fordel kan 

være sammenfaldende. 

 

5.3 Dublering af regnskabsår 

Af SEL § 10, stk. 2, 2. pkt. fremgår, at der ved omlægning af indkomstår ikke må ske overspring 

eller dublering af indkomstår. En tilsvarende formulering er ikke anvendt i årsregnskabsloven, 

hvorfor det er relevant at analysere, hvorvidt situationer med overspring eller dublering af 

regnskabsår kan ske. 

 

Følgende eksempel analyseres for dublering af regnskabsår: 

 

Eksempel 3 

Selskab B nystiftes 1. juli 2006 af en fysisk person, som ejer selskabet med 100 %. Selskabets 

første regnskabsår løber fra 1. juli 2006 – 31. december 2007, i alt de højst tilladte 18 måneder, jf. 

ÅRL § 15, stk. 2. Pr. 1. december 2007 sælges selskabet imidlertid til Selskab A. Selskab A er i 

forvejen moderselskab i en større koncern med flere datterselskaber. Selskab A’s og resten af 

koncernens regnskabsår 2007 løber fra 1. april 2007 til 31. marts 2008. 

 

Ifølge ÅRL § 15, stk. 5, skal moderselskabet og datterselskabet have samme regnskabsår. Der er i 

årsregnskabsloven ikke mulighed for at lade første regnskabsår løbe længere end i 18 måneder, 
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modsat muligheden for indkomstår på mere end 18 måneder i SEL § 4, stk. 2, 2. pkt. Selskab B 

kan derfor ikke lade regnskabsåret 2007 forlænge, således at det udløber samtidigt med selskab A 

den 31. marts 2008, da regnskabsåret i så fald ville have varet 21 måneder. 

 

Selskab B kan vælge at lade regnskabsåret 2007 afslutte pr. 31. december 2007, som oprindeligt 

planlagt, og herefter omlægge regnskabsåret til 31. marts, således at omlægningsperioden løber 

fra 1. januar 2008 til 31. marts 2009. Årsregnskabsloven åbner imidlertid op for større valgfrihed, 

idet selskabet i stedet kan vælge at afslutte regnskabsåret 2007 den 30. november 2007, altså en 

måned tidligere end planlagt, og herefter lade omlægningsperioden løbe fra 1. december 2007 til 

31. marts 2009. Fordelen herved ville være, at selskabet i forvejen skal afslutte bogholderiet pr. 30. 

november, for at kunne opgøre selskabets skattepligtige indkomst for perioden før det indtræder i 

sambeskatning med moderselskabet A den 1. december. Såfremt selskabet lod det første 

regnskabsår udløbe 31. december 2007, skulle bogholderiet afsluttes to gange, idet der både 

skulle udarbejdes en indkomstopgørelse for perioden 1. juli 2006 til 30. november 2007 samt 

udarbejdes en årsrapport pr. 31. december 2007. 

 

Er der risiko for at regnskabsåret dubleres? Hvis selskab B vælger at lade sit første regnskabsår 

2007 udløbe pr. 30. november 2007, starter regnskabsåret 2008 den 1. december 2007, da næste 

regnskabsår, jf. ÅRL § 15, stk. 1, 2. pkt. starter dagen efter foregående regnskabsårs balancedato. 

For ikke at komme i konflikt med kravet i ÅRL § 15, stk. 5 om, at moder- og dattervirksomheder 

skal sikre at have samme regnskabsår, kan selskabets regnskabsår 2008 således omlægges, så 

det omfatter perioden fra 1. december 2007 til 31. marts 2009, altså i alt 14 måneder, hvilket ligger 

inden for 18-måneders grænsen i ÅRL § 15, stk. 3, 2. pkt. Herved undgås, at regnskabsåret 2008 

skal løbe i to perioder; dels fra 1. december 2007 til 31. marts 2008 – og dels fra 1. april 2008 til 

31. marts 2009. Regnskabsåret kan således ikke dubleres, uden at kollidere med enten ÅRL § 15, 

stk. 1, 2. pkt. eller ÅRL § 15, stk. 5. 

  

5.4 Overspring af regnskabsår 

Som i ovenstående afsnit om dublering af regnskabsår, fremgår det ligeledes af SEL § 10, stk. 2, 

2. pkt., at der ligeledes ikke må ske overspring af indkomstår. 

 

Følgende eksempel analyseres for overspring af regnskabsår: 
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Eksempel 4 

Selskab A nystiftes 1. januar 2007 af en fysisk person, som ejer selskabet med 100 %. Selskabets 

første regnskabsår er 2008, som løber i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2008, i alt 18 måneder. 

Pr. 1. april 2007 køber A selskab B. Selskab B’s regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. 

Selskab B har således pr. 31. marts 2007, dagen før salget, netop afsluttet regnskabsåret 2006. 

 

Igen skal moderselskabet og datterselskabet have samme regnskabsår, jf. ÅRL § 15, stk. 5. Som 

følge af handelen, skal datterselskabet B derfor omlægge regnskabsåret, så det følger 

moderselskab A’s. Men hvad nu? Ifølge ÅRL § 15, stk. 1, 2. pkt., begynder næste regnskabsår 

dagen efter foregående regnskabsårs balancedato, hvorfor må udledes, at selskab B’s 

regnskabsår 2007 løber fra 1. april 2007 frem til 31. marts 2008. Dette kommer imidlertid i konflikt 

med ÅRL § 15, stk. 5, idet selskaberne så ikke vil have samme regnskabsår, trods samme 

regnskabsperioder, idet selskab A vil være i regnskabsår 2008, mens selskab B vil være i 

regnskabsår 2007. Selskab B kan alternativt omlægge regnskabsåret 2007, så det løber fra 1. april 

2007 til 30. juni 2007, og herefter påbegynde regnskabsåret 2008, som så vil udløbe samtidigt med 

selskab A’s regnskabsår 2008 pr. 30. juni 2008. Endvidere er det også muligt at fortsætte 

regnskabsåret 2007, så det løber fra 1. april 2007 til 31. marts 2008 og herefter lade regnskabsår 

2008 løbe fra 1. april 2008 til 30. juni 2008. Herefter ville begge selskabers regnskabsår 2008 

udløbe pr. 30. juni 2008. Uanset hvilken af ovenstående løsninger der vælges, vil selskaberne ikke 

have samme regnskabsår i hele perioden fra 1. april 2007 til 30. juni 2008. 

 

I strid med ÅRL § 15, stk. 1, 2. pkt. kunne selskab B alternativt lade regnskabsåret 2008 begynde 

1. april 2007 og i overensstemmelse med både ÅRL § 15, stk. 3, 2. pkt. og ÅRL § 15, stk. 5 og 

løbe sammen med selskab A’s regnskabsår 2008 til udløb pr. 30. juni 2008. Omlægningen ville 

være i strid med ÅRL § 15, stk. 1, 2. pkt., idet det herefter pr. 1. april 2007 skulle have været 

opstart af regnskabsår 2007 i stedet for 2008.  

 

Det følger således af ovenstående eksempel, at selskab B i forbindelse med indtræden i 

koncernforholdet med selskab A, uanset hvilken omlægning, selskabet vælger, vil komme i konflikt 

med enten ÅRL § 15, stk. 1, 2. pkt. eller ÅRL § 15, stk. 5. Såfremt selskabet vælger løsningen, 

hvor regnskabsåret 2008 begynder pr. 1. april 2007, overspringes regnskabsåret 2007, trods 

konflikten med ÅRL § 15, stk. 1, 2. pkt. Der synes således ikke at være mulighed for overspring af 

regnskabsår. 
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5.5 Regnskabsmæssig periodisering 

5.5.1 Periodisering af indtægter og omkostninger 

I årsrapporten skal indtægter og omkostninger periodiseres, således at årsrapporten givet et 

retvisende billede i overensstemmelse med ÅRL § 11, stk. 1. Periodiseringen specificeres 

nærmere i ÅRL § 13, stk. 1 nr. 6, hvoraf fremgår, at ”transaktioner, begivenheder og 

værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering). 

ÅRL § 49, stk. 1 præciserer endvidere nærmere, at ”I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i 

takt med, at de indtjenes”. 

 

Ovenstående betyder, at virksomhederne skal periodisere indtægter og omkostninger, som ikke 

vedrører det aktuelle regnskabsår. Af hyppigt forekommende driftsposter, som skal periodiseres er 

på indtægtssiden eksempelvist omsætning og regulering af igangværende arbejder. For 

omsætningens vedkommende skal sikres, at faktureret salg vedrørende regnskabsåret indregnes, 

selvom debitorerne først betaler i det nye år, mens det for reguleringen af de igangværende 

arbejder skal sikres, at en del af indtægten fra eksempelvist et igangværende byggeprojekt 

indregnes løbende over projektets løbetid.  

 

På omkostningssiden er hyppigt forekommende driftsposter som skal periodiseres eksempelvist 

forsikringer, som dækker en del af perioden i det følgende regnskabsår, ligesom annoncer og 

reklamer i eksempelvist telefonbøger for et helt år, sponsorering af et sportshold i en hel sæson og 

vægtafgifter og lignende også typisk skal periodiseres. 

 

I årsregnskabsloven opereres imidlertid med et væsentlighedsbegreb jf. ÅRL § 13, stk. 1 nr. 3, 

hvorefter blandt andet ovenstående indtægter og omkostninger først skal periodiseres, når deres 

resultatpåvirkning anses for væsentlig for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten. Dette 

betyder således, at der regnskabsmæssigt kan bortses fra periodiseringen, såfremt det vurderes 

uvæsentligt. 

 

5.5.2 Regnskabsmæssige afskrivninger 

En virksomheds anlægsaktiver anvendes direkte eller indirekte over flere regnskabsår til at opnå 

fremtidige økonomiske fordele, samtidig med at de sædvanligvis undergår en løbende 

værdiforringelse. Som følge heraf ville det ikke give et retvisende billede, hvis alle køb af aktiver 

blev indregnet direkte i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret, idet resultatet ville blive påvirket 

forholdsvist meget negativt i anskaffelsesåret. For at fordele anskaffelserne løbende over de 

regnskabsår, aktiverne benyttes, afskrives disse over deres forventede levetid. 
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Lovhjemlen til regnskabsmæssige afskrivninger findes i ÅRL § 43, hvoraf det af stk. 1 fremgår at 

aktiverne ”skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne 

over deres brugstid”.  At aktiverne skal afskrives løbende og tilsigte at præsentere virksomhedens 

anvendelse over flere regnskabsår beror på ledelsens vurdering af aktivernes konkrete levetid - 

altså et regnskabsmæssigt skøn.  

 

De regnskabsmæssige afskrivninger og periodisering heraf giver typisk ikke anledning til større 

problemer, da de afskrives løbende over deres forventede levetid, hvilket typisk sker ved lineær 

afskrivning. Da selskaberne i forvejen ikke køber alle aktiver enten første eller sidste dag i 

regnskabsåret, og derfor i vid udstrækning foretager forholdsmæssige afskrivninger fra køb i løbet 

af deres regnskabsår, er de vant til, at et driftsmiddel ikke nødvendigvis skal afskrives med 12 

måneder i det regnskabsår, hvori aktivet anskaffes. 

 

Med udgangspunkt i eksempel 1, illustreres de regnskabsmæssige afskrivninger nedenfor: 

 

Eksempel 5 

Det forudsættes i eksemplet, at datterselskabets regnskabsår omlægges, så det følger købers 

regnskabsår, som er kalenderåret. Datterselskabets regnskabsår i omlægningsperioden løber 

derfor i 15 måneder fra 1. oktober 2007 til 31. december 2008. 

 

Datterselskabet afskriver sine driftsmidler og inventar lineært over 5 år, som er den af ledelsen 

forventede levetid. I omlægningsperioden afskriver selskabet derfor aktiverne med 15 måneder af 

aktivernes levetid på 60 måneder, svarende til 15/60 eller 25 %. 

 

I eksempel 1 blev et aktiv med en primoværdi på kr. 100 afskrevet med kr. 29,69 i indkomståret 

2008, således at den skattemæssige værdi pr. 31. december 2008 udgjorde kr. 70,31. 

 

Samme aktivs regnskabsmæssige værdi udgør efter de 15 måneder pr. 31. december 2008 kr. 75, 

jf. nedenstående: 

 

Afskrivningsgrundlag primo kr. 100 

Årets afskrivning (15/60)  kr. - 25 

Skattemæssig værdi ultimo kr.   75 
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Aktivets bogførte værdi pr. 31. december 2008 til de nedskrevne kr. 75 er som følge af kravet i 

ÅRL § 11 et udtryk for det retvisende billede af aktivets værdi. Imidlertid er aktivet nedskrevne 

skattemæssige værdi lavere med kr. 70,31 som følge af den skattemæssige afskrivning på kr. 

29,69. 

 

Forskellen mellem den skattemæssige værdi og den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 

2008 på kr. 4,69 (kr. 75 – 70,31) er et udtryk for, at aktivet skattemæssigt er afskrevet for meget i 

forhold til den vurderede levetid. Såfremt selskabet solgte aktivet pr. 31. december 2008 for kr. 75, 

ville dette afføde en skattepligtig avance på de kr. 4,69. 

 

Ovenstående avance ville blive beskattet med selskabsskatteprocenten på 25, svarende til, at der 

pr. 31. december 2008 er en latent skat på aktivet kr. 1,17 (kr. 4,69 x 25 %). Regnskabsmæssigt 

afsættes denne latente skat som udskudt skat under hensatte forpligtelser i selskabets årsrapport. 

 

5.6 Sammenfatning 

Efter årsregnskabsloven udgør regnskabsåret 12 måneder, som altid skal begynde og slutte på en 

bestemt dato i året. Der er ingen krav om at regnskabsåret skal følge kalenderåret, hvorfor året 

kan starte på en hvilken som helst dato. 

 

Under de tidligere sambeskatningsregler var det et krav, at de sambeskattede selskaber havde 

samme regnskabsår, hvilket ikke længere er tilfældet. For at undgå at afslutte bogholderiet både 

ved regnskabsårets afslutning og igen ved indkomstårets afslutning kan danske selskaber dog 

med fordel lade regnskabsåret og indkomståret være sammenfaldende. 

  

Regnskabsår kan umiddelbart hverken dubleres eller overspringes uden at komme i konflikt med 

årsregnskabslovens bestemmelser om at moder- og datterselskaber skal sikre at have samme 

regnskabsår, og at et efterfølgende regnskabsår begynder dagen efter foregående regnskabsårs 

balancedato.  

 

Efter årsregnskabsloven skal virksomheder periodisere indtægter og omkostninger, som ikke 

vedrører det aktuelle regnskabsår, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets 

drift. I årsregnskabsloven opereres med et væsentlighedsbegreb, hvilket medfører, at der 

regnskabsmæssigt kan bortses fra periodiseringen, såfremt det vurderes uvæsentligt. 
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Regnskabsmæssige afskrivninger foretages for at fordele aktivernes anskaffelsessummer løbende 

over deres forventede levetid og beror i høj grad på ledelsens skøn. Ved en omlægning af 

regnskabsår foretages almindelig forholdsmæssig afskrivning ud fra omlægningsperioden i forhold 

til et helt regnskabsår. 

 

Da de regnskabsmæssige afskrivninger baseres på konkrete skøn over levetid, kan et aktivs 

regnskabsmæssige værdi være væsentlig forskellig fra den skattemæssige værdi, hvilket kan 

afføde en udskudt skatteforpligtelse, som ville blive aktuel, såfremt aktivet solgtes til den 

regnskabsmæssige værdi. 
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6. Det skattemæssige periodebegreb 

6.1 Definition af indkomstår 

Indkomståret er kalenderåret. Således defineres indkomståret umiddelbart i SEL § 10, stk. 1, 2. 

pkt. og angiver dermed, at indkomståret løber fra 1. januar til 31. december. Imidlertid åbner 

selskabsskatteloven i § 10, stk. 1, 4. pkt. mulighed for at lade selskaber og foreninger vælge et 

andet indkomstår end kalenderåret, hvorved de så får et forskudt indkomstår. 

 

Selskabsskatteloven bygger på Statsskattelovens indkomstårsfortolkning i § 9, stk. 1, 1. pkt: 

”Skatten ansættes efter Indkomsten i det Kalenderaar, der gaar forud for Ligningen, medmindre 

der i vedkommendes Næringsvej sædvanlig benyttes et andet Driftsaar, eller han gør Selv-

angivelse og derved paaviser, at han bruger et andet Regnskabsaar end Kalenderaaret, i hvilket 

Tilfælde Skatteraadet kan lade det paagældende Driftsaar eller Regnskabsaar træde i Stedet for 

Kalenderaaret.” Det forskudte indkomstår har således været lovhjemlet og tilladt siden vedtagelsen 

af den oprindelige statsskattelov fra 1903 og efter redigeringen af loven i 1922. 

 

De primære årsager til, at virksomheder ønsker forskudte indkomstår er, at flere, især indenfor 

detailhandlen, i forvejen har travlt ved årsskiftet med at afslutte julehandlens gavebytning og 

opstarte vinterudsalget. Flere virksomheder ønsker derfor at undgå en status midt i travlheden, og 

dermed udskyde varelageroptælling mv. til et tidspunkt, hvor der er bedre tid. 

 

Endvidere er det ikke uvæsentligt, at flere revisionsfirmaer i forvejen har ekstraordinært travlt i 

foråret med udarbejdelse af årsrapporter, revisioner og selvangivelser og derfor i vidt muligt 

omfang ønsker flere klienters regnskabsår omlagt til de perioder, hvor revisor har bedre tid til at 

servicere klienterne. 

 

6.1.1 Bagudforskudt indkomstår 

Jf. SEL § 10, stk. 1, 6. pkt. kan et bagudforskudt indkomstår tidligst begynde den 2. april i 

kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Dette 

betyder således, at indkomståret 2008 tidligst kan begynde den 2. april 2007 og derved løbe frem 

til den 1. april 2008. 

 

Udover de i afsnit 6.1 oplistede fordele ved forskudte indkomstår giver det bagudforskudte 

indkomstår selskaberne endnu én, idet de opnår en likviditetsforskydning af indkomstårets 

selskabsskat. Eksempelvist vil et selskab med bagudforskudt indkomstår, som løber fra 2. april 

2007 til 1. april 2008 kunne udskyde betalingen af selskabsskatten med 9 måneder mere end et 
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selskab med kalenderåret som indkomstår. Dette skyldes, at den selskabsskat, der beregnes pr. 1. 

april 2008 først forfalder til betaling den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det 

forskudte indkomstår træder i stedet for, jf. SEL § 30, stk. 1. 

 

Selskaber med bagudforskudte indkomstår kan således lade den skyldige selskabsskat forrente i 

perioden fra indkomstårets udløb til fristen for rettidig betaling, hvilket i flere tilfælde ikke er 

uvæsentligt. Udnyttes det bagudforskudte indkomstår maksimalt, skal den beregnede skat pr. 1. 

april således først forfalde til betaling den 1. november 2009, hvilket giver en kredittid på i alt 19 

måneder, altså mere end 1½ år. 

 

6.1.2 Fremadforskudt indkomstår 

Et fremadforskudt indkomstår kan, jf. SEL § 10, stk. 1, 7. pkt., senest begynde den 1. april i det 

kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for. Et selskab, hvis regnskabsår 

løber fra den 1. april 2007 til den 30. marts 2008 har således indkomstår 2007. 

 

Det fremadforskudte indkomstår er ikke udbredt i samme grad som det bagudforskudte, da der er 

flere ulemper forbundet hermed. 

 

For det første betyder ovenstående fremadforskudte indkomstår, at revisors fordel ved at kunne 

fordele klienternes sager løbende over året forpasses, idet selskabet med regnskabsår fra 1. april 

til 30. marts jf. SKL § 4, stk. 2 ikke kan vente med at indgive selvangivelsen til 6 måneder efter 

indkomstårets udløb. SKL § 4, stk. 2, 2. pkt. angiver, at ” Udløber indkomståret i perioden 1. januar 

til 31. marts, skal der selvangives senest den 1. juli samme år”. Dette betyder således, at revisor 

skal revidere selskabets årsrapport og eventuelt assistere med opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst i perioden fra 1. april til 1. juli. Da revisor i forvejen har travlt i denne periode, bidrager det 

fremadforskudte indkomstår således ikke positivt til en fordeling af sagerne over året. 

 

En anden, og mere væsentlig ulempe ved det fremadforskudte indkomstår, set fra 

virksomhedernes side, er at selskaberne ikke opnår en tilsvarende kredittid på betalingen af 

selskabsskatten som selskaber med kalenderåret som indkomstår. Et selskab med fremadforskudt 

indkomstår, som udløber den 31. marts, skal betale den beregnede selskabsskat allerede i 

november samme år, jf. SEL § 30, stk. 1, 1. pkt. Selskabets kredittid udgør således kun 7 måneder 

mod kalenderindkomstårets 10 måneder og det bagudforskudte indkomstårs op til 19 måneder, jf. 

ovenstående. 
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6.2 Forskudte indkomstår i sambeskatning 

Som tidligere nævnt, fremgår det af SEL § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning skal 

have samme indkomstår som administrationsselskabet. Heraf følger således, at i en koncern, hvor 

datterselskabernes og administrationsselskabets indkomstår ikke er sammenfaldende, skal der ske 

omlægning af de pågældende datterselskabers indkomstår. 

 

Som behandlet i afsnit 4.2 om Skatterådets generelle bemyndigelse, følger med hjemmel i SEL § 

31 b, stk. 1, at Skatterådet kan tillade anden måde for omlægning af indkomstår, end anført i SEL 

§ 10, stk. 5. Dette betyder således, at en koncern kan vælge at lade administrationsselskabets 

indkomstår omlægge, såfremt der vil være væsentlige ulemper forbundet med omlægning af 

datterselskabernes indkomstår. 

 

I koncerner med deltagelse af selskaber med forskudte indkomstår, vil omlægning af indkomstår 

være krævet i tilfælde, hvor der ikke har været koncernforbindelse hele året, dvs. ved: 

 

 Selskabshandler 

 Nystiftelser af selskaber 

 Øvrige forskydninger i ejerforhold med bestemmende indflydelse 

 

6.2.1 Omlægning af datterselskabers indkomstår 

Af SEL § 10, stk. 5, 2. pkt. følger, at ”hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har 

et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets 

indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets 

indkomstår.” I de specielle bemærkninger til lovforslag nr. L 121 gives en række specificerede 

eksempler på etableringer af koncernforbindelser, hvor datterselskabernes indkomstår forkortes 

eller forlænges, således at de udløber samtidigt med administrationsselskabernes indkomstår. 

 

SEL § 10, stk. 5, 4. pkt. regulerer de tilfælde, hvor der etableres koncernforbindelse med nystiftede 

selskaber, idet det heraf fremgår, at ”hvis et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et 

andet selskab i sin første indkomstperiode og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der 

endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab, indtræder sambeskatningen dog først med virkning 

for det nystiftede selskabs første indkomstår.” Disse tilfælde eksemplificeres i eksempel 4 og 5 i de 

specielle bemærkninger til nr. 6 (SEL § 10, stk. 5) i lovforslag nr. 121, således: 
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”Eksempel 4 

En koncern består af moderselskabet A og det helejede datterselskab C. A er 

administrationsselskab og selskabernes indkomstår følger kalenderåret. Den 1. september 2005 

stiftes selskabet B ved indskud af aktierne i C. Herefter er A ejer af B, som igen ejer C. B’s første 

indkomstperiode løber fra 1. september 2005 – 31. december 2006 og vedrører indkomståret 

2006.” 

 

”Eksempel 5 

Som eksempel 4, men i stedet stiftes B ved indskud af aktierne i A, således at B ejer A, som igen 

ejer C. B indtræder også i dette tilfælde først i sambeskatningen for indkomståret 2006, selv om B 

som øverste moderselskab i sambeskatningen skal være administrationsselskab. Det indebærer, 

at sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2005 opgøres på baggrund af indkomsten i A og C 

i perioden 1. januar 2005 – 31. december 2005. For indkomståret 2006 opgøres sambeskatnings-

indkomsten på baggrund af indkomsten i A og C i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2006 og 

indkomsten i B i perioden 1. september 2005 – 31. december 2006.” 

 

Den særlige regel for nystiftede selskaber regulerede imidlertid ikke følgende tænkte eksempel: 

 

Eksempel 6 

Selskab B nystiftes 1. juli 2006 af en fysisk person, som ejer selskabet med 100 %. Selskabets 

første indkomstår løber fra 1. juli 2006 – 31. december 2007, i alt de højst tilladte 18 måneder, jf. 

SEL § 4, stk. 2. Pr. 1. december 2007 sælges selskabet imidlertid til Selskab A. Selskab A er i 

forvejen administrationsselskab i en større koncern med flere datterselskaber. Selskab A’s og 

dermed koncernens indkomstår 2007 er fremadforskudt og løber fra 1. april 2007 til 31. marts 

2008. 

 

Efter sambeskatningsreglerne, som på baggrund af lovforslag nr. L 121 blev vedtaget som lov nr. 

426 af 6/6 2005, var der ikke taget højde for, hvorvidt B’s første indkomstår 2007 kunne forlænges, 

så det udløb samtidigt med administrationsselskabet A’s den 31. marts 2008. B’s indkomstår ville 

så løbe fra 1. juli 2006 til 31. marts 2008, i alt 21 måneder. Problemstillingen blev først løst med 

vedtagelsen af lovforslag nr. L 110, vedtaget som lov nr. 343 af 18/4 2007, hvorefter der i SEL § 4, 

stk. 2, 2. pkt. efter ”18 måneder” blev tilføjet ”, med mindre andet følger af § 10, stk. 5.” Herefter var 

det muligt for nystiftede selskaber at have et første indkomstår på mere end 18 måneder. 

 



51 

 

6.2.2. Omlægning af administrationsselskabers indkomstår 

Som behandlet i afsnit 4.2 om Skatterådets generelle bemyndigelse, følger det af SEL § 31 B, stk. 

1, 3. pkt., at ”Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncern-

forbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til 

selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.”  

 

Tilladelsen til anden omlægning end foreskrevet i SEL § 10, stk. 5, indgik ikke i det oprindeligt 

fremsatte lovforslag nr. L 121, men blev indskrevet efter skatteministerens ændringsforslag til 

folketingets anden behandling. Ændringsforslaget havde til formål at lempe de administrative 

konsekvenser i de tilfælde, hvor det var enklere at omlægge administrationsselskabets indkomstår, 

i stedet for at omlægge indkomståret i måske flere underliggende datterselskaber. 

 

I tilfælde af omlægning af regnskabsår, skal det jf. SEL § 10, stk. 2, 2. pkt. sikres, at intet 

indkomstår hverken overspringes eller dubleres. I følgende tænkte eksempel kunne der, såfremt 

reglen om nystiftede selskaber i SEL § 10, stk. 5, 4. pkt. ikke var vedtaget, have været umiddelbar 

risiko for overspring af et indkomstår: 

 

Eksempel 7 

Selskab A nystiftes 1. januar 2007 af en fysisk person, som ejer selskabet med 100 %. Selskabets 

første indkomstår er 2008, som løber bagudforskudt i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2008, i alt 

18 måneder. Pr. 1. april 2007 køber A selskab B. Selskab B’s indkomstår er fremadforskudt og 

løber fra 1. april til 31. marts. Selskab B har således pr. 31. marts 2007, dagen før salget, netop 

afsluttet indkomståret 2006. 

 

Den særlige regel for nystiftede selskaber i SEL § 10, stk. 5, 4. pkt. medfører i ovenstående 

tilfælde, at der ikke opstår tvivl om selskab B’s indkomstår 2007 og 2008. Det kunne ellers have 

været diskuteret, hvorvidt selskab B’s indkomstår 2007 alene skulle dække 1. april 2007, hvorefter 

selskabet pr. 2. april indtrådte i sambeskatning med selskab A for indkomståret 2008. Eller skulle 

selskab B indgå i sambeskatning med selskab A for indkomståret 2008 allerede pr. 1. april 2007 – 

og derved både komme i konflikt med SEL § 10, stk. 2, 2. pkt. for at springe indkomståret 2007 

over samt med SEL § 10, stk. 1, 6. pkt. for at starte det bagudforskudte indkomstår 2008 en dag 

for tidligt? 

 

Reglen i SEL § 10, stk. 5, 4. pkt. sikrer imidlertid, at selskab B først indtræder i sambeskatning 

med det nystiftede selskab A i dettes første indkomstår 2008. Selskab B’s indkomstår 2007 løber 
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derfor fra 1. april 2007 til 31. marts 2008, hvorefter selskabet pr. 1. april 2008 indtræder i 

sambeskatning med selskab A for indkomståret 2008, der for selskab B’s tilfælde således vil løbe 

fra 1. april 2008 til 30. juni 2008. Indkomståret i selskab B omlægges derfor, så det jf. SEL § 10, 

stk. 5, 2. pkt. udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår pr. 30. juni 2008. 

 

6.3 Definition af en delperiodeopgørelse 

Af SEL § 31, stk. 3 fremgår jf. 3. pkt., at der skal foretages en indkomstopgørelse på det tidspunkt, 

hvor koncernforbindelse etableres eller ophører. Denne indkomstopgørelse dækker kun en 

delperiode af selskabets indkomstår, og benævnes derfor oftest delperiodeopgørelse eller delårs-

indkomstopgørelse. Delperiodeopgørelsen skal jf. SEL § 31, stk. 3, 3. pkt. foretages ”efter skatte-

lovgivningens almindelige regler for den periode af det pågældende selskabs indkomstår, der er 

forløbet, som om perioden udgør et helt indkomstår”. Men hvori består forskellen mellem 

delperiodeopgørelsen og selskabets indkomstopgørelse ved afslutningen af indkomståret, og 

hvilken betydning har delperiodeopgørelsen for selskabets administration? 

 

Ved et selskabs indkomstopgørelse for en delperiode, skal følgende eksempler på opgaver løses, 

for at kunne opgøre periodens skattemæssige resultat: 

 

 Periodisering af omsætning og andre indtægter 

 Periodisering af omkostninger. 

 Periodisering af renter. 

 Ajourføring af anlægskartotek med til- og afgange. 

 Ajourføring og gennemgang af igangværende arbejder, herunder opgørelse af 

skattemæssigt grundlag for skattemæssig tilbageførsel af acontoavancer. 

 Gennemgang af hensættelser til tab. Er der tilstrækkelig dokumentation for skattemæssig 

udgiftsførsel af debitorerne? 

 Kursregulering af fordringer og gæld, samt opgørelse af urealiserede og realiserede 

avancer og tab, samt skattemæssige korrektioner hertil. 

 Finansiel leasing. Ajourføring af anlægskartotek for eventuelle tilgange i forbindelse med 

køb af tidligere leasede aktiver. 

 Opgørelse af avancer og tab på salg af eksempelvis ejendomme eller værdipapirer. 

 

Ovenstående opgaveeksempler for at foretage en delperiodeopgørelse lægger en ikke ubetydelig 

arbejdsbyrde på et selskabs regnskabsafdeling/bogholderi, da opgaverne i praksis er de samme 

som ved selskabets årsafslutning. 
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En væsentlig lempelse af arbejdsbyrden ved delperiodeopgørelser ville være, såfremt det var tilladt 

at foretage en forholdsmæssig fordeling af selskabets skattepligtige indkomst, i forhold til 

delperiodens længde af indkomståret. En delperiodeopgørelse ved en ændring i koncern-

forbindelsen pr. eksempelvist 30. juni kunne således forholdsvist let foretages som nedenstående i 

forbindelse med udarbejdelsen af den skattepligtige indkomst for hele indkomståret: 

 

Eksempel 8 

Indkomstårets skattepligtige indkomst  kr. 100 

 

- som fordeles således: 

 

Perioden 1. januar – 30. juni, 180/360 dage kr.   50 

Perioden 1. juli – 31. december, 180/360 dage kr.   50 

    kr.  100 

 

Ovenstående eksempel giver imidlertid ikke et retvisende billede af delperiodernes skattepligtige 

indkomster, da der ikke er taget højde for de førnævnte skattemæssige reguleringer, som en 

regnskabsafdeling skal foretage. Eksempelvis tager den forholdsmæssige fordeling ikke højde for 

et selskabs sæsonudsving, da eksempelvist en detailforretnings julesalg vil på virke den skatte-

pligtige indkomst i begge delperioder – i stedet for kun at påvirke den skattepligtige indkomst i den 

delperiode, den vedrører, altså for 1. juli til 31. december. Endvidere vil en eventuel skattepligtig 

avance på salg af værdipapirer eller ejendomme ligeledes blive fordelt over begge indkomst-

perioder, uanset, at avancerne kun vedrørte den ene periode. 

 

Der er med hjemmel i SEL § 31, stk. 3 altså ingen vej udenom en korrekt foretaget delperiode-

opgørelse, uanset de ulemper, udarbejdelsen af denne medfører. Skatterådet har endvidere ved 

bindende svar bekræftet, at en sådan forholdsmæssig fordeling ikke har hjemmel i 

selskabsskatteloven74. I den pågældende sag forespurgte spørgeren til, hvorvidt 

sambeskatningsindkomsten for en periode på 103 dage kunne opdeles forholdsmæssigt som 

henholdsvis 16/360-del og 87/360-del. I tilfælde af planlagte ændringer i koncernforbindelsen, vil 

det derfor være at foretrække at udføre ændringerne den sidste dag i koncernens indkomstår, 

således at der ikke skal anvendes ressourcer på delperiodeopgørelse. 

                                                

74
 Jf. SKM2006.105.SR 
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Det kan imidlertid ikke udelukkes, at enkelte selskaber i strid med loven vælger den forholds-

mæssige fordeling af den skattepligtige indkomst for at spare ressourcerne på en delperiode-

opgørelse opgjort efter SEL § 31, stk. 3. Denne praksis vil i langt de fleste tilfælde føre til andre 

skattepligtige indkomster i delperioderne, end hvis der var foretaget korrekt indkomstopgørelse. 

Afvigelsen vil følgelig være størst i selskaber med betydelig aktivitet, skattemæssige afskrivninger, 

sæsonudsving og igangværende arbejder mv., og mindst i selskaber med faste månedlige 

indtægter og omkostninger og uden skattemæssige reguleringer til det regnskabsmæssige resultat 

– f.eks. i et selskab med udlejning af en beboelsesejendom. I et sådant selskab vil indtægterne 

udgøres af 12 måneders husleje, mens omkostningerne begrænser sig til ejendomsskat, 

administration og renter. 

 

6.4 Konsekvenser ved fejlagtige delperiodeopgørelser og selvangivelse 

Der skal for datterselskaber i en sambeskatningskreds indsendes selvangivelser, men det er 

administrationsselskabet, der forestår selvangivelsen af den skattepligtige sambeskatnings-

indkomst. Administrationsselskabet kan vælge at indsende et hjælpeskema til opgørelse af 

koncernens sambeskatningsindkomst75, hvorpå de enkelte sambeskattede selskabers skatte-

pligtige indkomster anføres, ligesom underskudsanvendelse og –fremførsel anføres. 

 

I den ideelle situation, ville alle selskaber opgøre deres skattepligtige indkomster korrekt efter 

lovgivningen, og den selvangivne samlede sambeskatningsindkomst ville være fejlfri. Imidlertid 

forekommer der fejl, som enten opdages af selskaberne selv – eller af skattemyndighederne under 

ligningen. Fejl, som selskaberne selv når at opdage inden ligningen, rettes sædvanligvis ved at 

indsende en anmodning om ændring af skatteansættelsen for det pågældende indkomstår. 

Tilsvarende foreslår skattemyndighederne skatteansættelsen forhøjet eller nedsat på baggrund af 

de fejl, de måtte opdage under ligningen. Uanset, om fejl opdages af selskabet eller af skatte-

myndighederne, tillægges en eventuel rest- eller overskydende skat renter, opgjort efter 

opkrævningslovens § 776. 

 

En ændring af skatteansættelsen medfører således en ændret indkomstskat til betaling. Skatten 

opkræves fra eller udbetales til det administrationsselskab, som forestod selvangivelsen for det 

pågældende indkomstår, jf. SEL § 31, stk. 4. Såfremt den skattepligtige indkomst forøges og der i 

                                                

75
 Skats blanketnr. 05.027 

76
 Fejlagtige skatteansættelser kan medføre yderligere straf, hvilket emne dog ikke behandles.   
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indkomståret var positiv sambeskatningsindkomst, fordelt på selskaber med underskud og 

selskaber med overskud, medfører dette, at administrationsselskabet opkræver restskatten med 

restskattetillæg direkte i det pågældende datterselskab, den ændrede ansættelse vedrører. 

 

Var sambeskatningsindkomsten i stedet negativ, ligeledes fordelt på selskaber med underskud og 

selskaber med overskud, ville en ændring af den skattepligtige indkomst i et af selskaberne 

medføre, at der skulle ske en forholdsmæssig fordeling på alle selskaberne, således at skatte-

værdien af de udnyttede underskud i underskudsselskaberne blev opgjort korrekt.  

 

Situationen illustreres i nedenstående eksempel: 

 

Eksempel 9 

 
                

            Skat af   Omfordelt 

    Skattepligtig       omfordeling   skattepligtig 

    indkomst   Omfordeling   25%   indkomst 

Datterselskab 1 ApS (D1)   -400   240   60   -160 

Datterselskab 2 ApS (D2)   300   -300   -75   0 

Holdingselskab ApS (H)   -100   60   15   -40 

    -200   0   0   -200 

                  
 

Datterselskab 1 ApS har i det pågældende indkomstår negativ skattepligtig indkomst på kr. 400. 

Da sambeskatningsindkomsten ligeledes er negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt 

mellem de underskudsgivende selskaber Datterselskab 1 ApS og Holdingselskab ApS efter SEL § 

31, stk. 2 og de resterende underskud fremføres til modregning i de efterfølgende indkomstår. 

 

Ved Skats ligning af sambeskatningsindkomsten konstateres, at den skattepligtige indkomst i 

Datterselskab 1 ApS er kr. 50 for lav, og skatteansættelsen ændres derfor med dette beløb. Den 

ændrede skatteansættelse medfører nedenstående sambeskatningsindkomst, idet der i eksemplet 

bortses fra restskattetillæg mv.: 
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            Sambeskat-   Omfordelt 

    Skattepligtig       ningsbidrag   skattepligtig 

    indkomst   Omfordeling   25%   indkomst 

Datterselskab 1 ApS (D1)   -350   233   58   -117 

Datterselskab 2 ApS (D2)   300   -300   -75   0 

Holdingselskab ApS (H)   -100   67   17   -33 

    -150   0   0   -150 

                  
 

Som følge af den ændrede skatteansættelse i D1 sker der fra administrationsselskabet en 

nedsættelse af skatteværdien af de udnyttede underskud, hvorved den ellers indtægtsførte og 

tilgodehavende sambeskatningsgodtgørelse i D1 og H henholdsvis reduceres og øges fra kr. 60 og 

kr. 15 til kr. 58 og kr. 17.  

 

Ovenstående reguleringer burde ikke skabe vanskeligheder, uanset hvorvidt administrations-

selskabet H fortsat har bestemmende indflydelse i datterselskaberne eller ej. Såfremt D1 på 

tidspunktet for den ændrede skatteansættelse er frasolgt koncernen og allerede har modtaget 

skatteværdien af det først anvendte underskud på kr. 60 fra H, jf. SEL § 31, stk. 6, 1. pkt., skal D1 

tilbagebetale forskellen mellem skatteværdien af det først anvendte underskud på kr. 60 og den 

nye skatteværdi på kr. 58, i alt kr. 2. Tilbagebetalingen skal ske til det nu tidligere administrations-

selskab H, med mindre koncernen alternativt lod D2, som har skattemæssigt overskud, afregne 

både D1 og H direkte for underskudsudnyttelsen, jf. SEL § 31, stk. 6, 3. og 4. pkt. 

 

Praktiske eksempler på fejlbehæftede periodeopgørelser 

Ved indførsel af obligatorisk sambeskatning må det forventes, at der i de første år efter 

implementeringen vil opstå et vist omfang af begynderfejl. I et land som Danmark, som er præget 

af en stor andel af små og mellemstore virksomheder i selskabsform medfører den obligatoriske 

sambeskatning, at mange mindre selskaber i koncernforhold og disses rådgivere skulle omstilles til 

de nye regler. 

 

De nye sambeskatningsregler, som ved vedtagelsen havde virkning for selskaber, hvis indkomstår 

påbegyndtes efter den 15. december 2004, dvs. primært vedrørende selskabernes indkomstår 

2005, har nu været gældende i flere år. Dette betyder således, at Skats ligning af flere af indkomst-

årene er afsluttet, og enkelte afgørelser er offentliggjort. 
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Kun ganske få af de offentliggjorte afgørelser, domme eller kendelser som er offentliggjort i årene 

2005 – 2009 omhandler imidlertid periodiseringsproblematikker i de nye nationale 

sambeskatningsregler. Dette kunne umiddelbart være en indikator for, at reglerne ikke giver 

anledning til problemer og at selskabsledelserne og –rådgiverne har fuld indsigt heri. 

 

Følgende eksempel, som er et redigeret praktisk eksempel, bevidner imidlertid om, at 

sambeskatningsreglerne i nogle tilfælde ikke tages med i ledelsernes overvejelser i forbindelse 

med etablering af selskab samt ved køb og salg af kapitalandele: 
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Eksempel 10 

Moderselskab A indgår i en koncern med flere underliggende datterselskaber, inden for hvilken alle 

selskaber har bagudforskudt indkomstår som løber i perioden 1. juli til 30. juni. Sambeskatnings-

indkomsten for indkomståret 2007 er negativ. 

 

Pr. 1. januar 2007 køber A selskab B, hvis indkomstår er kalenderåret, hvorved B’s indkomstår 

2007 løber fra 1. januar til 31. december 2007. Selskab B’s hovedaktivitet er besiddelse af en 

ejendom under opførsel. Der afskrives ikke skattemæssigt på ejendommen og der er i øvrigt ingen 

reguleringer mellem det regnskabsmæssige resultat før skat og den skattepligtige indkomst. 

Selskab A bliver administrationsselskab og foretager registreringen af B’s indtræden i sam-

beskatning pr. 1. januar. Imidlertid bliver B’s indkomstår ikke ændret, så det udløber samtidigt med 

administrationsselskabets indkomstår den 30. juni 2007 og der udarbejdes heller ingen delperiode-

opgørelse for perioden fra 1. januar til 30. juni 2007. Administrationsselskabet selvangiver derfor 

den samlede positive sambeskatningsindkomst for A og de øvrige koncernforbundne selskaber pr. 

30. juni 2007, undtaget selskab B. 

 

Ved årsafslutningen for 2007 udarbejdes og revideres B’s årsrapport og den skattepligtige 

indkomst for perioden 1. januar til 31. december 2007 opgøres. Da selskabet er sambeskattet med 

administrationsselskabet A, udarbejdes og indsendes selskabsselvangivelsen derfor uden 

angivelse af selskabets skattepligtige indkomst. 

 

Selskab B vælger ny revisor pr. 30. juni 2008, og denne konstaterer i samme forbindelse, at 

selskabets regnskabs- og indkomstår skal omlægges, og at selskabets skattepligtige indkomst for 

2007, som opgjort pr. 31. december 2007, ikke indgår i koncernens sambeskatningsindkomst, som 

blev opgjort og selvangivet et halvt år tidligere, nemlig den 30. juni 2007. 

 

Den nye revisor overtager således arbejdet med at løse problemet, så selskabet bliver korrekt 

ansat i skat. Men hvad er korrekt? Skal der opgøres delperiodeindkomst for perioden fra 1. januar 

til 30. juni 2007, som så skal indgå i koncernens sambeskatningsindkomst for 2007 – eller er det 

hele indkomsten for perioden fra 1. januar til 31. december 2007, som skal indgå i 

sambeskatningsindkomsten, som ellers er opgjort pr. 30. juni 2007? Eller vil det ikke være lettere 

at se stort på perioderne og blot lade B’s skattepligtige indkomst for 2007 indgå i sambeskatnings-

indkomsten pr. 30. juni 2008 sammen med den skattepligtige indkomst for perioden 1. januar til 30. 

juni 2008? 
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Til besvarelse af ovenstående, klarlægges først, hvorledes selskab B skulle have selvangivet. Ved 

A’s køb af selskabet pr. 1. januar 2007 skulle A som administrationsselskab i samme forbindelse 

have foranlediget B’s indkomstår omlagt, således at det i overensstemmelse med SEL § 10, stk. 5 

fik samme indkomstår som A med udløb den 30. juni 2007. Herefter ville begge selskaber 

påbegynde indkomståret 2008 den 1. juli med udløb den 30. juni 2008. 

 

For at rette forholdet, således at selskaberne bliver skatteansat, som om indkomståret 2007 for 

selskab B var omlagt til perioden 1. januar til 30. juni 2007, skal der udarbejdes delperiode-

opgørelse for denne periode, hvorefter ny sambeskatningsindkomst opgøres i administrations-

selskabet, og der indsendes anmodning om ændring af skatteansættelsen til administrations-

selskabets skattecenter. Samtidig opgøres B’s skattepligtige indkomst for perioden 1. juli 2007 til 

30. juni 2008 og der indsendes anmodning om ændring af skatteansættelsen for koncernen for 

indkomståret 2008, hvori perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007 indgår for selskab B. Sammen 

med ændringsanmodningen sendes endvidere anmodning om ændring af selskab B’s indkomstår 

2008, så det løber fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008. 

 

De skattemæssige konsekvenser ved ovenstående ændring bliver, at koncernen beskattes af B’s 

skattepligtige indkomst for perioden 1. januar til 31. december 2007, dog periodiseret, således at 

det første halvår kommer til beskatning pr. 30. juni 2007 og resten indgår i den skattepligtige 

indkomst for 2008, opgjort pr. 30. juni 2008. Opkrævningen af den resterende skat tillægges 

endvidere restskattetillæg efter skattekontrollovens almindelige regler. Da administrations-

selskabets selvangivne sambeskatningsindkomst består af såvel skattemæssige over- og under-

skud, medfører ændringen endvidere, at de enkelte selskabers udnyttelse af sambeskatnings-

underskud reduceres som følge af selskab B’s positive skattepligtige indkomst. 

 

Til alt held kan delperiodeopgørelsen udarbejdes relativt let, da der som nævnt ikke afskrives på 

ejendommen og ikke er reguleringer mellem det regnskabsmæssige resultat før skat og den 

skattepligtige indkomst. Da der således ikke skal foretages forholdsmæssige afskrivninger eller 

tilsvarende fordelinger, består delperiodeopgørelsen blot i en almindelig periodisering af selskabets 

indtægter og omkostninger. 

 

De regnskabsmæssige konsekvenser af den ændrede skatteansættelse bliver mere omfattende på 

koncernniveau, idet følgende regnskabsposter påvirkes: 

 



60 

 

 Overskudsgivende selskaber har udnyttet underskuddene i de underskudsgivende 

selskaber, opgjort forholdsmæssigt i forhold til de samledes over- og underskud i henhold til 

SEL § 31, stk. 2. I de overskudsgivende selskaber er den beregnede skat af selskabernes 

skattepligtige indkomster opgjort uden hensyntagen til, hvorvidt en del af overskuddet 

anvendes i selskaber med underskud, idet alle overskud kan anvendes som følge af det 

samlede sambeskatningsunderskud. I de underskudsgivende selskaber er der derimod 

beregnet sambeskatningsgodtgørelser af den del af underskuddene, som kan anvendes af 

de overskudsgivende selskaber. Ved ændring af skatteansættelsen for 2007 forøges 

sambeskatningsindkomsten som nævnt med selskab B’s skattepligtige indkomst for 

perioden 1. januar til 30. juni 2007. Dette medfører, at de underskudsgivende selskaber kan 

”sælge” en større del af deres underskud til de overskudsgivende selskaber, hvorved de 

beregnede sambeskatningsgodtgørelser ligeledes skal øges. Den regnskabsmæssige 

indtægtsførsel af sambeskatningsgodtgørelserne indregnes i de førstkommende års-

rapporter, dvs. for regnskabsåret 2008/09. 

 

 I flere af de underskudsgivende selskaber, der som følge af det samlede sambeskatnings-

underskud ikke har kunnet anvende hele årets underskud i sambeskatningen, er 

skatteværdien af det fremførselsberettigede skattemæssige underskud aktiveret i 

årsrapporten som et udskudt skatteaktiv, idet ledelsen har en forventning om at 

underskuddet kan anvendes på kort sigt. I disse selskaber vil ændringen af skatte-

ansættelsen alene medføre en uvæsentlig resultatpåvirkning, idet den del af det skatte-

mæssige underskud, der i første omgang ikke blev anvendt af de overskudsgivende 

selskaber, allerede er indtægtsført regnskabsmæssige som en regulering af udskudt skat 

eller udskudt skatteaktiv. Den balancemæssige ændring i årsrapporten vil samtidig blot 

være en forskydning af henholdsvis den tilgodehavende sambeskatningsgodtgørelse og 

det udskudte skatteaktiv. 

 

 Den regnskabsmæssige påvirkning i selskab B begrænses til uvæsentlige afrundinger af de 

skattepligtige indkomster, idet disse opgøres for andre perioder end i de officielle 

årsrapporter. Endvidere påvirkes B af de renter og tillæg, som vedrører selskabet i 

forbindelse med den ændrede skatteansættelse. Den samlede påvirkning i selskab B vil 

blive indregnet i selskabets årsrapport for 2008/09 og vil ikke være så væsentlige, at det 

skulle give anledning til at vise påvirkningen som en fundamental fejl direkte på 

egenkapitalen og tilrette sammenligningstal, jf. ÅRL § 52, stk. 2. 
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I ovenstående eksempel medfører den ændrede skatteansættelse en vis arbejdsbyrde med 

anmodning om ændring samt indregning af konsekvenserne i selskabernes efterfølgende 

årsrapporter. Konsekvenserne er imidlertid ikke væsentlige i et sådant omfang, at de skal 

behandles som fundamentale fejl i selskabernes efterfølgende årsrapporter, hvilket skal ses i det 

forhold, at selskab B’s skattepligtige indkomst for perioden 1. januar til 30. juni 2007 udgjorde ca. 

t.kr. 350 ud af et sambeskatningsunderskud på ca. t.kr. 4.000. 

 

Situationen kunne da også have været langt værre i følgende eksempler: 

 

 Hvis den selvangivne sambeskatningsindkomst var positiv i et væsentligt omfang, og 

ændringen af skatteansættelsen medførte et sambeskatningsunderskud. Herved ville 

allerede betalt skat blive refunderet og underskudsgivende selskaber skulle opgøre nye 

sambeskatningsbidrag, idet hele deres underskud ikke ville kunne udnyttes. 

 

 Hvis et koncernforbundet selskab var blevet solgt med fremførselsberettigede tab, som 

indgik som en del af værdiansættelsen, og dette ville blive reduceret med en forhøjelse af 

skatteansættelsen. Reduktionen af de fremførselsberettigede tab skulle værdiansættes 

særskilt, og køber i handlen kunne kræve sælger erstatningspligtig for det tabte underskud. 

 

Eksempel 10 illustrerer således, hvor vigtigt korrekt periodisering og delperiodeopgørelser er, da 

selv mindre fejl i et datterselskab som i eksemplet, kan få konsekvenser for alle selskaberne i 

sambeskatningskredsen. 

 

6.5 Sammenfatning 

Indkomståret udgøres efter SEL som udgangspunkt af kalenderårets 12 måneder, men kan også 

forskydes til henholdsvis bagudforskudt eller fremadforskudt. 

 

Efter en ændring af selskabsskatteloven blev der i 2007 åbnet op for, at nystiftede selskaber kan 

have et indkomstår, som er længere end 18 måneder, hvilket skal ses i lyset af, at et regnskabsår 

kun varer i 12 måneder – og i særlige tilfælde op til 18 måneder, som behandlet i kapitel 5.  

 

Fordelen ved forskudte indkomstår er, at selskaberne herved kan planlægge årsafslutningen, 

således at året afsluttes i den periode, hvor selskabets ledelse forventer at have ressourcerne til 

den ikke uvæsentlige arbejdsbyrde, afslutningen medfører. Selskaber med bagudforskudte 

indkomstår nyder endvidere fordel af, at kunne udskyde skattebetalingen fra kalenderårets 
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normale 10 måneder til op til 19 måneder fra indkomstårets udløb, mens selskaber med fremad-

forskudte indkomstår modsat kun nyder ned til 7 måneders kredittid. 

 

Efter SEL skal alle selskaber i en sambeskatningskreds have samme indkomstår, og det skal 

sikres at ingen indkomstår hverken dubleres eller overspringes. Som behandlet i kapitel 5 er det 

efter årsregnskabsloven heller ikke muligt at dublere eller overspringe et regnskabsår, da det 

efterfølgende regnskabsår starter, hvor det forrige regnskabsår sluttede. 

 

At ingen indkomstår må hverken dubleres eller overspringes medfører, at det kan blive nødvendigt 

at omlægge datterselskabernes indkomstår, hvis de ikke er sammenfaldende med administrations-

selskabets. Imidlertid har Skatterådet fået bemyndigelse til at tillade administrationsselskabet at 

omlægge dettes indkomstår, såfremt omlægning af datterselskabernes indkomstår ville være 

forbundet med væsentlig ulempe. Som nævnt ovenfor kan nystiftede selskaber nu have et 

indkomstår, som er længere end 18 måneder.  

 

Efter indførelsen af de ændrede sambeskatningsregler i 2005, skal der foretages en indkomst-

opgørelse på det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører. En sådan delperiode-

opgørelse kan være en betydelig byrde for regnskabsfunktionen i det pågældende selskab, da 

opgaverne i praksis er de samme som ved selskabets årsafslutning. Der er derfor betydelige 

fordele forbundet med at effektuere en omstrukturering eller en handel i et givent indkomstårs 

ultimodag, for derved at spare en ressourcekrævende delperiodeopgørelse. 

 

Arbejdsbyrden ved delperiodeopgørelser kunne nedbringes betydeligt, såfremt det var tilladt at 

foretage en forholdsmæssig fordeling af selskabets skattepligtige indkomst i forhold til del-

periodens længde af indkomståret. Dette ville imidlertid ikke give et retvisende billede af del-

periodernes skattepligtige indkomster, da der ikke tages højde for eksempelvist et selskabs 

sæsonudsving mv. De ud- og indtrædende administrationsselskaber ville derved medtage ens 

indkomst til beskatning, uagtet, at indkomsten måske kun vedrørte den første periode og dermed 

kun den udtrædende koncern.  

 

Der er pt. kun ganske få offentliggjorte afgørelser, som vedrører periodiseringen i et sam-

beskatningsforhold, hvorfor dette kan være en indikator for, at reglerne ikke giver anledning til 

større vanskeligheder. 
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Fejlhæftede delperiodeopgørelser og dermed selvangivelser medfører som hovedregel ændrede 

skatteansættelser med tillæg af renter, ligesom yderligere straf kan blive tillagt. Administrations-

selskabet forestår indbetaling af den samlede selskabsskat, ligesom skat med frigørende virkning 

kan udbetale overskydende skat mv. til administrationsselskabet. 

 

Endvidere kan parterne efter en selskabshandel komme i konflikt med hinanden, såfremt det viser 

sig, at underskud fra tidligere indkomstår ikke var opgjort korrekt. Endvidere viser praksis, at selv 

mindre fejl i et datterselskab, kan få konsekvenser for alle selskaberne i sambeskatningskredsen.   
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7. Skattemæssig periodisering 

Med udgangspunkt i SL § 4 - 6 skal indtægter og udgifter periodiseres, således at den 

skattepligtige indkomst påvirkes med de indtægter og udgifter, der vedrører indkomståret. Ved 

opgørelse af den skattepligtige indkomst for et selskab foretages således en periodisering af 

selskabernes typiske driftsposter som omsætning og varekøb og andre eksterne omkostninger, 

baseret på hvorvidt beløbene tilkom eller påhvilede selskabet efter henholdsvis retserhvervelses- 

eller pligtpådragelsesprincippet.77 Disse driftsposter volder sjældent større problemer ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvorimod der er særlige hensyn at tage ved opgørelsen 

af de skattemæssige afskrivninger ved opgørelse af delårsindkomster. 

 

7.1 Selskabsskattelovens regler om periodisering 

7.1.1 Grundprincipperne i skattemæssig periodisering 

Af SEL § 8, stk. 1 fremgår, at ”Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens 

almindelige regler, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de i denne lov omhandlede 

selskaber og foreninger mv., jf. dog § 8 A, stk. 2”. Selskabsskatteloven henviser således til SL §§ 4 

og 6, hvorved selskaber som hovedregel skal opgøre den skattepligtige indkomst på baggrund af 

de indtægter og udgifter, der vedrører kalenderåret, idet indkomståret som hovedregel er 

kalenderåret, jf. SEL § 10, stk. 1, 2. pkt. Selskaber kan dog have vælge at have et andet 

indkomstår end kalenderåret, jf. 4. pkt. 

 

Hovedreglen for, hvornår indtægter efter skattemæssig periodisering skal indtægtsføres, og 

hvornår udgifter skal udgiftsføres er, at en indtægt skal medregnes ved indkomstopgørelsen på 

tidspunktet for den endelige retserhvervelse78, og at fradrag for udgifter sker efter pligtpådragelses- 

princippet, hvorfor udgiften kan fradrages, når der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at 

betale det pågældende beløb79. Retserhvervelsesprincippet – og det modsvarende pligt-

pådragelsesprincip for udgifters vedkommende, er med udgangspunkt i SL § 4 – 6 udviklet til en 

skatteretlig hovedregel gennem flere års praksis fra det tidligere kasseprincip.80 

 

Det er således i skattemæssig henseende ikke af betydning, hvornår indtægter henholdsvis 

udgifter betales. For indtægter gælder derfor, at disse indtægtsføres i takt med at virksomheden 

                                                
77

 Jacobsen, Jens Olav Engholm mfl. (2004), Skatteretten 1, 4. udgave, s. 254 og Jeppesen, Inge Langhave, 

(2005), Skatteretlig periodisering, København, s. 106. 

78
 Jf. Ligningsvejledningen 2009, E.A.3.1.1. 

79
 Jf. Ligningsvejledningen 2009, E.A.3.2 

80
 Jeppesen, Inge Langhave, (2005), Skatteretlig periodisering, København, s. 106. 
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opnår en endelig ret hertil, uanset hvornår betalingen sker. Ligeledes kan udgifter fradrages, når 

virksomheden er endeligt forpligtet hertil, uanset hvornår det tilhørende grundlag i form af faktura 

er udstedt, og uanset, hvornår virksomheden betaler forpligtelsen ud.  

 

Skattemæssig periodisering angår en lang række indtægter og udgifter, som ville være for 

omfattende at analysere i nærværende afhandling. I stedet er fokus rettet mod forudbetalinger, 

som adskiller sig fra de almindelige periodiseringsprincipper, samt skattemæssige afskrivninger, 

som ved ind- og udtræden af sambeskatning behandles efter særlige regler. 

 

Ved forudbetalte udgifter gælder som hovedregel, at udgifterne periodiseres og udgiftsføres i de 

indkomstår, de vedrører. En væsentlig undtagelse hertil gælder dog, når en forudbetaling vedrører 

flere indkomstår, men højst 12 måneder81, idet forudbetalingen herefter kan fradrages fuldt ud i 

betalingsåret. Dette gælder således for almindelige driftsudgifter som forudbetalt forsikring og vej-

benyttelsesafgift82 samt kontingenter og abonnementer mv. 

 

7.2 Periodisering ved sambeskatning 

Inden for sambeskatningen er det væsentligt at foretage korrekt periodisering i forbindelse med 

opgørelse af delårsindkomster, således at sambeskatningsindkomsten opgøres i overens-

stemmelse med SEL § 31.  

 

Som ved et selskabs almindelige indkomstopgørelse, skal der ved delårsopgørelse ske 

periodisering efter de almindelige skattemæssige periodiseringsprincipper, idet det i overens-

stemmelse med SEL § 31, stk. 3, 4. pkt. skal sikres, at de skattemæssige værdier og 

periodiseringsprincipper, der anvendes ved indkomstopgørelsen på dette tidspunkt, også skal 

anvendes ved indkomstopgørelsen for den resterende del af indkomståret. 

 

Som behandlet i afsnittet ovenfor, er der for forudbetalte udgifter, som vedrører flere indkomstår, 

men maksimalt 12 måneder, fuldt fradrag på betalingstidspunktet. Heraf kan således udledes, at et 

selskab, der som følge af omlægning af indkomstår i forbindelse med indtræden i sambeskatning, 

også vil få adgang til fuldt fradrag for disse forudbetalinger, uanset, at forudbetalingen ikke blot 

vedrører det indeværende og efterfølgende indkomstår, men også indkomståret år 2 efter det 

indeværende. Et eksempel herpå kan illustreres således: 

                                                

81
 Jf. Ligningsvejledningen 2009, E.A.3.2 med henvisning til SKM2003.447.LSR 

82
 Jf. hertil SKM2003.447.LSR, hvor en virksomhed havde forudbetalt disse udgifter. 



66 

 

 

Eksempel 11 

Selskab A følger kalenderåret som indkomstår. Den 1. november 2005 forudbetales opkrævet 

forsikring for perioden 1. november 2005 til 30. oktober 2006, i alt 12 måneder. Den 1. maj 2006 

købes selskabet af selskab B, som herved bliver moder- og administrationsselskab. Selskab B’s 

indkomstår er fremadforskudt og løber fra 1. maj til 30. april, og selskab B har på tidspunktet for 

købet netop påbegyndt indkomståret 2007. Da datterselskabets indkomstår skal følge moder-

selskabets, omlægges indkomståret i selskab A, så indkomståret 2006 løber fra 1. januar 2006 til 

30. april 2006. Indkomståret 2007 påbegyndes således pr. 1. maj 2006 og udløber samtidigt med 

selskab B’s pr. 30. april 2007. Selskab A’s regnskabsår omlægges tilsvarende. 

 

Den forudbetalte forsikring dækker perioden frem til 30. oktober 2006 og strækker sig som følge af 

koncernetableringen og det omlagte indkomstår over de tre indkomstår 2005, 2006 og 2007. 

 

Eksemplet illustrerer således, at en udgift skattemæssigt kan fradrages fuldt ud i det indkomstår, 

den betales, selvom udgiften vedrører op til tre indkomstår. Den regnskabsmæssige behandling 

adskiller sig imidlertid fra den skattemæssige, da der vil ske en væsentlighedsvurdering af 

udgiftens påvirkning af det retvisende billede og herefter eventuelt ske periodisering af udgiften 

over den betalte periode. 

 

Såfremt forsikringsudgiften regnskabsmæssigt blev vurderet væsentlig, ville omkostningen 

vedrørende november og december 2005 blive udgiftsført i regnskabsåret 2005, januar til april ville 

blive udgiftsført i regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 30. april 2006, mens de resterende 

seks måneder frem til 30. oktober 2006 udgiftsføres i årsrapporten for 2006/07, som løber fra 1. 

maj 2006 til 30. april 2007. 

 

Forskellen på den regnskabsmæssige og den skattemæssige behandling af sådanne forudbetalte 

udgifter er væsentlig at holde for øje af det købende selskab B. Selskabet skal være opmærksom 

på, at den forudbetalte forsikring, som i årsrapporten vil være optaget under aktiverne som en 

periodeafgrænsningspost, ikke fratrækkes skattemæssigt på det tidspunkt, hvor aktivet 

udgiftsføres regnskabsmæssigt, da forsikringen således vil blive fratrukket skattemæssigt to 

gange. Endvidere skal selskab B i sin værdiansættelse af selskab A tage højde for, at den 

aktiverede forudbetaling ikke har nogen skattemæssig værdi. 
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Ud over periodisering af de typiske driftsposter, skal der endvidere foretages periodisering af de 

skattemæssige afskrivninger. Ved opgørelse af delårsindkomster får de skattemæssige 

afskrivninger således indflydelse på det skattemæssige over- eller underskud samt på det 

efterfølgende indkomstårs afskrivningsgrundlag, hvilket i en salgssituation særligt skal holdes for 

øje af en eventuel køber. 

 

7.3 Skattemæssige afskrivninger i sambeskatning 

Som nævnt i afsnit 4.1.3 om ind- og udtræden af sambeskatning, kan der i tilfælde af 

koncernforbindelse i kun en del af indkomståret jf. SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. afskrives 

forholdsmæssigt, således at de maksimale afskrivninger foretages i forhold til, hvor stor en del 

indkomstperioden udgør af et kalenderår, jf. nedenstående eksempel. 

 

Eksempel 12 

Med udgangspunkt i eksempel 1 betyder ovenstående, at sælger i udarbejdelsen af indkomst-

opgørelsen således ikke skal tage særlige hensyn til, hvorvidt selskabet bliver solgt og eventuelt 

får forlænget indkomståret eller ej. Sælger foretager således afskrivninger som hidtil, dvs. i salgs-

situationen med 3/12. Var selskabet solgt pr. 30/9 2008 i stedet for 1/1 2008, skulle sælger således 

afskrive med 12/12 og altså ikke tage hensyn til købers forlængelse af indkomståret. Idet sælger 

ville forlænge indkomståret så det udløb 31/12 2008, ville denne således kunne afskrive med 3/12 

for perioden fra 1/10 2008 – 31/12 2008.  

 

Ovenstående har betydning for afskrivningsgrundlaget primo i indkomståret 2009. Hvis handlen var 

sket pr. 30. september 2008, ville den skattemæssige værdi og dermed afskrivningsgrundlaget 

ultimo indkomståret 2008 for sælger udgøre: 

 

Afskrivningsgrundlag primo kr. 100 

Årets afskrivning (25 % x (12/12)) kr. - 25 

Skattemæssig værdi ultimo kr.   75 

 

Da køber, som har regnskabsår 31/12, vælger at forlænge indkomståret med 3 måneder frem til 

31/12, ændres dennes afskrivningsgrundlag ultimo indkomståret 2008 således: 

 

Overtaget afskrivningsgrundlag kr. 75,00 

Årets afskrivning (25 % x (3/12)) kr.   4,69 

Skattemæssig værdi ultimo kr. 70,31 
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De samlede afskrivninger i indkomståret 2008 bliver herved kr. 25 + kr. 4,69, i alt kr. 29,69. 

 

Fordelen ved ovenstående afskrivningsregler er således, at en potentiel sælger ikke skal tage 

stilling til, hvorvidt denne kan afskrive som hidtil på sine aktiver – eller om der skal tages hensyn til 

en eventuel købers indkomstår og dermed dennes muligheder for skattemæssige afskrivninger. 

 

Af det oprindelige lovforslag L 121 fremgår af § 31, stk. 3, 2. pkt. fremgik, at ” Skattemæssige 

afskrivninger kan maksimalt foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af det 

pågældende selskabs indkomstår”. Formuleringen blev ændret med skatteministerens ændrings-

forslag nr. 5 til L 121, hvor ministeren argumenterede for en potentiel sælgers problemstilling i 

forbindelse med et eventuelt forestående salg, idet der som bestemmelsen var formuleret kunne 

”være tvivl om, i hvilket omfang dispositioner foretaget af den købende koncern efter det tidspunkt, 

hvor selskabet er overdraget, kan påvirke indkomstopgørelsen for den periode af indkomståret, 

hvor selskabet var en del af den sælgende koncern.”83 

 

Ovenstående klarlæggelse om periodiseringen af de skattemæssige afskrivninger ved en koncerns 

eventuelle salg af et datterselskab friholder dog ikke sælger fra sambeskatningsmæssig plan-

lægning af et forestående salg, idet flere skattemæssige dispositioner kan få betydning i henhold til 

skattemæssige over- og underskud. Der kan være fordele og ulemper forbundet med sælgers 

periodisering af de skattemæssige afskrivninger, idet denne kan vælge at regulere den skatte-

pligtige indkomst ved henholdsvis at udnytte de skattemæssige afskrivningsmuligheder – eller at 

undlade at afskrive fuldt ud. 

 

I det følgende analyseres to eksempler på en sælgende koncerns valg af skattemæssige af-

skrivninger i salgsåret, hvor det solgte selskab samtidigt udtræder af sambeskatningen med 

koncernens øvrige selskaber: 

 

 Fuld skattemæssig afskrivning 

 Ingen skattemæssig afskrivning 

 

  

                                                

83
 Jf. ændringsforslag nr. 5 til L 121 af 12. maj 2005. 
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Eksempel 13 

Der tages i eksemplet udgangspunkt i nedenstående koncern med følgende skattepligtige 

indkomster pr. 30. september 2007 ved fuld skattemæssig afskrivning i det påtænkt solgte 

Datterselskab 1 ApS (D1): 

      

    Skattepligtig 

    indkomst 

Datterselskab 1 ApS (D1)   -200 

Datterselskab 2 ApS (D2)   300 

Holdingselskab ApS (H)   -100 

    0 

      
 

D1 forudsættes at have et uudnyttet særunderskud på t.kr. 50 fra perioden inden koncernen blev 

sambeskattet. 

 

De skattepligtige indkomster i selskaberne D2 og H forudsættes uændret, uanset ændringerne i 

D1’s skattepligtige indkomst. D1’s skattemæssige afskrivningsgrundlag primo udgøres som i 

eksempel 1 af driftsmidler kr. 100, hvoraf der i salgsåret således maksimalt kan afskrives 12/12 af 

(25% af kr. 100), svarende til kr. 25. 

 

1) Fuld skattemæssig afskrivning 

Selskabets indkomstopgørelse forudsættes i eksemplet opgjort således: 

          

Resultat før skat       50 

Skattemæssige afskrivninger   -250 

Skattepligtig indkomst       -200 

          
 
     
Driftsmidlerne afskrives jf. AL § 5, stk. 3 med den maksimale afskrivningssats på 25 %, hvorved 

selskabets skattepligtige indkomst udgør kr. -200. Koncernens sambeskatningsindkomst udgør 

herefter kr. 0, hvorefter sambeskatningsgodtgørelsen kan opgøres således: 
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    Skattepligtig   Skat 

    indkomst   25% 

Datterselskab 1 ApS (D1)   -200   -50 

Datterselskab 2 ApS (D2)   300   75 

Holdingselskab ApS (H)   -100   -25 

    0   0 

          
 

Ved at foretage fuld skattemæssig afskrivning, hvoraf det afledte underskud som i eksemplet hér 

kan anvendes til modregning i den skattepligtige indkomst i D2, opstår der i D1 således en sam-

beskatningsgodtgørelse på kr. 50 for udnyttelsen af underskuddet. Sambeskatningsgodtgørelsen 

optages herefter som et tilgodehavende og forfalder til betaling i november i det efterfølgende 

kalenderår.  

 

Da koncernens sambeskatningsindkomst er kr. 0, er der umiddelbart ingen ikke-koncernforbundet 

likviditet forbundet med henholdsvis betaling og modtagelse af sambeskatningsgodtgørelserne når 

disse forfalder i november i det efterfølgende indkomstår, idet alle betalinger falder til koncern-

forbundne parter. Men idet selskabet påtænkes solgt indgår den tilgodehavende sambeskatnings-

godtgørelse således i handlen, hvorved køber kommer til at betale for et tilgodehavende hos 

sælgerkoncernen. Fordelen for sælger er, at denne udnytter underskuddet i koncernens 

sambeskatningsindkomst, således at der samlet ikke skal betales selskabsskat. Endvidere 

modtager sælger på salgstidspunktet likviditeten af godtgørelsen, mod til gengæld, i sin egenskab 

af administrationsselskab, at skulle svare denne tilbage til køber på tidspunktet for betaling af 

selskabsskatter og opnår på denne måde en kredit og dermed rentefordel i perioden. Ulempen for 

køber er omvendt, at denne skal svare likviditeten på salgstidspunktet mod at modtage en fordring 

som forfalder til senere betaling. Ydermere bærer køber en risiko for, hvorvidt tilgodehavendet 

kommer hjem eller ej. Skat har i denne forbindelse meddelt, at modregning af selskabsskat i 

eksisterende gæld ikke fritager for hæftelsesforpligtelsen over for skattemyndighederne84. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at parterne frit kan vælge at lade det sælgende administrations-

selskab H afregne sambeskatningsgodtgørelsen med D1 inden handlen effektueres. 

                                                

84
 Jf. SKM2008.955.SKAT, hvorefter parterne bør foretage fysisk overførsel af beløbet for at kunne 

dokumentere betalingen. 
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Da selskabet har underskud i året, kan det uudnyttede særunderskud på t.kr. 50 ikke benyttes i 

dette indkomstår og fremføres derfor. Særunderskuddet kan efter salget kun anvendes til 

modregning i overskud i det pågældende selskab efter SEL § 31, stk. 2, 6. pkt.  

 

2) Ingen skattemæssig afskrivning 

Selskabets indkomstopgørelse forudsættes i eksemplet opgjort således: 

 

          

Resultat før skat       50 

Skattemæssige afskrivninger   0 

Skattepligtig indkomst før modregning   50 

 - anvendt underskud fra tidligere år -50 

Skattepligtig indkomst       0 

          
 

Driftsmidlerne vælges ikke afskrevet, hvorved selskabets skattepligtige indkomst før modregning af 

det uudnyttede underskud på t.kr. 50 fra perioden før sambeskatning udgør kr. 50. Koncernen 

udnytter nu underskuddet, hvorved den skattepligtige indkomst til brug i sambeskatningen udgør 

kr. 0. Koncernens sambeskatningsindkomst udgør herefter kr. 200, hvorefter sambeskatnings-

godtgørelsen kan opgøres således: 

 

          

    Skattepligtig   Skat 

    indkomst   25% 

Datterselskab 1 ApS (D1)   0   0 

Datterselskab 2 ApS (D2)   300   75 

Holdingselskab ApS (H)   -100   -25 

    200   50 

          
 

Bortses fra udnyttelsen af underskuddet fra tidligere år ville der i D1 ved ikke at foretage skatte-

mæssig afskrivning således have opstået et skattemæssigt overskud på kr. 50, hvoraf den 

beregnede selskabsskat udgør kr. 13. Selskabsskatten skulle optages som gæld og forfalde til 

betaling til administrationsselskabet i november i det efterfølgende indkomstår. 
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Idet selskabet udnytter underskuddet fra tidligere år, er der nu ingen indkomst til beskatning, og 

koncernens samlede beregnede selskabsskat på kr. 50 forfalder til betaling i november 2008 og 

fordeles således efter SEL § 31, stk. 2: 

 

 

                      

            Skat af   Omfordelt     

    Skattepligtig       omfordeling   skattepligtig   Skat 

    indkomst   Omfordeling   25%   indkomst   25% 

Datterselskab 1 ApS (D1)   0   0   0   0   0 

Datterselskab 2 ApS (D2)   300   -100   -25   200   50 

Holdingselskab ApS (H)   -100   100   25   0   0 

    200   0   0   200   50 

                      
 

Sambeskatningsindkomsten på kr. 200 udgøres således af overskud på kr. 300 fra D2 samt 

underskud i H på kr. -100. Idet sambeskatningsindkomsten er positiv, fordeles underskuddet til det 

overskudsgivende selskab D2. Da dette selskab således udnytter H’s underskud, afsættes den 

skyldige sambeskatningsgodtgørelse til H. 

 

Fordelen for sælgerkoncernen er, at det uudnyttede underskud anvendes nu og at værdien af dette 

ikke skal drøftes med køberkoncernen. Køber kunne tænkes at tillægge et uudnyttet underskud en 

lavere værdi, idet denne i stedet ønskede at generere et så stort skattemæssigt underskud som 

muligt, som ville nedbringe køberkoncernens sambeskatningsindkomst. Idet sælgerkoncernen 

vælger ikke at foretage skattemæssige afskrivninger i salgsåret, er det højere afskrivningsgrundlag 

på aktiverne således større. Køber og sælger kan nu værdiansætte købers højere afskrivnings-

mulighed, idet køber kan anvende afskrivningerne allerede i sit første indkomstår efter købet. 

 

7.4 Sammenfatning 

Med udgangspunkt i SL § 4 - 6 periodiseres indtægter og udgifter efter den skattemæssige 

hovedregel om henholdsvis retserhvervelses- eller pligtpådragelsesprincippet, og det er således 

uden betydning, hvornår indtægter henholdsvis udgifter betales. 

 

Den skattemæssige periodisering adskiller sig fra den regnskabsmæssige, hvor der opereres med 

et væsentlighedsbegreb, således at der kun foretages regnskabsmæssig periodisering, såfremt det 

vurderes væsentligt for at skabe et retvisende billede af regnskabsårets resultat. 
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En undtagelse fra det almindelige skatteretlige periodiseringsprincip vedrører forudbetalte udgifter, 

idet disse kan fradrages fuldt ud i betalingsåret, såfremt de vedrører flere indkomstår og højst 12 

måneder. Forskellen på den regnskabsmæssige behandling af sådanne forudbetalte udgifter, som 

behandlet i kapitel 5, og den skattemæssige behandling er væsentlig at holde for øje i forbindelse 

med ind- og udtræden af sambeskatning, da et købende selskab skal være opmærksomt på, at en 

forudbetaling, som i årsrapporten er optaget som en periodeafgrænsningspost allerede kan være 

fradraget skattemæssigt. I årsregnskabsloven findes ikke en bestemmelse om fuldt fradrag for 

forudbetalinger, hvorfor regnskabsmæssig periodisering af udgifter, som vedrører perioden efter 

statusdagen vil bero på en konkret vurdering af periodiseringens væsentlighed for præsentationen 

af årets resultat. 

 

Skattemæssige afskrivninger i sambeskatning skal foretages forholdsmæssigt, således at de 

maksimale afskrivninger foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et 

kalenderår. Fordelen er således, at en potentiel sælger ikke skal tage stilling til, hvorvidt denne kan 

afskrive som hidtil på sine aktiver – eller om der skal tages hensyn til en eventuel købers indkomst-

år og dermed dennes muligheder for skattemæssige afskrivninger. De skattemæssige 

afskrivninger adskiller sig fra de regnskabsmæssige afskrivninger i kapitel 5, som baseres på et 

konkret skøn over aktivernes brugstid, modsat de skattemæssige afskrivninger, som er fastlagt i 

afskrivningsloven. 

 

Skattemæssige afskrivninger kan dog planlægges, da der kan være fordele og ulemper forbundet 

med sælgers periodisering af de skattemæssige afskrivninger, idet denne kan vælge at regulere 

den skattepligtige indkomst ved henholdsvis at udnytte de skattemæssige afskrivningsmuligheder 

– eller at undlade at afskrive fuldt ud.  

 

Såfremt en sælger vælger at afskrive 100% i salgsåret, kan denne under visse betingelser opnå en 

fordel i kredittiden, da sambeskatningsgodtgørelsen modtages at køber, før det sælger som 

tidligere administrationsselskab skulle have afregnet køber dette. Ved at undlade at afskrive 

skattemæssigt i et datterselskab i salgsåret, kan sælger under visse forudsætninger få mulighed 

for at udnytte eventuelle underskud fra tidligere år, således at disse ikke skal overdrages til køber, 

hvilket kan have betydning for selskabets værdiansættelse. 

  



74 

 

8. Periodisering i sambeskatning ved selskabshandler 

I forbindelse med handel med selskaber er det relevant for sambeskattede koncerner at planlægge 

strukturændringerne under hensyntagen til de sambeskatningsmæssige konsekvenser. I denne 

forbindelse kan periodiseringen have betydning for koncernens muligheder for udnyttelse af 

eventuelle skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår, da mulighederne kan tabes eller 

begrænses. I dette afsnit analyseres periodiseringens betydning for underskudsudnyttelse ved 

selskabshandler. 

 

Som anført i afhandlingens afgrænsning i kapitel 2.4, kan køb og salg af selskaber være præget af 

en kort tidshorisont, hvor der kan være kort fra ledelsens kontakt til en mulig sælger af et selskab til 

handlen er i hus. Selskabshandler i mindre koncerner gennemføres i flere tilfælde uden eller med 

meget begrænset brug af rådgivere som advokat og revisor, og det er her væsentligt, at ledelsen 

ikke begår fejl, som medfører tab af underskudsudnyttelsesmuligheder mv.  

 

8.1 Handelsdato 

Ved selskabshandler og anden overgang af formuegoder anses handlen for gennemført efter det 

almindelige skattemæssige retserhvervelsesprincip85 - altså når køber har erhvervet en endelig ret 

til selskabet, hvilket almindeligvis er ved aftalens indgåelse eller på tidspunktet, hvor aftalens 

nærmere betingelser er opfyldt. Det er således uden betydning, hvorvidt betalingen for overgangen 

falder på et andet tidspunkt end tidspunktet for aftalens vedtagelse. 

 

Retserhvervelsesprincippet – og det modsvarende pligtpådragelsesprincip for udgifters ved-

kommende, er med udgangspunkt i SL § 4 – 6 udviklet til en skatteretlig hovedregel gennem flere 

års praksis fra det tidligere kasseprincip.86 

 

8.2 Tidspunkt for etablering af koncernforbindelse 

Efter skatteretten anvendes retserhvervelsestidspunktet87 efter praksis som udgangspunkt for at 

afgøre, hvornår overgangen af retskrav eller en retlig forpligtelse overgår mellem parterne i en 

given transaktion.  

 

                                                

85
 Jf. UfR 1981, 968 

86
 Jeppesen, Inge Langhave, (2005), Skatteretlig periodisering, København, s. 106. 

87
 Jf. Ligningsvejledningen 2009, E.A.3. 



75 

 

Ved en selskabshandel er tidspunktet for overgangen af selskabet, i lighed med overgang af andre 

formuegoder, således som udgangspunkt retserhvervelsestidspunktet, hvorved tidspunktet for 

aftalens indgåelse er ”afgørende for beskatningstidspunktet, fordi ejendomsretten overgår til 

køberen ved aftalen, selvom tidspunktet for opfyldelsen af handlen først indtræder på et senere 

tidspunkt.”88 

 

Ved etablering af koncernforbindelse efter sambeskatningsreglerne, følger tidspunktet imidlertid 

det regnskabsretlige koncernprincip, da koncernetableringen anses for gennemført på 

konsolideringstidspunktet, hvor den bestemmende indflydelse overgår89. Konsoliderings-

tidspunktet, også kaldet overtagelsestidspunktet og erhvervelsestidspunktet, reguleres i ÅRL § 122 

efter IFRS 3, Appendix A, og forstås som ”det tidspunkt, hvor den reelle kontrol over den overtagne 

virksomheds nettoaktiver og drift ubetinget overføres til den overtagende virksomhed”.90 

 

Denne fravigelse fra de almindelige skattemæssige principper skyldes, at der ifølge skatte-

ministeren måtte tages visse administrative hensyn, hvilket bl.a. resulterede i, at ”det regnskabs-

mæssige konsolideringstidspunkt – og ikke aftaletidspunktet – anvendes ved afgørelsen af, 

hvornår et koncernforhold er etableret.”91 

 

Skatterådet har ved bindende svar endvidere bekræftet, at konsolideringstidspunktet afgør tids-

punktet for koncernetableringen92, og henviser til svaret i ovennævnte bilag 74 til lovforslag nr. 121 

samt til bilag 35, hvor skatteministeren til et spørgsmål om retserhvervelsestidspunktet svarede, at 

”tidspunktet for ophøret af koncernforbindelsen efter § 31 C følger konsolideringsreglerne for 

koncernregnskabet og kan – som det anføres – ligge på et senere tidspunkt end retserhvervelses-

tidspunktet”. 

 

I sagen SKM2007.558 spurgte spørgeren om et bindende svar på, hvorvidt en indgået aktie-

overdragelsesaftale i maj/juni 2007, med overdragelsesdato den 1. januar 2008 ville medføre, at 

sambeskatningen mellem moderselskabet og det handlede selskab ville afbrydes. 

 

                                                

88
 Jf. Ligningsvejledningen 2009-1, E.A.3.1.1. 

89
 Guldmand, Vinther og Werlauff (2008), Sambeskatning 2008/09, s. 55. 

90
 Steffensen, Henrik mfl. (2005), Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven, s. 894. 

91
 Jf. L 121, bilag 74 

92
 SKM2007.558.SR 
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Af udkast til aktieoverdragelsesaftalen fremgik om overtagelsesdatoen: ”1. januar 2008 pr. hvilken 

dato den til anparterne knyttede stemmeret overgår til køber. Indtil overtagelsesdagen tilkommer 

de til anparterne knyttede selskabsretlige, økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser – her-

under stemmerettighederne - sælger." 

 

Det kan således ikke bestrides, at aftalen ville blive indgået før overtagelsesdagen, og at køber 

først pr. 1. januar 2008 ville overtage det formelle ejerskab af selskabet, herunder stemmerettig-

hederne. Spørgeren anførte, at indgåelsen af aftalen ikke på tidspunktet for aftaleindgåelsen ville 

bevirke en overdragelse af beføjelserne i datterselskabet og at sælgeren indtil 1. januar 2008 

skulle anses som moderselskab efter SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1. 

 

Skat bekræftede med henvisning til ovenstående bilag 35 og 74 til lovforslag nr. L 121, at 

indgåelse af aktieoverdragelsesaftalen ikke vil afbryde sambeskatningen på tidspunktet for aftalens 

indgåelse. 

 

8.3 Sambeskatningsreglerne om selskabshandler 

En selskabshandel er et udtryk for en ændring i ejerforholdet, og ved ændring i ejerforholdet med 

bestemmende indflydelse, vil der jf. SEL § 31, stk. 3 ske en afbrydelse af den hidtidige koncern-

forbindelse og samtidigt etableres en ny koncernforbindelse med den nye ejerkoncern med 

bestemmende indflydelse. 

 

Når koncernforbindelsen afbrydes, fremgår det af SEL § 31, stk. 3, 3. pkt. at der skal foretages en 

indkomstopgørelse for delperioden frem til koncernforbindelsens afbrydelse. Af de specielle 

bemærkninger i L121 til SEL § 31, stk. 3 fremgår, at ”begrundelsen for at medregne indkomst i 

selskaber, hvor koncernforbindelsen ikke har bestået hele indkomståret er, at det i modsat fald vil 

være muligt at undgå medregning af et helt års indkomst i et (udenlandsk) selskab, hvis koncern-

forbindelsen afbrydes kort før indkomstårets udløb – eksempelvis gennem et salg af aktier.” 

 

8.4 Underskudsudnyttelse efter selskabshandel 

Af kapitel 4.1.2 fremgår rækkefølgen for underskudsanvendelsen efter SEL § 31, stk. 2. Efter et 

selskabs eller en koncerns opkøb af et datterselskab, kan alene datterselskabets underskud 

opstået i perioden fra koncernetableringen anvendes i koncernens sambeskatning. Forholdet 

burde ikke give anledning til problemer, idet køber blot skal være opmærksom på, at kun 

underskud i datterselskabet, opstået efter koncernforbindelsens etablering, kan anvendes i sam-

beskatningen. 
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Køber skal endvidere være opmærksom på mulighederne for anvendelse af det købte selskabs 

eventuelle egne underskud fra tidligere år, eftersom der efter Ligningslovens § 15, stk. 7 – 12 sker 

begrænsninger i selskabets muligheder for at udnytte underskud fra perioden før et ejerskifte. LL § 

15, stk. 7 – 12 begrænser selskabers underskudsfremførsel i de tilfælde, hvor mere end 50% af 

selskabskapitalen skifter ejer i løbet af et indkomstår, hvorefter ”underskuddet ikke kan nedbringe 

den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, jf. stk. 

8, med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe93”. Netto 

positiv finansiel indkomst og indtægter fra udlejning af driftsmidlerne kan således ikke modregnes i 

de fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstår. 

 

Såfremt en koncern køber et selskab med fremførselsberettigede underskud, og ønsker at tilføre 

det tilkøbte selskabet aktivitet og herved udnytte de fremførselsberettigede underskud, skal køber 

således holde ovenstående for øje. 

 

Tidspunkt for etablering eller ændring af koncernforbindelse 

Interessant er det imidlertid, hvorledes en koncerns køb af et selskab har betydning i sam-

beskatningsmæssig henseende. Selskaber skal sambeskattes efter etablering af koncern-

forbindelsen, jf. SEL § 31, stk. 1, men hvilken betydning har det, at koncernforbindelsen efter 

sambeskatningsreglerne anses for etableret på konsolideringstidspunktet? Kan der være risiko for, 

at køber og sælger i et vist omfang vælger handelsdato med henblik på at udnyttelse af eventuelle 

underskud? 

 

Datoen for etablering af koncernforbindelse kan illustreres ved følgende eksempel: 

 

Eksempel 14 

Ledelsen i selskab A er interesseret i at købe selskab B som et led i en ekspansion. Ejeren af 

selskab B ønsker at sælge, da selskabet kort inden indeværende indkomstår mistede ene-

forhandlingen af et ellers meget profitabelt produkt. Selskabet har som følge heraf haft beskedne 

indtægter på ca. 10 % af foregående år og har ikke kunnet nå at tilpasse omkostningsniveauet til 

den reducerede aktivitet. I indeværende år forventes et betydeligt skattemæssigt underskud. 

 

                                                

93
 Jf. LL § 15, stk. 7. 
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Hovedaktiviteten i begge selskaber er detailhandel, og de har ingen indtægter fra udlejning af 

afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, ligesom de ikke har positive nettokapitalindtægter94, 

hvorfor underskudsbegrænsningsreglerne i LL § 15, stk. 7 – 12 ikke har betydning. Underskud fra 

tidligere indkomstår i selskab B kan således udnyttes af selskabet til modregning i den 

skattepligtige indkomst i de følgende år, uanset, at mere end 50% af selskabskapitalen skifter ejer i 

indkomståret. Begge selskabers indkomstår følger kalenderåret. 

 

Selskab A har agentur på forhandling af et produkt, som i væsentligt omfang er identisk med 

produktet, som selskab B har mistet eneforhandlingen af. Ledelsen i selskab A ser derfor gode 

muligheder i at udnytte selskab B’s forretningsgrundlag. 

 

Selskaberne indleder forhandling og bliver i september måned enige om, at Selskab A køber 

Selskab B. Ledelsen i selskab A er interesseret i at udnytte det ikke uvæsentlige underskud i B for 

perioden fra 1. januar til købstidspunktet i september, og parterne aftaler derfor at handlen sker pr. 

1. januar, pr. hvilken dato handelsdokumenterne tilbagedateres. 

 

Ovenstående eksempel er i strid med det almindelige retserhvervelsesprincip. Sælger har således 

reelt haft bestemmende indflydelse i selskabet op til handelstidspunktet i september måned. 

Endvidere strider en sådan tilbagedatering med årsregnskabsloven og IFRS 3, da der inde for 

dennes rammer ikke kan ske overtagelse med tilbagevirkende kraft95, hvorfor fremgangsmåden 

således ikke er tilladt. 

 

Imidlertid skal en sådan overtagelse ikke registreres hos de offentlige myndigheder, og det kan 

derfor være svært at kontrollere, hvorvidt overtagelsen er sket med tilbagevirkende kraft. En 

indikation kunne imidlertid være, at handelssummen først er overført længe efter det aftalte 

overtagelsestidspunkt, men er selskabet handlet via gældsbreve, som er dateret på samme 

tidspunkt som handelsdokumenterne, vanskeliggøres kontrollen yderligere. 

 

Efter SEL § 31 B, stk. 1, 5. pkt., fastsætter Skatterådet hvilke oplysninger af betydning for 

skatteansættelsen eller skatteberegningen sambeskatningsselvangivelsen skal indeholde og hvilke 

oplysninger, der skal fremlægges på anmodning. I medfør herfor, har Skatterådet udstedt sam-

                                                

94
 Opgjort efter LL § 15, stk. 8 

95
 Steffensen, Henrik mfl. (2005), Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven, s. 894. 
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beskatningsbekendtgørelsen96. Efter SEL § 31, stk. 4, 3. pkt. skal der udpeges et nyt 

administrationsselskab, hvis et andet selskab bliver øverste danske moderselskab. Efter sam-

beskatningsbekendtgørelsens § 4 fremgår herefter, at det nye administrationsselskab skal indgive 

meddelelse om udpegningen og datoen for dets indtræden når der udpeges nyt administrations-

selskab. I bekendtgørelsens § 2, stk. 4 bestemmes, at disse meddelelser skal indgives hurtigst 

muligt efter udpegningen. Men hvornår er hurtigst muligt? 

 

Skat har på nuværende tidspunkt imidlertid endnu ikke offentliggjort en præciseret angivelse af, 

hvornår indgivelse af oplysninger om administrationsselskabets indtræden anses som indgivet 

”hurtigst muligt”.  

 

Efter sambeskatningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 skal der for hvert indkomstår afgives en 

redegørelse for koncernen – herunder, hvilke selskaber der henholdsvis indgår og ikke indgår i 

sambeskatningen. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 3 skal oplysningerne indgives senest i 

forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse, hvilket kan være længe efter handelen. 

 

Det synes således, at parterne ved den givne selskabshandel i en vis udstrækning har mulighed 

for ved svigagtigt at omgå reglerne og forskyde den skattemæssige overtagelsesdato og 

registreringen af sambeskatningens indtræden, idet Skat reelt først har mulighed for at udføre 

kontrol, når koncernen har indgivet selvangivelsen. 

 

Såfremt ledelserne i eksemplets selskaber vælger at tilbagedatere handelsdatoen til den 1. januar 

for at køber kan anvende det skattemæssige underskud og derved selvangiver svigagtige oplys-

ninger, kan de pågældende risikere at ifalde straf. 

 

8.5 Sammenfatning 

Det er relevant for sambeskattede koncerner at planlægge selskabshandler under hensyntagen til 

de sambeskatningsmæssige konsekvenser, da fejldisponeringer kan medføre at mulighederne for 

underskudsudnyttelse kan tabes eller begrænses. 

 

I sambeskatningens koncernbegreb er det væsentligt at holde for øje, at skatterettens normale 

retserhvervelsesprincip ikke længere er gældende, idet det regnskabsmæssige konsolideringstids-

punkt nu er afgørende for ind- og udtrædelsestidspunktet af sambeskatning. 

                                                

96
 Bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006 
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Parterne i en selskabshandel kan i en vis udstrækning aftale tidspunkt for handlen, og det kan pga. 

manglende krav til registrering hos de offentlige myndigheder være svært at kontrollere, hvorvidt 

parternes aftale handelsdato kan være fejlagtig. 

 

Efter årsregnskabsloven og IFRS kan overtagelsestidspunktet ikke ske med tilbagevirkende kraft. 

Da det kan være svært at kontrollere, hvorvidt dette er overholdt, er der en risiko for, at parterne i 

en handel kan vælge at tilbagedatere handelsdatoen for at lade køber anvende sælgers underskud 

for det pågældende indkomstår. 

 

Efter sambeskatningsbekendtgørelsen skal meddelelsen om udpegning af nyt administrations-

selskab indgives hurtigst muligt efter udpegningen. Skat har på nuværende tidspunkt imidlertid 

endnu ikke offentliggjort en præciseret angivelse af, hvornår indgivelse af oplysninger om 

administrationsselskabets indtræden anses som indgivet ”hurtigst muligt”, og det synes derved, at 

Skat reelt først har mulighed for at udføre kontrol, når koncernen har indgivet selvangivelsen. 
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9. Konklusion 

Danmark har fået et sæt af sambeskatningsregler, som af flere betegnes som verdens mest 

komplekse97 og som stiller store krav til ledelser, bogholderier og revisorer. Indførelsen af 

obligatorisk national sambeskatning har medført, at der skal udarbejdes delperiodeopgørelser af 

den skattepligtige indkomst i de tilfælde, hvor der ikke har været koncernforbindelse hele året. 

 

Sambeskatningsreglerne var tidligere baseret på frivillighed, hvor koncerner frit kunne vælge, 

hvorvidt der skulle ske sambeskatning eller ej. De væsentligste betingelser var, at moderselskabet 

skulle eje det eller de underliggende datterselskaber med 100% og at ejerskabet bestod hele 

indkomståret. Ét af kritikpunkterne ved de dagældende regler var, at de var spredt over flere love 

og således gjorde det administrativt vanskeligt for selskaberne at skabe overblik, hvorfor 

skatteministeren ønskede ét regelsæt indført, som skulle være fleksibelt og administrativt 

hensigtsmæssigt. 

 

Til supplering af det nye regelsæt udstedte skatterådet sambeskatningsbekendtgørelsen til 

afløsning af det tidligere sambeskatningscirkulære til at fastsætte, hvorledes der skal gås frem ved 

ind- og udtræden af sambeskatning og som således angiver skattemyndighedernes nærmere 

vilkår og betingelser. 

 

Med indførelsen af de væsentligt ændrede sambeskatningsregler i 2005 skete et opgør med 

frivillighedsprincippet og kravet om ejerskab i hele indkomståret, og de nye regler blev i høj grad 

baseret på det regnskabsmæssige koncernbegreb. Den obligatoriske nationale sambeskatning 

medførte som nævnt, at der skal udarbejdes delperiodeopgørelser af den skattepligtige indkomst i 

de tilfælde, hvor der ikke har været koncernforbindelse hele året. Et selskab, som handles flere 

gange i løbet af et indkomstår, kan derfor være nødsaget til at udarbejde flere delperiode-

opgørelser i året. 

 

Efter årsregnskabsloven udgør regnskabsåret 12 måneder, som ikke nødvendigvis skal følge 

kalenderåret, hvorfor året kan starte på en hvilken som helst dato. Regnskabsåret kan i 

stiftelsesåret forlænges til 18 måneder, og herefter er det kun muligt at forlænge et regnskabsår til 

op til 18 måneder, såfremt dette skyldes etablering af koncernforhold eller deltagelse i fælles 

ledelse over en anden virksomhed, eller ved fusion. 

 

                                                
97

 F.eks. Guldmand, Vinther og Werlauff (2008), Sambeskatning 2008/09, 3. udgave, s. 3. 
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Regnskabsår kan hverken dubleres eller overspringes uden at komme i konflikt med årsregnskabs-

lovens bestemmelser om at moder- og datterselskaber skal sikre at have samme regnskabsår, og 

at et efterfølgende regnskabsår begynder dagen efter foregående regnskabsårs balancedato.  

 

Indkomståret er som udgangspunkt kalenderåret, men der er mulighed for at vælge et andet 

indkomstår end kalenderåret, hvilket medfører henholdsvis bagudforskudte og fremadforskudte 

indkomstår. Fordelen ved forskudte indkomstår er, at selskabets ledelse kan vælge at lade års-

afslutningen falde på et tidspunkt, hvor selskabet har bedre ressourcer end umiddelbart efter 

kalenderårets udløb. For bagudforskudte indkomstår gælder endvidere, at disse selskaber har 

mulighed for at udskyde betalingen af selskabsskatten i op til 19 måneder, regnet fra indkomst-

årets udløb. 

 

Under de tidligere sambeskatningsregler var det et krav, at de sambeskattede selskaber havde 

samme regnskabsår, hvilket ikke længere er tilfældet. For at undgå at afslutte bogholderiet både 

ved regnskabsårets afslutning og igen ved indkomstårets afslutning kan danske selskaber dog 

med fordel lade regnskabsåret og indkomståret være sammenfaldende. 

 

Efter de nuværende regler gælder dog, at sambeskattede selskaber skal have samme indkomstår, 

hvilket medfører, at der ved indtræden i sambeskatning kan være behov for at omlægge 

datterselskabets indkomstår, med mindre det kan begrundes i administrative hensyn at lade 

administrationsselskabet omlægge indkomstår. 

  

Delperiodeopgørelser medfører, at der skal ske periodisering efter de almindelige skattemæssige 

periodiseringsprincipper, idet det skal sikres, at de skattemæssige værdier og periodiseringsprin-

cipper, der anvendes ved indkomstopgørelsen på dette tidspunkt, også skal anvendes ved 

indkomstopgørelsen for den resterende del af indkomståret. 

 

Korrekt periodisering samt opgørelse af skattemæssige afskrivninger er væsentlige forhold ved 

delperiodeopgørelser, da de har betydning for eventuelle underskud og mulighederne for at 

udnytte disse af en købende eller sælgende koncern. 

 

Periodisering efter årsregnskabsloven foretages, såfremt dette bidrager til at give et retvisende 

billede af aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Såfremt periodisering vurderes 

uvæsentlig, kan denne undlades, såfremt dette ikke forrykker det retvisende billede. 
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Hvor de skattemæssige afskrivninger er fastlagt i afskrivningsloven, baseres de regnskabs-

mæssige afskrivninger på årsregnskabslovens bestemmelser om at aktiverne skal afskrives over 

deres forventede brugstid, som derved baseret på en skønnet levetid. 

 

Selv mindre fejl i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i et datterselskab kan medføre, at der i 

den givne koncern skal ske omfordeling af skatteværdierne af udnyttede underskud, hvilket igen 

kan medføre en betydelig arbejdsbyrde. Såfremt en fejl opdages efter et datterselskab er frasolgt, 

kan dette medføre, at køber og sælger skal afregne den eventuelle skattemæssige effekt mellem 

hinanden.  

 

Ved etablering af koncernforbindelse efter sambeskatningsreglerne, følger tidspunktet det 

regnskabsretlige koncernprincip, da koncernetableringen anses for gennemført på konsoliderings-

tidspunktet, hvor den bestemmende indflydelse overgår. Konsolideringstidspunktets fravigelse fra 

de almindelige skattemæssige principper om retserhvervelse og pligtpådragelse skyldes, at der 

ved implementeringen af de ændrede regler i 2005 måtte tages visse administrative hensyn. 

 

Ved en selskabshandel mellem to koncerner sker der som udgangspunkt et skift af 

administrationsselskab, hvis den nye ejer opnår bestemmende indflydelse over de handlede 

selskab. Efter sambeskatningsbekendtgørelsen skal det nye administrationsselskab indgive 

meddelelse om udpegningen og datoen for dets indtræden hurtigst muligt efter udpegningen. 

 

Skat har på nuværende tidspunkt imidlertid endnu ikke offentliggjort en præciseret angivelse af, 

hvornår indgivelse af oplysninger om administrationsselskabets indtræden anses som indgivet 

”hurtigst muligt”. Som følge af begrænsede registrerings- og kontrolmuligheder synes der at være 

risiko for, at parterne ved selskabshandler i en vis udstrækning, ved at omgå reglerne, kan 

forskyde den skattemæssige overtagelsesdato, således at eventuelle underskud kan anvendes af 

den købende koncern. 
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10. Forkortelser 

 

APSL Anpartsselskabsloven 

ASL Aktieselskabsloven 

FUL Fusionsskatteloven 

KGL Kursgevinstloven 

KKSL Konkursskatteloven 

KSL Kildeskatteloven 

KULBR Kulbrinteskatteloven 

LL Ligningsloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

SSL Skattekontrolloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 
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