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Executive summary:

The title of this thesis is "National and international joint taxation".

The thesis is examining:

• The regulation regarding of national and international joint taxation

• Consequences of entering national and international joint taxation

• Advantages and disadvantages of joint taxation

• How to value advantages and disadvantages?

When national joint taxation became mandatory in 2005, the regulation concerning internation-

al joint taxation changed too. It is still voluntary for a parent company to decide, whether to

include a foreign subsidiary or not into Danish joint taxation. The major change is that, if the

parent company chooses to include a foreign subsidiary into joint taxation, it will have to in-

clude all foreign subsidiaries for a compulsory penad at 10 years.

With the tendency of a more globalized world, the decision of whether to enter into an interna-

tional joint taxation or not have become more complex, and should require a strategy of entry

and exit into joint taxation in order to asses and validate the expected advantages and disadvan-

tages of a potential joint taxation of the group.

This thesis includes a demonstration of how taxable income and losses are distributed and used

in a group with national joint taxation and international joint taxation. The thesis also includes a

model for tax planning in regards to international joint taxation and a matrix. The thesis analyz-

es advantages and disadvantages of joint taxation as well as how a joint taxation is adminis-

tered.

The conclusion of the thesis is;

• The national Danish joint taxation offers a group the possibility to deduct losses in a

subsidiary in the income statement of the group.



• In order to gain advantage from an international joint taxation, it is important that the

losses from the foreign subsidiaries occur at the beginning of the ten year compulsory

budget period. It is only interesting if there are losses in the foreign subsidiaries. Other-

wise, at best the effect of international joint taxation will be neutral, at worst it will in-

crease the groups payable taxes.

• The national tax rate in the country of the foreign subsidiary should not be much lower

than the Danish tax rate.

• The group must lay a strategy regarding future acquisitions of subsidiaries. The model

in the thesis includes one subsidiary and the theoretically expected performance of this.

It is obvious that the more subsidiaries that are included in the model for the group, the

more complex and difficult the process becomes.
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1. Problemformulering

1.1 Indledning

I Danmark blev der i 2005 indført obligatorisk national sambeskatning. I samme forbindelse

blev indført regler om, at koncerner kunne tilvælge international sambeskatning. Som noget nyt

skulle samtlige koncernforbundne selskaber inddrages i beskatningen, såfremt den internatio-

nale sambeskatning blev valgt. Tidligere var det muligt at udvælge enkelte selskaber til sambe-

skatning. Disse nye regler forventes at kunne medføre en væsentligt større kompleksitet end

tidligere.

Dette har medført, at det ikke er nok kun belyse et enkelt selskab isoleret set rent skattemæssigt,

såfremt dette indgår i en dansk koncernforbindelse, og selskabet måtte have udenlandske dat-

terselskaber. Det er i så fald nødvendigt at tage stilling til eventuel international sambeskat-

ning.

Den internationale sambeskatning er gjort til en forlængelse af den nationale sambeskatning

således, at vælges der international sambeskatning for en koncern, skal alle de udenlandske

koncernforbundne selskaber medtages i sambeskatningsindkomsten. Valg af international sam-

beskatning sker med en bindingsperiode på 10 år, hvor koncernen bliver omfattet af den inter-

nationale sambeskatning.

Dette bindingskrav stiller store krav til organiseringen og planlægningen af koncernens skatte-

struktur, idet valget nødvendigvis må inddrage langsigtede økonomiske betragtninger og for-

ventninger til alle koncernens udenlandske datterselskaber.

Den nationale sambeskatning er obligatorisk, men virksomhederne stilles over for et valg, når

et udenlandsk datterselskab inddrages i betragtningerne. Valget er, hvorvidt der skal være in-

ternational sambeskatning eller ej.
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Den typiske baggrund for valg af international sambeskatning vil være en forventning om, at

der kan ske en skattebesparelse eller skatteudskydelse, men årsagen kunne også være mere

langstrakte planlægninger trods det, at det kan koste virksomheden en skattebetaling her og nu.

At skulle betale skat kan umiddelbart anses som værende "et positivt problem" idet, der kan

tages udgangspunkt i, at det hidrører fra et Økonomisk positivt resultat og deraf en positiv skat-

tepligtig indkomst. Men når selskaberne "puljes" sammen i en bunden langsigtet periode, er

det nødvendigt at gennemgå de fremtidige forventninger til samtlige af koncernens forbundne

selskaber samt forretningsområder, nationalt såvel som internationalt. Denne ekstra og valgfrie

dimension har således Øget kompleksiteten omkring skatteplanlægningen.

Bortset fra valg af beskatningsformen er det ligeledes relevant at iagttage, hvorledes virksom-

hederne mest optimalt foretager udlodning selskaberne imellem.

I den kommende afhandling vil vi gennemgå reglerne omkring national såvel som international

sambeskatning. Efterfølgende vil problemstillingerne omkring valg eller fravalg af internatio-

nal sambeskatning for en koncern med danske og udenlandske datterselskaber blive belyst,

samt hvilke problemstillinger ledelsen bør inddrage i relation til skatteplanlægningen ved even-

tuel valg af international sambeskatning. Herunder vil det ligeledes blive behandlet, hvorledes

virksomhedernes muligheder er for at foretage udlodning mellem datter- og moderselskab.

1.2 Problemformulering

Med udgangspunkt i indledningen vil vi i denne afhandling foretage en analyse, der skal afkla-

re,

hvorledes en dansk koncern kan agere i relation til den obligatoriske nationale sambeskatning,

der knytter sig til de danske koncernforbundne selskaber, samt hvilke overvejelser koncernle-

delsen bør gøre sig i relation til sambeskatningen, såfremt der i koncernregi indgår udenlandske

datterselskaber.

Herudover vil vi vurdere, hvorledes reglerne omkring international sambeskatning kan forven-

tes at påvirke skatteplanlægningen i en dansk koncern med udenlandske datterselskaber. Vi vil
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søge at give opgavebrugeren et praktisk anvendeligt sæt regneregler til brug for skatteplanlæg-

ning samt optimering af koncernens skat ved indgåelse i international sambeskatning

Udgangspunktet er at give en teoretisk gennemgang med praktiske eksempler af den obligatori-

ske danske sambeskatning samt den valgfrie inte rnationale sambeskatning til brug for koncer-

nens beslutningstagere samt rådgivere.

Vores afhandling vil således fokusere på at undersøge nedenstående problemstillinger:

Hvilke sambeskatningsmæssige konsekvenser har koncernforbindelser for danske selskaber,

samt hvilke konsekvenser er der ved ændringer i koncernstrukturen, herunder ved indgåelse

af international sambeskatning samt hvordan kan ledelsen optimere skatten i relation til den

internationale sambeskatning og hvilke forhold, der bør inddrages ved optimering samt fast-

læggelse af værdien af en sparet skat.

Problemstillingen kan nedbrydes i følgende underliggende problemstillinger:

• Hvad er konsekvenserne ved indgåelse herunder ophør af koncernforbindelse

• Hvordan opgøres koncernens skattepligtige indkomst

• Hvilke overvejelser danner grundlag for valg af international sambeskatning

• Hvordan opgøres og optimeres den internationale sambeskattede koncerns indkomst

• Hvorledes kan virksomheden opgØre værdien af en eventuelt sparet skat

1.3 Problemafgrænsning

For at beslutningstager kan foretage den for koncernen bedste planlægning, vil vores afhandling

tage udgangspunkt i en gennemgang af almen teori og praksis omkring sambeskatning.

Derefter kobles en fiktiv koncern på som en praktisk del af den teoretiske gennemgang.

Afhandlingen vil ikke omhandle aspekter omkring omstruktureringer, herunder spaltninger og

fusioner, idet vi har vurderet, at områdets kompleksitet ikke vil kunne indeholdes i rammerne
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for afhandlingen. Ligeledes vil der ikke blive foretaget særlig behandling af reglerne om sam-

beskatning med faste driftssteder og fast ejendom.

Af afgrænsningsmæssige hensyn vil afhandlingen været baseret på, at det udelukkende er aktie-

selskaber samt anpartsselskaber der omhandles.

Afhandlingen vil beskæftige sig med aktie- og anpartsselskaber. Interessentskaber, partnerska-

ber, foreninger og andre juridiske enheder, der kan være omfattet af sambeskatningen vil ikke

blive behandlet i denne afhandling. Aktie- og anpartsselskaber vil som udgangspunkt blive be-

handlet under et som selskaber idet, de i skattemæssige henseende sidestilles, til trods for der

kan være selskabsretlige forskelle. Disse forskelle vil vi kun komme ind på undervejs, hvis det

bliver relevant.

Vi afgrænser os til at anvende selskabsskatteloven nr. 1037 af 2007, gældende november 2008,

hvorfor afhandlingen ikke vil blive rettet ind efter eventuelle lovændringer, der sker i afhand-

lingsperioden.

Vi afgrænser os til at behandle reglerne om CFC-beskatning og transferpricing på et overordnet

plan, da det er vores vurdering, at disse emner vil kunne rummes i en afhandling for sig,

1.4 Metodevalg

Afhandlingen vil som udgangspunkt være meget deskriptiv, idet vi foretager en del gennem-

gang og beskrivelse af gældende regler. Dertil vil vi anlægge en analyserende synsvinkel med

anvendelse af praktiske eksempler, hvor dette vurderes relevant og støtter forståelsen af det

analyserede.

Under analyserne søges svar på de problemstillinger, der blev anført i problemformuleringen.
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1.5 Målgruppe

Den primære målgruppe er vejleder og censor, da denne afhandling er udarbejdet som afslut-

ning på cand.merc.aud.-studiet på CBS.

Sekundær målgruppe er virksomheders beslutningstagere, da det er vores ambition, at de skal

kunne få udbytte af afhandlingen og gerne skulle kunne anvende afhandlingen som et værktøj

med retningslinjer for, hvilke overvejelser de bør gøre sig forud for beslutning om, hvorvidt de

skal indtræde i international sambeskatning eller ej.

Under den sekundære målgruppe kommer endvidere andre studerende på CBS samt andre med

interesse i sambeskatning.
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2. Indgåelse af koncernforbindelse

I dette kapitel vil vi redegøre for, hvo rnår der i sambeskatningsmæssig henseende opstår kon-

cernforbindelse mellem moder og datterselskab, der medfører obligatorisk national sambeskat-

ning.

Vi vil tage udgangspunkt i selskabsskattelovens (SEL) bestemmelser og supplere med afgørel-

ser og visuelle eksempler for at belyse og underbygge vores fremlæggelse.

National sambeskatning er obligatorisk mellem koncernforbundne selskaber. Selskaber er kon-

cernforbundne, når der eksisterer et moder-/datterselskabsforhold. Af SEL § 31 C fremgår det,

at et moderselskab sammen med et datterselskab er en konce rn, såfremt en af følgende betingel-

ser er opfyldt:

1) hvis moderselskabet besidder flertallet af stemmerettighederne i datterselskabet (flertal

af stemmerettigheder)

2) hvis moderselskabet er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et fle rtal

af medlemmerne i datterselskabets øverste ledelse (udnævne/afsætte medlemmer i dat-

terselskabet)

3) hvis moderselskabet er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indfly-

delse over datterselskabets driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter

eller aftale med datterselskabet (bestemmende indflydelse på grundlag af vedtægter eller

aftale med datterselskab)

4) hvis moderselskabet er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre selskabsdel-

tagere råder over flertallet af stemmerettighederne i datterselskabet (råder over fle rtal af

stemmerettigheder ved aftale med andre)

5) hvis moderselskabet besidder kapitalandele i datterselskabet og udøver en bestemmende

indflydelse over datterselskabets driftsmæssige og finansielle ledelse (besidder kapital-

andele og udøver bestemmende indflydelse)
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Dansk
koncernselskab

Udenlandsk
moderselskab

Obligatorisk
national sambeskatning

Dansk mellem- Udenlandsk
holdingselskab koncernselskab

Dansk Dansk Dansk fast ejendom!
koncernselskab koncernselskab dansk fast driftssted

Dansk
koncernselskab

Uden andsk Udenlandsk
fast dri ftssted fast ejendom

Udenlandsk
koncernselskab

Udenlandsk
koncernselskab

Illustreret omfatter den danske obligatoriske nationale sambeskatning alle selskabe rne inden for

den stiplede linje.

Kilde: SR SKAT, SR.2005.0144, De nye sambeskatningsregler

Bestemmelsen af koncernforbindelse efter SEL § 31 C er hentet fra årsregnskabslovens fast-

læggelse af koncernforbindelse, som ligeledes fremgår af aktieselskabsloven og anpartssel-

skabsloven. Ligningsmyndighederne skal dog ikke følge det regnskabsmæssige koncernbegreb,

hvis de vurderer en sag anderledes og dermed kommer til en anden konklusion end eksempelvis

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ville være kommet til efter årsregnskabslovens bestemmelser'.

Det betyder, at ligningsmyndighederne i skattemæssig henseende kan afvige fra det regnskabs-

mæssige koncernbegreb, hvis der er væsentlige forhold og argumenter i den enkelte sag, der

tilsigter dette.

Hvis der er tale om et børsnoteret selskab, der skal anvende de inte rnationale regnskabsstandar-

der, eller et selskab, der vælger at aflægge regnskab efter internationale regnskabsstandarder, så

kan der opstå den uheldige situation, at selskabet indgår i to koncerner på samme tid

Sambeskatning 2007/08 s. 20, Guldmand — Vinther - Werlauff
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Koncerndefinitionen efter IAS ligner til forveksling koncerndefinitionen efter selskabsskattelo-

ven. Ifølge IAS 27,12 omfatter koncernregnskabet alle virksomheder som er underlagt bestem-

mende indflydelse af modervirksomheden.

Som efter årsregnskabsloven formodes bestemmende indflydelse at foreligge, når moderselska-

bet direkte eller indirekte gennem datterselskaber ejer mere end halvdelen af stemmerettighe-

derne i en virksomhed, medmindre særlige tilfælde kan påvise, at sådan ejerforhold ikke udgør

bestemmende indflydelse2.

Bestemmende indflydelse efter IAS foreligger også når moderselskabet ejer halvdelen eller

mindre end halvdelen, hvis der er:

• råderet over halvdelen af stemmerettighederne i kraft af aftale med andre investorer

• beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i datterselskaber i henhold

til vedtægter eller aftale

• beføjelser til at udpege eller afsætte fle rtallet af medlemmerne i bestyrelsen eller tilsva-

rende ledelsesorgan

• beføjelser til at afgive fle rtallet af stemmer ved møde i bestyrelsen eller tilsvarende le-

delsesorgan

Lidt mere konkret er hovedforskellen mellem koncerndefinitionen efter årsregnskabsloven og

koncerndefinitionen efter IAS 27, at IAS 27 kræver, at et datterselskab ikke kan have to moder-

selskaber, eksempelvis ved en stemmefordeling på 50/50. Der vil så skulle foretages en revur-

dering for at få afklaret, hvilket af de to moderselskaber, der faktisk har den bestemmende ind-

flydelser.

Det er i SEL § 31 C stk. 7 bestemt, at skulle ovenstående situation opstå, så skal koncerndefini-

tionen efter de internationale regnskabsstandarder anvendes således, at et selskab ikke kommer

til at indgå i to koncernforbindelser og dermed ville blive beskattet begge steder.

2 SKM 2006.442.SR, Sambeskatning - koncernforbindelse
3 Sambeskatning 20007/08 s. 38, Guldmand — Vinther — Werlauff.
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Selskab C

51%

Selskab A

49%

Selskab B

Ovenstående punkter anvendes til bestemmelse af koncernforbindelse, uanset om det er i en

eksisterende koncern eller om det er ved opkøb af et datterselskab, skal det klarlægges, hvorvidt

der fremadrettet eksisterer koncernforbindelse.

Ved opkøb af datterselskaber kan det være sværere at fastlægge eventuel koncernforbindelse,

idet der kan være væsentlige aftaleforhold, der skal tages højde for. Dette må vurderes i hve rt

enkelt tilfælde. Ultimativt er det skattemyndigheden der beslutter, hvorvidt der eksisterer kon-

cernforbindelse eller ej.

Nedenfor foretages en overordnet gennemgang af, hvornår der ud fra ovenstående punkter, fo-

religger koncernforbindelse.

2.1 Flertal af stemmerettigheder

Hvis moderselskabet besidder fle rtallet af stemmerne i et datterselskab er de to selskaber kon-

cernforbundne jf. SEL § 31 C stk. 2 nr. 1. Fle rtallet af stemmerne tilhører moderselskabet i det

øjeblik, moderselskabet har mere end 50% af stemmerne.

Selskab A

100%

Ny

Selskab B

Når Selskab A ejer 100% af selskab B, vil Selskab A være moderselskab for Selskab B. Skulle

Selskab A vælge enten at afgive eller sælge nogle af stemmerne i Selskab B, vil Selskab A fort

-sat være moderselskab så længe Selskab A har flertallet af stemmer i Selskab B.
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10%	 41%

41%
	

25%35%

24%

75%

•
Selskab F

I situationen hvor Selskab A ejer Selskab B sammen Selskab C, vil Selskab A stadig være mo-

derselskab og Selskab B skal efter SEL § 31 sambeskattes med Selskab A.

Hvis Selskab A afgiver nogle af stemmerne i Selskab B, vil Selskab A ophøre med at være mo-

derselskab, og der vil ikke længere være sambeskatning mellem Selskab A og Selskab B.

Opgørelse af den skattepligtige indkomst i en ophørssituation behandles i efterfølgende afsnit.

Hvis Selskab A afgiver eller sælger stemmer til Selskab C, vil Selskab C blive det nye moder-

selskab, og Selskab B vil derefter skulle sambeskattes sammen med Selskab C.

Hvis Selskab A afgiver eller sælger stemmer til et tredje selskab, Selskab D, vil der ikke længe-

re eksistere sambeskatning mellem Selskab B og nogle af de andre selskaber, idet ingen af sel-

skaberne således længere besidder flertallet af stemmerne.

Selskab D Selskab A Selskab C

Selskab B

Indirekte vil Selskab A endvidere opnå sambeskatning med Selskab B, hvis Selskab A besidder

stemmerettigheder som det fremgår nedenfor. Efter nedenstående illustration råder Selskab A

samlet over 65% af stemmerettighederne i Selskab B, og dermed er der obligatorisk sambeskat-

ning mellem Selskab A og Selskab B.

Selskab D
	

Selskab A
	

Selskab E

Selskab B
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Derimod vil der ikke være sambeskatning mellem Selskab A og Selskab F, idet Selskab A ikke

råder over stemmerettighederne i Selskab F. Selskab F indgår til gengæld i sambeskatning med

Selskab E, da Selskab E råder over flertallet af stemmerettighederne i Selskab F.

2.2 Udnævne eller afsætte medlemmer i datterselskabet

Der vil ligeledes være koncemforbindelse, hvis moderselskabet har ret til at udnævne eller af-

sætte et flertal af medlemmerne i datterselskabets Øverste ledelse jf. SEL § 31 C stk. 2 nr. 2.

I denne konstruktion er det ikke givet, at moderselskabet besidder fle rtallet af stemmerne i dat-

terselskabet. Tages udgangspunkt i nedenstående selskabsdiagram, er der umiddelba rt ingen af

selskaberne A, C eller D, der er moderselskab efter selskabsskattelovens bestemmelser, idet

ingen af dem besidder flertallet af stemmerettighederne.

Men forudsættes det, at det i Selskab B's aktionæroverenskomst, vedtægter eller på anden måde

er bestemt, at Selskab A kan udnævne eller afsætte eksempelvis 3 af 5 medlemmer af bestyrel-

sen i Selskab B, så vil der være obligatorisk sambeskatning mellem Selskab A og Selskab B

uagtet, at Selskab C besidder flere stemmer i Selskab B end Selskab A og D.

Selskab D Selskab A Selskab C

10%	 41%
	

49%

Selskab B

2.3 Bestemmende indflydelse på grundlag af vedtægter eller aftale
med datterselskab

Koncernforbindelse opstår endvidere i de situationer, hvor eksempelvis Selskab A har ret til at

bestemme over og påvirke den driftsmæssige og finansielle ledelse i Selskab B.

Bestemmende indflydelse på driften eller den finansielle ledelse kan være bestemt enten i ved-

tægterne eller i særskilt aftale med Selskab B. I denne situation vil Selskab A ikke nødvendigvis

have ret til at udnævne eller afsætte medlemmer af den Øverste ledelse i Selskab B.
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10% 41%

Efter dansk selskabsret er dette ikke en mulighed, hvorfor bestemmelsen sandsynligvis er møn-

tet på eksempelvis tyske selskaber, hvor der kan indgås en koncernaftale. Efter en sådan kon-

cernaftale underlægger datterselskabet sig moderselskabets ledelsesret formelt set4.

Bestemmelsen er således hovedsagligt møntet på udenlandske selskaber omfattet af bestemmel-

serne om international sambeskatning.

Selskab D Selskab A Selskab C

Selskab B

Ovenstående understøttes endvidere af, at SKAT efter SKM2008.688.SR har afsagt bindende

svar om, at vetoret efter aftale i vedtægter eller aktionæroverenskomst ikke er nok til at tilside-

sætte indgåede aftaler eller andre øvrige objektive forhold, hvor der er sambeskatning mellem 2

selskaber uanset, at eventuel aktionær nr. 2 har mulighed for at blokere beslutninger truffet af

moderselskabet.

2.4 Råder over flertal af stemmerettigheder ved aftale med andre

Tages der igen udgangspunkt i den anvendte selskabskonstruktion kan der endvidere opstå kon-

cernforbindelse, hvis et selskab ved indgåelse af aftalen med et andet selskab kommer til at råde

over flertallet af stemmerettigheder.

I nedennævnte selskabskonstruktion vil Selskab A blive moderselskab og indgå i koncernfor-

bindelse med Selskab B, uanset om Selskab A indgår aftale med Selskab C eller Selskab D, idet

Selskab A ved indgåelse af en aftale med enten Selskab D eller Selskab C kommer til at råde

over flertallet af stemmerne i Selskab B.

4 Sambeskatning 2007/08 s. 25, Guldmand — Vinther — Werlauff
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Selskab D

35%

Selskab A

41%

Selskab E

75%•
Selskab F

• 24%

Selskab D Selskab A Selskab C

10%	 41%
	

49%

•
Selskab B

Hvis der derimod indgås aftale mellem Selskab C og Selskab D, er det Selskab C, der opnår

rådighed over flertal af stemmerettighederne i Selskab B, og dermed bliver der etableret kon-

cernforbindelse og sambeskatning mellem Selskab C og Selskab B.

Koncernforbindelse vil også kunne opstå ud af mindre gennemskuelige forbindelser. Hvis Sel-

skab A indgår aftale med Selskab F, vil der opstå koncernforbindelse ved aftale mellem Selskab

A og Selskab B, og de to selskaber vil således være omfattet af den obligatoriske sambeskat-

ning.

Selskab B

2.5 Besidder kapitalandele og udover bestemmende indflydelse

Denne bestemmelse er et sammendrag af de andre bestemmelser. Tages der igen udgangspunkt

i tidligere anvendte selskabsstrukturer ses, at Selskab A igen bliver moderselskab for Selskab B

og, at der opnås sambeskatning i det tilfælde, hvor Selskab A besidder kapitalandele i Selskab

B samt har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over Selskab B's driftsmæssige og fi-

nansielle ledelse.
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41%35%

24%

75%

•
Selskab F

Det er her en forudsætning, at begge betingelser er opfyldt før Selskab A opnår sambeskatning

med Selskab B. Er de to betingelser om kapitalandele og bestemmende indflydelse ikke opfyldt,

skal spørgsmål om sambeskatning i stedet afgøres henholdsvis efter SEL § 31 C pkt. 1 og pkt.

4.

Selskab D
	

Selskab A
	

Selskab E

Selskab B

Er forudsætningerne opfyldt betyder det, at Selskab A bliver sambeskattet med Selskab B uan-

set, at Selskab A ikke har mere end 50% af stemmerne i Selskab B.

2.6 Opkøb af datterselskab

Opkøber et selskab et andet selskab, skal det i hve rt enkelte tilfælde vurderes, hvorvidt der op-

står koncernforbindelse mellem det købende selskab (moderselskabet) og det opkøbte selskab

(datterselskabet). For at fastlægge hvorvidt der opstår koncernforbindelse, er det nødvendigt at

vurdere forholdet mellem moderselskabet og datterselskabet ud fra de ovenfor nævnte kriterier.

Såfremt der fastslås koncernforbindelse vil der være obligatorisk sambeskatning mellem mo-

derselskabet og det opkøbte datterselskab.

I det øjeblik der opstår koncernforbindelse mellem et moderselskab og et opkøbt datterselskab,

vil eventuelle tidligere koncernforbindelser mellem datterselskabet og et sælgende modersel-

skab ikke længere eksistere, og datterselskabet vil dermed ikke længere skulle indgå i eventuel

sambeskatning med det sælgende selskab.
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Datterselskabet indgår i det nye moderselskab fra overdragelsesdatoen samtidig med, at datter-

selskabet ikke længere indgår i sambeskatningen med det hidtidige moderselskab. Nærmere

gennemgang af indkomstperioder foretages i efterfølgende afsnit.

2.7 Ophør af sambeskatning

Når koncernforbindelse er fastslået, og der dermed opstår obligatorisk sambeskatning, vil det

efterfølgende skulle vurderes, om disse forhold fo rtsat er til stede, og om sambeskatningen fort

-sat består.

Vurderes der ikke længere at være koncernforbindelse mellem et moderselskab og et dattersel-

skab, afbrydes den obligatoriske sambeskatning, og datterselskabet vil ikke længere kunne ind-

gå i moderselskabets opgørelse af den skattemæssige koncernindkomst. Datterselskabet er der-

efter selvstændigt skattesubjekt, medmindre overgangen skyldes, at datterselskabet indgår i

anden koncernforbindelse eksempelvis i forbindelse med salg af selskabet.

Afhængig af årsagen til at sambeskatningen afbrydes, kan det få store skattemæssige konse-

kvenser for koncernen, hvis et sambeskatningsforhold afbrydes i utide, eksempelvis på grund

af, at der midlertidig ikke længere er rådighed over flertallet af stemmer i datterselskabet. Dette

kan ske, hvis stemmeflertallet er opnået på baggrund af aftale med øvrige selskabsdeltagere, og

der sker et skifte i forholdene hos det selskab, hvor der er indgået aftale om rådighed over deres

stemmer i datterselskab.

Det kan have store skattemæssige og administrative omkostninger, hvis en koncernforbindelse

eksisterer på baggrund af aftale med andre, og det er baseret på, at den bestemmende indflydel-

se løbende skifter fra den ene aktionær til den anden ved eksempelvis 50/50 ejerandele. Derved

er der hvert år ophør og ny ikrafttræden af sambeskatning med datterselskabet.

Når den obligatoriske sambeskatning afbrydes mellem et moderselskab og et eller flere datter-

selskaber, skal det først og fremmest vurderes, hvilke konsekvenser det har for koncernens

fremtidige opgørelse af den skattepligtige indkomst, og om der er nogle rapporteringsmæssige

hensyn, der skal tages.
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Dette er specielt væsentligt, hvis der blot sker delvis frasalg af et datterselskab. Et frasalg, der

dog har betydning for den fremtidige opgørelse af koncernens sambeskatningsindkomst. Sker

der blot et delvist frasalg af et datterselskab, bliver datterselskabet et selvstædigt skattesubjekt

under forudsætning af, at andelen der frasælges medfører, at der ikke længere er koncernforbin-

delse mellem moderselskabet og datterselskabet i forhold til de gældende sambeskatningsregler.

Når datterselskabet bliver selvstændigt skattesubjekt betyder det, at datterselskabet fra salgsda-

toen og fremadrettet skal opgøre sin egen skattepligtige indkomst for perioden fra salget og

frem til regnskabsafslutningen. Dette er under forudsætning af, at datterselskabet ved frasalget

ikke i stedet opnår ny koncernforbindelse i en anden koncern.

De nærmere indkomstmæssige konsekvenser og behandlingen af særindkomst, særperioder og

opgørelsen af sambeskatningsindkomsten behandles i efterfølgende afsnit.

2.8 Identificering af moderselskab og administrationsselskab

Efter selskabsskattelovens regler er det øverste moderselskab i en koncern det ultimative mo-

derselskab. Dette betyder, at moderselskabet er det øverste selskab i en koncern, som ikke selv

er datterselskab. Dette øverste moderselskab er det ultimative moderselskab og skal være et

skattesubjekt. Det kan derfor ikke være en fond. Er det en fond, der er øverste moderselskab,

bliver moderselskabet det første underliggende selskab efter fonden, der stadig er over de un-

derliggende datterselskaber.

Er der ikke noget selskab, der ligger lige under fonden, men kun sideordnede datterselskaber,

kan den sambeskattede koncern selv vælge, hvilket af de sideordnede øverst liggende dattersel-

skaber der skal være "administrativt moderselskab".

Det øverste danske moderselskabet i en sambeskattet konce rn får status som administrationssel-

skab og er det selskab, der står for det administrative arbejde i forbindelse med sambeskatnin-

gen. Dette vil blive uddybet nærmere i efterfølgende afsnit.
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Selskabsskattereglerne kræver endvidere, at der er overensstemmelse mellem moderselskabet

(administrationsselskabet) og datterselskabernes indkomstperioder, hvilket stiller krav til datter-

selskaber om, at omlægge deres regnskabsår til at følge moderselskabets regnskabsår jf. SEL §

10 stk. 5. I særlige tilfælde kan der søges om, at moderselskabet omlægger sit regnskabsår til at

følge datterselskabets regnskabsår.

2.9 Datterselskab der holdes ude af sambeskatningen

Generelt er der ikke grundlag for at holde et datterselskab ude af sambeskatningen, men i særli-

ge situationer kan der alligevel opstå en situation, hvor et datterselskab ikke vil indgå i sambe-

skatningen.

Den typiske årsag til at et datterselskab ikke indgår i sambeskatningen med resten af konce rnen

kan være, hvis der ikke hidtil har eksisteret et moder/datter-forhold, men at det nytilkomne dat-

terselskab udelukkende er erhvervet som led i moderselskabets daglige erhverv. Dette kan være

tilfældet, hvor et kreditinstitut ove rtager et selskab som led i dets daglige drift, eksempelvis som

følge af sikkerhedsstillelser hvorved kreditinstituttet ove rtager stemmerettighederne i et selskab.

I praksis bliver det overtagne selskab således et datterselskab til kreditinstituttet, men iflg. SEL

§ 31 C stk. 6 nr. 3, kan det overtagende selskab holde datterselskabet ude af sambeskatningen,

hvis det udelukkende har erhvervet datterselskabet som et led i den daglige drift og med den

hensigt efterfølgende at overdrage selskabet, ligeledes som et led i den daglige drift.

Efterfølgende overdragelse kan både være videresalg af selskabet, eller at den oprindelige akti-

onær indfrier betingelserne for igen at råde over selskabet, hvorved kreditinstituttet ikke længe-

re har råderetten over selskabet.

Har det overtagne selskab/kreditinstitut endvidere foretaget fradrag, eller kan selska-

bet/kreditinstituttet foretage fradrag på fordringer efter kursgevinstloven (KGL) § 4 stk. 5, så

skal datterselskabet holdes ude af sambeskatningen. Dette følger af KGL § 4 stk. 1, hvor det

ikke er muligt at foretage fradrag på fordringer i sambeskattede selskaber.
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Udover at kreditinstitutter kan holde et datterselskab ude af sambeskatningen, så har andre mo-

derselskaber ligeledes mulighed for at holde datterselskaber ude af sambeskatningen, hvis det

vil afkræve moderselskabet uforholdsmæssige store omkostninger at fremskaffe de nødvendige

oplysninger, eller det ikke er muligt at fremskaffe oplysningerne inden for en rimelig frist jf.

SEL § 31 C stk. 6 nr. 2. Ligeledes vil datterselskabet kunne holdes ude af sambeskatningen,

hvis der er vedvarende og betydelige hindringer, der i væsentligt grad begrænser moderselska-

bet i at udøve sine rettigheder over datterselskabets ledelse eller aktiver jf. SEL § 31 C stk. 6 nr.

1. Eksempler herpå kan være datterselskaber beliggende i tredje lande, hvor politiske indgreb

kan gøre det umuligt for moderselskabet at opnå en væsentlig indflydelse på eget datterselskab

eller, hvor det teknisk ikke vil være muligt at indhente de oplysninger, der skal anvendes til

sambeskatning mellem moderselskabet og datterselskabet.

I ovenstående to situationer må det forventes, at moderselskaberne gør, hvad der er praktisk

muligt for at undgå sådanne situationer, således at det kun vil være i sjældne tilfælde, at moder-

selskaberne vil kunne påberåbe sig benyttelsen af regle rne om udeholdelse af datterselskaber i

sambeskatningen.

2.10 Faste driftssteder og fast ejendom

I denne afhandling har vi som nævnt i problemformuleringen fravalgt at beskæftige os med

faste driftssteder og fast ejendom. Dog skal der i den forbindelse nævnes, at udenlandske sel-

skabers faste driftssteder og fast ejendom ejet af udenlandske selskaber beliggende her i landet,

jf. SEL § 2, stk. 1, litra a og b, også indgår i sambeskatningen.

Bestemmelserne medfører forenklet set, at et fast driftssted til et udenlandsk selskab indgår i

den nationale sambeskatning, hvis der eksisterer koncernforbindelse mellem et dansk selskab

og det udenlandske selskab. Det samme er tilfældet, hvis et udenlandsk selskab ejer eller er

medejer af fast ejendom i Danmark, og det udenlandske selskab oppebærer indtægter fra den

faste ejendom.

Igen er det en forudsætning, at det udenlandske selskab har koncernforbindelse til danske sel-

skaber.

Side 23 af 109



For faste driftssteder gælder endvidere, at underskud kun kan modregnes i sambeskatningsind-

komsten, hvis underskuddet ikke kan modregnes i det udenlandske selskabs indkomstopgørelse

i udlandet jf. SEL § 31 stk. 2, pkt. 2.

Bestemmelsen medfører, at underskud fra det faste driftssted kan modregnes i den danske sam-

beskatningsindkomst i det øjeblik, at underskuddet ikke anvendes til modregning i det uden-

landske selskabs indkomst. Der vil dog sædvanligvis være mulighed for modregning i det uden-

landske selskabs skattepligtige indkomst, idet de fleste stater anvender globalindkomstprincip-

pet5.

Hvis der vælges international sambeskatning efter reglerne i SEL § 31A er det givet, at både

den skattepligtige indkomst fra det udenlandske selskab, overskud såvel som underskud, samt

herunder over- og underskud fra det faste driftssted, indgår i den inte rnationale sambeskatning.

Hvis det udenlandske selskab kontrollerer det faste driftssted eller den faste ejendom efter skat-

tekontrollovens § 3B, så vil det faste driftssted kunne kvalificeres som en transparent enhed

efter SEL § 2A stk. 1-3. Før det faste driftssted vil kunne kvalificeres som en transparent enhed

i skattemæssig henseende, er det en betingelse efter SEL § 2A, stk. 4, at det udenlandske sel-

skab er medlem af enten EU, EØS eller har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Reglen om transparente enheder er specielt anvendt i amerikanske selskaber, hvor der anvendes

"check the box"-reglerne. Disse regler medfører, at et amerikansk selskab kan vælge at omkva-

lificere et udenlandsk selskab, det ejer aktier i, til at være en filial. Ved at omkvalificere et

udenlandsk datterselskab til en filial opnår det amerikanske selskab, at alle betalinger fra det

udenlandske selskab til det amerikanske selskab anses for at være interne overførsler, så beta-

lingerne er uden skattemæssig betydning6

5 Sambeskatning 2006/07 s. 45, Guldman — Vinther - Werlauff
6 Ligningsvejledningen 2009-1 afsnit S.A. 2.14, transparente enheder
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3. Opgørelse af koncernens skattepligtige indkomst

3.1 Fastlæggelse af administrationsselskab

Efter SEL § 31 stk. 4 er moderselskabet i en koncern det øverste selskab, der ikke selv er et

datterselskab. Som beskrevet i afsnit 2.8 vil det øverste moderselskab være det ultimative mo-

derselskab og skal være et skattesubjekt. Det kan dermed ikke være en fond. Er det en fond, der

er øverste moderselskab, bliver moderselskabet det første underliggende selskab efter fonden,

der stadig er over de underliggende datterselskaber.

Er der ikke noget selskab, der ligger lige under fonden, men kun sideordnede datterselskaber,

kan den sambeskattede konce rn selv vælge, hvilket af de sideordnede øverst liggende selskaber,

der skal være moderselskab.

Dette kan illustreres ved nedenstående, hvor den øverste liggende fond ikke kan være admini-

strationsselskab, trods det i koncernregi er det ultimative moderselskab. I stedet bliver det den

underliggende Datter 1, der bliver administrationsselskab for koncernen i forhold til sambeskat-

ningen.

Er der ikke noget underliggende datterselskab under fonden vil det blive valgfrit for koncernen,

hvilke af de 3 datterdatterselskaber, der i givet fald skal være administrationsselskab for den

sambeskattede koncern.

Fond

Datter 1

^
Datterdatter 1 Datterdatter 2 Datterdatter 3

Administrationsselskabet forestår det administrative arbejde i forbindelse med sambeskatnin-

gen.
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Administrationsselskabet tjener til dels at være det øverste administrative led i koncernen, men

også til at være henvendelsesselskab mellem koncernen og eksempelvis SKAT.

Hvis et administrationsselskab ophører med at være administrationsselskab, eksempelvis hvis

koncernen opkøbes, og nyt øverste moderselskab kommer i stedet, eller hvis et datterselskab

har været administrationsselskab og frasælges, så indtræder enten det nye moderselskab som

administrationsselskab eller et sideordnet søsterselskab bliver administrationsselskab jf. SEL §

31 stk. 4 pkt. 3 og pkt. 4.

I denne situation vil det nye administrationsselskab kunne ove rtage det tidligere administrati-

onsselskabs forpligtelser uden skattemæssige konsekvenser jf. SEL § 31 stk. 4 pkt. 6, hvilket

samtidig omfatter betaling af forfaldne skatter for det ophørende administrationsselskab til det

nye administrationsselskab.

Administrationsselskabets opgave er at opsamle og forestå den samlede indbetaling af selskabs-

skat, ligesom SKAT med frigørende virkning kan udbetale overskydende skat til administrati-

onsselskab.

Datterselskaberne hæfter udelukkende for den del af skatten, der vedrører deres indkomst. Den-

ne del af skatten bliver betalt til administrationsselskabet, hvorefter administrationsselskabet

hæfter over for SKAT jf. SEL § 31 stk. 4 pkt. 11. For datterselskabernes vedkommende sker

betaling med frigørende virkning til administrationsselskabet.

Dette vil i praksis betyde, at datterselskaberne indbetaler deres andel af selskabsskatten til ad-

ministrationsselskabet senest pr. forfaldsdatoen 20. november, hvorefter datterselskabet ikke

længere har nogen forpligtelse for dets selskabsskat. Det er herefter administrationsselskabets

opgave at forestå indbetalingen til SKAT.

På samme vis sørger administrationsselskabet for at kompensere de selskaber, hvor der har væ-

ret et underskud, som har medvirket til at mindske den samlede koncernindkomst. Fordelingen

af underskudsudnyttelse foretages efter fastlagte regler.
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3.2 Etablering af koncernforbindelse i årets løb

Et underskud i et datterselskab vil ikke nødvendigvis kunne udnyttes i opgørelsen af sambe-

skatningsindkomsten.

Hvis der i årets løb er kommet et datterselskab yderligere i koncernen, er det væsentligt at få

klarlagt, hvorvidt datterselskabets indkomst skal medtages i sambeskatningen eller ej.

Hvis et datterselskab er oprettet eller erhvervet i årets løb og aldrig drevet som erhvervsmæssig

virksomhed og, hvor stiftelseskapitalen har henstået som kontant i kreditinstitut, så anses kon-

cernforbindelsen, og dermed sambeskatningen for etableret ved datterselskabets indkomstårs

begyndelse jf. SEL § 31 stk. 4 pkt. 6. Det betyder, at hele datterselskabets indkomst medtages

ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.

Tilsvarende gør sig gældende, hvis koncernen selv opretter et datterselskab, så anses koncern-

forbindelsen ligeledes for etableret fra stiftelsestidspunktet jf. SEL § 31 stk. 3 pkt. 7. Det er dog

her en betingelse, at etableringen sker for koncernens egne midler og ikke tilføres aktiver eller

passiver fra et selskab uden for koncernen.

Etableres der i stedet koncernforbindelse med opkøb af datterselskab i årets løb, vil det skulle

iagttages, hvornår koncernforbindelsen er opstået, idet indkomst forud for handelsdatoen ikke

kan indgå i koncernens sambeskatningsindkomst, men i stedet indgår i den sælgende koncern.

Nedenfor gennemgås reglerne for fastlæggelse af indkomster og særindkomster. Herunder fast-

læggelse af, hvordan et tilkøbt datterselskabs indkomst skal opdeles, og hvordan det medtages i

den sambeskattede koncerns indkomstopgørelse.

3.2.1 Fastlæggelse af indkomster / Særindkomst

Når en koncern køber et nyt selskab, indgår dette selskab skattemæssigt i koncernen fra den

faktiske overtagelsesdato. Det selvom selskabet måske regnskabsmæssigt ove rtages på en an-

den dato, der ligger før eller efter den faktiske overtagelsesdato jf. SEL § 31, stk. 3, pkt. 3.
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I det købte selskab ("ny datter") skal der foretages opgørelse af indkomsten både før og efter

optagelsen i den nye koncern.

Indkomsten, der ligger forud for købet, er særindkomst for det opkøbte selskab ("ny datter").

Hvis "ny datter" købes fra en anden koncern, indgår indkomsten i "ny datter" frem til salgsda-

toen i den sælgende koncern og indkomsten fremadrettet indgår i den købende koncern .

Indkomsten i "ny datter" opgøres frem til overdragelsesdatoen. Afskrivninger indgår forholds-

mæssigt, således at "ny datter" får de skattemæssige afskrivninger, der vedrører perioden frem

til overtagelsesdatoen. Der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger for et helt indkomst-

år jf. SEL § 31 stk. 3.

Er der overskud i "ny datter" indgår overskuddet i sambeskatningen med den sælgende kon-

cern, hvis "ny datter" er en del af en koncern. Hvis "ny datter" er et selvstændigt skattesubjekt

og ikke indgår i en koncernstruktur, bliver overskud i "ny datter" særindkomst for perioden

frem til overtagelsesdatoen i den købende koncern.

Er der underskud i "ny datter" frem til overtagelsesdatoen i den købende koncern, er dette lige-

ledes særindkomst for "ny datter", men periodens særunderskud kan ikke efterfølgende anven-

des til modregning i skattepligtig indkomst i den købende koncern.

Særunderskud i "ny datter" kan i stedet anvendes til fremtidig modregning i overskud i "ny

datter" forud for, at overskud indgår i sambeskatning i den købende koncern.

Særindkomster opstår, hvor et selskab bliver opkøbt af et andet selskab. Indkomstperioden for-

ud for opkøbet bliver særindkomst for det selskab, der bliver opkøbt. Særindkomsten opgøres

for den periode, der ligger fra det opkøbte selskabs indkomstårs sta rt og indtil datoen, hvor det

opkøbte selskab bliver indlemmet i koncernen med det opkøbende selskab.

Eventuelle afskrivninger opgøres med en forholdsmæssig andel for tiden fra indkomstårets start

til salgsdatoen. Det er ikke muligt at tage et fuldt års afskrivninger, da den sidste forholdsmæs-
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sige andel af afskrivninger kommer til at ligge i den resterende del af indkomståret, der indgår i

sambeskatningen med den opkøbende koncern.

3.2.2 Ændring af regnskabsår

Hvis der sker opkøb af et datterselskab, er det ikke givet, at det nye datterselskab har samme

regnskabsår som den opkøbende koncern.

Datterselskabet vil derfor skulle omlægge sit regnskabsår, så det følger administrationsselska-

bets regnskabsår jf. SEL § 10 stk. 5.

I særlige tilfælde kan administrationsselskabet søge om, at det er administrationsselskabet, der

omlægger regnskabsår til at følge den øvrige koncerns regnskabsår. Dette kunne være tilfældet,

hvor det er det ultimative moderselskab, der opkøber en hel koncern, og kun moderselskabets

regnskabsår afviger fra den resterende konce rns regnskabsår. Der ved vil det af praktiske hen-

syn være forbundet med mindre administrative forhold at omlægge moderselskabets regnskabs-

år. Er dette tilfældet kan told- og skattemyndigheden efter ansøgning give tilladelse til en sådan

omlægning jf. SEL § 31 B, stk. 1, pkt. 3.

3.3 Udnyttelse af skattemæssigt underskud fra datterselskaber/
opgørelse af den skattepligtige indkomst i koncernen

I praksis er opgørelsen af den skattepligtige indkomst i koncernen relativ simpel, idet alle sel-

skaberne i koncernen har opgjort deres skattepligtige indkomst, hvorefter indkomsterne sam-

menlægges og koncernens skattepligtige indkomst fremkommer.

Er der udelukkende skattepligtige overskud i koncernen, er det uden betydning for det enkelte

selskab, hvorvidt der er sambeskatning eller ej, da skatten således er uændret for det enkelte

selskab.
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Har et datterselskab underskud, er der mulighed for at overføre underskuddet til sambeskat-

ningsindkomsten i administrationsselskabet og derved mindske den samlede sambeskatnings-

indkomst i koncernen.

Hvis der sker udnyttelse af et underskud fra et datterselskab, forpligter administrationsselskabet

sig til at godtgøre datterselskabet skatteværdien af underskuddet jf. SEL § 31 stk. 6.

Når et datterselskab således via administrationsselskabet i sambeskatningen benytter sig af et

underskud fra et datterselskab i samme koncern, skal der ske en udligning fra datterselskabet,

der udnytter underskuddet til det datterselskab, der har underskuddet. Dette kan enten ske direk-

te mellem datterselskaberne eller via administrationsselskabet, hvor et underskud i et dattersel-

skab bliver fordelt jævnbyrdigt med en fordelingsprocent mellem de øvrige datterselskaber med

skattemæssigt overskud jf. SEL § 31, stk. 6.

Dog kan administrationsselskabets betalingsforpligtelser udelades, hvis et andet selskab i kon-

cernen vælger at betale underskudsselskabet for underskudsudnyttelsen i det andet selskab i

koncernen jf. SEL § 31 stk. 6, pkt. 3. Betalingerne har ingen skattemæssig konsekvens for

hverken underskudsselskabet eller overskudsselskabet, der udnytter underskuddet jf. SEL § 31,

stk. 6, pkt. 5. Det samme er tilfældet med administrationsselskabets betalinger til og fra de un-

derliggende selskaber for opsamlingen og eventuel udnyttelse af deres over-/underskud.

Dog er der særregler for opkøbte datterselskaber og deres underskud for den forudgående peri-

ode, inden der etableres sambeskatning med den opkøbende koncern.
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4. Valg af international sambeskatning

Formålet med dette kapitel er at redegøre for, hvorledes et selskab kan anvende reglerne for

international sambeskatning og belyse fordele og ulemper forbundet med valget, samt hvilke

krav der stilles til dette valg.

4.1 Historik

De danske sambeskatningsregler omkring inte rnational beskatning ses første gang indført i sel-

skabsskatteloven i 1960. Af SEL § 31. fremgik det at7

"Moderselskabet skal direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet; medmindre

moderselskabet er hjemmehørende i udlandet. I så fald skal moderselskabet blot eje den del af

aktierne, som efter lovgivningen i det pågældende land kan ejes af danske selskaber".

Der var før indførelsen af denne lov ingen lovbestemmelser vedrørende sambeskatning af uden-

landske datterselskaber.

Der er dog faldet tidlige domme U1940.421 H og U1943.784 H, hvor der i skattedepartemen-

tets procedure anerkendes, at der kan ske sambeskatning med udenlandske datterselskaber.

I 1992 blev der indført en genbeskatning for efterfølgende overskud i selskaber beliggende i

såkaldt eksemptionslande for at forhindre, at underskud kunne fratrækkes to steder og ikke

mindst at udenlandske overskud i eksemptionslande kunne holdes uden for sambeskatningen.

I 1995 indførtes der tvungen creditlempelse i LL § 33, stk. 6, jf. lov nr. 312 af 17. maj 1995 for

sambeskattede udenlandske indkomster og i 1996, lov nr. 487 af 12. juni 1996 indførtes genbe-

skatningssystem med nye genbeskatningssaldi.

7 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkning 1452/2004
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Formålet med indførelsen af denne genbeskatning er, at underskudsanvendelse fra udenlandske

datterselskaber alene skal udskyde beskatningstidspunktet, således at den sparede skat fungerer

som en slags skattekredit og skal tilbagebetales, når datterselskaberne begynder at give over-

skud.

4.2 Territorialprincippet

Ved vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev i sambeskatningsmæssigt henseende gjort

op med over 100 års frivillighed siden vedtagelsen af statsskatteloven af 1903. Tvungen natio-

nal sambeskatning blev, som beskrevet i tidligere kapitel, indført. Samtidigt blev lovgivningen

vedrørende international sambeskatning ændret således, at den udenlandske indkomst ikke læn-

gere skulle opgøres efter globalpuljeprincippet jf. SL § 4, men efter territorialprincippet. Det

skal dog tilføjes, at globalpuljeprincippet fuldt ud anvendes, såfremt der er valgt international

sambeskatning.

Underskud fra indenlandske og udenlandske datterselskaber kunne tidligere jf. SEL § 31, fra-

drages ved opgørelsen af koncernens skattepligtige indkomst. Koncernen havde valgfrihed med

hensyn til indgåelse af den internationale sambeskatning, men også valgfrihed med hensyn til,

hvilke udenlandske dattervirksomheder man ønskede inddraget ved den skattemæssige ind-

komstopgørelse.

Dette medførte, at det som regel var udenlandske underskudsselskaber, der var inddraget i den

internationale sambeskatning og heraf skatteplanlægning. Overskudsselskaberne blev holdt

udenfor og beskattet i deres respektive hjemmehørende stater, hvor den nationale beskatning

som oftest var mere gunstig end den danske.

Territorialprincippet afgrænser den indkomst, der skal indregnes i den nationale sambeskatning.

I SEL § 8, stk. 2 anføres det, at et dansk selskab, der ikke har valgt international sambeskatning,

ikke skal medregne indtægter og udgifter, der vedrører faste driftssteder og faste ejendomme

beliggende i fremmede stater, herunder Grønland samt Færøerne. Der er dog knyttet enkelte

undtagelser til denne paragraf vedrørende skibs- og luftfarsvirksomhed, CFC- indkomst samt
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genanbragt ejendomsavance. Vi vil ikke nærmere behandle undtagelserne vedrørende skibs- og

luftfartsvirksomhed samt genanbragt ejendomsavance, da der er meget specifikke regler herom.

Territorialprincippet efter SEL § 8, stk. 2 hænger nært sammen med bestemmelserne i SEL § 2,

stk. 1, litra a og b, idet SEL § 8, stk. 2 fastlægger, at der i den skattepligtige indkomst ikke med-

regnes indtægter og udgifter, som vedrører faste driftssteder eller fast ejendom beliggende i

fremmed stat, Grønland eller Færøerne.

I SEL § 2, stk. 2, litra a og b behandles den del af indkomst fra fast ejendom og fast driftssted

beliggende i Danmark. Bestemmelserne fra SEL § 2, stk. 1, litra a og b overføres analogt på

situationer, hvor danske selskaber har fast ejendom eller faste driftssteder i udlandet8.

Begrebet "fast driftssted" fortolkes med udgangspunkt i OECD's modeloverenskomst og kræ-

ver følgende 3 betingelser opfyldt før der konstitueres fast driftssted9:

• der skal være et forretningssted

• forretningsstedet skal være fast

• der skal ske erhvervsudøvelse gennem forretningsstedet

Efter dansk skatteret er det et krav, at det faste driftssted eller den faste ejendom først udgår af

den danske sambeskatning, hvis definitionen for fast driftssted eller fast ejendom er opfyldt,

samt at kildestaten er tildelt beskatningsretten efter en indgået dobbeltbeskatningsoverens-

komst. Det er uden betydning, hvorledes kildestaten skatteretlig bedømmer aktiviteterne i kilde-

staten. Dette kan i enkelte tilfælde medføre dobbeltbeskatning, hvor der ikke lempes for skat

betalt i kildelandet jf. nedenstående modello

Det danske selskab der eventuelt bliver dobbeltbeskattet jf. ovenstående har, som tidligere om-

talt ikke krav på lempelse for den skat, der er betalt i kildestaten jf. LL § 33, stk. 2.

8 Sambeskatning 2006/07 s. 148, Guldmand — Vinther — Werlauff
9 Sambeskatning 2006/07 s. 148/149, Guldmand — Vinther — Werlauff
10 Sambeskatning 2006/07 s. 153, Guldmand — Vinther — Werlauff
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Skal indkomsten udeholdes fra

dansk beskatning efter territorial-

princippet jf. SEL § 8, stk. 2?

Har kildestaten efter intern ret en

beskatningsret til indkomst vedr.

aktiviteten i landet?

Hvem beskatter — Danmark eller

kildestaten?

JA JA Kildestaten

JA NEJ Ingen

NEJ JA Begge lande

NEJ NEJ Danmark

I tiden op til vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 verserede den såkaldte Marks & Spencer

sag ved EF-domstolen.

Sagen omhandler, ko rt refereret, det engelske moderselskab Mars & Spencer, der ved ind-

komstopgørelsen havde fratrukket underskud fra en række likviderede selskaber i Tyskland,

Belgien og Frankrig.

Sagen blev indbragt for EF-domstolen af Mark & Spencer, idet de mente, at de udenlandske

underskud skulle fradrages i deres indkomstopgørelse, hvor skattemyndighederne udelukkende

mente, at det engelske moderselskab kun ville have haft mulighed for at indregne tabene i sin

indkomstopgørelse, såfremt datterselskaberne havde været engelsk baseret.

Domstolen udledte en pligt til for moderselskabets hjemstat at indrømme fradrag for dattersel-

skabers underskud i de tilfælde, hvor alle mulighederne for at udnytte underskud var udtømt i

datterselskabernes hjemstater og hvor der ikke ville være mulighed for at fremføre underskud-

dene i datterselskabernes respektive hjemlande.

Domstolen anså de engelske restriktioner for retfærdiggjo rt under henvisning til, at de havde til

formål at sikre "den afbalancerede fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemssta-

terne" 11

11 "Mens vi venter på EF-domstolen II", SP0.2006.1,af Professor lic.jur. Søren Friis Hansen
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Domstolens anerkendelse af territorialprincippet er af nogle vurderet som et tvingende nødven-

digt samfundsmæssigt hensyn, da koncerner ellers frit ville kunne flytte et skattemæssigt under-

skud rundt mellem de enkelte koncernselskaber således, at underskud ville ende i den stat, hvor

det ville have den største værdi12.

I forhold til danske sambeskatningsregler kræver det anvendelse af international sambeskatning

før en dansk koncern vil kunne fradrage underskud fra udenlandske datterselskaber i sambe-

skatningsindkomsten. Dette er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Mark & Spencer-

dommen fra EF-domstolen.

Domstolens dom af 13. december 2005 omhandler en del andre EU-politiske aspekter og pro-

blemstillinger, herunder diskrimination og restriktion, hvilke vi ikke vil komme nærmere ind

på.

Territorialprincippet for selskaber er videreført i lov nr. 426 af 6. juni 2005, idet indkomst i

udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme er blevet objektivt skattefritaget 13 for danske

selskaber (territorialindkomstprincip) jf. SEL § 8, stk. 2.

OECD's modeloverenskomst14 og de fleste danske modeloverenskomster er opbygget efter den

forudsætning, at et selskab kun er hjemmehørende i en overenskomststat, der således vil være

domicillandet. Udgangspunktet er, at domicillandet kan beskatte efter globalindkomstprincip-

pet eller al indkomst hidrørende fra overenskomststaterne og fra eventuelle tredjestater, dvs. al

indkomst medtages. Herefter er det modeloverenskomsten, der fordeler beskatningsretten.

4.3 Lempelse, credit

Der er udarbejdet dobbeltbeskatningsoverenskomst med en række lande. Baggrunden er, at

overskud og underskud fra udenlandske selskaber medtages i sambeskatningsindkomstopgørel-

sen ved valg af international sambeskatning.

12 "Mens vi venter på EF-domstolen II", SPO.2006.1,af Professor lic.jur. Søren Friis Hansen
13 International Slingrekurs — sambeskatning og territorialprincippet, SR.2006.0057 partner Jens Wittendorff, De-
lnitte.
14 Skatteretten 3, 4 udgave, side 31-32, forlaget Thomson
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Da det udenlandske selskab skal betale skat i det land det er hjemmehørende i, kan der i den

danske skat fradrages den skat, der betales i udlandet.

Dette fradrag i den danske skat kan foretages efter det ordinære creditprincip, jf. LL § 33, stk.

615

Lempelsen kan illustreres på følgende vis, hvor Danmark skal nedsætte den danske skat med

det mindste af følgende beløb 16:

• den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den lempelsesberettigede ind-

komst

• den til overenskomstens kildeland betalte skat af den pågældende lempelsesberettigede

indkomst

Der skal dog foretages særskilt lempelsesberegning, såfremt indkomsten hidrører fra ejendom-

me.

Ved indkomstopgørelsen i koncernen vil der som hovedregel, blive givet creditlempelse for den

udenlandske betalte skat. Dette betyder samtidigt, at en yderligere dansk skat kun vil være aktu-

el såfremt den udenlandske beskatning er lavere end den danske.

Lempelsen er udregnet efter følgende brøk:

(Udenlandsk indkomst * skat af samlet indkomst )
Skattepligtig globalindkomst

15 Sambeskatning 2007/08 s. 108, Guldmand — Vinther — Werlauff
16 Skatteretten 3. 4. Udgave s.129.
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Et eksempel på en creditlempelse kan se således ud'7:

Skattepligtig indkomst fra Danmark
Indkomst fra 3. land

2.000.000
400.000'.

Skattepligtig indkomst i alt	 2.400.000

Skat af samlet indkomst, 25%	 600.000
Lempelse 
	

100.000

Samlet skat i Danmark
	

500.000

Lempelsen beregnes som:

(400.000 * 600.000) = 100.000
2.400.000

I eksemplet tages der udgangspunkt i, at selskabsskatten er højere i tredje land.

Lempelse efter eksemptionsmetoden finder kun anvendelse på faste driftssteder og ejendomme.

Idet vi har afgrænset os herfra, vil vi ikke komme nærmere ind på, hvad dette indebærer.

4.4 Hvilke selskaber kan indgå i international sambeskatning

Reglerne for, hvilke selskaber, der kan indgå i en inte rnational sambeskatning, er analoge med

reglerne i SEL § 1, stk. 1, nr. 2 18 og kan kort skitseres til:

• Alle koncernforbundne udenlandske selskaber hvor ingen af deltagerne hæfter person-

ligt for selskabets forpligtigelser samt modtager udbytte i forhold til deres indskudte ka-

pital.

• Udenlandske faste driftssteder tilhørende de sambeskattede danske og udenl andske sel-

skaber.

" Egen tilvirkning
1$ Sambeskatning 2007/08, Guldmand-Winther_Werlauff. 2. Udgave 1. Oplag s. 106.
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• Udenlandske faste ejendomme tilhørende de sambeskattede danske og udenlandske sel-

skaber.

Udenlandske selskaber, der ikke kan indgå 19 i en international sambeskatning er:

• Transparente selskaber

• Selskaber der ikke fordeler udbytte efter indskuddets størrelse

(eksempel på koncernstruktur med udenlandske da tterselskaber 20)

Valget for indgåelse af frivillig international sambeskatning træffes af det ultimative modersel-

skab i koncernen jf. SEL § 31 A, stk. 1, 1 pkt. Det gælder tilsvarende, såfremt moderselskabet

er hjemmehørende i udlandet. Det ultimative moderselskab vil således være administrationssel-

skabet jf. SEL § 31 A, stk. 4. Det gælder som for national sambeskatning, at administrationssel-

skabet skal være dansk, uanset om det er det ultimative moderselskab eller ej.

19 International Slingrekurs,sambeskatning og territorialprincippet s. 5, SR.2006.0057 partner Jens Wittendorff,
Deloitte
20 Egen tilvirkning
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Udenlandsk
	

Dansk mellem- 	 Udenlandsk
koncernselskab
	

holdingselskab
	

koncernselskab

Dansk
koncernselskab

Udenlandsk
koncernselskab

Udenlandsk
fast dri ftssted

Udenlandsk
fast ejendom

Dansk
koncernselskab

L 	
Dansk

koncernselskab

Udenlandsk
moderselskab

Obligatorisk
national sambeskatning

	 d 	
Dansk

koncernselskab
Dansk fast ejendom/
dansk fast driftssted

Ved indgåelse af international sambeskatning udvides den indenlandske beskatningskreds med

alle internationalt forbundne koncernselskaber, som det fremgår af nedenstående model.

Frivillig international
sambeskatning

4.5 Selvangivelse og indkomstår

I forbindelse med indtræden i international sambeskatning er der tilknyttet 2 ' en række lovpligti-

ge oplysninger til selvangivelsen.

I forbindelse med den rettidige indsendelse af selvangivelsen skal administrationsselskabet op-

lyse myndighederne omkring ejerforholdene således, at der foreligger dokumentation, der mu-

liggør kontrol, jf. SEL § 31 B, stk. 2.

Selvangivelsen af sambeskatningsindkomsterne skal også indeholde en opgørelse af eventuelle

genbeskatningspligtige underskud jf. SEL § 31 A, stk. 10, pkt. 3.

zi 
Ligningsvejledningen Selskaber og Aktionærer 2008-4 afs. S:D.4 National og International sambeskatning, s. 47
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Det følger af SEL § 31, stk. 5, at alle selskaber i sambeskatning skal have samme indkomstår

som administrationsselskabet.

Beslutningen om at indtræde i international sambeskatning skal af administrationsselskabet,

senest foretages ved indleveringen af selvangivelsen for det relevante indkomstår.

Ved indsendelsen af selvangivelsen skal administrationsselskabet samtidigt vedlægge 22 doku-

mentation for, at det indgår i international sambeskatning og samtidigt påtager sig at hæfte for

koncernens skat.

Hvis sambeskatningsindkomsten omfatter flere selskaber i samme land, skal indkomsten derfra

medtages samlet for det enkelte land. Jf. LL § 33 stk. 6, 4. pkt..

Når der for koncernen vælges valgt international sambeskatning, skal den skattepligtige ind-

komst i de udenlandske selskaber opgøres separat efter danske regler jf. SEL § 31 stk. 2, samt §

31 B. De udenlandske selskaber skal dog fo rtsat selvangive deres indkomst og betale skat på

almindeligvis i de lande, hvor selskaberne er hjemmehørende.

Da de udenlandske selskabers skattepligtige indkomst skal opgøres efter danske regler, har det

været nødvendigt at indføre regler omkring såkaldte indgangsværdier, hvilke vil blive behandlet

i afsnit 4.8.

Udgangspunktet er, at koncerner der vælger international sambeskatning som udgangspunkt

skal fremlægge de samme oplysninger som ved national sambeskatning23.

4.6 Valuta

Ifølge sambeskatningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2. kan regnskaber fra udenlandske selskaber,

der er aflagt i udenlandsk valuta, udelukkende omregnes til danske kroner efter danske regler.

22 International Slingrekurs,sambeskatning og territorialprincippet s. 5, SR.2006.0057 partner Jens Wittendorff,
Deloitte
23 Sambeskatningsbekendtgørelsen § 8, bek. Nr. 966 af 26. september 2006
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Meddelelse om hvilken valuta der ønskes anvendt samt hvilken kurs der ønskes anvendt ved

beregningen, skal oplyses senest ved rettidig indgivelse af selvangivelsen.

4.7 Regnskabsmateriale

Det er administrationsselskabets pligt at sørge for, at bogføringen og regnskabsaflæggelse tilret-

telægges således, at de kan anvendes og indgå ved indkomstopgørelsen i administrationsselska-

bet24.

Dette betyder, at regnskabsmaterialet skal opbevares efter de samme regler som BFL § 6-12,

der omhandler generelle krav til bogføringen, registrering og dokumentation samt opbevaring af

regnskabsmaterialet, med undtagelse af at materialet fysisk kan være i udlandet, såfremt det

drejer sig om udenlandske selskaber.

Såfremt et udenlandsk selskabs regnskab ikke er udarbejdet på en sådan måde, at det kan danne

grundlag for en skattemæssig ligning, skal administrationsselskabet vedlægge bilag til selvan-

givelse, hvor indkomstopgørelsen udarbejdes efter danske regler.

Der er mulighed for at indlevere regnskab for udenlandske datterselskaber på dansk, norsk,

svensk, engelsk, tysk eller fransk. Myndighederne er dog altid berettiget til at få regnskabet

oversat til dansk, såfremt de måtte ønske det25.

Det er således meget vigtigt, at selskabet overholder alle formalia og oplysningspligter og be-

sidder stærke skattemæssige samt regnskabsmæssige funktioner, der kan varetage registrering

samt opfølgning af disse. Det fremgår af sambeskatningsbekendtgørelsen § 14, at såfremt alle

de i bekendtgørelsens § 8-13 ikke er overholdt kan skattevæsenet afbryde sambeskatningen på

baggrund af manglende oplysninger, hvilket vil resultere i fuld genbeskatning. Vi henviser til

kapitel 6, hvor vi beskriver konsekvenserne af en udtræden af sambeskatningen.

24 Sambeskatningsbekendtgørelsen § 10, bek. Nr. 966 af 26. september 2006
25 Sambeskatningsbekendtgørelsen, § 10. Stk.3, bek. nr. 996 af 26. september 2006.
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4.8 Sambeskatningsbidrag

Når et selskab indgår i sambeskatning vil et underskud, der opstår i et selskab kunne modregnes

ved opgørelsen af koncernens samlede skat.

Et modregnet underskud fra et selskab har en værdi svarende til den sparede skat af underskud-

det opgjort til 25% af underskuddet.

Administrationsselskabet forpligter sig herefter, jf. SEL § 31 stk. 6, til at betale underskudssel-

skabet for det anvendte underskud.

Når der opstår tvungen sambeskatning ved indgåelse af koncernforbindelse, kan der eksempel-

vis opstå en situation, hvor to selskaber ejer selskab A med en ejerandel på 49 % og 51 %.

Selskabet, der ejer 51 % af aktierne, vil således blive udpeget som administrationsselskab for A

og kunne modregne A's eventuelle underskud 100 % ved opgørelsen af koncernens skatteplig-

tige indkomst.

Såfremt administrationsselskabet ikke var forpligtet til at betale A for anvendelsen af under-

skuddet ville selskabet have en fordel over for selskabet med 49 % ejerandel.

Da der ikke længere er krav om 100 % ejerskab for at opnå sambeskatning, er det hensynet til

mindretalsaktionærerne, der gør det nødvendigt 26 at udligne anvendelsen af underskud ved at

tilbageføre et beløb til det underskudsgivende selskab, svarende til skatteværdien for at undgå

en forfordeling og beskytte mindretalsaktionærerne.

4.9 Hæftelse

Ved national sambeskatning hæfter administrationsselskabet for skatten, jf. SEL § 31. stk. 4.

Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter dog kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten

26 R&R Online.2007.07.0020
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og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten som fordeles til selska-

bet.

Det er først i det øjeblik, at overførslen af skattebetalingen til administrationsselskabet har fun-

det sted, at hæftelsen overgår til administrationsselskabet. Hæftelsen følger således betalingen.

Ved indgåelse af international sambeskatning er det også det ultimative moderselskab, der hæf-

ter for den betalbare indkomstskat.

Ved valg af international sambeskatning udvides hæftelsen til også at omfatte indkomstskat

optjent uden for Danmark samt eventuelle genbeskatningssaldi jf. SEL § 31 A, stk. 4.

Hæftelsen er derfor væsentligt udvidet og mere vidtgående i forhold til den danske nationale

sambeskatning, hvor hæftelsen følger betalingen.

Dette tager udgangspunkt i, at det ikke er muligt fra dansk side at inddrive skat fra udenlandske

selskaber, medmindre et af selskaberne påtager sig en forpligtigelse27.

Hæftelsen består i, at der opstår såkaldte genbeskatningssaldi ved anvendelse af udenlandske

underskud i den danske indkomstopgørelse. Vi belyser i kapitel 5, hvorledes disse opstår.

Det er således ikke selve skattebetalingen af det udenlandske selskab der hæftes for, idet de

respektive selskaber betaler skat i deres hjemlande. Det er værdien af underskuddene fra de

udenlandske selskaber, der modregnes i den danske indkomstopgørelse, der udgør hæftelsen.

Det er således den opnåede skattebesparelse fra et udenlandsk sambeskattet selskab, der hæftes

for, indtil denne er udlignet med et overskud.

Idet der opstår en hæftelse, opstår der samtidigt en forpligtigelse for administrationsselskabet til

at tilbagebetale denne. Forpligtigelsen består af skatteværdien af genbeskatningssaldoen og skal

27 Sambeskatning 2007/08, Guldmand-Winther-Werlauff. 2. Udgave 1. Oplag s. 121.
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indregnes i administrationsselskabets årsrapport, jf. SEL § 31 A, stk. 4. som en udskudt skatte-

forpligtigelse.

Begrundelsen28 for at skulle indregne forpligtigelsen i årsrapporten var, at indregningen ned-

bringer selskabets overførte overskud fra resultatopgørelsen til egenkapitalen under overført

resultat, og således begrænser muligheden for udlodning af udbytte således, at selskabets bund-

ne reserver forventes at kunne dække forpligtigelsen.

28 Sambeskatning 2007/08, Guldmand - Vinther - Werlauff. 2. Udgave I. Oplag s. 121.
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Dåttersel skab åA

5. Genbeskatning

5.1 Bindingsperiode

Ved indtræden i international sambeskatning knyttes de koncernforbundne virksomheder skat-

temæssigt i en såkaldt bindingsperiode af 10 år, jf. SEL § 31 A, stk. 3.

Ved udløbet af denne 10 års periode kan den så forlænges i en ny 10 års periode. Der er knyttet

en del betingelser og sanktioner ved indtrædelse og udtrædelse af denne periode, hvilke vi vil

belyse i nedenstående afsnit om genbeskatning.

Den 10-årige bindingsperiode afbrydes ikke, såfremt et datterselskab i udlandet frasælges.

I eksemplet29 ejer det danske moderselskab, der her er administrationsselskabet, tre udenland-

ske datterselskaber.

Selskaberne har været sambeskattet i 5 år og nu frasælges selskab B til en 3. part .

Det danske administrationsselskab fortsætter i sambeskatningen med A og C.

29 Egen tilvirkning
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Datterselska b A^;.

I år 7 erhverver det danske selskab det udenlandske selskab D

Selskab D indtræder således automatisk i sambeskatninger og bindingsperioden i de resterende

3 år

Udgangspunktet er, at sambeskatning fastholdes i bindingsperioden for DK A/S, der er det ul-

timative moderselskab eller administrationsselskab, uanset om det måtte forekomme tilkøb og

frasalg i denne periode.

Denne bindingsperiode kan dog afbrydes af administrationsselskabet ved meddelelse, dog se-

nest i forbindelse med rettidig indsendelse af selvangivelsen. Dette vil medføre fuld genbeskat-

ning, jf. nedenstående.

5.2 Indgangsværdier

Indførelsen af såkaldte indgangsværdier har været nødvendigt, idet udenlandske selskabers ind-

komst skal opgøres efter danske skatteregler.

Idet værdiansættelsesprincipper samt afskrivningsregler kan variere meget i de forskellige lan-

de, er det således et krav, at selskabet indfører fiktive indgangsværdier af deres aktiver og pas-

siver.

Der er knyttet en række krav til opgørelsen af indgangsværdier, men hovedreglen jf. SEL § 31

A, stk. 8 er, at afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelses-
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sum samt erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt. Dette betyder, at aktiverne ved påbe-

gyndelsen af international sambeskatning fastsættes således, at man tager udgangspunkt i, at der

er afskrevet maksimalt på disse med danske satser.

Dette betyder, at den fiktive indgangsværdi30 vil have en værdi der svarer til den, som et aktiv

ville have, som om skattepligten havde bestået i hele det pågældende afskrivningsberettiget

aktivs ejertid.

Et eksempel for fastlæggelse af indgangsværdi for et driftsmiddel afskrevet efter saldometoden

kan se således ud31:

Driftsmidlet, der efter danske regler afskrives efter saldometoden, anskaffes af et udenlandsk

selskab i år 1 for 2.000.000 kr.

I det 5. indkomstår, der følger kalenderåret, inddrages det udenlandske selskab under dansk

sambeskatning.

Afskrivningsgrundlaget vil således være 474.610 kr. den 1. januar i år 6. (2.000.000 — 25% pr.

år i 5 år) Idet der saldomæssigt er afskrevet 25 % pr. år. Fra år 6 til år 10 afskrives der på det

nye afskrivningsgrundlag. Efter år 10 vil saldoen være på 112.627 kr. (474.610 kr. — 25% pr. år

i 5 år), og der vil således være afskrevet 361.983 kr. (474.610 kr. — 112.627 kr.) i perioden un-

der sambeskatningen.

Driftsmidlet afhændes i år 11 til 800.000 kr. Handelsværdien var ved indgåelse af sambeskat-

ningen 900.000 kr. i år 6.

Afståelsessummen skal således korrigeres og ansættes til den ikke afskrevne værdi på salgstids-

punktet (112.627 kr.) med tillæg af afskrivninger foretaget under den danske sambeskatning

(361.983 kr.) fratrukket det faktiske værditab (100.000 kr.)

so Ligningsvejledningen S.D.4 side 25.
31 Selvvalgt eksempel med inspiration fra Revitax A/S, Ebbe Melchior.

Side 47 af 109



Den korrigerede afståelsessum vil således være 374.610 kr. (112.627 kr. + 361.983 kr. —

100.000 kr. = 374.610 kr.).

Denne korrigerede afståelsessum fragår driftsmiddelsaldoen i år 11 ved afhændelsen. Da salgs-

summen på 800.000 kr. er lavere end handelsværdien på tidspunktet for inddragelsen af aktivet

under dansk beskatning, kommer der ikke nogen fortjeneste til beskatning.

Der fastsættes ikke nogen anskaffelsessum for goodwill eller andre immaterielle aktiver som

nævnt i AL § 40, såfremt disse måtte være oparbejdet af selskabet selv.

5.3 Ordinær genbeskatning

Ordinær genbeskatning indtræder ved ophøret af 10 års bindingsperioden, medmindre bin-

dingsperioden forlænges med en ny 10 års bindingsperiode.

Såfremt international sambeskatning ikke vælges påny 32 ved udløbet af bindingsperioden, vil

administrationsselskabets indkomst skulle forhøjes med et beløb svarende til den fo rtjeneste,

som det udenlandske selskab ville have opnået ved ophør af virksomheden. Aktiver og passiver

der er i behold ved ophør, betragtes som solgt til handelsværdier, altså svarende til likvidations-

fortjeneste. Denne maksimering til likvidationsfortjeneste gælder for faste driftssteder. Genbe-

skatningen i disse skal sidestille underskudsudnyttelsen i et datterselskab med faste driftssteder.

Det er således hensigten, at genbeskatningsreglerne skal virke på samme måde ved salg af faste

driftssteder og ved salg af egentlige datterselskaber i udlandet.

En genbeskatning ved udløb af bindingsperioden kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende

til den opgjorte genbeskatningssaldo divideret med selskabsskatteprocenten.

Det betyder, 33 at det er den omregnede værdi af genbeskatningssaldoen, der skal medregnes til

administrationsselskabets indkomst, såfremt beregningen viser, at den opgjo rte likvidationsfor-

tjeneste udgør et større beløb end den omregnede værdi af genbeskatningssaldoen.

32 SEL § 31A, stk. 10
33 Sambeskatning 2007/08 s. 129, Guldmand - Vinther - Werlauff
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Såfremt likvidationsfortjenesten viser sig at være mindre end den opgjo rte genbeskatningssaldo,

vil differencen forblive en del af genbeskatningssaldoen, uanset om koncernen har flere aktivi-

teter i det pågældende land. Dette beror på, at genbeskatningssaldoen skal opgøres pr. land, og

således vil indgå i en samlet genbeskatningssaldo.

I vores afhandling vil det således være genbeskatningssaldoen og ikke summen af en eventuel

likvidationsfortjeneste, der vil være relevant, idet vi anser det for værende urealistisk at skulle

kalkulere med en eventuel likvidationsfortjeneste.

Genbeskatningssaldoen skal opgøres pr. land og på baggrund af:

• Skatteværdien af fratrukne underskud som de udenlandske selskaber samlet har haft i de

pågældende lande i sambeskatningsperioderne.

• Skatteværdien af fratrukne underskud der er fradraget i indkomst hos andre selskaber.

• Skatteværdien af fratrukne underskud som ikke modsvares af skatteværdien af senere

års overskud fratrukket creditlempelse samt skatteværdien af eventuel genbeskatning.

En eventuel genbeskatningssaldo vil ikke blive nedbragt med skatteværdien af overskud, så-

fremt disse hidrører fra renteindtægter og kursgevinster på fordringer fra koncernforbundne

selskaber.

I nedenstående eksempel34 vil vi redegøre for, hvorledes genbeskatninger kan opgøres.

I eksempel nr. 1 er der 3 selskaber, A, B, og C. De er alle hjemmehørende i et tredje land, men

indgår i international sambeskatning med den danske koncern.

Selskaberne kan i deres hjemland fremføre skattemæssige underskud til modregning i senere

indkomstår. Skattesatsen i udlandet er 20%.

34 Egen tilvirkning, med inspiration fra Sambeskatning 2007/08 s. 130, Guldmand - Vinther - Werlauff
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I indkomståret 2008 er der for datterselskaberne en samlet skattemæssig indkomst på -400 t.kr.

Dette underskud modregnes i den danske indkomst, hvorved skatteværdien af fradraget kan

opgøres til 100 t.kr. (25 % af de 400 t.kr.).

I år 2009 fremfører selskab A og selskab C underskud fra 2008 således, at deres skattepligtige

indkomst i hjemlandet reduceres til 0 kr.for disse to selskaber.

Selskab B's skattepligtige indkomst er i 2009 på 300 t.kr. De udenlandske enheders samlede

skattepligtige indkomst, der skal svares skat af til hjemlandet, er således opgjo rt til 300 t.kr.

I den danske indkomstopgørelse medregnes 700 t.kr. og beskattes med 25 %, altså 175 t.kr. Idet

selskab B i hjemlandet har haft en indkomst på 300 t.kr., skal selskabet svare skat i hjemlandet

af (300 t.kr. * 20%) = 60 t.kr.

Idet der er betalt skat i hjemlandet, skal der lempes i den danske skatteopgørelse for den betalte

skat med 60 t.kr. Danmark skal lempe for udenlandsk betalt skat med det mindste af følgende

beløb35:

• Den del af den danske skat der forholdsmæssigt falder på den lempelsesberettigede ind-

komst svarende til (25 % af 700 t.kr.) = 175 t.kr.

• Den til overenskomstens kildeland betalte skat af den pågældende lempelsesberettigede

indkomst, svarende til (20 % af 300 t.kr.)= 60 t.kr.

Danmark skal således lempe med 60 t.kr., hvorefter genbeskatningssaldoen nedbringes til -15

t.kr., beregnet som ((100 — (175-60)) = -15 t.kr.

Dette beror på, at skattesatsen i tredje land er på 20% i modsætning til den danske på 25%. Det

betyder, at de faktiske danske skattebetalinger ikke nedbringes eller elimineres med den betalte

udenlandske skat. Det har den effekt, at genbeskatningssaldoen således nedbringes, da der ind-

drages udenlandsk indkomst til beskatning i Danmark.

35 Skatteretten 3. 4. Udgave s.129.
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Eksempel nr. 1

år 2008 2009 Fremførsel Indkomst Skat 2010 Fremfør. Indkomst Skat

(T.kr )

Selskab A -300 300 -300 0 0 500 0 500 100

Selskab B 100 300 0 300 60 200 0 200 40

Selskab C -200 100 -100 0 0 100 -100 0 0

Samlet -400 700 300 800 700 140

Skattesats DK 25% 25% 25%

Skattesats 3.land 20% 20% 20%

Genbeskat-

ningssaldo

Primo 0 100 -15

Dansk Skat -175 -200

Udenlandsk skat

(Skat af B lempes) 60 140

Korrektion til

maksimal credit

(300/100)*20)

dvs. maks. 60 0

Korrektion til

maksimal credit

(700/100)*25)

dvs. maks. 140

0

Ultimo 100 -15 -75 ( dvs. 0 )

I år 2010 er det selskab A og B, der har en skattepligtig indkomst, idet det forudsættes, at sel-

skab C fortsat fremfører underskud fra tidligere indkomstår.

Den samlede indkomst for selskabe rne kan opgøres til 800 t.kr. Den danske skat beregnes med

25% af dette beløb, (800 t.kr. * 25%)= 200 t.kr. Idet selskab A og B har betalt selskabsskat i

hjemlandet, skal der ligeledes lempes herfor. Selskab A har haft en indkomst på 500 t.kr., skat
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heraf udgør 100 t.kr. ved en skatteprocent på 20%. Selskab B har haft en indkomst på 200 t.kr.,

og skat heraf udgør 40 t.kr. ved en skattesats på 20%. I dette tilfælde skal der heller ikke korri-

geres efter reglerne om maksimal credit, idet den udenlandske skat er mindre end den danske.

Vi ser således, at genbeskatningssaldoen reduceres til -75 t.kr., svarende til, at der ikke længere

foreligger en forpligtigelse.

Såfremt skattesatsen i udlandet er lavere end den danske skattesats, vil genbeskatningssaldoen

således reduceres hurtigere, idet der inddrages udenlandsk indkomst til beskatning i Danmark.

Ved en lavere udenlandsk skattesats vil nedbringelsen af genbeskatningssaldoen således ske

med differencen i nettoprocentsatsen, svarende til den danske skattesats fratrukket den uden-

landske sats.

Modsætningsvis betyder det, at der ved en udenlandsk skat højere end den danske, lempes der

for den betalte udenlandske skat i henhold til reglerne om creditlempelse. Derved lempes der

maksimalt med den danske skatteprocent, og som en konsekvens heraf vil genbeskatningssal-

doen ikke blive nedbragt. Dette vises i eksempel nr. 3.

Hvis administrationsselskabet ønsker at fortsætte med den internationale sambeskatning, vælges

der en ny tiårig periode, og de eksisterende genbeskatningssaldi videreføres uændret. Herved

kommer genbeskatningssaldiene ikke til beskatning ved en fornyelse af bindingsperioden.

I det følgende eksempel nr. 2 ser vi hvorledes genbeskatningssaldoen ville have set ud, såfremt

den udenlandske skat var på niveau med den danske.
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Eksempel nr. 2

år 2008 2009 Fremfør Indkomst Skat 2010 Fremfør. Indkomst Skat

(T.kr )

Selskab A -300 300 -300 0 0 500 0 500 125

Selskab B 100 300 0 300 75 200 0 200 50

Selskab C -200 100 -100 0 0 100 100 0 0

Samlet -400 700 800

Skattesats DK 25% 25% 25%

Skattesats 3.land 25% 25% 25%

Genbeskat-
ningssaldo
Primo 0 100 0

Dansk Skat -175 -200

Udenlandsk skat

(Skat af B lempes) 75 175

Korrektion til

maksimal credit
(350/100)*25)
dvs. maks. 87,50 0

Korrektion til

maksimal credit
(550/100)*25)
dvs. maks.

0

137,50

Ultimo 100 0 -25

I efterfølgende eksempel nr. 3 ser vi på, hvorledes genbeskatningssaldoen påvirkes såfremt

skattesatsen er højere end i Danmark.
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Eksempel nr. 3

år 2008 2009 Fremfør Indkomst Skat 2010 Fremfør. Indkomst Skat

(T.kr )

Selskab A -300 300 -300 0 0 500 0 500 150

Selskab B 100 300 0 300 90 200 0 200 60

Selskab C -200 100 -100 0 0 100 -100

Samlet -400 700 300 800 700 210

Skattesats DK 25% 25% 25%

Skattesats 3.land 30% 30% 30%

Genbeskat-

ningssaldo

Primo 0 100 15

Dansk Skat -175 -200

Udenlandsk skat

(Skat af B lempes) 90 210

Korrektion til

maksimal credit

(700/100)*25)

dvs. maks. 175 0 0

Korrektion til

maksimal credit

(800/100)*25)

dvs. maks. 200

-10

Ultimo 100 15 15

I en etableringsfase forekommer der ofte underskud, og det kan således virke hensigtsmæssigt

at indgå i en international sambeskatning, såfremt der generes underskud, og der kan opnås fra-
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drag for disse. I ovenstående eksempel ser vi, at koncernen anvender underskud i sta rten af pe-

rioden, hvor de er sambeskattet med datterselskabe rne, og udskyder en skattebetaling i Dan-

mark med en værdi svarende til skatteværdien af det i år 2008 modregnede udenlandske under-

skud

I takt med at datterselskaberne opnår overskud i udlandet og overskuddene medtages i den dan-

ske indkomstopgørelse, ser vi, at genbeskatningssaldoen nedbringes. I ovenstående eksempel

ser vi, at genbeskatningssaldoen falder fra år 2008 — 2010. Nedbringelsen af genbeskatningssal-

doen udtrykker således den i koncernen øgede beskatning som følge af, at udenlandsk indkomst

medtages i den danske indkomst, og at den i år 2008 opnåede kredit nedbringes

Herved har administrationsselskabet i princippet opnået en tiårig kredit på den sparede skat. Da

der er tale om en decideret kredit, kan kreditbetingelserne for tilbagebetalingen af denne betrag-

tes som en kassekredit med ti års løbetid, hvor eventuelle udenlandske overskud indenfor bin-

dingsperioden vil udgøre afdrag.

Vi vil i afsnittet "Værdien af udskudt skattebetaling" analysere, hvorledes disse underskud kan

tilskrives en eventuel værdiskabelse i koncernen.

5.4 Fuld genbeskatning

Fuld genbeskatning indtræder såfremt sambeskatningen ophører forud for udløb af den tiårige

bindingsperiode.

Det betyder, at indkomsten i administrationsselskabet i året for ophør skal forhøjes med et be-

løb svarende til alle eksisterende genbeskatningssaldi divideret med gældende selskabsskatte-

procent, jf. SEL § 31 A, stk. 11.

I modsætning til den ordinære genbeskatning der er maksimeret til et beløb svarende til likvida-

tionsfortjenesten, er der ingen fastlagt maksimering tilknyttet fuld genbeskatning.
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En international sambeskatning kan bringes til ophør inden for den tiårige bindingsperiode,

såfremt administrationsselskabet selv ønsker det, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 6. pkt.

Den internationale sambeskatning kan dog også blive ophævet fra myndighedernes side, hvis

administrationsselskabet ikke fremlægger de krævede oplysninger som nævnt under afsnittet

omhandlende administrative krav, jf. SEL § 31 B, stk. 2.

Den internationale sambeskatning vil ligeledes anses for afbrudt, såfremt administrationssel-

skabet bliver datterselskab i en anden koncern, og den internationale sambeskatningen ikke

videreføres jf. SEL § 31 A, stk. 3, pkt. 8-10. Herudover vil sambeskatningen også ophøre, så-

fremt administrationsselskabet ikke længere er skattepligtig til Danmark, og der ikke udpeges et

nyt administrationsselskab jf. SEL § 31 A, stk. 5, eller såfremt administrationsselskabet afhæn-

des til et selskab uden for koncern regi.

Vi vil i afsnittet omkring skatteoptimering samt værdi af underskud analysere eventuelle fordele

og ulemper, samt de konsekvenser som en udtrædelse af den internationale sambeskatningen vil

medføre.
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6. Opgørelse af koncernens skattepligtige indkomst ved valg
af international sambeskatning

En international sambeskatning indebærer 36 på lige fod med den nationale sambeskatning, at

selskabernes skattepligtige indkomst puljes sammen og bliver sambeskatningsindkomsten.

Vi har i tidligere afsnit redegjort for betingelserne for, at et selskab kan indgå i en international

sambeskatning, samt hvorledes værdier opgøres.

Vi vil i de følgende eksempler37 kort redegøre for, hvorledes sambeskatningen opgøres.

6.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten

I nedenstående eksempel er der ikke valgt inte rnational sambeskatning, hvorved de udenlandske

underskud holdes uden for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ved national sambeskatning:	 Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst
Danmark	 Udland

år 1 år 2 år 1 år 2

Danmark A/S 700 100 0 0

Udland 0 0 -600 500

I alt 700 100 -600 500

Fremførsel af underskud 0 0 0 -500

Skattepligtig indkomst 700 100 -600 0

Dansk skat 25 % 175 25 0 0

Udenlandsk skat 30% 0 0 0 0

Samlet skat i koncern 175 25

Samlet skat Danmark år 1 + 2 200

36 Sambeskatning 2007/08, s. 107, Guldmand - Vinther - Werlauff.
37 Egen tilvirkning, med inspiration fra Sambeskatning 2007/08 s. 111, Guldmand - Vinther - Werlauff
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Det danske selskab opgør og betaler skat uvedkommende af det udenlandske datterselskabs

skattepligtige indkomst.

I nedenstående eksempel har administrationsselskabet valgt inte rnational sambeskatning, hvor-

ved selskabernes skattepligtige indkomst puljes sammen.

Dette resulterer i, at det danske administrationsselskab nu kan medtage underskuddet fra udlan-

det og modregne dette i den skattepligtige indkomst.

I det ovenstående eksempel uden inte rnational sambeskatning så vi, at den samlede skat i Dan-

mark var 200 t.kr., men i nedenstående eksempel med international sambeskatningen med det

udenlandske selskab nedbringes skatten til 175 t.kr., og administrationsselskabet udskyder dif-

ferencen i den betalbare skat (175 — 200)= -25 t.kr. over genbeskatningssaldoen.

Ved valg af international
sambeskatning:

Skattepligtig indkomst
Danmark

år 1	 år 2

Skattepligtig indkomst
Tyskland

år 1	 år 2

Danmark A/S 700 100 0 0

Tyskland AG -600 500 -600 500

I alt 100 600 -600 500

Fremførsel af underskud 0 0 0 -500

Skattepligtig indkomst 100 600 -600 0

Dansk skat 25 % 25 150 0 0

Tysk skat 30% 0 0 0 0

Samlet skat koncern år 1 + 2 175

Genbeskatningssaldo primo 0 -150

Dansk skat af udenlandsk indkomst -150 125

Lempelse 0 0

Genbeskatningssaldo ultimo -150 -25
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6.2 Skattemæssig optimering i sambeskatning

I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes koncernen kan tænkes at foretage en optimeret skatte-

planlægning. Vi vil først belyse de fordele og ulemper som indgåelse i international sambeskat-

ning kan medføre for koncernen, afhængig af selskabets aktivitet samt forventninger til fremti-

den.

Herefter vil vi inddrage muligheder for optimering inden for international sambeskatning. Vær-

dien af indgåelse i den internationale sambeskatning samt optimeringen vil vi belyse i afsnit 9.

En skatteplanlægning og deraf optimering er en naturlig del af koncernens virke. Selskaberne

vil af naturlige grunde ikke ønske at unddrage sig skat, men omvendt eksisterer ønsket om at

betale mindst muligt inden for lovgivningens grænser.

En indtræden i international sambeskatning med et underskudsgivende datterselskab kan umid-

delbart virke som det rette valg, når der tænkes på underskudsfremførsel i den danske ind-

komstopgørelse. Men koncernen kan næppe forventes at opkøbe eller stifte et datterselskab i

udlandet, hvis der ikke følger et forventeligt afkast af investeringen. Det må således være de

periodiske forskydninger af indkomsten i den sambeskattede koncern og de internationale sam-

beskattede selskaber, der kan tænkes at skabe grundlaget for en positiv eller negativ beslut-

ningstagen omkring valg af international sambeskatning.

I de tidligere afsnit har vi set, at administrationsselskabet ved valg af international sambeskat-

ning indtræder i en 10-årig bindingsperiode, og selskabet opbygger en genbeskatningssaldo, der

vil komme til beskatning ved udtræden eller ophør.

Problemstillingen omkring valg og fravalg af den internationale sambeskatning kan for admini-

strationsselskabet umiddelbart forekomme som værende et relativt simpelt valg, idet skattevær-

dien af det anvendte underskud fra det udenlandske datterselskab blot udskydes til en senere

beskatning. I nedenstående simplificerede eksempe1 38 ses det, at det danske moderselskab dra-

ger nytte af det udenlandske datterselskabs underskud i år 1.

38 Egen tilvirkning
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Datterselskab
udenlandske

år 1 regler Danske regler Moderselskab

Skattepligtig indkomst -1.000 -1.000 2.000
Overført til modersel-
skab 0 1.000 -1.000

Skattepligtig indkomst 1.000

Underskud til fremførsel -1.000

Aktuel skat 25% 250

Ar 2

Skattepligtig indkomst 1.000 1.000 2.000
Overført til modersel-
skab 0 -1.000 1.000

Skattepligtig indkomst 1.000 0 3.000

Underskud til fremførsel -1.000 0 0

Skattepligtig indkomst til beskatning 0 3.000

Aktuel skat 25% 750

Lempelsesberegning

Betalt skat i udland

Dansk skat af udenlandsk indkomst: 250

(Udl. Indkomst * skat af samlet indkomst)

(skattepligtig globalindkomst)

Lempelse: 0

Betalt lokal skat i alt år
2 750

Samlet aktuel koncernskat for år 1 og 2 i alt 1.000
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Dette udløser en genbeskatningssaldo på 250 t.kr., svarende til det anvendte underskud multi-

pliceret med gældende skattesats. Da det udenlandske selskab har overskud i år 2, skal dette

overskud medtages i den danske indkomstopgørelse, hvorved genbeskatningssaldoen ville være

reduceret til 0 kr., idet der medtages en indkomst på størrelse med det anvendte underskud.

I eksemplet betaler det udenlandske selskab ikke skat i år 2, idet det selv fremfører underskud-

det fra tidligere. Danmark skal derfor ikke skal lempe for nogen betalt selskabsskat. Det danske

moderselskab har en indkomst på 2.000 t.kr. i begge indkomstårene.

Modellen er konstrueret for at vise, hvorledes underskud og overskud fra udlandet medtages

ved opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst for koncernen.

Såfremt selskabet var overskudsgivende, ville det skulle svare skat i udlandet, og Danmark ville

yde almindelig creditlempelse for den betalte skat. Creditlempelsen kunne vi tidligere fastslå til

at være det mindste af følgende to summer:

• Den udenlandske skat af den udenlandske indkomst

• Den del af den danske skat som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

Denne creditlempelse forhindrer, at underskuddet anvendes dobbelt. I lempelsen ses der bo rt

fra den udenlandske skattepligtige indkomst i lempelsen, idet der ikke er nogen udenlandsk

betalbar skat, der skal lempes for.

Vi vil i nedenstående eksempler redegøre for forskellige fordele, der knytter sig til indgåelsen

af den internationale sambeskatning:

Ved tilrettelæggelse af koncernens skatteplanlægning er det nødvendigt at analysere de fremti-

dige forventninger til, hvorledes indkomsten i koncernen kan forventes at fordele sig på det

udenlandske datterselskab. Vi vil i det følgende belyse forskellige situationer, hvor der kan

opstå fordele af kreditmæssig samt mere permanent karakter.
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I eksemplet ejer det danske moderselskab udenlandske datterselskaber og overvejer således, om

de skal vælge international sambeskatning.

Hvis det forudsættes, at selskabet forventes at være en del af koncernen fremadrettet.

Idet selskabet forventes at indgå i koncernen fremadrettet på taktisk og strategisk niveau, er det

nødvendigt at forholde sig til underskuddenes karakter.

Med udgangspunkt i eksemplet så vi, at underskuddet oppebåret af det udenlandske selskab

blev anvendt i det danske moderselskab. Såfremt det udenlandske selskab ikke generer over-

skud fremadrettet og indhenter underskuddene, vil der være tale om en permanent fordel for

selskabet, idet administrationsselskabet kan forlænge bindingsperioden ved udløb af den oprin-

deligel0-årige bindingsperiode.

Såfremt selskabet generer overskud i perioden efter en periode med underskud, så vi, at den

opståede genbeskatningssaldo nedbringes, og ultimativt vil der ikke bestå en genbeskatnings-

saldo. Da genbeskatningssaldoen jo er nedbragt med overskud fra det udenlandske selskab, der

er kommet til beskatning i den danske indkomstopgørelse, ses den økonomiske fordel i sambe-

skatningen neutraliseret.

Umiddelbart kan det forekomme ligetil, at man betaler skat som følge af en indkomstskabelse i

datterselskabet, der efterfølgende lempes ved opgørelsen af den danske skat. Men hvis den

udenlandske skattesats er lavere end den danske, vil der opstå en situation, hvor selskabet

kommer til at betale mere skat end nødvendigt, idet der maksimalt lempes for den i udlandet

betalte skat.

I kapitel 5 så vi i eksemplet, at skattesatsen i 3. land var 20 % mod den danske 25 %. Det bety-

der, at der ved lempelsen af betalt skat i udlandet opstod en korrektion af differencen. Der blev

maksimalt lempet med den udenlandske skat, idet den udgjorde det mindste beløb af de to mu-

lige.

Dette betyder først og fremmest, at genbeskatningssaldoen nedbringes væsentligt hu rtigere,

men det betyder også, at den danske betalbare skat af den udenlandske indkomst stiger væsent-
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ligt, idet der maksimalt lempes for det mindste beløb af de to mulige, og i dette tilfælde vil det

være den udenlandske skat af den udenlandske indkomst. Koncernens betalbare skat stiger så-

ledes med forskellen mellem den danske selskabsskat og den udenlandske. Dette betyder reelt,

at den udenlandske skattesats opløftes til dansk niveau.

I dette tilfælde vil det således ikke være en fordel at medtage de udenlandske selskaber i inter-

national sambeskatning, da det ville have været bedre at holde dem ude og så svare den lokale

skat i udlandet. I eksemplet ser vi, at genbeskatningssaldoen falder i takt med, at der inddrages

udenlandsk indkomst.

Såfremt den udenlandske skattesats var højere end den danske, ville der maksimalt skulle lem-

pes med den danske skattesats, og genbeskatningssaldoen ville ikke være blevet nedbragt.

Vi vil senere i opgaven fremkomme med eksempler på forskellige scenarier med lavere og hø-

jere skattesatser i udlandet og belyse, hvorledes de påvirker regnestykket.

Hvis det forudsættes, at det udenlandske selskab forventes likvideret

Hvis det udenlandske datterselskab forventes at skulle likvideres inden for en årrække, opstår

en ny situation. Selskabet vil således højst blive beskattet med et beløb, som datterselskabet

ville indbringe ved et salg af selskabets aktiver til handelsværdi med tillæg af skattefri udbytter

og aktieavancer i de seneste 5 år af sambeskatningsperioden.

Dette svarer til likvidationsfortjenesten, og ved ordinær genbeskatning så vi, at beløbet er mak-

simeret til denne fo rtjeneste. Såfremt likvidationsprovenuet er lavere end genbeskatningssaldo-

en, og dattervirksomheden ikke helt eller delvis overføres til moderselskabet, vil fordelen bestå

i, at fradraget i forskellen mellem likvidationsprovenuet og genbeskatningssaldoen forbliver

permanent og ikke kommer til senere beskatning.

Scenariet kan også gøre sig gældende, såfremt selskabet likvideres med gevinst. Det kommer an

på, hvorvidt likvidationsprovenuet er større eller mindre end genbeskatningssaldoen. Det skal

dog tilføjes, at såfremt der ejes flere selskaber i et land vil likvidationssaldoen indgå i genbe-

skatningssaldoen, idet genbeskatningssaldoen opgøres pr. land og ikke pr. selskab.

Side 63 af 109



6.3 Delkonklusion

Vi har i de forudgående afsnit set på kravene til indgåelse af international sambeskatning, samt

hvilke overvejelser administrationsselskabet bør gøre sig.

Endvidere ser vi, at den sparede skat udskydes til senere afregning på en genbeskatningssaldo.

Genbeskatningssaldoen svarer til den sparede skat og svarer til det koncernbidrag, som admini-

strationsselskabet skulle have svaret til et datterselskab, såfremt dette var underlagt national

sambeskatning, bo rtset fra at beløbet afregnes til skat, idet det udenlandske selskab selv anven-

der underskuddene. Genbeskatningssaldoens størrelse kan man dermed betegne som størrelsen

på den ydede skattekredit.
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7. International beskatning

Optimering og skatteplanlægning på koncernniveau er blevet tillagt en ekstra dimension i takt

med virksomhedernes grænseoverskridende aktiviteter og etablering af datterselskaber i udlan-

det.

Vi har i de tidligere afsnit redegjort for konsekvenserne af indgåelse af international sambe-

skatning, og hvorledes dette behandles i koncernen. Vi så i afsnit 6.2 hvilke forhold, der kunne

motivere et aktivt tilvalg eller passivt fravalg af indgåelse international sambeskatning.

For at belyse fordele og ulempere ved en sådan indgåelse er det også nødvendigt at inddrage et

alternativ til denne indgåelse; altså passivt fravalg af inte rnational sambeskatning.

Vi vil i dette kapitel søge at belyse, hvorledes denne regulering i den internationale beskatning

fungerer, og hvilke regler der regulerer grænseoverskridende aktiviteter samt belyse væsentlige

direktiver, der kan motivere beslutningstager ved skatteplanlægning samt optimering.

7.1 International dobbeltbeskatning

International dobbeltbeskatning er en betegnelse, der dækker over, at to forskellige stater begge

beskatter en indkomst. Dette betyder, at indkomsten beskattes dobbelt.

Selskaber, der oppebærer en indtægt fra udlandet, vil blive underlagt en dobbeltbeskatning, idet

Danmark som selskabets domicilland vil opkræve skatter af den nationale samt inte rnationale

indkomst samtidigt med, at det udenlandske kildeland tilsvarende opkræver skatter af indkom-

sten.

Selskaber er som udgangspunkt fuldt skattepligtige til Danmark jf. SEL § 1. Dette betyder, at al

indkomst uanset oprindelse skal medtages ved indkomstopgørelsen.
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En sådan dobbeltbeskatning vil være ødelæggende for al grænseoverskridende økonomisk akti-

vitet39 . Danmark har således tiltrådt dobbeltbeskatningsoverenskomster med over 70 lande.4°

Disse dobbeltbeskatningsoverenskomster primære formål er at forhindre en inte rnational dob-

beltbeskatning. 41 Disse overenskomster virker ved, at domicillandet, hvor selskabet har hjem-

sted, kan beskatte efter globalpuljeprincippet jf. SL § 4, hvilket betyder, at al indkomst inddra-

ges ved indkomstopgørelsen og derved beskattes. Samtidigt skal udlandet, overenskomstens

kildeland, reducere den beskatning, som ellers ville være indtrådt under interne regler.

Dette betyder samtidigt, at såfremt kildelandet er tillagt beskatningsretten skal domicillandet

yde lempelse42 , jf. modeloverenskomsten a rt . 23. Overenskomsterne tager udgangspunkt i og

reguleres efter OECD's modeloverenskomst.43

7.2 Samhandel mellem interesseforbundne parter

Ved almindelig samhandel mellem to parter, der ikke er interesseforbundne, reguleres priser på

almindelige markedsmæssige vilkår, idet begge pa rter som udgangspunkt vil være naturligt

interesseret i at optimere deres indkomst og fortjeneste.

Når to interesseforbundne parter handler, kan der opstå situationer, hvor det kunne være fordel-

agtigt at regulere indkomster og udgifter i de forskellige selskaber.

Man kan eksempelvis forestille sig, at en koncern ønsker at placere hovedpa rten af udgifterne i

et land med en højere skattesats og samtidigt placere indtægterne i lande med meget lave eller

lavere skattesatser.

Dette kunne gennemføres ved at modtagerlandet, eksempelvis Danmark, faktureres en overpris

for de varer, der indkøbes fra det udenlandske koncernforbundne selskab således, at selskabets

skattepligtige indkomst reduceres til en nullitet. Omvendt optimeres det udenlandske koncern-

39 Skatteretten 3.4. Udgave s.29.
40 OECD's modelovernskomst — 2005 — side 5.
41 Skatteretten 3. 4. Udgave s.31
42 Skatteretten 3. 4. Udgave s.32
43 OECD's modelovernskomst — 2005 — side 5.
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forbundne selskabs indkomst, idet det oppebærer overskud til en væsentligt lavere skattesats

end den danske, og derved reelt undgår dansk beskatning, og staten mister provenuet heraf.

Den danske skattelovgivning regulerer sådanne tilfælde på forskellig vis. Vi vil i de følgende

afsnit redegøre for de væsentligste af dem.

I LL § 2 er der indført en generel regel, der fastsætter, at interesseforbundne pa rter ved opgø-

relsen af deres skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for deres transaktioner, der

svarer til de priser og vilkår, som uafhængige pa rter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner.

Det er denne bestemmelse, der betegnes "armslængdeprincippet"44.

Denne bestemmelse gælder for alle inte rne aftaler og samhandelsforhold. Bestemmelsen gælder

kun transaktioner mellem koncernforbundne pa rter og forholdet mellem selskaber og personer

iøvrigt. Sådanne transaktioner mellem interesseforbundne pa rter kendes også som såkaldte

kontrollerede transaktioner.

Kravet i LL § 2 omfatter skattepligtige der udøver bestemmende indflydelse

Bestemmelsen i LL § 2 om armslængdeprincippet er således en hovedregel, der er gældende for

alle transaktioner mellem interesseforbundne pa rter.

7.3 Transfer Pricing

Ved koncerninterne transaktioner og handel mellem interesseforbundne parter så vi i det tidlige-

re afsnit, at prisfastsættelsen af koncerninterne transaktioner skulle foregå på vilkår, som uaf-

hængige parter ville fastsætte for lignende transaktioner.

Reglerne omkring transfer pricing findes i LL § 2, SKL §§ 3 B, 14. Stk. 3 og 17. Stk. 3. Disse

regler har til formål at sikre en korrekt prisfastsættelse og samtidigt en korrekt opgørelse af sel-

skabernes skattepligtige indkomst.

Ø Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer 2009-1, afs. S.0 6.2
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Den 3. februar 2006 offentliggjorde SKAT bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 også kal-

det; transfer pricing-dokumentationsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen45 indeholder bestemmelser for, hvilke krav skattevæsenet stiller til dokumen-

tationen for transaktioner mellem interesseforbundne pa rter. Bekendtgørelsen fungerer også

som en "mindstekravsbekendtgørelse", der lister minimumskravene til, hvad en transfer pricing

dokumentation skal indeholde.

Hovedkravene i bekendtgørelsen til dokumentation af transaktionerne kan ko rt skitseres til:

Beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktiviteter

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af koncernen og de forretningsmæssige aktivi-

teter, herunder 3-års nøgletal, primære forretningsmæssige aktiviteter og organisatorisk struk-

tur.

Beskrivelse af de kontrollerende transaktioner

Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af de kontrollerede transaktioner, herunder

hvor meget der er overdraget mellem hvilke pa rter. Herudover skal den også indeholde beskri-

velse af indhold af kontrakter, økonomiske omstændigheder, forretningsstrategier samt øvrige

vilkår af betydning for vurdering af armslængde vilkår for transaktionerne.

Sammenlignelighedsanalyse

Der skal endvidere vedlægges en sammenlignelighedsanalyse, der skal indeholde en redegørel-

se for, hvorledes prisfastsættelsen vurderes at være i overensstemmelse med armslængde-

princippet, herunder valg af metode til prisfastsættelse. Analysen skal endvidere indeholde en

redegørelse for anvendte sammenlignelige uafhængige transaktioner i form af virksomhedens

egne transaktioner med uafhængige pa rter samt transaktioner mellem uafhængige parter.

45 SKAT Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006.
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Overordnet redegørelse for implementeringen af principperne for prisfastsættelsen

Dokumentationen skal indeholde en overordnet redegørelse for principperne for implemente-

ringen af prisfastsættelsen. Denne beskrivelse skal indeholde en specificering af, om der efter-

følgende er foretaget justeringer af priser og vilkår og også, hvorvidt disse opfylder armslængde

princippet.

Liste over skriftlige aftaler

Såfremt der foreligger skriftlige aftaler på de kontrollerede transaktioner mellem de koncern-

forbundne parter, skal dokumentationen indeholde en liste over disse. Det gælder både de frem-

adrettede samt bagudrettede aftaler.

Endvidere kan SKAT forlange, at der foretages databaseundersøgelser, hvo rtil der er knyttet en

række krav til indehold og dokumentation af de foretagne test.

Såfremt selskaberne ikke fremligger den fornødne dokumentation for transaktionerne, kan de

straffes med bøde, jf. SKL § 17, stk. 3. Dette er dog først gældende 46 fra indkomstår, der påbe-

gyndes den 2. april eller senere.

46 Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer 2008-1, side 932
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8. Tynd kapitalisering

Vi vil kort skitsere reglerne omkring tynd kapitalisering. Beskrivelsen er ikke udtømmende,

men er medtaget for at oplyse omkring regle rnes eksistens.

I SEL § 11 findes reglerne omkring tynd kapitalisering. Formålet47 med disse er at sikre en mi-

nimumsbeskatning på egenkapitalafkast.

Såfremt et udenlandsk koncernselskab låner penge til et dansk selskab, optages dette som en

gæld i det danske selskab, hvilket selskabet skal forrente på armslængde vilkår jf. LL § 2. Pro-

blemet i dette er, at der kan opstå en skævvridning, idet indkomsten fra renterne beskattes i ud-

landet og fradraget for renterne i Danmark. På denne måde kan indkomst flyttes fra et land med

en højre selskabsskat til et land med en lavere skattesats.

Såfremt det udenlandske selskab er moderselskab, vil det danske selskabs gæld til dette blive

anset for værende kontrolleret gæld, jf. SEL § 11, stk. 1., og der kan i visse situationer nægtes

fradrag for renteudgifter til en sådan koncernintern gæld.

Hvorvidt der er fradragsret afgøres af forholdet mellem egenkapitalen og gælden. Såfremt for-

holdet mellem datterselskab samlede gæld og dets egenkapital ved udløb af indkomståret er

mindre eller lig med et forhold på 4:1, og egenkapitalen udgør som minimum 20 %, vil der væ-

re fuld fradragsret for renter og kurstab efter de almindeligt gældende regler.

Såfremt datterselskabets samlede gæld overstiger egenkapitalen med fire gange og den kontrol-

lerende gæld overstiger 10.000 t.kr. vil fradragsretten for koncerninterne lån som udgangs-

punkt, nægtes.

47 Ligningsvejledningen. Selskaber & Aktionærer 2009-1, afs. S.I 3.1
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8.1 CFC-beskatning

CFC (Controlled Financial Company) indkomst udgøres af de indkomstarter, der anses for væ-

rende lette at placere uden for Danmark48.

Bestemmelserne herom findes i SEL § 32 og skal værne imod at mobile indkomster placeres

uden for Danmark med henblik på at opnå skattemæssige fordele.

I forarbejdet til de danske CFC-beskatningsregler er grundlaget udtryk således49:

"Det skal ikke være muligt for grænseoverskridende koncerner gennem skatteplanlægning at

tilegne sig fordele, der ikke kan opnås af enkeltselskaber udelukkende af national karakter.

Koncerner skal således ikke efter forgodtbefindende kunne opnå fordele som andre skatteydere

ikke kan opnå."

Ifølge SEL § 32 stk. 5 udgør CFC-indkomst renter, kursgevinst på værdipapirer, udbytter, ak-

tieavancer, visse royalties samt indtægter af finansiel leasing.

SEL § 32 gælder for alle selskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1 samt SEL § 2, stk. 1,

litra a.

Dette betyder, at danske moderselskaber bliver beskattet af indkomsten i kontrollerede selska-

ber, såfremt disse har en indkomst af overvejende mobil karakter.

For at et moderselskab kan anses for værende et moderselskab, skal selskabet direkte eller indi-

rekte være aktionær i datterselskabet og konce rnen samt have bestemmende indflydelse i datter-

selskabet efter det regnskabsmæssige koncernbegreb, jf. SEL § 31, C.

Det gælder endvidere, at alle datterselskaber uanset geografisk placering inddrages og uanset

størrelse af skattesatsen i de respektive lande. Der vil således opstå en tvungen international

sambeskatning, såfremt det udenlandske datterselskab opfylder kriterierne for CFC-beskatning.

48 Ligningsvejledning 2008-1 — selskaber og aktionærer, afs. S.D 5
49 Bemærkninger til lov nr. 313 af 21.5 2002 (L 99) Skatteretten 3 , s. 314.
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For at der kan ske CFC-beskatning skal følgende betingelser være opfyldt:

• Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end 50 % af datterselskabets samlede

skattepligtige indkomst i indkomståret før fremførsel af eventuelt underskud fra tidligere

periode.

• CFC beskatningen gennemføres kun, hvis datterselskabets finansielle aktiver gennem-

snitligt i indkomståret udgør 10 % af selskabets samlede aktiver. Disse aktiver udgøres

af summen af aktiver, hvis afkast betragtes som værende CFC.

• Moderselskabets aktiver i datterselskabet må ikke være aktier eller investeringsfor-

eningsbeviser efter aktieavancebeskatningsloven.

• Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke ejes gennem en juridisk person, der be-

skattes efter reglerne i § 13 F.

Såfremt datterselskabets CFC-indkomst er nul eller negativ, vil der ikke ske nogen CFC-

beskatning.

Hvis et datterselskab falder ind under reglerne om CFC-beskatning, og dets indkomst medtages

i den danske opgørelse, kan der lempes for den i udlandet betalte skat, jf. LL § 33, stk. log stk.

6. Den såkaldte creditlempelse.

CFC-beskatning er ikke relevant for selskaber, der har valgt international sambeskatning jf.

SEL § 32, stk. 2, 1. pkt.

Tidligere blev selskabet underkastet CFC-beskatning, såfremt datterselskabets samlede uden-

landske indkomstskat var mindre end 3/4 af skatten i Danmark, Jf. tidl. SEL § 32, stk. 1 nr. 1.

De nye sambeskatningsregler trådte i kraft den 1. juli 2007 og er påvirket af Cadbury-

Schweppes dommen.
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Selskabet havde etableret en koncernintern finansfunktion i et selskab, der var beskattet efter de

lempelige irske regler. Selskabet faldt således ind under de engelske CFC-beskatningsregler,

der mindede om de danske5o

Sagen kom til EF-domstolen, hvor det blev fastslået, at de engelske regler var i strid med EU

traktatens artikel 43 51 , der omhandler fri etableringsret og forbud mod restrektioner, og a rtikel

48 der omhandler ligestilling af selskaber i EU med statsborgere i EU. Idet reglerne mindede

meget om de danske regler, blev disse også lavet om.

8.2 Delkonklusion

Et danske selskab kan handle almindelige varer og tjenesteydelser og opnå fradrag i den danske

indkomst for købene og så lade indkomsten beskatte i et lavere beskattet udland blot betingel-

serne omkring transfer-pricing og armslængde princippet i LL § 2 opfyldes.

Ved valg af international sambeskatning så vi, at effekten af en skattebesparelse udebliver, idet

overskuddet fra det udenlandske selskab medtages i den danske indkomstopgørelse, hvorefter

der lempes for den i udlandet betalte skat, hvorved fordelen ved at sælge varer og tjenesteydel-

ser fra udlandet neutraliseres, hvis vi ser bo rt fra modregning af et eventuelt underskud i uden-

landsk datterselskab, der kan modregnes i den danske indkomstopgørelse.

Vi så tidligere, at såfremt der er valgt international beskatning, anvendes disse regler, og der ses

bort fra CFC-beskatning, idet indkomsten jo medtages i den danske indkomstopgørelse.

Såfremt det danske moderselskab ikke har valgt inte rnational sambeskatning og samtidigt skal

overholde reglerne omkring CFC-beskatningen, er det nødvendigt, at datterselskabets balance

struktureres således, at det kommer til at overholde regle rne, ligesom størrelsen af transaktio-

nerne skal sammenholdes med det udenlandske datterselskabs øvrige aktiviteter således, at sel-

skabet ikke rammes af CFC-beskatningen.

50 Dansk CFC-beskatning — efter L213 og Cadbury Schweppes af partner Lars Nyhegn-Eriksen, Deloitte
51 http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter /traktat/ef/alle/48/
Folketingets EU-oplysning.

Side 73 af 109



9. Værdien af en udskudt skattebetaling

Vi har nu set på, hvorledes at en virksomhed, der har indgået inte rnational sambeskatning, kan

modregne underskud fra datterselskaber i den danske indkomstopgørelse og derved udskyde

skattebetalingen, indtil administrationsselskabet udtræder af sambeskatningen og derved bliver

beskattet af genbeskatningssaldoen.

I afsnit 5 så vi, hvorledes genbeskatningssaldoen opstod, og hvorledes den nedbringes ved

overskud i de udenlandske enheder eller ved afbrydelse og udtræden af den inte rnationale sam-

beskatning.

Genbeskatningssaldoen er således et udtryk for størrelsen af den skat, som selskabet har ud-

skudt og senere kommer til at afregne.

Når en virksomhed etablerer sig i udlandet, opstår der ofte underskud i etableringsfasen og den

første årrække. Selskabet skal muligvis ind på et nyt marked, og der skal etableres forhandler-

net, en produktion skal eventuelt opbygges og virksomheden skal markedsføres.

Ved at modregne et udenlandsk sambeskattet selskabs underskud i det danske administrations-

selskabs indkomstopgørelse, vil der opstå en likviditetsfordel i koncernen, idet den sparede skat

udskydes til et senere tidspunkt. Modsætningsvis kan der på sigt opstå den ulempe, at et lavere

beskattet udenlandsk sambeskattet selskab vil genere et forventet overskud, hvorved koncernen

vil blive yderligere belastet, ikke kun af beskatningen i de respektive lande, men Danmark vil

således beskatte overskud fra udlandet og kun lempe for den udenlandske betalte skat, hvorved

differencen i selskabsskatten vil blive a fregnet i Danmark.

Umiddelbart og isoleret set kan det derfor på ko rt sigt forekomme attraktivt at indgå i internati-

onal sambeskatning grundet likviditetsfordelen i at udskyde skatten.

Vi vil i efterfølgende eksempler belyse, hvorledes en værdi af en udskudt skat kan opgøres.
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Idet der opstår en likviditetsfordel ved at medregne et underskud i den danske indkomstopgø-

relse kan man sammenligne dette med, at der stilles en kredit til rådighed for koncernen, så-

fremt der måtte opstå underskud i det eller de sambeskattede enheder.

Udgangspunktet i betragtningen er, som vi så i afsnit 5, at man ikke indgår i en inte rnational

sambeskatning, såfremt man kun forventer overskud i hele perioden for sambeskatningen.

De fleste virksomheder anvender kredit til deres løbende drift samt investeringer, og det er så-

ledes det positive eller negative afkast af deres drift og investeringer, der udgør deres overskud

eller underskud.

Idet værdien af den udskudte skat ikke forrentes fra myndighedernes side, er der tale om en

rentefri kredit. Det betyder således, at virksomheden kan investere denne givne kredit i deres

aktiviteter og opnå et afkast på denne.

Værdien af den givne kredit afhænger af:

• Størrelsen af den opnåede kredit

• Den anvendte kalkulationsrente

Idet vor afhandling ikke tager udgangspunkt i en given virksomhed, har vi valgt at anvende en

kalkulationsrente, der svarer til 8,5 %. Den anvendte kalkulationsrente er taget fra Danisco's

2008 regnskab og svarer til deres ROIC (return on invested kapital).

Definitionen af ROIC er:

Resultat af primær drift efter skat

Gennemsnitlig investeret kapital

ROIC52 kendes også som afkastningsgraden.

52 Inspi nr. 5 2009, s. 19 Afkastgraden vs. ROIC af lektor carsten Krogholdt Hansen CBS og Professor Thomas
Plenborg m.fl.
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N^' =

Afkastningsgraden måler ledelsens evne til at skabe overskud på baggrund af de tildelte res-

sourcer, der er til rådighed.

Vi har valgt at anvende en DCF-model (discounted cash flow), hvor vi tilbagediskonterer de

fremtidige indtægter og udgifter for at finde nutidsværdien af den opnåede kredit i form af skat-

teudskydelsen. Indtægterne i modellen er et udtryk for den i konce rnen sparede skat ved at ind-

regne udenlandsk underskud ved opgørelsen af konce rnens skattepligtige indkomst. Udgifterne

er et udtryk for en yderligere skat i koncernen.

Nutidsværdien beregnes ud fra nedenstående formel:

Faktoren t er tiden (oftest målt i år), hvor man lægger penge i investeringen, N betegner projek-

tets løbetid, r kapitalomkostningerne (renten). Slutteligt betegner Ct det investerede beløb i det

pågældende år t.

Dette kan omskrives til med udgangspunkt i vo rt efterfølgende eksempel år 1

= 1/(1+ r) "t

hvilket giver en diskonteringsrate på 0,92 ved en kalkulationsrente på 8,5%. Dette betyder, at

den sparede skat på 250 t.kr. i år 1 vil have en nutidsværdi på (250 t.kr.*0,92) = 230 t.kr.

Nutidsværdien kan også udtrykkes ved, at 1 kr. i 2018 vil have en værdi i dag på 0,48 kr.

Nutidsværdien af den samlede udskydelse af skatten samt året for betalingen kan anskues som

betalingsstrømme, og værdien fremkommer ved:

= 1/ ( 1 +r)_t + 2/ ( 1+r) .4 + ....10/(1+04
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I den diskonterede cash-flow model har vi i de enkelte eksempler forudsat dels udviklingen i

indkomst hos moder og datterselskabet og dels skatteprocenten i datterselskabets hjemland.

I modellen er det ligeledes forudsat, at der i datterselskabets hjemland er mulighed for under-

skudsfremførsel på lige fod med de danske regler.

I modellen opsummeres år for år den skattepligtige koncernindkomst til sambeskatning. Der er

samtidig beregnet skat af koncernens samlede skattepligtige indkomst. Der er i beregningen

udelukkende beregnet den rene skat til Danmark af koncernens skattepligtige indkomst.

Samtidig er der beregnet den sparede skat af datterselskabets udenlandske indkomst svarende til

25%, da den sparede skat beregnes med udgangspunkt i den danske skattesats.

De år hvor der er underskud i datterselskabets, opsamles den sparede skat på en konto for gen-

beskatning som beskrevet tidligere i afhandlingen. Genbeskatningssaldoen akkumulerer således

den årlige sparede skat ved modregning i koncernens skattepligtige indkomst.

Til brug for DCF-modellen er der i modellen beregnet en årlig påvirkning af genbeskatnings-

saldoen samt en akkumulering af den årlige påvirkning af genbeskatningssaldoen.

I modellen er ligeledes beregnet en diskonteringsrate med udgangspunkt i, at år 2009 er lig år 0

og så fremdeles.

I forudsætningerne er der generelt taget udgangspunkt i en kalkulationsrente på 8,50% og der-

udfra er der beregnet den årlige diskonteringsrate.

Da den sparede skat svarer til den kredit koncernen får ved modregning af datterselskabets un-

derskud, er den sparede skat lig det frie cash flow i modellen. Når datterselskabet efterfølgende

opnår overskud, der kommer til beskatning, vil den beregnede sparede skat og det frie cash flow

blive negativt, idet der sker et likviditetstræk, når skatten skal betales.
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Til brug for vurdering af hvorvidt koncernen skal indgå, blive eller udtræde af en international

sambeskatning, foretages der en diskontering af det frie cash flow til nutidsværdi.

I modellen indgår der en akkumulering af nutidsværdien af det frie cash flow. Den akkumulere-

de nutidsværdi af cash flow'et svarer til nutidsværdien af det forventede fremtidige afkast, der

udtrykkes som en merskat eller en sparet skat.

Nedenstående eksempel 1 er vores basismodel, som der generelt tages udgangspunkt i fremad-

rettet i de øvrige eksempler. I eksemplet er forudsat følgende:

• Det danske administrationsselskab forventes at have positiv skattepligtig indkomst i hele

bindingsperioden

• Det udenlandske datterselskab forventes at have underskud i årene 2009 til 2011, hvor-

efter der efterfølgende forventes positiv skattepligtig indkomst.

• Der er underskudsfremførsel i udlandet på lige fod med de danske regler

• Selskabsskatten i udlandet er på 25%

• Den anvendte kalkulationsrente er på 8,50%

Ved hjælp af modellen kan vi undersøge følgende:

• Skal vi afbryde sambeskatningen før udløbet af den 10-årige bindingsperiode og lade os

beskatte af den aktuelle genbeskatningssaldo.

• Skal vi lade sambeskatningen løbe indtil den 10-årige bindingsperiode udløber?

• Skal vi forny sambeskatningen? Dog med det forbehold at der i eksemplet ikke ligger et

nyt budget for den efterfølgende periode
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Eksempel nr. 1, Basismodel - Selskabsskat den samme som i DK
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Datterselskab, skattepligtig indkomst -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Fremførsel af underskud i datterselskab 0 0 0 -1.000 -2.000 -500 0 0 0 0

Akkumuleret underskud til fremførsel datter -2.000 -3.000 -3.500 -2.500 -500 0 0 0 0 0

Budgetteret skattepligtig indkomst (t.kr)

Danmark 2.000 3.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 9.000 10.000 11.000

Datterselskabsindkomst fra udland -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Skattepligtig indkomst koncern 0 2.000 4.500 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 20.500

Skat af skattepligtig koncernindkomst 0 500 1.125 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 5.125

Sparet skat af udenlandsk indkomst 500 250 125 -250 -500 -875 -1.125 -1.500 -1.750 -2.375

Lempelse for skat i udland (25%) 0 0 0 0 0 750 1.125 1.500 1.750 2.375

Sparet skat 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Påvirkning af genbeskatningssaldo 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 0 0 0 0 0

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0 0 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Frit cash flow 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -361 -83 0 0 0 0

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 280 197 197 197 197 197

Nutidsværdi af cash flow i budgetperioden 197

Samlet værdi af udskudte ska ttefordel (NV) 197

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Eksempel 1 er vores basis budgetmodel. Den vil blive anvendt som udgangspunkt, og der er i

modellen valgt ens skattesats i Danmark og udlandet.

I år 2009 er der en negativ skattepligtig indkomst i det udenlandske datterselskab på 2.000 t.kr.

I det danske administrationsselskab er der en skattepligtig indkomst på 2.000 t.kr. Når sambe-
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skatningen vælges, kan administrationsselskabet modregne det udenlandske datterselskabs ind-

komst i koncernindkomsten, således at den skattepligtige indkomst i koncernen bliver 0 kr.

Skatteværdien af det fremførte underskud fra det udenlandske datterselskab opgøres til ialt 500

t.kr. svarende til underskuddet i datterselskabet multipliceret med gældende dansk skattesats på

25%.

I vores model svarer den sparede skat i år 2009 til 500 t.kr. i det frie cash flow.

Dette frie cash flow diskonteres med en kalkulationsrente på 8,50%, men da år 2009 er index

100 i modellen, er den akkumulerede nutidsværdi af cash flowet 500 t.kr. i år 2009.

I år 2010 og 2011 er der underskud i det udenlandske datterselskab, hvorved skatteværdien af

den sparede skat fra datterselskabet løbende tillægges genbeskatningssaldoen.

I år 2012 begynder det udenlandske datterselskab at oppebære overskud. Overskud i dattersel-

skabet udgør 1.000 t.kr. Datterselskabets indkomst tillægges konce rnens skattepligtige ind-

komst, hvorefter koncernens skattepligtige indkomst bliver 7.000 t.kr., da moderselskabets ind-

komst er på 6.000 t.kr.

Datterselskabet har i perioden 2009 til 2011 oparbejdet underskud til fremførsel på i alt 3.500

t.kr. Da der tidligere er forudsat underskudsfremførsel i udlandet på lige fod med de danske

regler, betyder det, at datterselskabet i år 2012 ikke skal betale skat til hjemlandet, da tidligere

underskud bliver modregnet i den skattepligtige indkomst på 1.000 t.kr.

Den udenlandske datterselskabsindkomst på 1.000 t.kr. resulter nu i en merskat på koncembasis

på 250 t.kr. I linjen sparet skat på udenlandsk indkomst ses denne nu at udgøre -250 t.kr. i årets

cash flow. Dette betyder, at vores akkumulerede genbeskatningssaldo således nedbringes med

250 t.kr. i år 2012. Den akkumulerede genbeskatningssaldo ultimo år 2012 er således reduceret

til 625 t.kr.
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Den negative påvirkning af cash flowet på 250 t.kr. bliver i år 2012 diskonteret med en faktor

på 0,78, hvorved nutidsværdien bliver opgjo rt til -196 t.kr.

I modellen ses det nu, at fra år 2012 til år 2018 oppebærer det udenlandske datterselskab en

positiv skattepligtig indkomst. Dette medfører, at datterselskabet i perioden 2012 til 2014 an-

vender alt underskud til fremførsel, således at datterselskabet i år 2014 har en skattepligtig ind-

komst i hjemlandet på 3.000 t.kr. I år 2014 var datterselskabets indkomst på 3.500 t.kr. før un-

derskudsfremførslen. Da det i udlandet fremførte underskud er Danmark uvedkommende, med-

tages der 3.500 t.kr. i koncernens indkomstopgørelse. De 3.500 t.kr. udløser en merskat i kon-

cernen på 875 t.kr. idet datterselskabet i hjemlandet havde en skattepligtig indkomst på 3.000

t.kr. og har svaret en skat i hjemlandet på 750 t.kr., skal der i koncernen lempes for den i udlan-

det betalte skat, jf. lempelsesreglerne. Dette betyder, at der i koncernen opstår en merskat på

125 t.kr., svarende til forskellen af merskat af datterselskabsindkomsten på 875 t.kr. og mod-

regningen af lempelsen på 750 t.kr.

Merskatten medfører, at genbeskatningssaldoen bliver reduceret med de 125 t.kr. Ligeledes ses

det, at der allerede i år 2013 er sket en reduktion af genbeskatningssaldoen til 125 t.kr. på grund

af overskud i datterselskabet, der dog ikke er beskattet i hjemlandet på grund af underskuds-

fremførsel. I år 2014 bliver genbeskatningssaldoen således reduceret til nul.

I årene 2015 til år 2018 er der fo rtsat overskud i det udenlandske datterselskab. Datterselskabets

indkomst medtages i koncernindkomsten og medfører en merskat på 25% af datterselskabsind-

komsten til Danmark. Grundet lempelsesreglerne og den ensartede skattesats i Danmark og

udlandet er påvirkningen på koncernniveau neutral, da lempelsen fra datterselskabets hjemland

svarer til merskatten på koncernniveau til Danmark.

I modellen ses at der over den 10-årige bindingsperiode opnås et afkast på 197 t.kr. omregnet til

nutidsværdi, hvis koncernen bliver i den internationale sambeskatning i hele perioden. Koncer-

nen er stadig omfattet af sambeskatningen, selv om genbeskatningssaldoen er reduceret til 0.

Dette betyder, at hvis der efterfølgende opstår underskud i datterselskabet, genoptages genbe-

skatningssaldoen derfra og fremadrettet. Koncernen afbryder således ikke den internationale

sambeskatning, selv om genbeskatningen er nul.
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Eksempel 1 er konstrueret for at forklare hvorledes modellen virker. Der er ingen udtræden af

sambeskatningen, idet selskabet kan indtræde i en ny 10-årig bindingsperiode. Vi har i de efter-

følgende eksempler simuleret genbeskatning ud fra de foreliggende beregninger, når det synes

fordelagtigt, da vi mener, at det vil være urealistisk at lave et nyt 10-årigt budget for at simulere

effekten af en sambeskatning. Dette tager udgangspunkt i, at en 10-årig budgetlægning er en

meget lang periode, og det vil være nødvendigt at opdatere et budget løbende.

I eksempel 2 vil vi undersøge, om det for koncernen kan svare sig at udtræde af den internatio-

nale sambeskatning forud for udløbet af den 10-årige bindingsperiode.

De talmæssige forudsætninger i eksempel 2 er identiske med eksempel 1. År 2011 er det sidste

indkomstår, hvor det udenlandske datterselskab oppebærer underskud til modregning i koncer-

nens skattepligtige indkomst. Derfor vil vi nu se på om det kan svare sig at udtræde af sambe-

skatning i år 2011.

Ved udtræden af sambeskatning i år 2011 ses det, at koncernen har anvendt et underskud fra

udlandet på 3.500 t.km og har oparbejdet en genbeskatningssaldo på 875. t.kr . Denne genbe-

skatningssaldo udløses ved udtræden, hvorved det påvirker cash flow 'et med -875 t.kr.

Ved udtræden af sambeskatningen i år 2011 ses det, at koncernens afkast ved indgåelse af in-

ternational sambeskatning kan opgøres til 93 t.kr. Dette er markant lavere end i eksempel 1 og

beror på, at der løbende medtages underskud, der derved nedbringer genbeskatningssaldoen

samtidig med at diskonteringsfaktoren løbende udhuler skattekreditten. En anden faktor er også,

at selskabsskattesatsen i udlandet er identisk med den danske, hvorved koncernen ikke kommer

til at betale en merskat som følge af, at en udenlandsk indkomst skal løftes op på et dansk ni-

veau.

For at teste hvornår det er mest fordelagtigt at udtræde af sambeskatningen er der endvidere

foretaget beregning af, hvordan den akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et bliver påvirket,

hvis der i stedet udtrædes i år 2012 eller 2013.
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Eksempel nr. 2 - Selskabsskat den samme som i DK samt udtræ-
den i år 2011

2009 2010 2011

Datterselskab, skattepligtig indkomst -2.000 -1.000 -500

Fremførsel af underskud i datterselskab 0 0 0

Akkumuleret underskud til fremførsel datter -2.000 -3.000 -3.500

Budgetteret skattepligtig indkomst (t.kr)

Danmark 2.000 3.000 5.000

Datterselskabsindkomst fra udland -2.000 -1.000 -500

Skattepligtig indkomst koncern 0 2.000 4.500

Skat af skattepligtig koncernindkomst 0 500 1.125

Sparet skat af udenlandsk indkomst 500 250 125

Lempelse for skat i udland (25%) 0 0 0

Sparet skat 500 250 125

Påvirkning af genbeskatningssaldo 500 250 125

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875

Ved udtræden af sambeskatning -875

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 -750

Frit cash flow 500 250 -750

Diskontering 0,0 1,0 2,0

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85

Nutidsværdi af cash flow 500 230 -637

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 93

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Af eksempel 2 med udtræden i år 2012 ses, at genbeskatningssaldoen, som koncernen skal af-

regne ved udtræden, er på 625 t.kr. Dette er et øget likviditetstræk, i forhold til hvis koncernen

forblev i sambeskatningen. Hvis der således forudsættes udtræden i år 2012, bliver den akku-

mulerede nutidsværdi af cash flow'et på 152 t.kr.
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Eksempel nr. 2 - Selskabsskat den samme som i DK samt udtræden i år
2012

2009 2010 2011 2012
Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 -625

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -875

Frit cash flow 500 250 125 -875

Diskontering 0,0 1,0 2,0 3,0

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -685
Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 152

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Eksempel nr. 2 - Selskabsskat den samme som i DK samt udtræden i år
2013

2009 2010 2011 2012 2013
Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 -125

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -625

Frit cash flow 500 250 125 -250 -625

Diskontering 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -451
Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 190

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Ligeledes er der i eksempel 2 foretaget beregning med udtræden i år 2013. Ved eventuel udtræ-

den i år 2013 er genbeskatningssaldoen nedbragt til 125 t.kr. og giver dermed et mindre likvidi-

tetstræk for koncernen, hvis den vælger at udtræde. Påvirkningen af den akkumulerede nutids-

værdi af cash flow'et i år 2013 er på 190 t.kr., hvis der vælges udtræden.
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Ved test er det således afklaret, at den akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et bliver 197 t.kr.

i år 2014 og fremad, hvis koncernen forbliver i sambeskatningen til bindingsperiodens udløb.

Hvis der simuleres udtræden i år 2011, bliver den akkumulerede nutidsværdi på 93 t.kr. Simule-

res der i stedet udtræden i år 2012, vil den akkumulere nutidsværdi blive 152 t.kr., og ved ud-

træden i år 2013 bliver den akkumulerede nutidsværdi på 190 t.kr.

Ved at sammenligne den akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et i de enkelte år, der er forud-

sat udtræden i, ses det, at det er mest fordelagtigt at blive i sambeskatningen til udløb af bin-

dingsperioden, idet den akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et i eksempel 1 blev 197 t.kr.

fra år 2014 og frem til år 2018, hvis der ikke sker udtræden i utide.

Det kan således bedst svare sig at forblive i sambeskatningen indtil år 2014, hvorved det højeste

afkast på 197 t.kr opnås.

I eksempel nr. 3 vil vi se på, hvorledes modellen påvirkes såfremt skattesatsen i udlandet er

lavere end den danske skattesats.

Skattesatsen for det udenlandske datterselskab forudsættes at være på 20% i hjemlandet. De

talmæssige forudsætninger er identiske med eksempel nr. 1 bortset fra skattesatsen i udlandet.

Først vil vi se på konsekvenserne af at forblive i sambeskatningen indtil bindingsperiodens ud-

løb.

I år 2012 til 2018 oppebærer det udenlandske datterselskab overskud, der medtages i den dan-

ske koncernbeskatning. Idet den udenlandske skattesats er på 20%, i modsætning til den danske

på 25% ses det, at der kun lempes for den i udlandet betalte skat. Det betyder, at der i årene

2014 til 2018 medtages en merskat i koncernen. Det svarer til, at beskatningen af den udenland-

ske indkomst opløftes til dansk niveau.

Vi ser således, at der er et negativt afkast forbundet med at fo rtsætte i sambeskatningen i hele

bindingsperioden. Det negative afkast kan opgøres til en akkumulerede nutidsværdi af cash

flow'et på -620 t.kr.
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Eksempel nr. 3 - Selskabsskat lavere end i DK
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Datterselskab, skattepligtig indkomst -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Fremførsel af underskud i datterselskab 0 0 0 -1.000 -2.000 -500 0 0 0 0
Akkumuleret underskud til fremførsel
datter -2.000 -3.000 -3.500 -2.500 -500 0 0 0 0 0

Budgetteret skattepligtig indkomst (t.kr)

Danmark 2.000 3.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 9.000 10.000 11.000

Datterselskabsindkomst fra udland -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Skattepligtig indkomst koncern 0 2.000 4.500 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 20.500

Skat af skattepligtig koncernindkomst 0 500 1.125 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 5.125

Sparet skat af udenlandsk indkomst 500 250 125 -250 -500 -875 -1.125 -1.500 -1.750 -2.375

Lempelse for skat i udland (20%) 0 0 0 0 0 600 900 1.200 1.400 1.900

Sparet skat 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Påvirkning af genbeskatningssaldo 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 -150 -375 -675 -1.025 -1.500

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0 0 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Frit cash flow 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -361 -183 -138 -169 -182 -228

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 280 97 -41 -210 -392 -620

Nutidsværdi af cash flow i budgetperioden -620

Samlet værdi af udskudte skattefordel (NV) -620

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Nedenstående graf illustrerer udviklingens forløb. Vi ser, at der i starten af budgetperioden er et

positivt afkast ved at indtræde i sambeskatningen. Efterhånden som det udenlandske dattersel-

skab optjener overskud, begynder grafen med det akkumulerede nutidsværdi af cash-flow at

falde samtidigt med, at kurven for genbeskatningssaldoen ved udtræden begynder at nærme sig

den anden graf.
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Dette illustrerer, at det udenlandske overskud har nedbragt genbeskatningssaldoen i takt med, at

udenlandske overskud medtages i den danske skattemæssige indkomstopgørelse. Idet skattesat-

sen er lavere i udlandet, lempes der kun for den i udlandet betalte skat.

Da skattesatsen i udlandet er lavere end den danske skattesats, svarer det til, at den udenlandske

indkomst opløftes til dansk skatteniveau, og koncernen kommer til at betale mere i skat ved at

forblive i den internationale sambeskatning end, hvis man havde valgt ikke at indgå i den inter-

nationale sambeskatning. Vi kan se, at grafen for akkumuleret nutidsværdi af cash-flow krydser

grafen for genbeskatningssaldoen ved udtræden i år 2015. Dette er et udtryk for, at det ikke

længere kan svare sig at være i den internationale sambeskatning.

I nedenstående vil vi teste, hvornår det bedst kan svare sig at udtræde af sambeskatningen.

Der er i nedenstående foretaget beregning af, hvordan den akkumulerede nutidsværdi påvirkes,

hvis der sker udtræden i år 2013, 2014 eller 2015.
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Eksempel nr. 3 - Selskabsskat lavere end i DK
samt udtræden i år 2013

2009 2010 2011 2012 2013
Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125
Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 -125

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -625

Frit cash flow 500 250 125 -250 -625

Diskontering 0 1 2 3 4

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -451
Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 190

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Eksempel nr. 3 - Selskabsskat lavere end i DK
samt udtræden i år 2014 eller år 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 -150 -375

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -275 -225

Frit cash flow 500 250 125 -250 -500 -275 -225

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6
Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,61

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -361 -183 -138
Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 280 97 -41

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

Ved udtræden i år 2013 er der en genbeskatningssaldo på 125 t.kr., hvilket giver en akkumule-

ret nutidsværdi af cash flow'et på 190 t.kr.
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Hvis der i stedet vælges udtræden i år 2014 eller i år 2015 ses det, at dels er genbeskatningssal-

doen nedbragt til nul allerede i år 2014 på grund af, at datterselskabets genererer overskud fra år

2012, og dels at datterselskabet fra år 2014 ikke længere har underskud til modregning i hjem-

landet.

Dette medfører, at koncernen ikke har direkte likviditetstræk ved at udtræde fra år 2014 og

fremadrettet. Det er således alene relevant at se på den fremtidige udvikling af den akkumulere-

de nutidsværdi af cash flow'et. I år 2014 er denne på 97 t.kr., og i år 2015 bliver den -41 t.kr.,

hvilket afspejler, at koncernen skal udtræde senest i år 2014, da den ellers fremadrettet vil have

et øget likviditetstræk, hvis den forbliver i sambeskatningen. Dette afspejles af den negative

akkumulerede nutidsværdi.

Af den foretagne test ses således, at det er mest fordelagtigt at udtræde af sambeskatningen i år

2013, hvor den akkumulerede nutidsværdi forventes at blive 190 t.kr. sammenlignet med år

2014, hvor nutidsværdien er faldet til 97 t.kr. og i år 2015 vil blive negativ.

Ved at teste modellen kan vi således konkludere, at det vil være mest fordelagtigt for koncernen

at afbryde sambeskatningen i år 2013.

Dette beror på, som vi tidligere så, at den lavere udenlandske skat opløftes til dansk niveau,

hvorved koncernen kommer til at svare mere i skat, end hvis koncernen udtrådte af sambeskat-

ningen før udløb af den tiårige bindingsperiode.

I år 2014 er genbeskatningssaldoen reduceret til -150 t.kr som følge af, at der inddrages uden-

landsk indkomst. Idet administrationsselskabet kan vente med at meddele udtræden af sambe-

skatningen indtil indsendelse af selvangivelsen, har det således seks måneder fra regnskabsårets

afslutning pr. 31. december 2013 til at træffe beslutning om, hvorvidt det vil fortsætte i sambe-

skatningen eller ej.

Dette gør det således muligt for administrationsselskabet at følge den økonomiske udvikling i

datterselskabet og udarbejde prognoser for den økonomiske udvikling således, at beslutningen

omkring eventuel udtræden af sambeskatningen kan motiveres ved ovenstående model.
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Nedenstående er et uddrag af de forskellige landes skattesatser for selskabsbeskatning.

Vi har valgt at vise denne for at give læser et indtryk af størrelsen af de forskellige selskabs-

skattesatser i EU, således at opgavebruger, teoretisk set, vil kunne anvende satserne i modellen.

Endvidere har vi vist selskabsskattesatserne for at vise at de i vore modeller anvendte skattesat-

ser er realistiske og for nærværende modsvarer de aktuelle satser inden for meget små afvigel-

ser.

Land: Selskabsskat i %

Danmark 25

Irland 12,5

Frankrig 34,4

Holland 25,5

UK 30
Cypern 10
Estland 21
Finland 26

Letland 15
Litauen 18
Malta 35
Polen 19
Slovakiet 19
Slovenien 22

Tjekkiet 21
Rumænien 16

kilde: Skatteministeriet — gengivet fra EU Kommissionen.

htt ://www.skm.dk/tal statistik/skatter o o afgifter/4607.1itml

Som det ses placerer Cypern sig i bunden med 10 % og Malta i toppen med 35 %. Der er altså

en meget stor forskel på de forskellige landes skattesatser.

Ovenstående er de formelle satser, og de effektive satser kan derfor variere afhængig af de re-

spektive landes afskrivningsregler.

Side 90 af 109



I eksempel nr. 4 er talmaterialet identisk med de foregående modeller. Dog er selskabsskattesat-

sen i udlandet nu forudsat at være på 30%.

Såfremt administrationsselskabet vælger at fortsætte med sambeskatningen indtil udløbet af den

tiårige bindingsperiode, ses det, at der oppebæres et positivt afkast på 197 t.kr. ved bindingspe-

riodens udløb.

Eksempel nr. 4 - Selskabsskat højere end i DK

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Datterselskab - årlig skattepligtig indkomst -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Fremførsel af underskud i datterselskab 0 0 0 -1.000 -2.000 -500 0 0 0 0

Akkumuleret underskud til fremførsel datter -2.000 -3.000 -3.500 -2.500 -500 0 0 0 0 0

Budgetteret skattepligtig indkomst (t.dkk)

Danmark 2.000 3.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 9.000 10.000 11.000

Datterselskab - incl. underskudsfremførsel -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Skattepligtig indkomst koncern 0 2.000 4.500 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 20.500

Skat af skattepligtig koncemindkomst 0 500 1.125 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 5.125

Sparet skat af udenlandsk indkomst 500 250 125 -250 -500 -875 -1.125 -1.500 -1.750 -2.375

Lempelse for skat i udland (30%) 0 0 0 0 0 900 1.350 1.800 2.100 2.850

Korrektion for max. lempelse 0 0 0 0 0 -150 -225 -300 -350 -475

Sparet skat 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Påvirkning af genbeskatningssaldo 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 0 0 0 0 0

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0 0 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Frit cash flow = sparet selskabsskat 500 250 125 -250 -500 -125 0 0 0 0

Diskontering 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -361 -83 0 0 0 0

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 280 197 197 197 197 197

Nutidsværdi af cash flow i budgetperioden 197

Samlet værdi af udskudte skattefordel (NV) 197

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%
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Genbeskatningssaldoen ses reduceret til nul i 2014, svarende til at der ikke længere eksisterer

en forpligtigelse for administrationsselskabet, såfremt det måtte beslutte sig for en førtidig ud-

træden.

I år 2014 ser vi, at der medtages 3.500 t.kr. i skattepligtig indkomst fra udlandet. Dette medfø-

rer en merskat i koncernen på 875 t.kr svarende til 25% af de 3.500 t.kr. Idet det udenlandske

selskab fremfører 500 t.kr i underskud i dets respektive hjemland, betaler det kun skat af 3.000

t.kr. Det betyder, at det betaler 30% skat af de 3.000 t.kr i alt 900 t.kr. Der lempes således for

den i udlandet betalte skat på 900 t.kr., men der lempes kun for 750 t.kr i Danmark svarende til

25% af de 3.000 t.kr.

I år 2015 oppebærer det udenlandske selskab et overskud på 4.500 t.kr. Dette medfører en

merskat i koncernen på 25% af de 4.500 t.kr. svarende til 1.125 t.kr. I udlandet er der svaret

30% skat af de 4.500 t.kr., hvilket svarer til 1.350 t.kr, men jf. lempelsesreglerne kan der mak-

simalt lempes for den danske skat, der ville være faldet på den udenlandske indkomst. Der fore-

tages derfor en korrektion på 225 t.kr. for maksimal lempelse svarende til forskellen mellem de

1.350 t.kr og de 1.125 t.kr. Dette betyder, at en eventuel latent skattebyrde for koncernen neu-

traliseres, idet der ikke skal svares en merskat som følge af indtræden i den internationale sam-

beskatning.

Vi kan således se, at koncernen oppebærer et positivt afkast på 197 t.kr. af sparet skat ved at

forblive i sambeskatningen indtil udløbet.

Vi ser således, at nutidsværdien er identisk med eksempel 1, idet en større udenlandsk selskabs-

skattesats ikke påvirker modellen, da der lempes for betalt skat og samtidig korrigeres jf. lem-

pelsesreglerne således, at påvirkningen er neutral.

Den større udenlandske skattesats har således ingen indflydelse på beregningen i relation til en

lavere skattesats, såfremt selskabet vedbliver med at være inte rnationalt sambeskattet. Dette

viser samtidigt, hvordan skatteregle rne virker således, at der alene er tale om en skattekredit og,

Side 92 af 109



Eksempel nr. 4 - Selskabsskat højere end i DK og udtræ-
den i år 2013 eller 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 0

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0

Ved udtræden af sambeskatning -125

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -625 -125

Frit cash flow = sparet selskabsskat 500 250 125 -250 -625 -125

Diskontering 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -451 -83

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 190 107

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%

at det ikke er meningen 53 , at en koncern skal have økonomisk fordel ved at være sambeskattet

med et udenlandsk selskab med en lavere skattesats end i Danmark.

Vi vil nu teste modellen for at se, om det kan svare sig at udtræde af sambeskatningen før bin-

dingsperiodens udløb. Vi tester om det kan betale sig at udtræde i år 2013 eller i år 2014.

Ved eventuel udtræden i år 2013 er der i koncernen en genbeskatningssaldo på 125 t.kr., der vil

skulle afregnes, hvis koncernen ønsker at udtræde af sambeskatningen før tiden. Hvis koncer-

nen afregner genbeskatningssaldoen, bliver den akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et på

190 t.kr. i år 2013.

Da koncernen bliver omfattet af lempelsesreglerne og derfor skal korrigere for den højere skat i

udlandet, er det i dette tilfælde mest fordelagtigt at blive i sambeskatningen til bindingsperio-

dens udløb. Som tidligere nævnt medfører reglerne om korrektion på grund af den højere skat i

udlandet, at koncernen bliver stillet, som var der ens skattesats i Danmark og udlandet. Konklu-

sionen om eventuel førtidig udtræden bliver, som i eksempel 1, at det bedst vil kunne svare sig

for koncernen at forblive i sambeskatningen til udløb af sambeskatningens bindingsperiode.

53 Rapport fra sambeskatningsudvalget, betænkning 1452, november 2004
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I eksempel 5 tages der generelt udgangspunkt i det tidligere eksempel 3, hvor skattesatsen var

forudsat til 20% i udlandet, men samtidig forsøges nu ændret i kalkulationsrenten til henholds-

vis 6,50% og 10,50%. I det generelle billede i eksempel 5 er der ingen ændring i forhold til det

tidligere eksempel 3. Efterfølgende vises ændring i kalkulationsrenten til 6,50% stadig uden

udtræden.

Eksempel nr. 5 - Selskabsskat lavere end i DK
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Datterselskab, skattepligtig indkomst -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Fremførsel af underskud i da tterselskab 0 0 0 -1.000 -2.000 -500 0 0 0 0

Akkumuleret underskud til fremførsel datter -2.000 -3.000 -3.500 -2.500 -500 0 0 0 0 0

Budgetteret skattepligtig indkomst (t.kr)

Danmark 2.000 3.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 9.000 10.000 11.000

Datterselskabsindkomst fra udland -2.000 -1.000 -500 1.000 2.000 3.500 4.500 6.000 7.000 9.500

Skattepligtig indkomst koncern 0 2.000 4.500 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 20.500

Skat af skattepligtig koncernindkomst 0 500 1.125 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 5.125

Sparet skat af udenlandsk indkomst 500 250 125 -250 -500 -875 -1.125 -1.500 -1.750 -2.375

Lempelse for skat i udland (20%) 0 0 0 0 0 600 900 1.200 1.400 1.900

Sparet skat 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Påvirkning af genbeskatningssaldo 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 -150 -375 -675 -1.025 -1.500

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0 0 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Frit cash flow 500 250 125 -250 -500 -275 -225 -300 -350 -475

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 8,5% 1,00 0,92 0,85 0,78 0,72 0,67 0,61 0,56 0,52 0,48

Nutidsværdi af cash flow 500 230 106 -196 -361 -183 -138 -169 -182 -228

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 730 837 641 280 97 -41 -210 -392 -620

Nutidsværdi af cash flow i budgetperioden -620

Samlet værdi af udskudte ska ttefordel (NV) -620

Anvendt kalkulationsrente ROIC 8,50%
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Eksempel nr. 5 - Selskabsskat lavere end i DK og ud-
træden i år 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 -125

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -625

Frit cash flow 500 250 125 -250 -625

Diskontering 0 1 2 3 4

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 6,5% 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78

Nutidsværdi af cash flow 500 235 110 -207 -486

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 735 845 638 152

Anvendt kalkulationsrente ROIC 6,50%

Der ses en forøgelse af den negative akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et, når kalkulati-

onsrenten ændres fra 8,50% til 6,50%.

Dette harmonerer med, at der ikke er ændret i øvrige forudsætninger, hvorfor der kun kan ske et

fald i den akkumulerede nutidsværdi, når kalkulationsrenten ændres i nedadgående retning.

Eksempel nr. 5 - Selskabsskat lavere end i DK
201 201

2009 0 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 6,5% 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,64 0,60 0,57

Nutidsværdi af cash flow 500 235 110 -207 -389 -201 -154 -193 -211 -269

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 735 845 638 249 49 -106 -299 -510 -780

Nutidsværdi af cash flow i budgetperioden -780

Samlet værdi af udskudte ska ttefordel (NV) -780

6,50
Anvendt kalkulationsrente ROIC %

Som i de tidligere eksempler 3, testes en udtræden i år 2013 og efterfølgende i år 2014 og år

2015.
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Eksempel nr. 5 - Selskabsskat lavere end i DK og udtræden i år 2014 eller 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 -150 -375

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -275 -225

Frit cash flow 500 250 125 -250 -500 -275 -225

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6
Diskonteringsrate, kalkulationsrente 6,5% 1,00 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69

Nutidsværdi af cash flow 500 235 110 -207 -389 -201 -154
Akk. nutidsværdi af cash flow 500 735 845 638 249 49 -106

Anvendt kalkulationsrente ROIC 6,50%

Ved udtræden i år 2013 med en kalkulationsrente på 6,50% ses det, at nutidsværdien af cash

flow'et er på 152 t.kr. Dette er under forudsætning af, at den resterende genbeskatningssaldo på

125 t.kr. i år 2013 afregnes.

Simuleres der udtræden i år 2014 eller år 2015, hvor genbeskatningssaldoen fra år 2014 er ned-

bragt til nul, ses det, at ved en kalkulationsrente på 6,50% bliver den akkumulerede nutidsværdi

på henholdsvis 49 t.kr. og -106 t.kr. i år 2014 og år 2015.

Med en kalkulationsrente på 6,50% er det således mest fordelagtigt at udtræde af den internati-

onale sambeskatning i år 2013, hvor den akkumulerede nutidsværdi udgør 152 t.kr. Dette bety-

der, at koncernen bør udtræde i år 2013 frem for at blive i sambeskatningen til udløb eller ud-

træde i år 2014 eller 2015.

Foretages lignende beregning med en kalkulationsrente på eksempelvis 10,50% ses det, at det

dels er mere fordelagtigt med en højere kalkulationsrente og fo rtsat udtræden i år 2013, idet

nutidsværdien ved udtræden i år 2013 bliver 224 t.kr. samt at nutidsværdierne bliver henholds-

vis 141 t.kr. i år 2014 og 17 t.kr. i år 2015.

Side 96 af 109



Eksempel nr. 5 - Selskabsskat lavere end i DK og ud-
træden i år 2013

2009 2010 2011 2012 2013
Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125
Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 -125

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -625

Frit cash flow 500 250 125 -250 -625

Diskontering 0 1 2 3 4

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 6,5% 1,00 0,90 0,82 0,74 0,67

Nutidsværdi af cash flow 500 226 102 -185 -419
Akk. nutidsværdi af cash flow 500 726 829 643 224

Anvendt kalkulationsrente ROIC 10,50%

Eksempel nr. 5 - Selskabsskat lavere end i DK og udtræden i år 2014 eller 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Akkumuleret genbeskatningssaldo 500 750 875 625 125 -150 -375

Genbeskatningssaldo ved udtræden 500 750 875 625 125 0 0

Ved udtræden af sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0

Sparet selskabsskat 25 % 500 250 125 -250 -500 -275 -225

Frit cash flow 500 250 125 -250 -500 -275 -225

Diskontering 0 1 2 3 4 5 6

Diskonteringsrate, kalkulationsrente 6,5% 1,00 0,90 0,82 0,74 0,67 0,61 0,55

Nutidsværdi af cash flow 500 226 102 -185 -335 -167 -124

Akk. nutidsværdi af cash flow 500 726 829 643 308 141 17

Anvendt kalkulationsrente ROIC 10,50%

Eksemplerne viser således, at der skal ændres i andet end kun kalkulationsrenten før det ændre

sig, hvornår det er mest fordelagtigt for koncernen at udtræde af sambeskatningen. Kalkulati-

onsrenten er udtryk for den afkastgrad koncernen får på den sparede skat, og derved giver æn-

dringer i kalkulationsrenten således udelukkende en ændret størrelse i afkastet, men ændrer ikke
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ved hvornår det er fordelagtigt for koncernen at udtræde, forudsat at kalkulationsrenten er ens

over hele budgetperioden. Alternativt skal der forsøges ændret i kalkulationsrenten midtsvejs i

budgetperioden. Men da det for en koncern ikke vil være muligt at spå om en fremtidig rente-

udvikling, er det således også mindre relevant at ændre i kalkulationsrenten midtvejs i en bud-

getperiode.

I eksemplet med følsomhedsbetragtningen ses det, at det er af stor betydning, hvilken rentesats

der anvendes.

Vi har valgt at forudsætte en kalkulationsrente for hve rt eksempel, da vi betragter denne som en

relativ ubekendt faktor, idet der er mange faktorer, der påvirker rentesatsen.

Det betyder, at en lav kalkulationsrente i sig selv kan være positiv henholdsvis negativ afhæn-

gig af forløbet. Dette gælder for så vidt også for eventuelle ændringer i den udenlandske skatte-

sats.

Efterfølgende falder den akkumulerede nutidsværdi af cash flow'et, og når den i år 2018 bliver

negativ betyder det, at koncernen sætter penge til eller betaler for at blive i den internationale

sambeskatning. Det vil sige, at koncernen betaler mere i skat ved at blive i sambeskatningen

end ved at udtræde.

Samtidig ses det, at det er mest fordelagtigt at være i sambeskatningen, når kalkulationsrenten

er høj kombineret med en lav skattesats, idet denne kombination giver den højeste værdi af den

akkumulerede nutidsværdi af det frie cash flow i eksempel 5, hvor der er udtræden i år 2013.

Sammenlignet med eksempel 4, hvor selskabsskattesatsen var højere i udlandet end i Danmark,

kan det også i det eksempel bedst svare sig med den høje kalkulationsrente, da det afspejler det

afkast, der opnås af den sparede skat ved sambeskatningen.

Ovenstående eksempler viser den potentielle positive effekt af inddragelse af underskud i den

internationale sambeskatning. Vi har taget udgangspunk i, at man ikke opretter datterselskaber

med henblik på varigt underskud, men der kan opstå situationer, hvor der kan være længere
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perioder med underskud i udlandet, eksempelvis i forskningsorienterede virksomheder eller ved

etablering af nye markeder.

I den ideelle situation vil der løbende blive taget højde for ændringer i forhold til det budgette-

rede, og budgetterne vil blive tilrettede løbende. Derved er det muligt hele tiden at beregne om

der skal ske udtræden af den internationale sambeskatning, når budgettet forudsiger det, eller

hvorvidt der skal ske udtræden enten på et tidligere eller senere tidspunkt. Igen forudsat at de

realiserede indkomster afviger væsentligt fra de budgetterede.

Ovenstående eksempler har vist, at for at opnå det mest fordelagtige forløb i en inte rnational

sambeskatning skal følgende forudsætninger være opfyldt:

• Underskud skal gerne opstå i starten af perioden, hvor budgettet kan forventes at være

identisk med de faktiske forhold i konce rnen, da en budgetperiode på 10 år er meget

lang.

• Såfremt underskuddene ikke kan forventes at opstå tidligt i budgetperioden, men der

imod midtvejs - eksempelvis i år 5-6, er det vigtigt, at skattesatsen ikke er væsentligt la-

vere end den danske skattesats, idet der jo kun lempes for den i udlandet betalte skat,

hvorved differencen — i ovennævnte eksempel 3 — giver merskat efter år med overskud.

• Endvidere kan det ud fra diskonteringsraten i år 1 til 10 konstateres, at en sparet krone

er væsentlig mere værd i år 1 i betalingsrækken end i år 10. Det betyder, at de positive

effekter helst skal indtræffe så tidligt i betalingsrækken som muligt for at opnå et posi-

tivt afkast på den givne skattekredit.

• Kalkulationsrenten påvirker diskonteringsraten og derved afkastets størrelse, hvorfor det

er vigtigt, at der tages udgangspunkt i en realistisk afkastningsgrad.

For at kunne motivere en beslutning omkring tilvalg eller fravalg af international sambeskat-

ning har vi udarbejdet en matrix54.

sa Egen tilvirkning på baggrund af dcf-model.
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Ved hjælp af modellen kan vi fastslå, hvornår det er mest optimalt at udtræde af ordningen,

samt om det er aktuelt at indtræde i sambeskatningen.

Modellen er grundlæggende teoretisk med udgangspunkt i, at de ilagte data vedrører en budget-

periode på 10 år og kan på den baggrund ikke være eksakt.
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Idet der er en væsentlig usikkerhed forbundet med budgettering af så lange perioder, har vi

valgt at konstruere en matrix, der i forening med modellen kan give beslutningstager et bedre

beslutningsgrundlag.

Budgetmodellen tager udgangspunkt i decideret talmateriale, hvorimod matrixen tager ud-

gangspunkt i generelle forventninger til udviklingen.

Forudsætninger:

• Det forudsættes at den udenlandske enhed oppebærer overskud i sta rten eller slutningen

af budgetperioden.

• Matrixen tager ikke højde for "kun underskud" i budgetperioden.

Vi mener således, at matrixen skal anvendes sammen med modellen for at få de bedste forud-

sætninger for at træffe den for koncernen bedste beslutning i relation til tilvalg eller fravalg af

indgåelse i en international sambeskatning.

9.1 Delkonklusion

Vi har i eksemplerne set, at det er vigtigt for at opnå en positiv værdi af betalingsstrømmene, at

underskuddene i koncernen kan anvendes ved påbegyndelsen af bindingsperioden. Dette under-

støttes også af, at jo længere tid budgetperioden løber over, desto sværere vil det være at kunne

forvente et positivt resultat af sambeskatningen, idet usikkerheden i budgetlægningen stiger, jo

længere ud i fremtiden man kommer.

Dette tager udgangspunkt i, at såfremt underskud opstår i år 8 eller 9 i en 10-årig bindingsperi-

ode, vil kreditfordelen ikke opveje genbeskatningssaldoen nævneværdigt. Det kan også udtryk-

kes ved, at nutidsværdien naturligt bliver højere, jo tidligere i forløbet underskuddet opstår.

Vi ser således, at ved stillingtagen til valg eller fravalg af international sambeskatning, skal op-

mærksomheden rettes mod den forventede indkomst i bindingsperioden, men også, hvornår

underskud kan forventes at opstå og kan anvendes. Som tidligere nævnt svarer dette til, at 1

krone i år 1 har en nutidsværdi i år 10 på 0,48 kroner ved 8,50% i kalkulationsrente.
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Kompleksiteten stiger mærkbart, såfremt der kobles flere enheder på modellen, samt jo flere år

der kobles på. Hvis der er tale om en dansk koncern med et udenlandsk datterselskab, og man

ved, at der vil være betragteligt underskud i de første 3-5 år, kan det virke åbenlyst at vælge at

indgå i en international sambeskatning. Beslutningen er åbenlys, når det samtidig er forudsat, at

underskuddene fra udlandet vil kunne modregnes fuldt ud i den danske indkomstopgørelse.

Dette blev illustreret i eksempel 2 og 3, hvor der er udtræden af sambeskatningen midt i bin-

dingsperioden, og koncernen i stedet beskattes af genbeskatningssaldoen.

Budgetlægningen bliver som nævnt mere usikker jo længere ud i fremtiden man kommer, og

kobles dette sammen med multiple enheder stiger usikkerheden markant.
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10. Konklusion

Med virkning for indkomståret 2006 blev regle rne omkring sambeskatning ændret væsentligt.

Frivillighedsprincippet omkring national sambeskatning blev erstattet af en tvungen sambeskat-

ning.

Tidligere kunne et moder- og datterselskab frivilligt lade sig sambeskatte, såfremt ejerskabet

var 100 %. I princippet opstår en koncernstruktur og tvungen sambeskatning, når et selskab

opnår aktiemajoriteten eller bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31C.

Koncernens samlede indkomst puljes således sammen og opgøres under et. Selvom et moder-

selskab kun ejer 51 % af aktierne i et datterselskab, medtages indkomsten med 100 % i skatte-

mæssigt henseende.

De reviderede sambeskatningsregler medfører, at der fremover vil kunne opstå koncernforbin-

delse og dermed tvungen sambeskatning, hvor det ikke tidligere har været hensigten, der skulle

være sambeskatning. I yderste konsekvens kan den tvungne sambeskatning betyde, at der opstår

sambeskatning, hvor det ikke er hensigtsmæssigt rent administrativt eksempelvis , hvis den be-

stemmende indflydelse skifter mellem moderselskaber på grund af vedtægtsmæssige bestem-

melser som vi så i kapitel 2.

Opstår der skattemæssige underskud i selskaberne kan disse overføres til modregning i admini-

strationsselskabet hvorefter et beløb, sambeskatningsbidraget, svarende til den sparede skat der

knytter sig til det overførte underskud til koncernen, overføres til det selskab, der har overført

underskuddet til koncernen.

Det øverste moderselskab i koncernen udpeges herefter som administrationsselskab, og bliver

det selskab, der skal afregne skatten til myndighederne, efter at den samlede skattepligtige ind-

komst er opgjort i de koncernforbundne selskaber og afregnet til administrationsselskabet.

Når en koncerns erhverver et nyt datterselskab eller andele i et datterselskab, skal administrati-

onsselskabet, udover at vurdere koncernforbindelse eller ej, opgøre den samlede koncern ind-
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komst. I opgørelsen af koncernindkomsten skal der tages hensyn til eventuelle særindkomster

og særunderskud for det nye datterselskab forinden koncernens samlede indkomst opgøres og

der efterfølgende foretages fordeling af skattebetalingerne på baggrund af over- og underskud i

de enkelte selskaber.

Overvejelserne omkring aktivt tilvalg af international sambeskatning eller passivt fravalg kan

isoleret set forekomme relativt simple.

Såfremt der kun er et datterselskab i udlandet, og man positivt forventer et underskud de første

3-4 år i budgetperioden sammenholdt med at selskabsskatten eksempelvis er identisk med den

danske, ville koncernen have opnået en besparelse i form af at skattekredittens værdi er udskudt

i 10 år og vil således have en væsentligt lavere værdi end den opnåede kredit.

Den virkelige verden er dog som oftest mere kompleks, og der er flere faktorer øger kompleksi-

teten omkring overvejelserne. Ofte ses det at der kan være flere selskaber i udlandet, som alle

inddrages ved valg af international sambeskatning.

Vi så, at det er nødvendigt at have et kla rt indtryk af, hvorledes de udenlandske selskaber vil

udvikle sig økonomisk. Dertil lagde vi til grundlag for vor model et budget, der rækker over en

tiårig periode, svarende til bindingsperioden.

En tiårig periode en lang set ud fra et budgetmæssigt perspektiv og den første periode i budget-

tet må nødvendigvis være den periode, der vil udvise den mindste uoverensstemmelse med fak-

tiske forhold.

Samtidigt er en tiårig periode for en koncern også lang set ud fra et strategisk synspunkt. Dette

skal ses i relation til at koncernen er bundet op af den tiårige bindingsperiode og således kan

være hæmmet i forhold til at tilkøbe nye virksomheder i udlandet, idet disse automatisk vil ind-

gå i kredsen af udenlandske sambeskattede selskaber, såfremt inte rnational sambeskatning er

valgt
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Alternativet til valget af inte rnational sambeskatning er det passive fravalg. Dette kan fore-

komme som det sikre valg, specielt hvis skattesatsen i udlandet er lavere end den danske, og

datterselskaberne generer overskud. Samtidigt risikerer man ikke, at koncernen vil skulle svare

en skat, der er højere, end hvis man ikke havde valgt sambeskatning.

Vi så, hvilke regler selskaberne er underkastet, når der er samhandel med udenlandske datter-

selskaber, og hvorledes sambeskatningen opgøres og administreres.

I analysen i vor model så vi hvorledes, at et skattemæssigt underskud fra udlandet virker som en

rentefri kredit, og hvorledes koncernen kan værdisætte en sådan.

Princippet55 i den internationale sambeskatning er skattemæssigt at sidestille en koncerns poten-

tielle investeringer i udlandet som i Danmark. Genbeskatningsreglerne skal således regulere og

neutralisere en eventuel sparet skat.

I vor analyse og ved brug af modellen kan vi konkludere, at et valg af inte rnational beskatning

kan være mere gunstigt end et fravalg. Modsætningsvis kan det også konkluderes, at valget kan

være mere ugunstigt afhængigt af koncernstrukturen samt udviklingen.

Det ses ikke muligt at opstille en fyldestgørende beslutningsmode1 56 for indtræden og udtræden

af international sambeskatning, men ved brug af matrixen samt budgetmodellen sammenholdt

med virksomhedens strategi kan disse i forening motivere det for koncernen mest fordelagtige

valg.

Via den udarbejdede matrix er det muligt at foretage en førstehåndsvurdering om en koncern

skal indgå i en international sambeskatning. Overvejes international sambeskatning kan en kon-

cern via budgetmodellen beregne forskellige senarier.

I vores budgetmodel er beregnet forskellige senarier, der viser, hvorvidt det er fordelagtigt at

indgå i en sambeskatning eller ej. Ved hjælp af modellen kan det eksempelvis beregnes, at det

55 Rapport fra sambeskatningsudvalget, betænkning 1452, november 2004
56 Sambeskatning 2007/08, s.143 Guldmand,Vinther,Werlauff
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kun er fordelagtigt at indgå i en international sambeskatning med et lavere beskattet land så

længe der er underskud hos datterselskabet og indtil genbeskatningssaldoen er nedbragt eller

neutraliseret.

I budgetmodellen i kapital 9 er der beregnet forskellige senarier, men i sidste ende vil vurderin-

gen af, hvorvidt en koncern skal indgå i en international sambeskatning ikke kun være afhængig

af beregninger, der kan foretages via budgetmodellen. Foruden de talmæssige beregninger der

kan foretages via modellen, vil en konce rn også skulle tage hensyn til fremtidige strategiske

beslutninger og på den baggrund tage beslutning om international sambeskatning eller ej.
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