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1. Executive Summary 

The purpose of my master thesis is to analyze the current rules on mandatory joint taxation from a 

Danish national perspective.  

I will begin by examining section 31C of the Danish Corporate Tax Act which lists the conditions 

that qualify individual companies as a group company in Denmark. The ownership percentage is 

not the key factor that determines whether a subsidiary qualifies. The parent company needs to have 

control over the subsidiary before that company qualifies as a group company.  

In Denmark, the income statement is generally subject to the global income principle which means 

that all income earned in Denmark is taxable. An exception to the global income principle is the 

territorial principle stated in paragraph 2, section 8 of the Danish Corporate Tax Act.   The 

territorial principle implies that income earned by a Danish company through permanent 

establishment or real estate abroad shall not be assessable income for taxation purposes.  

The parent company is usually elected to be the administration company. The administration 

company settles all taxes to the tax authorities on behalf of the group. As a result, the subsidiary 

companies will pay their tax payable to the administration company or will receive a refund from 

the administration company when they are in a tax benefit position.  

The taxable income of the group is calculated as the sum of the taxable income from each company 

in the group. One of the advantages from mandatory national joint taxation is that taxable loss 

positions can offset a tax payable position from individual subsidiary companies within the group. 

The group are also able to offset tax loses from previous years with tax payables in subsequent 

years. Companies with a positive taxable income of DKK 7.852.500 (2016) can set off tax losses 

from previous year in the taxable income. Limitation rules in the use of the tax losses make sure 

that positive income of more than DKK 7.852.500 (2016) is only being reduced by tax losses 

carried forward with 60% of the income, which is higher than DKK 7.852.500 (2016). 

As from 1 July 2012, companies which are subject to the mandatory joint taxation rules are jointly 

and severally liable for the total corporation tax, withholding tax on interest, royalties and 

dividends.  
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2. Problemformulering 

2.1 Indledning  

Sambeskatningsreglerne havde i mere end 100 år været baseret på et frivillighedsprincip. Dette 

frivillighedsprincip blev ændret ved lov nr. 426 af 6/6 2005. Denne lovændring medførte, at der 

blev obligatorisk national sambeskatning for koncernforbundne selskaber hjemmehørende i 

Danmark. Der blev med samme lov indført en frivillig ordning for tilvalg af international 

sambeskatning for koncernforbundne selskaber hjemmehørende i udlandet samt faste driftssteder og 

faste ejendomme i udlandet tilhørende danske selskaber m.v. Der er dog tale om en ”enten/eller” 

ordning, hvilket vil sige, at alle selskaber i koncernen skal sambeskattes og tilvalget vil medføre en 

bindingsperiode for den internationale sambeskatning på 10 år, før den internationale 

sambeskatning igen kan fravælges. Tidligere kunne en ejer af flere selskaber selv vælge, om der 

skulle anvendes national sambeskatning mellem to eller flere af ejerens selskaber.  Det var derfor 

muligt at holde nogle selskaber uden for sambeskatningen.  

Den 12/6 2009 blev der igen vedtaget en lov, som ændrede på sambeskatningsreglerne, lov nr. 470, 

som trådte i kraft i 2010. Lovforslaget havde en ny definition af, hvornår koncernforhold opstod 

imellem selskaberne. Indførslen af den nye koncerndefinition har medført, at der blandt 

selskabsejerne er opstået en del tvivl og usikkerheder, som beror på, hvornår der er tale om et 

koncernforhold, samt hvornår der som følge af koncernforholdet skal ske tvungen national 

sambeskatning.  

Ovenstående ændringer har haft stor betydning inden for sambeskatningsområdet. I 2012 blev der 

igen indført nye regler på området. De nye regler, som blev indført i 2012, bestod i begrænsning i 

modregning af underskud fra tidligere år, samt nye regler vedrørende hæftelse for selskabsskatter og 

kildeskatter mv. i en sambeskatningskreds. Dette er reguleret i lov nr. 591 af den 18/6 2012.  

Senest kom lov nr. 528 af 28/5 2014 om registrering af fremførselsberettigede underskud. Loven 

medførte, at der skulle ske digital indberetning af resterende fremførselsberettigede underskud. 

Såfremt underskuddene ikke blev indberettet digitalt af administrationsselskabet, ville 

underskuddene blive tabt. Det er ligeledes blevet indført, at der senest 1 måned efter, der er sket 

ændringer i en sambeskatningskreds, skal gives meddelelse til SKAT om indtræden/udtræden i 

sambeskatningskredsen. Dette fremgår af bekendtgørelse BEK  325 af 24/03 2015. 
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Jeg har valgt at skrive min opgave omkring national sambeskatning, da det er et emne jeg finder 

aktuelt. Det er et forholdsvis komplekst område, hvor reglerne kan være svære at forstå og forvalte. 

Jeg vil i opgaven belyse nogle af de problemstillinger, som der er på området omkring 

sambeskatning. Jeg vil gennemgå reglerne for:  

 koncerndefinition  

 opgørelse af delperioder 

 særunderskud ved indtræden i en koncern  

 optimering af sambeskatningsindkomsten.  

 

2.2 Problemformulering 

Jeg vil i opgaven gennemgå de gældende regler for national sambeskatning, samt betydningen af 

sambeskatningsreglerne i praksis.  

Jeg vil foretage en analyse af sambeskatningsreglerne med henblik på fastlæggelse af begrebet 

”koncerndefinition”.  Herunder vil jeg belyse problemstillinger i forbindelse med selskabers 

indtræden og udtræden af sambeskatning, herunder underskudsudnyttelse, særunderskud og 

hæftelsesreglerne i forbindelse med ind- og udtræden.  

Opgaven vil med udgangspunkt i ovenstående problemformulering besvare følgende spørgsmål: 

- Hvornår indtræder national sambeskatning? 

- Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten? 

- Hvilke overvejelser skal der foretages i forbindelse med indtræden og udtræden i en 

koncern, herunder opgørelse af skattepligtig indkomst i delperioder og underskudsfremførsel 

ved indtræden og udtræden? 

- Hvad er administrationsselskabets rolle overfor SKAT? 

- Hvordan skal fordelingen af overskud og underskud ske mellem selskaberne?  

- Hvad sker der, hvis et koncernforbundet selskab går konkurs? Hvad sker der, såfremt det 

selskab, der er under konkurs, har skattemæssige underskud til fremførsel? 

- Hvordan er hæftelsesreglerne i en koncern? Og hvad sker der med hæftelsesreglerne ved 

selskabers udtræden af koncerner?  
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2.3 Afgrænsning 

Opgaven vil udelukkende sætte fokus på reglerne for opgørelse af sambeskatningsindkomsten for 

en dansk koncern, hvorfor jeg som udgangspunkt ikke vil komme mere ind på reglerne for 

opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for en udenlandsk koncern. Jeg vil dog kort belyse 

reglerne omkring opgørelsen i SEL § 31 A og 31 B, i forbindelse med gennemgang af reglerne i 

SEL § 31, men jeg vil ikke analysere yderligere på bestemmelserne i SEL § 31 A og B. Opgaven vil 

behandle de skattemæssige forhold, der opstår i forbindelse med opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten, fordeling af sambeskatningsbidrag og hæftelsesreglerne i en 

sambeskatningskreds.  

Jeg vil benytte en eksempelvirksomhed, der er en koncern bestående af et holdingselskab og tre 

datterselskaber. Koncernen aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Eksempelvirksomheden er 

en koncern, hvor alle selskaberne er hjemmehørende i Danmark, hvorfor der ikke vil blive taget 

stilling til faste driftssteder og fast ejendom beliggende i Danmark, ejet af en udenlandsk koncern.  

I min eksempelvirksomhed er der tale om en koncern, hvor holdingselskabet ejer 100 pct. af tre 

datterselskaber. To af datterselskaberne er produktionsselskaber og det sidste datterselskab ejer en 

investeringsejendom, som er en beboelsesejendom med flere lejligheder. Ejendommen er ved at 

blive solgt. 

Af respekt for opgavens omfang har jeg valgt ikke at belyse andet end blot bestemmelsen omkring 

international sambeskatning. Reglerne omkring international sambeskatning vil blive beskrevet i 

afsnittet omkring reglerne for sambeskatning, da jeg her vil redegøre for SEL § 31, hvori SEL § 31 

A og 31 B omkring international sambeskatning også indgår. Jeg har dog fravalgt at eksemplificere 

reglerne og analysere på reglerne. Jeg har fravalgt at behandle CFC beskatning, tynd kapitalisering, 

transfer pricing og rentefradragsbegræsninger, da disse, bortset fra tynd kapitalisering, ikke er en 

del af sambeskatningsreglerne.  

I forbindelse med min eksempelvirksomhed vil jeg opgøre sambeskatningsindkomsten for 

indkomståret 2016, samt foretage en fordeling mellem sambeskatningsbidrag mellem 

koncernselskaberne. Yderligere vil jeg oplyse, hvilke selskaber der hæfter for hvor meget, samt 

belyse hvordan hæftelsesforholdene ville være, hvis der ikke var tale om 100 pct. ejede 

datterselskaber.  
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Med baggrund i min eksempelvirksomhed foretages de beregninger, som jeg finder nødvendige i 

forbindelse med belysning af konsekvenserne, der er ved obligatorisk national sambeskatning for en 

koncern.  

 

2.4 Metodevalg 

Jeg har i min opgave valgt at skrive om obligatorisk national sambeskatning. Jeg vil herunder 

beskrive særlige problemstillinger, der kan være i forbindelse med obligatorisk national 

sambeskatning, og beskrive hvornår der skal ske obligatorisk national sambeskatning, hvordan 

sambeskatningsindkomsten opgøres samt hvordan man fordeler sambeskatningsbidragene i de 

pågældende eksempler, jeg har opstillet i afsnit 4.  

Jeg vil i opgaven tage udgangspunkt i sekundære data, altså data der allerede foreligger. Jeg vil 

anvende både kvantitative og kvalitative data i opgaven. Der vil blive taget udgangspunkt i eksterne 

data, som ligger frit tilgængeligt, samt interne data, herunder materiale fra min fiktive case 

virksomhed. Jeg vil benytte aktuelle skattelove, herunder selskabsskatteloven, konkursskatteloven, 

ligningsloven og sambeskatningsbekendtgørelsen. Herudover vil jeg benytte relevant faglitteratur 

omkring national sambeskatning, artikler, styresignaler, afgørelser og bekendtgørelser fra SKAT.  

Jeg ønsker på baggrund af ovennævnte data at belyse min eksempelvirksomhed i forskellige 

situationer ved hjælp af det relevante materiale, herunder belyse konsekvenser af konkrete 

situationer, således at sambeskatningsindkomsten bliver opgjort på den korrekte måde og at 

sambeskatningsbidragene bliver fordelt korrekt.  

 

2.5 Opgavestruktur 

Min opgave vil blive opdelt i fire hovedgrupper. 

1. Den indledende del – som består af introduktionen til problemstillingerne i opgaven, 

2. Den beskrivende del – som består af sambeskatningsreglerne og teorien bag 

sambeskatningsreglerne. 

3. Den analyserende del – som vil analysere, hvordan sambeskatningsreglerne anvendes i 

praksis. 
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4. Den konkluderende del – som vil bestå af en perspektivering og en konklusion samt en 

litteraturliste. 

 

1. Indledende kapitler 

1. Executive Summary 

2. Problemformulering 

2. Beskrivende kapitler 

3. Reglerne for obligatorisk national 

sambeskatning 

3. Analyserende kapitler 

4. Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

5. Fordeling af skatterne mellem 

sambeskatningsselskaberne 

4. Konkluderende kapitler 

6. Perspektivering 

7. Konklusion 

8. Litteraturliste 

 

 

2.6 Målgruppe 

Min primære målgruppe for denne opgave er vejleder og censor på min opgave. Udover dette vil 

opgaven også være målrettet andre CBS studerende. 

Opgaven kan udover de førstnævnte også henvende sig til andre, der er interesserede i obligatorisk 

national sambeskatning. Dette kunne eksempelvis være ledelsen i en koncern, som kunne have 

interesse i at kende reglerne omkring national sambeskatning. Herudover kan opgaven være 

relevant for revisorer, jurister eller andre skatteinteresserede.  

Hensigten med opgaven er gennemgå de mest aktuelle og relevante områder inden for national 

sambeskatning, således at læseren bliver gjort bekendt med og forstår disse regler.  
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3. Reglerne for obligatorisk national sambeskatning 

3.1 Indledning 

I 2009 skete der en modernisering af selskabslovene, aktie- og anpartsselskabslovene blev 

sammenskrevet til en fælles lov – lov om kapitalselskaber. I denne forbindelse blev der gennemført 

en række materielle ændringer i koncerndefinitionen jf. lov nr. 516 af 12. juni 2009. Ændringerne 

medførte, at der i højere grad lægges vægt på faktisk indflydelse frem for formel indflydelse 

(ejerskab). Hermed blev den selskabsretlige koncerndefinition tilpasset den regnskabsmæssige 

koncerndefinition i de internationale regnskabsstandarder, IAS 27. 

Den selskabsretlige koncerndefinition findes i Selskabslovens § 6 og § 7.  Bestemmelserne fastslår, 

at et moderselskab, der har bestemmende indflydelse over et eller flere datterselskaber, udgør en 

koncern. En koncern kan kun have ét moderselskab. Hvis der er flere selskaber, som opfylder 

betingelserne for at være et moderselskab, er det udelukkende det selskab, der udøver den 

bestemmende indflydelse over virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der kan 

anses for at være et moderselskab.  

Skattelovgivningen har aldrig på samme måde haft et entydigt koncernbegreb som 

selskabslovgivningen. I 2005 blev der indført nye regler om sambeskatning af selskaber. I 

begyndelsen byggede disse regler på et skatteretligt koncernbegreb, der ikke var helt identisk med 

det selskabs- og regnskabsretlige koncernbegreb. Siden 2009 er det skatteretlige koncernbegreb 

formuleret, så der er fuld identitet mellem det skatteretlige koncernbegreb i SEL § 31 C og det 

selskabs- og regnskabsretlige koncernbegreb i Årsregnskabslovens bilag 1B. 

Bestemmelserne om sambeskatning af selskaber fremgår af SEL §§ 31 og 31 A. Ved sambeskatning 

af selskaber forstås, at indkomsten – positiv eller negativ – i to eller flere koncernselskaber 

sammenlægges ved skatteberegningen jf. SEL § 31, stk. 2.  

Der blev i 2005 gennemført væsentlige ændringer i sambeskatningsreglerne. Før 2005 var de 

væsentligste tre betingelser for sambeskatning, at der var 100 % ejerskab, alle selskaberne havde 

samme regnskabsår og der havde været ejerskab hele året. Disse regler blev i 2005 erstattet med 

reglerne om national obligatorisk sambeskatning, når der opstår en koncernforbindelse, 

sambeskatningen omfatter hele selskabets resultat også ved delejerskab, og sambeskatningen 

omfatter kun koncernperioden, således at indkomsten opdeles ved ejerskifte i aktionærkredsen. 

Ændringerne havde også til formål at fjerne muligheden for, at danske og udenlandske koncerner 
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vilkårligt kunne vælge, hvilke udenlandske underskudsgivende datterselskaber, der skulle indgå i 

sambeskatningen. På denne måde kunne underskuddene via de danske sambeskatningsregler 

anvendes til at nedbringe beskatningen af danske selskaber, mens overskudsgivende selskaber i 

koncernen blev holdt uden for sambeskatningen – også kaldet ”cherry-picking”. Med disse nye 

regler i 2005 opstod den obligatoriske nationale sambeskatning mellem koncernforbundne danske 

selskaber. Hvis et udenlandsk selskab er koncernforbundet med et dansk selskab og tillige har fast 

driftssted eller fast ejendom i Danmark, skal den faste ejendom/det faste driftssted indgå i den 

obligatoriske nationale sambeskatning.   

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter territorialprincippet jf. SEL § 8, stk. 2. 

Territorialprincippet i sambeskatning indebærer, at indkomst, som et dansk selskab optjener 

gennem fast driftssted eller en fast ejendom i udlandet, ikke indgår i den danske indkomstopgørelse, 

dette er en undtagelse til hovedreglen. Hovedreglen er, at indkomstopgørelsen til Danmark som 

udgangspunkt er omfattet af globalindkomstprincippet, hvilket vil sige, at den indkomst, selskabet 

har erhvervet i udlandet, også indgår ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten.  

 

3.2 Koncerndefinitionen SEL § 31 C 

Koncerndefinitionen afgrænser kredsen af danske selskaber, faste driftssteder og fast ejendomme, 

der indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning og kredsen af udenlandske selskaber, faste 

driftssteder og faste ejendomme, som kan indlemmes i sambeskatningskredsen, hvis koncernen 

vælger international sambeskatning. 

Det fremgår af SEL § 31, stk. 1, at koncernforbundne selskaber og foreninger mv., som er omfattet 

af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j, 3 a-5 og 5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens 

§ 21, stk. 4, skal sambeskattes efter reglerne omkring obligatorisk national sambeskatning. Ved 

koncernforbundne selskaber og foreninger mv. forstås selskaber og foreninger, der på et tidspunkt i 

indkomståret tilhører samme koncern, jf. SEL § 31 C, stk. 2-9.  

Det følger af SEL § 31 C, at: 

”§ 31 C. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et 

eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere 

selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver 
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den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses 

for at være moderselskab.”
1
 

Moderselskabet, som kan være et selskab (dansk eller udenlandsk), en fond, en trust eller en 

forening, udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. En fond indgår dog ikke i 

sambeskatningen, da der er særlige regler for beskatning af fonde. Dog kan en fond være det 

selskab, der forbinder en koncern. Der kan kun være ét direkte moderselskab. Hvis der er flere 

selskaber, der opfylder et eller flere af kriterierne i SEL § 31 C, stk. 2-6, er det alene det selskab, 

som udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger, som kan anses for at være moderselskabet. Det afgørende for vurderingen af, om et 

selskab kan betragtes som et moderselskab, er den reelle bestemmende indflydelse. Der er intet krav 

om, at moderselskabet ejer andele i datterselskabet. Såfremt et selskab råder over flertallet af 

stemmerne, vil det som udgangspunkt blive betragtet som et moderselskab, uanset om rådigheden er 

baseret på besiddelse af kapitalandele eller ej.  

Ved bestemmende indflydelse forstås beføjelsen til at styre datterselskabets driftsmæssige og 

økonomiske beslutninger, jf. SEL § 31 C, stk. 2.  

Et moderselskab skal være et selvstændigt skattesubjekt, jf. TfS 2011, 10 SR (SKM2010.733.SR).  

Af SEL § 31 C, stk. 3, følger det:  

”Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet 

direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et 

selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør 

bestemmende indflydelse.”
2
 

Bestemmelsen i SEL § 31 C, stk. 3, indeholder en formodningsregel om, at hvis moderselskabet 

ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab direkte eller indirekte gennem 

datterselskabet, er der tale om bestemmende indflydelse, medmindre det klart kan bevises, at 

moderselskabet ikke har bestemmende indflydelse over selskabet. Der foreligger som udgangspunkt 

et moder-/datterforhold i de tilfælde, hvor moderselskabet ejer mere end 50 % af 

stemmerettighederne i datterselskabet. Formodningsreglen anvendes alene til at tilføre reglerne en 

                                                           
1
 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477 

2
 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477
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slags omvendt bevisbyrde på selskaber, der måtte være i en situation, hvor den, der ejer mere end 50 

%, ikke samtidig er den, der udøver bestemmende indflydelse over selskabets driftsmæssige og 

økonomiske beslutninger. I sådanne situationer vil selskabet skulle godtgøre, at dette er tilfældet, 

førend udgangspunktet kan fraviges og national obligatorisk sambeskatning ikke vil kunne opstå.  

Først og fremmest er det afgørende at vurdere, om moderselskabet ejer mere end 50 % af 

stemmerettigheder i et selskab. Det er vigtigt at bemærke, at det er stemmerettighederne og ikke 

ejerandelene, som er afgørende. Dette betyder blandt andet, at der også skal tages hensyn til 

stemmeretsbegrænsninger. Det kan eksempelvis være, hvis et selskab ejer 60 % af 

stemmerettighederne, men kun kan stemme for 5 %, så må det som udgangspunkt antages, at der 

ikke er noget koncernforhold, da moderselskabet ikke besidder flertallet af stemmerettighederne på 

generalforsamlingen. Hvis det konstateres, at moderselskabet ejer mere end 50 % af 

stemmerettighederne i et selskab, skal det dernæst vurderes, om ejerforholdet alligevel ikke udgør 

en bestemmende indflydelse i datterselskabet.  

Bestemmelser i ejeraftaler, som feks. vetoretter kan være med til at fratage et moderselskab sin 

bestemmende indflydelse, men hvorimod at en række nærmere definerede væsentlige beslutninger 

af driftsmæssig og/eller økonomisk karakter kræver enighed mellem aktionærerne, for at beskytte 

minoritetsaktionærer, er normalt ikke tilstrækkelige til at få formodningen om bestemmende 

indflydelse afkræftet.  

 

3.3 National sambeskatning SEL § 31 

Reglerne omkring national sambeskatning er reguleret i SEL § 31. Af SEL § 31 fremgår følgende: 

”§ 31. Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j , 3 a-

5 og 5 b, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national 

sambeskatning). Ved koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og 

foreninger m.v., der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C. I stk. 2-9 

sidestilles faste ejendomme og tilknyttet virksomhed efter kulbrinteskatteloven med faste 

driftssteder. Ved ultimativt moderselskab forstås det selskab, som er moderselskab uden at være 

datterselskab, jf. § 31 C.
3
” 

                                                           
3
 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477
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Selskaberne, der er oplistet i SEL § 1 og SEL § 2, samt kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, er alle 

selskaber, der skal opgøre en skattepligtig indkomst. Dvs. selskaber, foreninger og lignende der er 

skattepligtige til Danmark. I bilag 1 er oplistet eksempler på hvilke selskaber, der er omfattet af 

denne bestemmelse.  

 

Der er tre undtagelser til reglerne om sambeskatning: 

 Selskaber i en kollektiv el-forsyningsvirksomhed kan ikke deltage i sambeskatningen, jf. § 

31 C stk. 8.  

 Undtagelsen gælder også i de tilfælde, hvor moderselskabet har overtaget et selskab for at 

beskytte sit engagement (pengeinstitutter), og som fortsat har fradrag for tab på fordringer 

på datterselskaber jf. SEL § 31 C, stk. 6, nr. 3, pkt. 2. Denne bestemmelse finder også 

anvendelse i situationer, hvor et moderselskab har erhvervet et datterselskab med henblik på 

videresalg.  

 Hvis et selskab erklæres konkurs, udtræder selskabet af sambeskatningen efter hovedreglen 

for det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges, altså fra indkomstårets begyndelse. 

Undtagelsen er, at SKAT kan kræve, at selskabet skal opgøre den skattepligtige 

konkursindkomst, og at selvom sambeskatningen ophører, hæfter administrationsselskabet 

fortsat for skatten af konkursindkomsten. 

 

Reglerne i SEL § 31 er ret klare, jeg vil dog præcisere følgende, selskaber m.v., der er undergivet 

underskudsbegrænsning, og selskaber m.v., der ikke er undergivet underskudsbegrænsning, ikke 

kan anses for at være koncernforbundne. Det vil sige, at de ikke kan indgå i samme sambeskatning, 

men derimod i hver sin sambeskatningskreds. Justeringen af denne koncerndefinition anvendes 

både i national og international sambeskatning. Som udgangspunkt vil alle selskaber være omfattet 

af reglerne omkring underskudsbegrænsning i SEL § 12, stk. 2. Der er dog særlige bestemmelser 

omkring underskudsfremførsel i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S og i lov 

nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 

landanlæg.
4
 Efter § 12 i lov om Sund & Bælt har holdingselskabet, A/S Storebæltsforbindelse eller 

                                                           
4
 http://tax.dk/jv/cd/C_D_3_1_4_3_6.htm  

http://tax.dk/jv/cd/C_D_3_1_4_3_6.htm
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A/S Øresundsforbindelse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrag for underskud i de 

kommende indkomstår. De 3 selskaber er derfor omfattet af særlove om fradrag for underskud og er 

derfor ikke omfattet af underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12, stk. 2. Tilsvarende 

bestemmelse findes om fremførsel af underskud for Femern A/S og A/S Femern Landanlæg i § 9 i 

projekteringsloven. Der er dog fremsat et lovforslag d. 25. februar 2015, hvor transportministeren 

vil ophæve de særlige skatteregler om fremførsel af underskud for holdingselskabet, A/S 

Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen i lov om Sund & Bælt Holding A/S. Desuden 

foreslår han også en ophævelse af de særlige skatteregler om underskudsfremførsel for Femern A/S 

og A/S Femern Landanlæg i projekteringsloven.
5
 

Udenlandske indregistrerede selskaber, i hvilke ledelsen har sæde i Danmark, og dermed er 

hjemmehørende i Danmark, skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning jf. L 121.  

Der indtræder først obligatorisk national sambeskatning på det tidspunkt, hvor der etableres en 

koncernforbindelse mellem de nævnte kategorier af selskaber. Det er et krav, at selskaberne er 

koncernforbundene i henhold til SEL § 31 C.  

Administrationsselskabet skal ved hvert indkomstår redegøre for koncernens sammensætning efter 

SEL § 31 C, redegøre for ændringer heri samt redegøre for, hvilke selskaber der indgår i 

sambeskatningen og ikke indgår i sambeskatningen. Ændringer i koncernens sammensætning, når et 

selskab indtræder eller udtræder af sambeskatningen, skal inden for 1 måned indberettes til SKAT. 

Der skal tillige gives meddelelse om den indkomstperiode, der skal medregnes i 

sambeskatningsindkomsten jf. sambeskatningsbekendtgørelsens § 5. 

Nedenfor ses eksempler på fastlæggelsen af sambeskatningskredsen ud fra flere forskellige 

eksempler.  

1. Koncern med udenlandsk datterselskab 

2. Holdingstruktur 

3. Personaktionær 

4. Fond som øverste selskab 

5. Udenlandsk moderselskab som øverste skattesubjekt 

6. Personselskab som øverste skattesubjekt 

7. A-aktier og B-aktier 

                                                           
5
 http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l142/html_som_fremsat.htm  

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l142/html_som_fremsat.htm
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I det nedenstående vil jeg komme med en række eksempler på, hvordan sambeskatningskredsen 

fastlægges i forskellige situationer.  

Fastlæggelse af sambeskatningskredsen i en koncern med et udenlandsk datterselskab. 

 

Figur 1 

Den obligatoriske nationale sambeskatning i dette tilfælde efter SEL § 31 vil omfatte M A/S, D 1 

A/S, DD A/S og D 2 A/S, men ikke DD GmbH, da dette selskab er hjemmehørende i Tyskland. 

Såfremt man vil have, at DD GmbH skal indgå i sambeskatningskredsen, skal der tilvælges 

international sambeskatning iht. SEL § 31 A. 

 Fastlæggelse af sambeskatningskredsen i en koncern med holdingselskabsstruktur. 

 

Figur 2 
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Sambeskatningen i dette tilfælde efter SEL § 31 omfatter M A/S, D 1 A/S og D 2 A/S, men ikke de 

to holdingselskaber, H 1 A/S og H 2 A/S, da ingen af selskaber har bestemmende indflydelse i M 

A/S, jf. SEL § 31 C.  

 

Figur 3 

Figur 3 er næsten ens med figur 2. Forskellen fra figur 2 er, at H 1 A/S nu ejer 49 pct. og H 2 A/S 

nu ejer 51 pct. Dette medfører, at H 2 A/S nu indgår i sambeskatningen og er moderselskab, H 2 

A/S skal derfor sambeskattes med M A/S, D 1 A/S og D 2 A/S, da der nu er bestemmende 

indflydelse.  

Fastlæggelse af sambeskatningskredsen i en koncern med en personaktionær. 

 

Figur 4 
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Det vil i denne situation kun være M 1 A/S og D 1 A/S, der kommer til at indgå i den nationale 

sambeskatning. M 2 A/S og D 2 GmbH indgår ikke i sambeskatningen, idet D 2 GmbH er 

hjemmehørende i Tyskland. M 1 A/S og M 2 A/S er ikke koncernforbundne efter SEL § 31 C, idet 

de kontrolleres af en fysisk person og ikke et selskab.  

Fastlæggelse af sambeskatningskredsen med en fond som det øverste skattesubjekt.  

 

Figur 5 

Som tidligere nævnt kan en fond skabe en koncernforbindelse, dog kan en fond ikke selv indgå i 

sambeskatningen. Dette betyder derfor i ovennævnte situation, at D 1 A/S, DD 1 A/S og D 2 A/S 

skal indgå i kredsen af sambeskattede selskaber. Indkomsten i det faste driftssted i Tyskland skal 

ikke medregnes, da der skal ske beskatning efter territorialprincippet for denne indkomst jf. SEL § 

8, stk. 2. (International sambeskatning kan tilvælges)  
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Fastlæggelse af sambeskatningskredsen i en koncern med et udenlandsk moderselskab som øverste 

skattesubjekt.  

 

Figur 6 

Sambeskatningen omfatter i denne situation D 1 A/S og det danske PE ejet af D 2 GmbH. D 1 A/S 

skal i sin egen indkomstopgørelse  medregne 25 % af indkomsten i DD I/S, svarende til ejerandelen. 

M GmbH og D 2 GmbH indgår ikke i den nationale sambeskatning, da de er hjemmehørende i 

Tyskland 

Fastlæggelse af sambeskatningskredsen med et personselskab som øverste skattesubjekt 

 

Figur 7 
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Kredsen af sambeskattede selskaber i denne situation afhænger af, om M A/S via I/S’et har 

bestemmende indflydelse over de tre øvrige selskaber. Hvis det lægges til grund, at M A/S har 

bestemmende indflydelse, vil den nationale sambeskatning omfatte M A/S, D 1 A/S, DD 1 A/S og 

D 2 A/S. Hvis det derimod lægges til grund, at M 1 A/S ikke har bestemmende indflydelse over de 

tre øvrige selskaber via I/S’et, vil kun D 1 A/S og DD 1 A/S indgå i en sambeskatning. M A/S skal 

dog i begge situationer medregne 51 % af den skattepligtige indkomsten fra I/S’et ved opgørelsen af 

sin skattepligtige indkomst, da I/S’et er skattemæssigt transparent. 

Fastlæggelse af sambeskatningskredsen ved A-aktier og B-aktier 

 

Figur 8 

H A/S og M A/S skal indgå i en sambeskatning. H A/S ejer A-aktier svarende til 21 pct. af den 

nominelle aktiekapital. De øvrige aktionærer ejer B-aktier svarende til 79 pct. af den nominelle 

aktiekapital. A-aktier har ti gange flere stemmer end B-aktierne, dvs. 210 stemmer mod 79 

stemmer. Det betyder, at H A/S skal sambeskattes med M A/S til trods for, at det kun ejer 21 pct. af 

den nominelle aktiekapital. Derfor har H A/S bestemmende indflydelse i M A/S og forudsætningen 

om koncernforbindelse vil derfor være opfyldt.  

 

3.3.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Der skal for selskaber, der indgår i en obligatorisk national sambeskatning, opgøres en 

sambeskatningsindkomst. Sambeskatningsindkomsten består af summen af den skattepligtige 

indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter de almindelige regler i 

dansk skattelovgivning med de undtagelser, som gælder for sambeskattede selskaber, jf. SEL § 31, 

stk. 2, 1. pkt. Det er hele indkomsten fra det sambeskattede selskab, der skal indgå i 
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sambeskatningsindkomsten og dette gælder uanset moderselskabets ejerandel i datterselskabet. 

National sambeskatning vil være en fordel, hvis et selskab i en koncern har et underskud, da dette 

underskud vil kunne modregnes i anden positiv sambeskatningsindkomst. Der er dog enkelte 

særregler for, hvornår et underskud ikke kan modregnes i sambeskatningsindkomsten. Disse 

særregler gælder ved underskud i udenlandske selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark 

samt modregning af underskud i et andet koncernselskab via en sambeskatning, hvis samme 

underskud efter udenlandske regler kan modregnes i det udenlandske moderselskabs skattepligtige 

indkomst. 

Underskud i danske faste driftssteder kan ikke modregnes i sambeskatningsindkomsten, hvis 

underskuddet samtidig efter reglerne i den fremmede stat, hvor selskabet er hjemmehørende, kan 

anvendes til modregning i selskabets positive skattepligtige indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 2. pkt., 

eller hvis der er valgt international sambeskatning i det faste driftssted i Danmark. Modregning i 

udlandet er normalt muligt, da de fleste stater anvender globalindkomstprincippet. Hvis 

underskuddet ikke kan modregnes i selskabets skattepligtige indkomst efter hjemlandets regler, kan 

underskuddet modregnes i den danske sambeskatningsindkomst. Underskuddet i et udenlandsk 

selskabs faste driftssted i Danmark vil dog altid kunne modregnes i overskud i et dansk selskab, der 

indgår i sambeskatningen, da det faste driftssted indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning.  

I henhold til SEL § 12 kan uudnyttede underskud i den skattepligtige indkomst i ét indkomstår 

fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst i de efterfølgende indkomstår. Ved 

obligatorisk national sambeskatning kan de øvrige koncernselskaber anvende uudnyttede underskud 

indbyrdes hos hinanden. Underskud, fremført før sambeskatningen er indtrådt, kaldes et 

særunderskud og kan kun anvendes af det selskab, der ejer underskuddet. Underskudsudnyttelsen 

skal ske i følgende rækkefølge: 

 Særunderskud anvendes først. 

 Herefter anvendes egne fremførte underskud under sambeskatningen (ældste først). 

 Dernæst anvendes årets underskud fra et eller flere sambeskatningsselskaber.  

 Og til sidst er der adgang til at modregne andre selskabers skattemæssige underskud fra 

tidligere år under sambeskatningsindkomst.  

Der er dog indført nogle regler omkring underskudsbegrænsning, såfremt koncernen har en 

skattepligtig indkomst der overstiger 7.852.500 kr. (2016) Denne underskudsbegrænsning medfører 
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at der kun kan anvendes 7.852.500 kr. (2016) af underskud fra tidligere år fuldt, og af den 

resterende indkomst kan der modregnes i underskud fra tidligere år med 60 % af indkomsten. Jeg 

vil nedenfor beskrive reglerne omkring underskudsbegrænsning.  

En undtagelse til fremførsel af underskud fra tidligere år er, at et underskud i et dansk 

koncernselskab kan ikke modregnes i sambeskatningsindkomsten i et andet koncernselskab via 

sambeskatning, hvis samme underskud efter udenlandske sambeskatningsregler kan modregnes i 

det udenlandske moderselskabs skattepligtige indkomst jf. LL § 5 G.  

 

 

3.3.1.1 Underskudsbegrænsning ved anvendelse af fremførselsberettigede underskud - SEL § 

12, stk. 2 

Reglerne for underskudsmodregning i sambeskatning varierer alt efter, om selskaberne i 

sambeskatningen samlet set i indkomståret har en indkomst på højst 7.852.500 kr. (2016) eller en 

indkomst over 7.852.500 kr. (2016)  

Hvis sambeskatningsenheden har en skattepligtig indkomst på højst 7.852.500 kr.  

Hvis sambeskatningsindkomsten højst er 7.852.500 kr. før modregning af underskud, finder 

reglerne i SEL § 12, stk. 2, 1. pkt., om begrænsning af retten til modregning af 

fremførelsesberettigede underskud ikke anvendelse. Underskud fra tidligere indkomstår kan 

modregnes fuldt ud. Reglen begrænser kun, hvor meget der kan modregnes i året, koncernen vil 

komme til at kunne udnytte underskud fra tidligere år fuldt ud, det bliver dog over en længere 

årrække. Sambeskatningsindkomsten vil i dette tilfælde kunne opgøres på følgende måde: 

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt overskudsgivende selskab er 

modregnet fremførelsesberettigede egne underskud fra tidligere indkomstperioder, jf. SEL § 31, stk. 

2, 3.-5. pkt. Bestemmelsen i SEL § 31, stk. 2, 3.-5. pkt. omfatter alle selskabets uudnyttede 

underskud, hvad enten det er underskud opstået før sambeskatningen eller under sambeskatning. 

Hvis der efter modregning af egne underskud er selskaber med både positiv og negativ indkomst i 

sambeskatningen, fordeles den del af indkomstårets underskud, der kan modregnes i andre 

koncernselskabers positive indkomst, forholdsmæssigt mellem de selskaber, der har positiv 
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indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. Såfremt der stadigvæk er positiv indkomst efter denne 

modregning, fremføres andre sambeskatningsselskabers underskud fra tidligere år til modregning i 

det resterende overskud. Det er dog en væsentlig forudsætning, at det overskudsgivende selskab har 

været sambeskattet med det eller de underskudsgivende selskaber i indkomstårene 

(indkomstperioderne), hvor de pågældende underskud er opstået.  

Anvendelse af underskud ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten sker altså i følgende 

rækkefølge: 

1. Der modregnes egne særunderskud
6
 i de enkelte sambeskatningsselskaber, jf. SEL § 31, stk. 

2, 3. pkt. 

2. Der modregnes egne uudnyttede underskud opstået under sambeskatningen, jf. SEL § 31, 

stk. 2, 5. pkt. 

3. Der modregnes årets underskud fra et eller flere sambeskatningsselskaber. Et nyerhvervet 

datterselskab, der har haft et underskud i første del af et indkomstår, hvor det ikke var 

sambeskattet med den købende koncern, skal betragte delårsunderskuddet som opstået i 

”tidligere år”, hvorfor der ikke kan ske underskudsoverførsel indenfor sambeskatningen, jf. 

SEL § 31, stk. 2, 6. pkt.  

4. Der modregnes andre selskabers skattemæssige underskud fra tidligere år under 

sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 2, 7. pkt.
7
 

Sambeskatningsindkomsten er først opgjort af administrationsselskabet, når underskuddene er 

fremført og anvendt efter ovenstående regler. Såfremt sambeskatningsindkomsten er positiv, 

fordeles overskuddet forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. Er 

sambeskatningsindkomsten derimod negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de 

underskudsgivende selskaber og fremføres hos de pågældende selskaber, der har optjent 

underskuddet til modregning i efterfølgende indkomstår.  

Der er to vigtige forhold vedrørende muligheden for anvendelsen af underskud i et andet selskab 

end det underskudsgivende, der bør holdes for øje: 

                                                           
6
 Særunderskud er de underskud, der er opstået før selskabets indtræden i sambeskatningen. 

7
 Sambeskatning 2013/14, side 43-44 
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 Underskud i et selskab vedrørende perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i 

overskud i det pågældende selskab. Ved fremførsel af underskud modregnes i ældste 

underskud først. 

 Underskud vedrørende tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet 

koncernselskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber 

har været sambeskattet og hvor sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.  

Et modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven kan heller ikke 

modregne sambeskattede selskabers og faste driftssteders underskud fra indkomstår før 

omstruktureringen, medmindre det indskydende selskab indgik i sambeskatningen med det 

modtagende selskab i det eller de indkomstår, hvori underskuddet opstod. Hverken det indskydende 

eller modtagende selskab kan ved deltagelse i en skattefri omstrukturering, direkte eller indirekte 

modtage aktiver eller passiver fra et ikke-sambeskattet selskab i eller efter underskudsåret, jf. SEL § 

31, stk. 4 og FUL § 8, stk. 6, 3. pkt.  

Underskudsbegrænsning hvis sambeskatningsenheden har en skattepligtig indkomst på over 

7.852.500 kr.  

Hvis den skattepligtige indkomst er over 7.852.500 kr. (2016) opgøres sambeskatningsindkomsten 

på følgende måde: 

Sambeskatningsindkomsten skal opgøres på samme måde som vist ovenfor dog med den 

modifikation, at retten til modregning af fremførselsberettigede underskud begrænses under punkt 

1-4.  

Efter SEL § 12, stk. 2, kan et fremførselsberettiget underskud op til 7.852.500 kr. altid modregnes i 

positiv skattepligtig indkomst, og det resterende underskud kan højst nedbringe den resterende 

indkomst med 60 %, hvilket er vedtaget ved lov nr. 591 af 18. juni 2012 med virkning fra 

indkomstår, der påbegyndes 1. juli 2012 eller senere. Begrænsningen af retten til modregning af de 

fremførselsberettigede underskud hos sambeskattede selskaber skal opgøres på 

sambeskatningsniveau. Der er således kun én bundgrænse for selskaber, der deltager i en 

sambeskatning. Opgørelsen tager udgangspunkt i sambeskatningsindkomsten, hvilket vil sige 

summen af de enkelte selskabers indkomst før modregning af skattemæssige underskud. De 

uudnyttede underskud, som ikke kan udnyttes som følge af begrænsningen, fremføres som andre 

underskud tidsubegrænset. Den del af det skattemæssige underskud, som rammes af 
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begrænsningsreglen, og som ikke kan modregnes i positiv indkomst, skal tilbageføres til det 

selskab, som har genereret underskuddet.  

Begrænsning efter SEL § 12 af fradraget for fremførselsberettigede underskud i en sambeskatning 

skal ske forholdsmæssigt for samtlige fremførselsberettigede underskud. Det vil sige både for: 

 særunderskud efter SEL § 31, stk. 2, 3. pkt., 

 egne underskud efter SEL § 31, stk. 2, 5. pkt., og 

 andre selskabers underskud efter SEL § 31, stk. 2, 7. pkt. 

Man kan diskutere, hvorvidt denne regel omkring underskudsanvendelsen er i overensstemmelse 

med de øvrige sambeskatningsregler. I og med at man vælger, at særunderskud skal begrænses, 

medfører dette, at de ældste underskud ikke anvendes først, da en del af særunderskuddet så vil 

blive fremført til senere år (den del der bliver begrænset). 

Begrænsningen af fradraget skal ske i forholdet mellem den del af underskuddet, der kan 

modregnes i årets indkomst efter SEL § 12, stk. 2, og samtlige fremførselsberettigede underskud før 

begrænsning. 

Begrænsningen kan udregnes ud fra følgende brøk, jf. SEL § 31, stk. 3, 2. pkt.: 

𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑆𝐸𝐿 § 12, 𝑠𝑡𝑘. 2

𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑, ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑆𝐸𝐿 § 12 𝑠𝑡𝑘. 2, 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑑𝑡 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒
 

Det er derfor en nødvendig forudsætning, at der sker opgørelse af sambeskatningsindkomsten både 

med og uden anvendelsen af begrænsningsreglen. Samt opgørelse af de anvendte underskud i 

tælleren og de anvendte skattemæssige underskud, hvis reglen ikke fandt anvendelse i nævneren.  

 

3.3.1.2 Subsambeskatning og svævende underskud 

Subsambeskatning 

Sambeskatningsreglerne giver mulighed for en subsambeskatning. En subsambeskatning er en del 

af en eksisterende sambeskatning, som bliver inddraget i en overordnet sambeskatning. Det vil sige, 

at hvis en koncern erhverver sig en anden koncern, f.eks. et holdingselskab med flere 

datterselskaber, som har været sambeskattet inden erhvervelsen, vil der være tale om en 

subsambeskatning.  
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Underskud i et selskab fra tidligere indkomstår kan modregnes i overskud i et andet selskab, hvis 

underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor selskaberne har været sambeskattet og 

sambeskatningen ikke har været afbrudt, jf. SEL § 31, stk. 2, 10. pkt. I de tilfælde, hvor 

sambeskatningen har været brudt, betragtes underskud som opstået inden genindtræden som 

særunderskud, uanset om underskuddene er opstået i tidligere perioder under sambeskatning med de 

samme selskaber. 

SKAT har i SKM.2015.535.SKAT fastslået, at to datterselskaber, der overføres til en ny koncern, 

kan udgøre en subsambeskatningskreds. I nedenstående eksempel har SKAT fastslået, at hvis 

selskab A sælger selskab B og C til selskab X opstår følgende situation (subsambeskatning)  

 

Det er SKATs opfattelse, at selskab B og C vil udgøre en subsambeskatning. Sambeskatningen vil i 

ovenstående tilfælde udgøre alle 5 selskaber, men der vil være en subsambeskatning mellem selskab 

B og C, da disse også var sambeskattet, før de indtræder i den nye sambeskatning. Det betyder, at 

såfremt B og/eller C har særunderskud fra før overdragelsen til X, kan begge selskaber anvende 

underskuddene under forudsætning af, at de var sambeskattet da underskuddene opstod. 

 

Svævende underskud 

Svævende underskud er beskrevet i SKM.2015.765.SKAT. 

Der findes ikke en egentlig definition på svævende underskud. Svævende underskud kan dog som 

hovedregel forstås som underskud opstået i et selskab, der eksempelvis er ophørt ved fusion, hvor 

underskuddene fortsat kan anvendes af de selskaber, der var sambeskattede med selskabet på 

tidspunktet, hvor underskuddet opstod. Der er visse situationer hvor lignende dispositioner 
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medfører, at de skattemæssige underskud tabes, eksempelvis ved likvidation, konkurs eller ved 

opløsning efter Selskabslovens § 216 og samme regler gælder, hvis selskabet opløses ved en 

skattepligtig fusion eller spaltning, dette er beskrevet i afsnit 3.3.1.3. Hvis der sker en skattefri 

omstrukturering, enten skattefri fusion, skattefri spaltning eller lignende fortabes, underskuddene 

ikke, men der opstår i disse situationer ”svævende underskud”. 

Der kan opstå svævende underskud i forbindelse med en skattefri spaltning og ved tilførsel af 

aktiver. Anvendelsen af svævende underskud efter en skattefri spaltning er ikke beskrevet i 

forarbejder eller praksis. En situation, der ligner situationerne med svævende underskud, er 

situationen, hvor et selskab foretager en grenspaltning til et eksisterende sambeskattet selskab. Her 

vil underskud, der ved grenspaltningen fordeles til det modtagende selskab, også efter 

grenspaltningen kunne anvendes af det indskydende selskab, hvor underskuddet opstod – som andre 

sambeskattede selskabers underskud.  

 

Jeg har i afsnit 3.3.1.1 vedr. underskudsbegrænsning nævnt i hvilken rækkefølge underskuddene 

skal anvendes. Underskudsrækkefølgen er opsummeret i de 4 trin nævnt i afsnit 3.3.1.1. 

SKAT har i styresignalet SKM2015.765.SKAT fastslået regler for, hvor i underskudsrækkefølgen 

underskud i subsambeskatningskredse og svævende underskud skal behandles. SKAT vurderer, at 

følgende principper gør sig gældende ved modregning af underskud ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomst: 

 Egne underskud kan alene fremføres i trin 1 og trin 2. 

 I trin 1 fremføres egne underskud, hvor der ikke er en aktuel afbrudt sambeskatning. 

 I trin 2 fremføres egne underskud, der ikke er fremført i trin 1.  

 Anvendelsen af andre selskabers underskud herunder svævende underskud, sker altid i trin 

4. 

Et selskab, der modregner underskud fra tidligere indkomstår, skal modregne de ældste underskud 

først, jf. SEL § 31, stk. 1, 2. pkt. Egne underskud opstået før sambeskatning vil normalt være ældre 

end egne underskud opstået i en subsambeskatning. Hvis egne underskud opstået i 

subsambeskatning skulle fremføres i trin 1, vil de skulle fremføres efter egne underskud opstået 

inden sambeskatningen. Egne underskud opstået i en subsambeskatning vil normalt være opstået 
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inden underskud opstået i den akutelle sambeskatning. Hvis egne underskud opstået i en 

subsambeskatning skal fremføres i trin 2, vil de skulle fremføres før underskud opstået i den 

aktuelle sambeskatning. Rækkefølgen kan opsummeres således: 

 Særunderskud – egne underskud opstået inden en sambeskatning 

 Egne underskud fra en subsambeskatning 

 Egne underskud fra den aktuelle sambeskatning 

SKAT fastslår, at egne subsambeskatningsunderskud skal fremføres i trin 2, mens andre selskabers 

underskud i subsambeskatning og svævende underskud skal fremføres i trin 4.  

 

3.3.1.3 Fortabelse af skattemæssige underskud ved visse dispositioner 

Såfremt et sambeskattet selskab ophører ved en almindelig likvidation eller ved en opløsning ved 

betalingserklæring efter Selskabslovens § 216, vil et uudnyttet underskud fortabes. Dette gælder 

også, hvis et selskab opløses ved en skattepligtig fusion eller en spaltning. Et uudnyttet underskud 

samt det løbende underskud i ophørsåret kan senest anvendes i sambeskatningen for ophørsåret. Det 

er uden betydning, om underskuddet anvendes i likvidationsfortjenesten ved realisation af udskudt 

skat fra det ophørende selskab, eller om det anvendes i overskud fra andre selskaber i 

sambeskatningen. For at udnytte så meget underskud i koncernen som muligt, er det relevant at 

overveje at udskyde likvidation m.v. af koncernselskaber med uudnyttede underskud, indtil 

selskabet selv eller et andet overskudsgivende selskab i sambeskatningen har anvendt det 

uudnyttede underskud. En anden løsning er at lade det likvidationsmodne selskab og et andet 

sambeskatningsselskab fusionere skattefrit, hvilket medfører, at underskuddene i det 

likvidationsmodne selskab som udgangspunkt bevares, hvis underskuddene er opstået i et 

indkomstår, hvor de to deltagende selskaber i fusionen har været sambeskattet, jf. FUL § 8, stk. 6, 2. 

pkt. De skattemæssige underskud i det ophørende selskab betragtes som egne underskud i det 

modtagende selskab
8
.  

                                                           
8
 Sambeskatning 2013/14, side 51 
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3.3.1.4 Anvendelse af kildeartsbegrænsede tab i en sambeskatning 

Kildeartsbegrænsede tab fx aktieavancetab eller ejendomstab efter 

ejendomsavancebeskatningsloven kan kun fradrages i gevinster på samme type aktiver mv. i det 

selskab, hvor tabet er opstået. Et tab efter ejendomsavancebeskatningsloven er sædvanligvis et 

kildeartsbegrænset tab og kan således ikke fradrages i gevinst på fast ejendom i et andet selskab. Et 

kildeartsbegrænset tab fortabes, hvis selskabet ophører ved fusion, likvidation eller ved en 

spaltning. Det gælder også, hvis selskabet er det modtagende selskab ved en skattefri fusion, 

spaltning eller tilførsel af aktiver, jf. FUL § 8, stk. 8.  

 

3.3.2 Tilfælde, hvor der ikke har været en koncernforbindelse i hele indkomståret. 

Det fremgår af SEL § 31, stk. 5, at hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele 

året, skal den nye sambeskatning alene medregnes den del af indkomsten i datterselskabet, der er 

opstået i den del af indkomståret, hvor der har været en koncernforbindelse. Reglen regulerer de 

tilfælde, hvor der skal opgøres en delårsindkomst som følge af, at der etableres eller afbrydes en 

koncernforbindelse i løbet af et indkomstår. Der skal omvendt ikke opgøres en delårsindkomst efter 

SEL § 31, stk. 5, hvis datterselskabets indkomstår udløber på tidspunktet for koncernforbindelsens 

ophør eller begynder ved koncernforbindelsens etablering.  

Tidspunktet for etablering eller ophør af en koncernforbindelse følger som udgangspunkt af 

konsolideringstidspunktet (change of control), hvilket vil sige tidspunktet for overgangen af den 

bestemmende indflydelse. Hvis der etableres eller ophører koncernforbindelse i forbindelse med en 

skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, følger det af FUL § 5, stk. 3, 1. pkt., at 

konsolideringstidspunktet som hovedregel er den skattemæssige fusionsdato i disse situationer, i 

stedet for datoen for den regnskabsmæssige åbningsstatus, jf. FUL § 5, stk. 2. Reglerne for 

delårsindkomst har forrang for reglerne om skattefri omstrukturering med tilbagevirkende kraft. 

Tilsvarende gælder for skattepligtige omstruktureringer med tilbagevirkende kraft. Dette betyder i 

praksis, at tidspunktet for vedtagelsen af fusionen, spaltningen eller tilførslen af aktiver som 

udgangspunkt skal anvendes.  

Princippet om, at tidspunktet for etablering eller ophør af koncernforbindelse følger 

konsolideringstidspunktet, fraviges i relation til såkaldte skuffeselskaber eller et nystiftet selskab, 
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dvs. en koncernetablering nedad i koncernen. Et skuffeselskab er et selskab, som har været uden 

aktivitet forud for etableringen af koncernforbindelsen, og hvis egenkapitalen fra stiftelsen har 

henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut, jf. SEL § 31, stk. 5, 6. pkt. Såfremt 

der etableres en koncernforbindelse ved erhvervelsen af et skuffeselskab, anses koncernforbindelsen 

for at være etableret ved begyndelsen af koncernens indkomstår (i stedet for ved 

konsolideringstidspunktet) uanset det faktiske erhvervelsestidspunkt, og uanset at skuffeselskabet 

har et andet indkomstår end den erhvervende koncerns øvrige selskaber. Det vil sige, at efter SEL § 

31, stk. 5, 6. pkt. er det hele skuffeselskabets renteindkomst for det pågældende indkomstår, der 

skal medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for den erhvervende koncern.  

Såfremt koncernforbindelsen etableres ved stiftelse af et nyt selskab, anses koncernforbindelsen 

tillige for at være etableret ved begyndelsen af koncernens indkomstår uanset det faktiske 

stiftelsestidspunkt.   

I SEL § 31, stk. 5 pkt. 8-9, reguleres de tilfælde, hvor et ultimativt moderselskab stiftes ved en 

aktieombytning, eller hvor et ultimativt moderselskab spaltes. Ved koncernetablering opad i 

koncernen finder reglen om, at koncernetableringen anses for sket ved begyndelsen af indkomståret 

for koncernen således kun anvendelse i de to tilfælde.  

En koncernforbindelse i forbindelse med aktieombytninger kan kun anses for etableret ved 

indkomstårets begyndelse, hvis det erhvervende selskab nystiftes som led i aktieombytningen, og 

der ikke etablereres eller ophører koncernforbindelse mellem andre selskaber, jf. SEL § 31, stk. 5, 

8. pkt. 

Såfremt der sker spaltning af det ultimative moderselskab, er det et krav, at det ultimative 

moderselskab kun har ét direkte ejet datterselskab, at moderselskabet i det pågældende år ikke har 

haft anden erhvervsmæssig aktivitet end at eje aktierne i datterselskabet, at de modtagende 

selskaber stiftes ved spaltningen eller er skuffeselskaber, og at der ikke ved spaltningen etableres 

eller ophører koncernforbindelse mellem andre selskaber, jf. SEL § 31, stk. 5, 8. og 9. pkt.  

Herudover er det efter skatteministerens opfattelse et yderligere krav for, at koncernetableringen 

finder sted ved indkomstårets begyndelse, at spaltningen faktisk gennemføres med regnskabsretlig 

virkning for indkomstårets begyndelse.  

Det forhold, at koncernforbindelse anses for etableret ved indkomstårets begyndelse, sikrer, at 

indkomsten i det nye selskab hhv. i skuffeselskabet skal opgøres efter de almindelige regler, idet 
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reglerne om delårsindkomstopgørelse ikke finder anvendelse, når der kun er én indkomstperiode i 

koncernens indkomstår. 

Reglen om delårsindkomst i SEL § 31, stk. 5 er kortfattet, men dækker over relativt komplicerede 

problemstillinger. Overordnet gælder der følgende vedrørende opgørelsen af delårsindkomst:  

 Administrationsselskabets indkomstår er styrende for, om etablering eller afbrydelse af 

koncernforbindelsen er sket i løbet af indkomståret. Administrationsselskabet omfattes ikke 

af reglerne om delårsindkomstopgørelsen efter SEL § 31, stk. 5.  

 En delårsindkomstopgørelse indebærer, at et selskab, der indtræder eller udtræder af en 

sambeskatning, skal udarbejde en eller flere indkomstopgørelser for samme indkomstår 

(medmindre selskabet er nystiftet). 

 Delårsindkomsten opgøres som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler, 

som om delåret udgjorde et helt år, dog skal der foretages forholdsmæssige afskrivninger 

for delårsperioden.  

 I indkomståret, hvor en koncernforbindelse ophører eller etableres, kan en fusion, spaltning 

eller tilførsel af aktiver som udgangspunkt ikke gennemføres med skattemæssig 

tilbagevirkende kraft til en dato, der ligger før koncernforbindelsens ophør henholdsvis 

etablering, jf. SEL § 31, stk. 5, 5.pkt. Reglen har forrang frem for reglerne om 

tilbagevirkende kraft i FUL § 5, SEL § 4, stk. 5 og SEL § 8 A. Ved koncerninterne 

omstruktureringer gælder reglen i bl.a. FUL § 5 om tilbagevirkende kraft ved skattefri 

fusion, spaltning og tilførsel af aktiver, når selskaberne har været koncernforbundet i hele 

indkomståret. 

 I omstruktureringstilfælde skal det modtagende selskab opgøre en delårsindkomst efter SEL 

§ 31, stk. 5, for den del af aktiviteterne, der hidrører fra det selskab, som koncernen enten 

har afbrudt eller etableret en koncernforbindelse med i løbet af året, og skal opgøre en 

indkomst på normal vis for aktiviteter, der hidrører fra et selskab, hvis koncernforbindelse 

har bestået i hele indkomståret. Dette betyder, at der skal beregnes forholdsmæssige 

afskrivninger på de afskrivningsberettigede aktiver, der hidrører fra det selskab, som 

koncernen har afbrudt eller etableret koncernforbindelse med, og normale afskrivninger på 

de øvrige aktiver.  

 Der anses ikke at være etableret en koncernforbindelse ved fusion af to uafhængige, ikke 

koncernforbundne selskaber.  Dette skal derfor ske med tilbagevirkende kraft og uden 
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delårsindkomstopgørelse. Hvis et uafhængigt ikke-koncernforbundet selskab derimod 

fusioneres ind i en koncern, opfatter SKAT det som etablering af en koncernforbindelse, og 

der skal således udarbejdes delårsindkomstopgørelse for det indskydende selskab.  

Reglerne omkring opgørelse af delårsindkomsten er reguleret i SEL § 31, stk. 5, 1. – 4. pkt. Som 

udgangspunkt skal en koncern medregne indkomsten fra det enkelte koncernselskab i den del af 

indkomståret, hvor der har været en koncernforbindelse. På tidspunktet, hvor en koncernforbindelse 

etableres eller ophører, skal der foretages en indkomstopgørelse efter skattelovgivningens 

almindelige regler for den periode, der er forløbet. Indkomsten opgøres, som om perioden udgør et 

helt indkomstår, bortset fra afskrivninger jf. nedenfor.  

De skattemæssige værdier og valg af periodiseringsprincipper, der er anvendt i den første del af 

indkomståret, skal også anvendes ved indkomstopgørelsen for den resterende del af indkomståret. 

For begge delperioder gælder der dog en særlig regel, der siger, at skattemæssige afskrivninger 

herunder straksfradrag efter AL § 18, maksimalt kan foretages i forhold til hvor stor en del 

indkomstperioden udgør af et kalenderår. Dette gælder også, uanset om indkomstperioden udgør 

mere eller mindre end 12 måneder. Såfremt der er sket etablering af koncernforbindelse d. 1/7 skal 

afskrivningen fordeles forholdsmæssigt. Det vil sige at for den 1. delårsperiode afskrives 

driftsmiddelsaldoen med eksempelvis 12,5 %  i stedet for 25 % og for den anden delårsperiode 

afskrives driftsmiddelsaldoen igen med 12,5 % 

Reglen er, at der skal foretages en indkomstopgørelse på det tidspunkt, hvor koncernforbindelsen 

etableres eller ophører, og indkomsten i delperioden skal opgøres efter skattelovgivningens 

almindelige regler, som om indkomstperioden udgjorde et helt indkomstår, dog skal der beregnes 

forholdsmæssige afskrivninger. Dette er med til at sikre, at selskabets afhændelse af 

afskrivningsberettigede driftsmidler, faste ejendomme m.v. efter ophør af koncernforbindelse ikke 

påvirker opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i en sælgende koncern.  

Reglerne om delårsindkomstopgørelse bevirker, at bestemmelserne om underskudsbegrænsning ved 

ejerskifte efter SEL § 12 D, ikke finder anvendelse i relation til indkomstopgørelsen for den 

sælgende koncern. Det købte selskab og den købende koncern kan således uden begrænsninger 

anvende underskud i selskabet i den del af overdragelsesåret, hvori selskabet indgår i 

sambeskatningen med den købende koncern. Eventuelle underskud i det overdragne selskab fra 

perioder forud for tidspunktet, hvor selskabet blev en del af den købende koncern, vil være omfattet 
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af underskudsbegrænsningsreglerne i SEL § 12 D (underskudsbegrænsning ved ændringer i 

ejerkredsen). Det betyder, at underskud fra tidligere perioder i det overdragne selskab ikke kan 

modregnes i egne kapital- og leasingindtægter eller slet ikke kan udnyttes. Et underskud, som et 

selskab ikke kan modregne i egne kapitalindtægter, kan heller ikke modregnes i 

nettokapitalindtægter indtjent af de øvrige koncernselskaber. Reglerne om underskudsbegrænsning i 

SEL § 12 D, vil kun finde anvendelse for det særunderskud, som et selskab bringer ind i en 

sambeskatning. 

Reglerne i SEL § 11 omkring tynd kapitalisering har ligeledes betydning for opgørelsen af 

delårsindkomsten. Der skal foretages en konkret opgørelse af, hvorvidt der skal ske 

rentefradragsbegrænsning. Beregningerne afhænger af, hvordan konsolideringsreglen i SEL § 11, 

stk. 4, finder anvendelse. Konsolideringsreglen finder kun anvendelse i den sidste delårsperiode. 

Det overdragne selskab skal konsolideres med selskaberne i den købende koncern. For andre 

delårsperioder skal der alene foretages opgørelse for det/de selskaber, der opgør delårsindkomst. 

Begrundelsen herfor er, at hvis der sker konsolidering ved slutning af den første delårsperiode, ville 

værdien af det solgte selskab indgå to gange ved konsolideringen, dels via egenkapitalen ved 

slutningen af delårsperioden og dels via vederlaget for det solgte selskab.  Der ses ikke at være 

hjemmel til helt eller delvist at se bort fra konsolideringsreglen i øvrige delårsperioder end den 

sidste delårsperiode. Også for disse perioder skal der opgøres en skattepligtig indkomst, som om 

delårsperioderne udgør et helt indkomstår. Dette gør sig også gældende i relation til renteloft-reglen 

i SEL § 11 B og EBIT reglen i SEL § 11 C.  

At delårsperioden anses for at være et helt indkomstår betyder, at de skattemæssige værdier og valg 

af periodiseringsprincipper, der er lagt til grund ved opgørelsen på det tidspunkt, skal avendes ved 

opgørelsen for den anden delperiode. Dette gælder ved eksempelvis værdiansættelse af varelageret, 

anvendelsen af lagerprincippet for visse aktivtyper, ved beslutningen om hvorvidt visse udgifter 

skal aktiveres eller fradrages eller om der skal anvendes faktureringsprincip eller 

produktionsprincip i relation til opgørelsen af de igangværende arbejder. Fællesnævneren for 

ovenstående eksempler er, at ultimoværdien ved indkomstopgørelsen for den første del af perioden 

alt andet end lige er primoværdien ved indkomstopgørelsen for den anden del af perioden. Valg af 

periodiseringsprincipper kan kun ændres med tilladelse fra SKAT, og valg, som ikke kan ændres, 

overføres også uden videre fra første del af perioden til anden del af perioden. Dog er det muligt at 

vælge et andet værdiansættelsesprincip for opgørelsen af varelageret og ændre princip i forhold til 
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opgørelsen af igangværende arbejder, da skatteyderne i forvejen frit kan ændre princip fra det ene 

indkomstår til det andet. 

Forholdet, at et selskab skal opgøres en delårsindkomst som følge af etablering eller ophør af en 

koncernforbindelse, er uden betydning for de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen. De øvrige 

selskaber i sambeskatningskredsen, har været koncernforbundne i hele året. Hvis et 

overskudsgivende selskab erhverver et underskudsgivende selskab midt i indkomståret, kan 

underskuddet i det underskudsgivende selskab opstået efter koncernetableringen modregnes i det 

overskudsgivende selskabs overskud i hele indkomståret. Et underskudsgivende selskab, der 

erhverver et overskudsgivende selskab midt i indkomståret, kan anvende hele indkomstårets 

underskud i det overskudsgivende selskabs overskud for delåret.  

Det er det hidtidige administrationsselskab, der er ansvarlig for at indsende selvangivelsen for den 

første delårsperiode. Hvis selskabet ikke har været sambeskattet med andre selskaber for den første 

delårsperiode, er selskabet selv ansvarlig for at indsende selvangivelsen. Fristen for indsendelse af 

selvangivelsen ændres ikke som følge af etablering eller ophør af koncernforbindelse.  

Der er skattemæssige forhold, der kan have stor betydning for den købende koncern. Det er derfor 

vigtigt, at den købende koncern identificerer sine skattemæssige interesser vedrørende 

indkomstopgørelsen for første delårsperiode i det selskab, som køberkoncernen ønsker at erhverve, 

og sikrer, at aktieoverdragelsen tager stilling hertil. Det er følgende skattemæssige forhold, der kan 

have betydning for den købende koncern: 

 Den sælgende koncern kan skabe et skattemæssigt overskud i det overdragne selskab ved 

eksempelvis at undlade skattemæssige afskrivninger. Hvis dette overskud bliver udlignet af 

underskud fra andre selskaber i den sælgende koncerns sambeskatning, skal det overdragne 

selskab godtgøre sælgerkoncernens skatteværdi af det udnyttede underskud og dermed vil 

det overdragne selskabs likviditet blive påvirket negativt. 

 Den sælgende koncern kan også skabe skattemæssige underskud i det overdragne selskab, 

der ikke vil kunne udnyttes i sælgerkoncernens sambeskatning. Dette underskud vil blive et 

særunderskud i den købende koncerns sambeskatning og vil kun have værdi, hvis det 

overdragne selskab senere kan generere et overskud. Den købende koncern vil normalt 

foretrække et højere afskrivningsgrundlag m.v., således at afskrivninger og tab kan indløses 

inden for sambeskatningen hos køberkoncernen. 
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 Den sælgende koncern kan også skabe skattemæssige underskud i det overdragne selskab, 

der udnyttes i den sælgende koncerns sambeskatning i indkomståret. I dette tilfælde vil det 

overdragne selskab have krav på skatteværdien af det udnyttede underskud. Medmindre 

andet er aftalt, påtager den købende koncern sig en kreditrisiko på den sælgende koncerns 

administrationsselskab frem til dagen for rettidig skattebetaling for det pågældende 

indkomstår.  

 Den købende koncern kan ud fra egne forventninger til udviklingen i det overdragne selskab 

have et ønske om, at der skabes et fremførselsberettiget underskud i delårsindkomsten for 

første delår, som så fortrinsvis udnyttes af det overdragne selskab selv før 

sambeskatningsopgørelse med køberkoncernen. 

 

3.3.3 Administrationsselskabet 

En koncern, der er omfattet af obligatorisk national sambeskatning, er forpligtet til at udpege et 

selskab som administrationsselskab. Administrationsselskabet er forpligtet til at indgive meddelelse 

til SKAT om, at selskabet er valgt som administrationsselskab. Administrationsselskabet skal senest 

1 måned efter ændringerne træder i kraft digitalt indgive oplysninger til SKAT vedrørende 

ændringer i sambeskatningskredsen. 

Administrationsselskabets opgave er at forvalte sambeskatningen og at afregne den skat, som 

sambeskatningen medfører. Dette gør sig også gældende for acontoskat, restskat, tillæg og renter. 

Overskydende skat og godtgørelse tilkommer tilsvarende administrationsselskabet jf. SEL § 31, stk. 

6. Udpegningen af administrationsselskabet er ikke fri, men skal foretages ud fra følgende 

retningslinjer: 

 Ved national sambeskatning udpeges det øverste moderselskab, der er hjemmehørende i 

Danmark, og som deltager i sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 6, pkt. 1.  

 Såfremt der ikke er et øverste moderselskab hjemmehørende i Danmark, men flere 

sideordnede danske søsterselskaber, udpeges et af disse selskaber som 

administrationsselskabet.  

Et administrationsselskab kan blive udskiftet med et andet selskab, der ved udpegningen bliver det 

fremtidige administrationsselskab. Dette skal ske, hvis det tidligere administrationsselskab ikke 

længere indgår i koncernen, eller såfremt et andet selskab bliver øverste moderselskab i koncernen. 
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Såfremt der bliver valgt et nyt administrationsselskab, skal det nye administrationsselskab give 

meddelelse om udpegningen og datoen for dets indtræden jf. sambeskatningsbekendtgørelsens § 4. 

Meddelelsen om udpegningen skal indgives hurtigst muligt og digitalt til SKAT, jf. 

sambeskatningsbekendtgørelsen § 2, stk. 2. Det hidtidige administrationsselskabs rettigheder og 

forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab i forbindelse med udskiftningen. Det 

hidtidige administrationsselskab skal i denne forbindelse forpligte sig til at betale et beløb svarende 

til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab. Betalingsforpligtelsen kan 

omfatte endnu ikke betalte selskabsskatter samt genbeskatningsforpligtelser og forpligtelsen kan 

derfor være af en betydelig størrelse. Betalingsforpligtelsen indtræder i takt med, at det nye 

administrationsselskab skal afregne overfor SKAT. Betalingsforpligtelsen mellem det tidligere 

administrationsselskab og det nye administrationsselskab bortfalder i samme omfang, som en 

betalingsforpligtelse bortfalder i relationen mellem det nye administrationsselskab og SKAT. Den 

koncerninterne betalingsforpligtelse skal forrentes fra og med forfaldstidspunktet.  

Det følger af SEL § 31, stk. 6, at det hidtidige administrationsselskab alene er forpligtet til betaling 

af et beløb svarende til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab. Der skal 

ikke ske betaling for ”flytningen” af eventualaktiver fra det tidligere administrationsselskab til det 

nye administrationsselskab. Det må derfor antages, at saldoen for nettokurstab på gæld og 

finansielle kontrakter efter kursgevinstloven efter SEL § 11 B stk. 10, kan flyttes til et andet 

administrationsselskab uden nogen form for afregning. 

 

3.3.4 Samme indkomstår for alle selskaber i sambeskatningen 

Alle selskaber i sambeskatningen skal opgøre den skattepligtige indkomst for samme periode som 

administrationsselskabet, uanset deres regnskabsår efter regnskabsretlige regler, jf. SEL § 31, stk. 7. 

Alle selskaber i en sambeskatning skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, og 

der skal ske omlægning af indkomståret, hvis et selskab på tidspunktet for etablering af 

koncernforbindelse har et indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets indkomstår, jf. SEL 

§ 10, stk. 5. Det er dog ikke et krav, at indkomståret er sammenfaldende med regnskabsåret efter de 

regnskabsretlige regler. Det er derfor administrationsselskabet indkomstår, der er afgørende for, om 

et tilkøbt selskab skal omlægge sit indkomstår.  
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For visse nystiftede selskaber, som etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i deres første 

indkomstperiode, findes der en særlig regel i SEL § 10, stk. 5, pkt. 4. Reglen for nystiftede 

selskaber gælder kun, hvis det nystiftede selskab etablerer koncernforbindelse i sin første 

indkomstperiode, og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af 

det selskab, som det nystiftede selskab etablerer koncernforbindelse med. Såfremt disse to 

betingelser er opfyldt, er reglen, at sambeskatningen først indtræder med virkning for det nystiftede 

selskabs indkomstår. Reglen sikrer, at der ved omlægning ikke kan springes indkomstår over eller 

have dobbelt indkomstår. 

 

3.3.5 De enkelte sambeskatningsselskabers betaling af skatter m.v. 

Der er administrationsselskabet, der står for indbetaling af den samlede indkomstskat, inkl. restskat, 

tillæg og renter, og SKAT kan med frigørende virkning udbetale overskydende skat og godtgørelse 

til administrationsselskabet jf. SEL § 31, stk. 6. Den samlede indkomstskat, restskat eller 

overskydende skat beregnes også hos administrationsselskabet, jf. SEL § 29 B, stk. 2. Acontoskatter 

opkræves også hos administrationsselskabet efter reglerne i SEL § 29 A-D, da acontoskatteraterne 

beregnes som 50 % af de seneste indkomstårs indkomstskat for de sambeskattede selskaber.  

Et administrationsselskab skal ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og danske faste 

driftssteder af udenlandske selskaber forpligtelse sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb, 

som svarer til skatteværdien af det udnyttede underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling 

jf. SEL § 30.  Betalingen fra administrationsselskabet skal finde sted senest d. 20/11 i kalenderåret 

efter indkomståret. Overskudsgivende sambeskatningsselskaber og faste driftssteder, hvis 

indkomstskat betales af administrationsselskabet, eller som udnytter underskud i de andre danske 

selskaber eller faste driftssteder i sambeskatningen, skal efter reglen i SEL § 31, stk. 8, pkt. 2 og 5, 

forpligte sig til betaling til administrationsselskabet med et beløb svarende til den indkomstskat, 

som selskabet skulle have betalt, hvis der ikke havde været sambeskatning. Forpligtelsen skal 

påtages senest på dagen for rettidig skattebetaling jf. SEL § 30 hhv. SEL § 29 A for acontoskatter.  

 

3.3.6 Hæftelse i sambeskatningen 

Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hæfter solidarisk for den del af 

indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af 
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indkomsten, som fordeles til selskabet, jf. SEL § 31, stk. 6, pkt. 10. Hæftelsen omfatter også 

udbytteskatter, royaltyskat og renteskat samt tillæg og renter jf. KSL § 69, stk. 3, som henviser 

tilbage til SEL § 31, stk. 6, pkt. 10 – 14.  

Hæftelsesreglerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. 

Hæftelsen er differentieret, hvilket vil sige, at hæftelsen er afhængig af, om det hæftende selskab er 

helt eller delvist ejet af andre selskaber i koncernen. Administrationsselskabet og de andre helejede 

selskaber hæfter solidarisk for indkomstskatten mv. af den del af indkomsten, som fordeles til 

selskabet. Krav kan kun rettes mod de andre (delejede) selskaber i sambeskatningen, hvis der 

forgæves er forsøgt udlæg for skattebeløb hos de selskaber, der hæfter solidarisk forgæves. Det krav 

der kan gøres gældende mod disse selskaber, er begrænset til ejerandelen af kravet, som svarer til 

den andel af kapitalen i det delvist ejede selskab. 

De selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af 

selskabet eller af selskaber i subkoncernen, hæfter ligeledes solidarisk sammen med selskabet, jf. 

SEL § 31, stk. 6, pkt. 11. For øvrige selskaber i sambeskatningen gælder subsidiær hæftelse og  

hæftelsen er begrænset til den del af kravet, der svarer til det ultimative moderselskabs direkte eller 

indirekte andel af kapitalen i sådanne subsidiært hæftende selskaber jf. SEL § 31, stk. 6, pkt. 13.  

Nedenfor kommer en oversigt over hæftelse for at illustrere forskellene mellem solidarisk hæftelse 

og subsidiær hæftelse. 

 

 

Figur 3 
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M A/S, A A/S, B A/S og DB A/S hæfter solidarisk overfor hinandens indkomstskatter m.v. C A/S 

og DC A/S hæfter subsidiært med 60 % for indkomstskatter m.v. i M A/S, A A/S, B A/S og DB 

A/S, men solidarisk for hinandens skatter. De øvrige selskaber hæfter solidarisk med 100 % af 

indkomstskatter mv. for C A/S og DC A/S. DA A/S indgår ikke i sambeskatningen, da ejerforhold 

mellem A A/S og DA A/S kun er 20 %, og der påhviler således ikke DA A/S nogen hæftelse.  

Skattekrav kan som hovedregel først gøres gældende mod skyldnerselskabet og kun mod de andre 

selskaber der hæfter, hvis der er ikke er udsigt til, at SKAT kan opnå dækning for kravet hos 

skyldnerselskabet. Hæftelsen for skattekravet i sambeskatningen er som følger i prioritet og 

rækkefølge: 

1. Skattekravet skal først og fremmest gøres gældende mod skyldnerselskabet, men skal 

primært betales af administrationsselskabet. 

2. Såfremt skyldnerselskabet ikke helt eller delvist kan betale skattekravet, skal kravet primært 

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

betaling.  

3. Hvis der forgæves er forsøgt udlæg for skattekravet hos de selskaber, der hæfter solidarisk, 

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

del af kravet, der svarer til ejerandelen af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte 

eller indirekte af det ultimative moderselskab. 

De regresfordringer, der opstår som følge af hæftelsesreglerne, er reguleret i kursgevinstlovens 

regelsæt.  

 

3.3.6.1 Hæftelse ved udtræden af sambeskatningen  

Hvis et selskab udtræder af en sambeskatning, hæfter det udtrædende selskab fra tidspunktet for 

udtræden kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der 

vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet, medmindre den samme aktionærkreds, 

jf. KGL § 4, stk. 2, fortsat direkte eller indirekte råder over mere end halvdelen af 

stemmerettighederne ved udtræden, jf. SEL § 31, stk. 6, 14. pkt. Dette gælder også i relation til 

hæftelsen for udbytteskat, royaltyskat og renteskat samt tillæg og renter. Det er ikke muligt at undgå 

hæftelsen alene ved eksempelvis at overdrage aktier til den fysiske hovedaktionær, dennes 

nærtstående eller til den samme aktionærkreds som defineret i KGL § 4, stk. 2.    



  37      

Hvis selskaber udtræder af en sambeskatning som følge af konkurs, følger det af KKSL § 4, stk. 3, 

at de selskaber, der er sambeskattede jf. SEL § 31, i indkomståret forud for det indkomstår, hvori 

konkursdekretet afsiges, hæfter for skatter af et af selskabernes konkursindkomst. Hæftelsen er nok 

teoretisk, men kan forekomme, hvis det konkursramte selskab har store udskudte skatter, der 

realiseres under konkursbehandlingen og SKAT rettidigt træffer afgørelse om skattepligt for 

konkursboet jf. KKSL § 13 stk. 2 og 3. SEL § 31, stk. 6, pkt. 10 – 14, finder anvendelse i dette 

tilfælde. Hæftelsen hviler principalt på administrationsselskabet og helejede selskaber i 

sambeskatningen, mens de øvrige selskaber hæfter subsidiært begrænset til den del af kravet, der 

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

ultimative moderselskab. 

Hæftelsen for det udtrædende selskab vil ophøre, ligegyldigt om udtræden sker ved et frasalg af 

selskabet eller på anden måde, herunder ved omstruktureringer og likvidation. Hæftelsen ophører 

dog ikke for de tilbageværende selskaber, der ikke er udtrådt af sambeskatningen. Hvis 

sambeskatningen kun omfatter to selskaber og sambeskatningen ophører efter det ene selskab 

sælges ud af koncernen, ophører hæftelsen alene for det frasolgte selskab.  

 

3.4 International sambeskatning SEL § 31 A og B 

Bestemmelserne omkring valgfri international sambeskatning er reguleret i SEL § 31 A, af denne 

bestemmelse fremgår følgende: 

”§ 31 A. Det ultimative moderselskab kan vælge, at sambeskatningen for de koncernforbundne 

selskaber og foreninger m.v., som sambeskattes efter § 31, tillige skal gælde alle koncernforbundne 

udenlandske selskaber og foreninger m.v., i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for 

selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital 

(international sambeskatning). Tilvalget gælder tillige alle faste driftssteder og faste ejendomme, 

der er beliggende i udlandet, og som tilhører de sambeskattede danske og udenlandske selskaber og 

foreninger m.v. Bestemmelserne i § 31 om national sambeskatning finder tilsvarende anvendelse 

ved international sambeskatning med de tilføjelser og undtagelser, der følger af stk. 2-14. 1.-3. pkt. 

finder tilsvarende anvendelse på et selskab m.v. som nævnt i § 31, stk. 1, som ikke er 

koncernforbundet med andre danske selskaber m.v., faste ejendomme eller faste driftssteder 



  38      

beliggende i Danmark. I stk. 2-13 sidestilles faste ejendomme og tilknyttet virksomhed efter 

kulbrinteskatteloven med faste driftssteder.
9
” 

Den internationale sambeskatning er valgfri, hvor den nationale sambeskatning er obligatorisk. Den 

internationale sambeskatning kan vælges på trods af, at der ikke eksisterer en national 

sambeskatning, der kan udvides, jf. SEL § 31 A, stk. 1, pkt. 4. Det er derfor tilstrækkeligt, at der i 

koncernen kun indgår et dansk selskab, fast driftssted i Danmark eller fast ejendom i Danmark. Den 

internationale sambeskatning omfatter de underliggende selskaber, som de danske selskaber har 

bestemmende indflydelse på, og de overliggende selskaber, som udøver bestemmende indflydelse 

på de danske selskaber og andre selskaber, som disse overliggende selskaber udøver bestemmende 

indflydelse på, dette kaldes globalpuljeprincippet. Det er kun koncernforbundne selskaber, omfattet 

af koncernbegrebet i SEL § 31 C, der kan omfattes af sambeskatningsreglerne.  

Når der vælges international sambeskatning, skal der ligesom ved national sambeskatning opgøres 

en sambeskatningsindkomst for koncernen. Reglerne om international sambeskatning bygger videre 

på reglerne om national sambeskatning. Bestemmelserne i SEL § 31 om national sambeskatning 

finder tilsvarende anvendelse ved international sambeskatning, dog med de tilføjelser og 

undtagelser, der er oplistet i SEL § 31 A, stk. 2-14. Den skattepligtige indkomst for et udenlandsk 

selskab skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder 

for sambeskattede selskaber hjemmehørende i udlandet. Administrationsselskabet skal sikre, at 

bogføringen vedrørende de udenlandske selskaber tilrettelægges således, at der kan foretages en 

dansk indkomstopgørelse.  Skatterådet fastsætter, hvilke oplysninger af betydning for 

skatteansættelsen og skatteberegningen sambeskatningsselvangivelsen skal indeholde, og hvilke 

oplysninger der skal fremlægges på anmodning jf. SEL § 31 B, stk. 1. Af denne bestemmelse 

fremgår følgende: 

”§ 31 B. Skatterådet fastsætter, hvorledes der skal gås frem ved indtræden og udtræden af 

sambeskatning. Skatterådet kan fastsætte særlige regler for omregning af årets resultat fra fremmed 

valuta til danske kroner ved påbegyndelse af international sambeskatning. Skatterådet kan tillade, 

at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end 

foreskrevet i § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås 

særlige skattemæssige fordele herved. Skatterådet kan beslutte, at afgørelser om omlægning af 

indkomstår efter 3. pkt. træffes af told- og skatteforvaltningen. Skatterådet fastsætter, hvilke 
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oplysninger af betydning for skatteansættelsen eller skatteberegningen selvangivelsen skal 

indeholde ud over de i stk. 2 nævnte, og hvilke oplysninger der skal fremlægges på anmodning. 

Skatterådet kan fastsætte regler for administrationsselskabets oplysnings- og dokumentationspligt 

efter skattekontrollovens § 3 B vedrørende kontrollerede transaktioner mellem sambeskattede 

selskaber.
10
” 

Hvis administrationsselskabet ikke kan overholde ovenstående krav, er der to muligheder: 

 Det udenlandske selskab fortsætter i den internationale sambeskatning, og der foretages 

eventuelt en skønsmæssig ansættelse af det udenlandske selskabs indkomst. 

 Skatterådet afbryder den internationale sambeskatning, jf. SEL § 31 B, stk. 3. En afbrydelse 

vil medføre fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi i koncernen efter SEL § 31 A, 

stk. 11.  

Som en særregel til de almindelige opgørelsesprincipper i SEL § 31, stk. 2, gælder det, at underskud 

i udenlandske selskaber for indkomstperioder forud for sambeskatningens etablering ikke kan 

fradrages i senere overskud, ligesom udgifter i udenlandske selskaber afholdt før sambeskatningen 

kun kan fradrages i den skattepligtige indkomst, hvis der på afholdelsestidspunktet var fradragsret 

for disse udgifter. Ved afbrydelse af international sambeskatning gælder det, at uudnyttede 

underskud, der vedrører det pågældende udenlandske selskab, ikke kan fremføres af koncernen til 

modregning i den danske sambeskatningsindkomst for indkomstår efter sambeskatningens ophør. 

Udover de nævnte særregler gælder reglerne om underskudsanvendelse under obligatorisk national 

sambeskatning i SEL § 31, stk. 2, 3.-10. pkt., tilsvarende under international sambeskatning.  

Den internationale sambeskatning er valgfri og valget skal træffes senest i forbindelse med rettidig 

indsendelse af selvangivelse for det første indkomstår, hvor international sambeskatning vælges. 

Vælges international sambeskatning, gælder dette valg for en 10-årig periode. Ved udløbet af den 

10-årige bindingsperiode kan international sambeskatning vælges for en ny 10-årig periode, jf. SEL 

§ 31 A, stk. 3, 3.-4. pkt. Bindingsperioden påhviler koncernens ultimative moderselskab, 

bindingsperioden fastholdes, uanset hvad der sker i koncernen. Bindingsperioden forbliver den 

samme, selvom kredsen af koncernforbundne selskaber udvides eller mindskes.   
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3.4.1 Administrationsselskabet 

Ved international sambeskatning er det det ultimative moderselskab, der er 

administrationsselskabet, forudsat at det indgår i sambeskatningen, og at det er hjemmehørende i 

Danmark, jf. SEL § 31 A, stk. 4, 1. pkt. Det danske moderselskab udpeges som 

administrationsselskab, hvis ingen af de nævnte forudsætninger er opfyldt. Er der ikke et dansk 

moderselskab, udpeges et af de danske søsterselskaber som administrationsselskab. Det er det 

ultimative moderselskab, der vælger international sambeskatning, også hvis moderselskabet er 

udenlandsk. I praksis sker dette ved, at det danske administrationsselskab i forbindelse med 

indsendelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor det ultimative moderselskab ønsker 

international sambeskatning valgt, vedlægger dokumentation for, at moderselskabet har valgt 

international sambeskatning og accepteret den hæftelse, der er forbundet hermed.  

Det udenlandske moderselskab hæfter solidarisk med de selskaber, der hæfter solidarisk efter 

reglerne om national sambeskatning jf. SEL § 31, stk. 6, pkt. 10-12, for indkomstskatter, 

acontoskatter, restskatter samt tillæg og renter vedrørende indkomståret samt eventuel 

genbeskatningsforpligtelse. Reglerne om subsidiær hæftelse for selskaber med minoritetsaktionærer 

finder tilsvarende anvendelse ved international sambeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 4, pkt. 5. 

Herudover finder reglerne om friholdelse af hæftelse ved udtræden af sambeskatning ligeledes 

anvendelse.   

 

3.4.2 Underskudsanvendelse 

Ved anvendelse af underskud i udenlandske selskaber, skal det udnyttende danske selskab forpligte 

sig at betale et beløb svarende til skatteværdien af det udnyttede underskud til 

administrationsselskabet jf. SEL § 31 A, stk. 6, pkt. 1. Dette skal ske, da administrationsselskabet er 

gjort til skattesubjekt for eventuelle genbeskatningsbeløb. Administrationsselskabet betaler den 

samlede indkomstskat, som sambeskatningen indebærer, også den indkomstskat, der påhviler de 

udenlandske sambeskatningsselskaber. De udenlandske datterselskaber kan forpligte sig til at betale 

et beløb svarende til den yderligere danske skat til administrationsselskabet, det er dog valgfrit, om 

det udenlandske selskab skal påtage sig denne forpligtelse. Der bør tages stilling til, om påtagelsen 

af denne forpligtelse vil medføre en uhensigtsmæssig skattemæssig position for det udenlandske 

datterselskab efter skattereglerne i hjemlandet. Dette kan eksempelvis være en statuering af 

maskeret udbytte. 
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3.4.3 Skatteregnskabet 

Såfremt der vælges international sambeskatning, medfører inddragelsen af et udenlandsk selskab, at 

det udenlandske selskab i fremtiden skal udarbejde to skatteregnskaber, et der opfylder hjemlandets 

skattelovgivning og et der opfylder den danske skattelovgivning. Da det udenlandske selskab skal 

udarbejde en indkomstopgørelse, er det nødvendigt at finde indgangsværdier for de aktiver og 

passiver, der skal inddrages i den danske sambeskatning. Indgangsværdierne skal danne grundlag 

for opgørelsen af den danske indkomst. Hovedreglen er, at aktiver og passiver, der ikke i forvejen er 

omfattet af dansk beskatning, skal anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til 

handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår under sambeskatningen. 

 

3.4.4 Genbeskatning 

Ordinær genbeskatning indebærer, at administrationsselskabets indkomst forhøjes for det 

indkomstår, hvor sambeskatningen ophører, med det beløb svarende til den fortjeneste, som det 

udenlandske selskab ville have opnået ved ophør af virksomheden og salg til handelsværdi af 

aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet ved ophøret. Følgende to forhold kan udløse 

ordinær genbeskatning: 

 International sambeskatning ikke vælges efter bindingsperiodens udløb. 

 Et udenlandsk selskab ikke længere indgår i koncernen. Afbrydelse af koncernforbindelse 

kan skyldes, at det udenlandske selskab sælges ud af koncernen eller fusioneres med et 

andet selskab. 

Formålet med at forhøje indkomsten i administrationsselskabet ved ordinær genbeskatning er at 

ligestille fortjenesten ved udtræden med afhændelse f.eks. ved likvidation.  

I modsætning til ordinær genbeskatning er der også fuld genbeskatning. Fuld genbeskatning 

indtræder, hvis den internationale sambeskatning afbrydes inden bindingsperiodens udløb, jf. SEL § 

31 A; stk. 11.   
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3.4.5 Fordele og ulemper ved international sambeskatning 

Det kan være vanskeligt at forudsige, om international sambeskatning vil være en fordel at vælge 

for en koncern.  

Der kan oplistes følgende forhold der taler for at vælge international sambeskatning: 

 Underskud i udenlandske datterselskaber kan fratrækkes i overskud i danske 

koncernselskaber. Det er vigtigt, at alle udenlandske selskaber samlet set giver underskud, 

og at der er tale om endelige underskud, altså underskud, der aldrig indhentes af senere 

overskud. 

 Situationen hvor indgangsværdierne for aktiver i de udenlandske selskaber kan fastsættes 

således, at eventuelle senere konstaterede tab herpå kan få skatteværdi i Danmark, men hvor 

de i udlandet ville være tabt. 

 Der er gode muligheder for at omstrukturere en koncern, uden at der indtræder fuld 

genbeskatning.  

 Hvis international sambeskatning fravælges efter den 10 årige bindingsperiode, skal der kun 

ske ordinær genbeskatning. Det er en fordel, hvis koncernen ved udløbet af 

bindingsperioden har resterende genbeskatningssaldi vedrørende lande, hvori koncernen 

ønsker at videreføre aktiviteterne og skatteværdien af likvidationsavancerne er betydeligt 

lavere end genbeskatningssaldiene. 

Der kan oplistes følgende forhold der taler imod et valg af international sambeskatning: 

 Koncernen har eller får i løbet af bindingsperioden overskudsgivende selskaber i udlandet 

med et lavere skatteniveau end i Danmark. International sambeskatning vil i sådan en 

situation medføre yderligere dansk skat for koncernen, da beskatningen af de udenlandske 

selskabers indkomst løftes op på det danske niveau. 

 Hvis koncernens danske selskaber giver et nettounderskud, hvorimod de udenlandske 

selskaber giver et overskud. I dette tilfælde vil det danske underskud spildes på det 

udenlandske overskud, selvom der kunne være opnået fuld lempelse for den udenlandske 

skat. 

 Koncernen vil ved valg af international sambeskatning blive bundet i 10 år. I disse 10 år skal 

der udarbejdes skatteregnskab efter danske og udenlandske regler for hvert af de 

udenlandske selskaber. 
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 Der vil i visse situationer blive oparbejdet genbeskatningssaldi, selvom udenlandske 

underskud ikke giver udslag i danske beskattebesparelser. Dette sker, hvis et udenlandsk 

selskabs underskud udnyttes af et andet udenlandsk selskab, og dette andet selskab er 

hjemmehørende i et land, som koncernen ikke i forvejen har en genbeskatningssaldo for. 

 Der kan i løbet af bindingsperioden på de 10 år opstå en situation, hvor det udenlandske 

moderselskab ønskes solgt til en koncern, der ikke har mulighed for at vælge international 

sambeskatning i praksis. I denne situation vil der blive udløst fuld genbeskatning af alle 

genbeskatningssaldi i koncernen. 

 

3.5 Tilskud mellem sambeskattede selskaber SEL § 31 D 

Reglerne omkring tilskud mellem sambeskattede selskaber er reguleret i SEL § 31 D. Der fremgår 

følgende af denne bestemmelse: 

”§ 31 D. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregner selskaber og foreninger m.v. 

ikke tilskud fra koncernforbundne selskaber eller foreninger m.v., jf. § 31 C. Dette gælder dog kun, 

hvis tilskudsyderen direkte eller indirekte er moderselskab for tilskudsmodtageren, eller hvis 

tilskudsyderen og tilskudsmodtageren har fælles direkte eller indirekte moderselskab 

(søsterselskaber). Ved tilskud mellem to selskaber (søsterselskaber) med fælles direkte eller 

indirekte moderselskab finder 1. pkt. kun anvendelse, hvis det fælles moderselskab kan modtage 

skattefrit udbytte fra tilskudsyderen. Hvis det fælles moderselskab kun ejer tilskudsyderen indirekte, 

skal betingelserne være opfyldt i hvert ejerled. Hvis det fælles moderselskab eller mellemliggende 

ejerled er udenlandske, skal de være omfattet af direktiv 2011/96/EU eller opfylde betingelserne for 

frafald eller nedsættelse af udbyttebeskatningen efter bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller 

Grønland.
11
” 

Som udgangspunkt er tilskud ikke fradragsberettiget for tilskudsyderen, medmindre tilskuddet kan 

kvalificeres som en driftsomkostning, jf. SL § 6 a, og som udgangspunkt er der skattepligtigt for 

tilskudsmodtageren jf. SL § 4. Dette er dog fraveget i SEL § 31 D for tilskud ydet mellem 

selskaber, der er koncernforbundne efter SEL § 31 C. 

Skattefrie tilskud mellem koncernforbundne selskaber kan ydes i følgende to tilfælde: 
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 Tilskud fra et moderselskab til et direkte eller indirekte datterselskab. Det er uden 

betydning, hvor moderselskabet er hjemmehørende, herunder hjemmehørende i en stat, som 

Danmark ikke har en DBO med.  

 Tilskud fra et søsterselskab til et andet søsterselskab
12

, hvor det tilskudsydende 

søsterselskab og det tilskudsmodtagende søsterselskab har fælles direkte eller indirekte 

moderselskab.  

Tilskud omfattet af bestemmelsen i SEL § 31 D, omfatter ikke de tilfælde, hvor der er tale om en 

armslængdeaflønning af det andet selskab. Et markedsføringstilskud vil således ikke være omfattet 

af bestemmelsen i SEL § 31 D.  

Ved tilskud omfattet af SEL § 31 D, skal formentlig forstås tilskud, hvor det tilskudsydende selskab 

overfører værdier til det tilskudsmodtagende selskab uden at modtage en modydelse af samme 

værdi. Gældseftergivelse er også omfattet af begrebet tilskud og dette gælder uanset om lånet er 

stiftet som følge af pengeudlån eller almindelig samhandel.  

Selskaber, der yder skattefrie tilskud omfattet af SEL § 31 D, har ingen fradrag for tilskuddet jf. 

SEL § 31 D, stk. 3. Selskaber, der indbyrdes kan modtage og yde skattefrie tilskud, er selskaber, der 

er omfattet af reglerne om obligatorisk national sambeskatning, jf. SEL § 31, eller selskaber, der 

omfattes eller kan omfattes af reglerne om international sambeskatning iht. SEL § 31 A.  

Der gælder nogle særlige regler, hvis der ydes grænseoverskridende tilskud mellem 

koncernselskaber: 

 Udadgående tilskud: i tilfælde hvor et dansk selskab yder tilskud til et udenlandsk selskab, 

er selskabet forpligtet til at indeholde kildeskat af tilskuddet, såfremt tilskudsmodtageren 

ville have været skattepligtig af udbytte fra tilskudsyderen efter reglerne om begrænset 

skattepligt på udbytte jf. SEL § 2, stk. 1, litra c, hvis tilskudsmodtageren var moderselskab 

til tilskudsyderen. Indeholdelsen skal ske efter reglernes i KSL §§ 65 og 65 A. Der skal 

indeholdes 22 % i kildeskat. Tilskudsyderen skal ikke indeholde kildeskat af tilskuddet, hvis 

en tilsvarende udbyttekildeskat skal frafaldes eller nedsættes efter moder-

/datterselskabsdirektivet eller frafaldes eller nedsættes efter en 
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dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og den stat, hvor det tilskudsmodtagende 

selskab er hjemmehørende.  

 Indadgående tilskud: i tilfælde hvor et dansk selskab modtager et tilskud, er selskabet 

skattepligtigt af tilskuddet, hvis det tilskudsydende selskab har fradrag for koncerntilskuddet 

efter udenlandske skatteregler, jf. SEL § 31, D, stk. 5. Der bliver ikke tale om skattepligt, 

hvis tilskuddet er ydet af et selskab, der er hjemmehørende i et land, hvor der ikke opkræves 

selskabsskat, eller hvis det udenlandske selskab ikke kan fratrække tilskuddet, men kan 

lægge det til anskaffelsessummen for sine eksisterende aktier i et dansk selskab.  

 

3.6 Delkonklusion 

Der skal efter lovændring i 2005 ske sambeskatning, når der er tale om en koncernforbindelse. Før 

var det et krav, at der var 100 pct. ejerskab, at selskaberne havde samme regnskabsår, og at der 

havde været ejerskab i hele året. Disse regler er blevet erstattet af en obligatorisk national 

sambeskatning, når der er koncernforbindelse mellem selskaberne. Sambeskatningen omfatter hele 

selskabets resultat også ved delejerskab, og sambeskatningen omfatter kun den periode, hvor der 

har været en koncernforbindelse. Indkomståret bliver således opdelt ved ejerskifte i ejerkredsen.  

Det er afgørende, at der er tale om en koncernforbindelse. Ifølge SEL § 31, stk. 1, skal 

koncernforbundne selskaber, der beskattes af deres resultat efter SEL §§ 1 og 2 sambeskattes. Ved 

koncernforbundne selskaber forstår man selskaber m.v., der på tidspunkter i indkomståret tilhører 

samme koncern defineret i SEL § 31 C. Tidspunktet for hvornår der er tale om en 

koncernforbindelse, er reguleret i SEL § 31 C. SEL § 31 C bygger på regnskabslovgivningens 

regler, hvilket betyder, at man går fra krav om ejerskabsandel til, at det nu er stemmer og 

indflydelse, der er afgørende for, hvornår der er tale om en koncernforbindelse.  

De nuværende regler vedrørende obligatorisk national sambeskatning er reguleret i SEL § 31.  Det 

er i SEL § 31 beskrevet, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres. Regler vedrørende 

underskudsanvendelse og underskudsbegrænsning, opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

vedrørende delårsperioder, administrationsselskabets rolle i forbindelse med sambeskatning samt 

hæftelsesreglerne i sambeskatningen, er ligeledes beskrevet i SEL § 31.  

I SEL § 31 A og B er reglerne vedrørende international sambeskatning reguleret. International 

sambeskatning er et frivilligt tilvalg, hvis der er koncernforbundne selskaber i udlandet. Jeg har kun 
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kort berørt reglerne omkring international sambeskatning, da min problemformulering udelukkende 

baserer sig på sambeskatningsreglerne for obligatorisk national sambeskatning.  

Ligeledes har jeg kort beskrevet reglerne vedrørende skattefrie tilskud  mellem sambeskattede 

selskaber i SEL § 31 D.  

 

4. Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten er reguleret i SEL § 31, stk. 2. Der fremgår følgende af 

denne bestemmelse: 

”Stk. 2: For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen af 

den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter 

skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede 

selskaber.
13
” 

På trods af, at der er obligatorisk national sambeskatning for alle selskaber i den samme koncern, 

skal der ikke foretages én opgørelse af en koncernindkomst. Der skal opgøres en skattepligtig 

indkomst for hvert selskab, der indgår i sambeskatning, og der skal medregnes koncernintern 

avance, både på omsætningsaktiver og anlægsaktiver. Hvert selskab skal bruge sine egne 

opgørelsesprincipper. Det er således ikke at krav, at alle selskaber bruger de samme skattemæssige 

periodiseringsprincipper som moderselskabet, med mindre det er et krav andre steder i 

skattelovgivningen.  

Sambeskatningsindkomsten opgøres som summen af de sambeskattede selskabers individuelle 

indkomster efter modregning af evt. fremførte underskud opgjort efter de almindelige regler. Den 

fulde indkomst fra datterselskaberne indgår uanset ejerandelens størrelse. Underskud i faste 

driftssteder og faste ejendomme kan kun modregnes i andre selskabers indkomster, hvis 

underskuddet ikke kan modregnes i det faste driftssteds ”ejers” indkomst i det land, hvor selskabet 

er hjemmehørende eller hvis der er valgt international sambeskatning. 

Underskudsudnyttelsen for et selskab i en sambeskatning skal anvendes i følgende rækkefølge: 
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1. Særunderskud (det ældste underskud anvendes først) 

2. Egne underskud fra tidligere år i den aktuelle sambeskatning (det ældste underskud 

anvendes først)  

3. Fordeling af årets underskud i sambeskatning (fordeling sker efter overskudsandel) 

4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatning (herunder underskud i 

subsambeskatning) (det ældste underskud anvendes igen først). 

Såfremt der er nettounderskud i koncernen, kan disse underskud fremføres til senere modregning i 

fremtidige skattepligtige indkomster. Det gælder dog stadigvæk, at selskaber anvender 

særunderskud først, herefter egne underskud og dernæst fordeles årets underskud i 

sambeskatningen. Det underskud, der er tilbage, fremføres til senere modregning i selskabets egen 

underskudssaldo.  

Man skal dog være opmærksom på SEL § 31, stk. 3 vedrørende SEL § 12 omkring 

underskudsbegrænsning.  

Indkomsten medregnes kun for den del af indkomståret, hvor koncernforbindelsen har eksisteret jf. 

SEL § 31, stk. 5. Det er derfor nødvendigt med en delårsindkomstopgørelse ved etablering eller 

ophør af koncernforbindelse i løbet af et indkomstår. Afskrivninger skal fordeles forholdsmæssigt 

efter, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår. De almindelige 

periodiseringsprincipper finder anvendelse. 

Alle selskaberne, der indgår i sambeskatningen, skal opgøre den skattepligtige indkomst for samme 

periode som administrationsselskabet, uanset regnskabsåret efter selskabsretlige regler. Det 

obligatoriske krav om samme indkomstår medfører, at skattemyndighederne af sig selv foretager 

omlægningen, såfremt selskaberne ikke foretager omlægningen og indleverer selvangivelse i 

overensstemmelse hermed. Skattemyndighederne vil her foretage en skønsmæssig fordeling, da der 

ikke er selvangivet korrekt jf. skattekontrollovens § 5.  

Jeg vil i de kommende kapitler belyse opgørelsen af sambeskatningsindkomsten ved hjælp af en 

eksempelkoncern, hvor jeg vil anvende satser og grænser for 2016 for at belyse, hvordan 

ovenstående problemstillinger vedrørende opgørelse af sambeskatningsindkomsten, fordeling af 

underskud fra tidligere og underskudsbegrænsning skal foretages. Jeg vil nedenfor i pkt. 4.1 komme 

med en kort præsentation af min eksempelvirksomhed samt belyse deres skattepligtige indkomster 

for 2016, samt størrelsen af fremførselsberettigede underskud primo indkomståret 2016. 
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4.1 Præsentation af eksempel virksomhed 

Min koncern består af et holdingselskab, der ejer 100 % af to produktionsselskaber og et selskab der 

ejer investeringsejendom (beboelsesejendom opdelt i ejerlejligheder), som løbende sælges. Jeg har 

nedenfor illustreret koncernstrukturen med angivelse af ejerandele.  

 

De skattepligtige indkomster for 2016 (kalenderår) er opgjort i hvert enkelt selskabs skatteregnskab 

til følgende: 

 

Årets indkomst 

Holding A/S 848.353 

Produktion 1 A/S -551.138 

Produktion 2 A/S -5.902.890 

Ejendom A/S 20.429.123 

 

14.823.448 

 

De skattemæssige underskud til fremførsel ved indkomstårets begyndelse udgør følgende (alle 

underskud er underskud opstået under sambeskatningen, dvs. der er ingen særunderskud): 

Underskud til fremførsel 

  Holding A/S 

 

0 

Produktion 1 A/S 

 

3.052.378 

Produktion 2 A/S 

 

7.487.366 

Ejendom A/S 

 

1.958.626 

I alt 

 

12.498.370 
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4.1.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten før underskudsbegrænsning 

Hovedreglen i SEL § 31 er at sambeskatningsindkomsten består af summen af de skattepligtige 

indkomster for hvert enkelt selskab, der er omfattet af sambeskatningen. Det er hele indkomsten fra 

de sambeskattede selskaber, der skal indgå i sambeskatningsindkomsten og dette gælder uanset 

ejerandelen i datterselskabet. I mit eksempel er alle selskaberne 100 pct. ejet af moderselskabet. 

Fremførselsberettigede underskud fra tidligere år modregnes i sambeskatningsindkomsten. Egne 

underskud modregnes i egen skattepligtig indkomst først. Hvis man ser bort fra reglerne om 

underskudsbegrænsning til at starte med, vil selskabet have en skattepligtig 

sambeskatningsindkomst efter modregning af underskud fra tidligere år på: kr. 14.823.448 – kr. 

12.498.370 = kr. 2.325.078. Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten opgøres nedenfor: 

 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. kr. kr. 

Indkomst 848.353 -551.138 -5.902.890 20.429.123 

Egne særunderskud 0 0 0 0 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 20.429.123 

Egne sambeskatningsunderskud 0 0 0 -1.958.626 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 18.470.497 

Årets underskud fordeles -283.417 551.138 5.902.890 -6.170.611 

Indkomst herefter 564.936 0 0 12.299.886 

Underskud fra tidligere år fra andre 

selskaber -462.834 0 0 -10.076.910 

Indkomst herefter 102.102 0 0 2.222.976 

     Skat heraf, 22 %  22.462  

  

 489.055  

Skat i alt til betaling: 

   

511.517 

  

Ovenstående opgørelse viser indkomsten pr. selskab. Først fratrækkes egne særunderskud som 

nævnt i pkt. 2.3.1.1, dernæst fratrækkes egne sambeskatningsunderskud (underskud der er opstået i 

perioden, hvor selskaberne har været sambeskattet). Herefter fordeles årets underskud 
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forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. Og til slut modregnes underskuddene fra 

tidligere år. Den samlede skattepligtige indkomst i ovenstående eksempel er kr. 102.102 + kr. 

2.222.976 = kr. 2.325.078, som også svarer til den skattepligtige indkomst, jeg beregnede, før jeg 

opstillede eksemplet på opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. Skatten heraf udgør kr. 511.517 

og det fremførselsberettigede underskud ultimo udgør nedenstående: 

Underskud til fremførsel 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. kr. kr. 

Primo 0 3.052.378 7.487.366 1.958.626 

Egne særunderskud 0 0 0   

Egne sambeskatningsunderskud 0 0 0 -1.958.626 

Årets underskud 0       

Underskud fra tidligere år   -3.052.378 -7.487.366   

Ultimo 0 0 0 0 

I alt       0 

   

Der er dog en undtagelse til hovedreglen som er, at der skal ske begrænsning i fremførsel af 

anvendte underskud efter SEL § 12, stk. 2, hvis den skattepligtige indkomst i 2016 er større end  kr. 

7.852.500 jf. afsnit 2.3.1.1 om underskudsbegrænsning. Derfor er mit ovenstående eksempel ikke 

det endelige og rigtige resultat i forbindelse med opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, da der 

mangler at ske begrænsning i fremførsel af anvendte underskud fra tidligere år. Jeg vil nedenfor 

beregne den endelige sambeskatningsindkomst, hvor reglerne omkring underskudsbegrænsning 

finder anvendelse.  

 

4.1.2 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten efter begrænsning i fremførsel af anvendte 

underskud fra tidligere år 

Hvis den skattepligtige indkomst for 2016 er over kr. 7.852.500, skal sambeskatningsindkomsten 

opgøres som følger: 

Sambeskatningsindkomsten skal opgøres på samme måde som ovenfor dog med den modifikation, 

at retten til modregning af fremførselsberettigede underskud begrænses. Iht. SEL § 12, stk. 2, kan et 
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fremførselsberettiget underskud op til 7.852.500 kr. altid modregnes i positiv skattepligtig 

indkomst, det resterende underskud kan højst nedbringe den resterende indkomst med 60 %. 

Begrænsningen af retten til modregning af de fremførselsberettigede underskud hos sambeskattede 

selskaber skal opgøres for hele koncernens skattepligtige resultat. Der er således kun én bundgrænse 

for selskaber, der deltager i en sambeskatning. Opgørelsen tager udgangspunkt i 

sambeskatningsindkomsten, hvilket vil sige summen af de enkelte selskabers indkomst før 

modregning af skattemæssige underskud. De uudnyttede underskud, som ikke kan udnyttes som 

følge af begrænsningen, fremføres tidsubegrænset. Den del af det skattemæssige underskud, som 

rammes af begrænsningsreglen, og som ikke kan modregnes i positiv indkomst, skal tilbageføres til 

det selskab, som har ydet underskuddet. Begrænsningen kan udregnes ud fra følgende brøk, jf. SEL 

§ 31, stk. 3, 2. pkt.: 

𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑆𝐸𝐿 § 12, 𝑠𝑡𝑘. 2

𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑, ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑆𝐸𝐿 § 12 𝑠𝑡𝑘. 2, 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑑𝑡 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒
 

Når man anvender reglerne omkring begrænsning af de fremførselsberettigede underskud, skal man 

først anvende kr. 7.852.500 af underskuddet. Af det resterende underskud kan der anvendes 60 %. 

Beregningen af den skattepligtige indkomst vil derfor blive opgjort således: 

 

Årets 

indkomst 

Før 

underskudsbegr

ænsning 

Efter 

underskudsbegræns

ning 

Holding A/S 848.353 

  Produktion 1 A/S -551.138 

  Produktion 2 A/S -5.902.890 

  Ejendom A/S 20.429.123 14.823.448 14.823.448 

    Fremførselsberettiget underskud 

 

-12.498.370 -7.852.500 

60 % af resterende overskud 

  

-4.182.569 

Skattepligtig 

sambeskatningsindkomst 

 

2.325.078 2.788.379 

Underskud der kan modregnes 

 

12.498.370 12.035.069 

    Fordelingsbrøk: 

  

0,9629 

    

    Skattepligtig indkomst 

  

2.788.379 

22 % heraf 

  

 613.443  
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Når opgørelsen af sambeskatningsindkomsten og opgørelsen af underskud skal udarbejdes, skal jeg 

anvende den indkomstopgørelse, jeg brugte før underskudsmodregning, og herefter skal jeg opgøre 

den skattepligtige indkomst, efter jeg har underskudsmodregnet. Underskuddene skal fordeles iht. 

den tidligere omtalte fordelingsbrøk. Fordelingsbrøken beregnes som det anvendte underskud efter 

SEL § 12 stk. 2 sat i forhold til det anvendte underskud hvis SEL § 12, stk. 2, ikke fandt 

anvendelse. Fordelingsbrøken vil derfor i denne koncern blive 12.035.069/12.498.370 = 0,9629. 

Fordelingsbrøken benyttes til at beregne hvor stor en andel af de forskellige selskabers underskud, 

der skal anvendes i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst, inklusive egne 

underskud fra tidligere år, som anvendes i egen skattepligtig indkomst. Nedenfor vil jeg udarbejde 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter underskudsbegrænsning pr. sambeskatningsenhed 

og opgøre de skattemæssige underskud til fremførsel efter begrænsningen af anvendte underskud.  

Som det fremgår af nedenstående opgørelse af den skattepligtige indkomst, vil den skattepligtige 

indkomst blive kr. 463.302 større end den skattepligtige indkomst ved opgørelsen før 

underskudsbegrænsningen. Dette er også det underskud, der bliver til fremførsel ultimo efter 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette medfører, at skatten for koncernen bliver 102 t.kr. 

større end hvis der ikke havde været reglen omkring underskudsbegrænsning. Grunden til denne 

regel er, at modellen sikrer en vis skattebetaling, uden at fratage selskaberne fradrag for udgifter, 

som de reelt har afholdt.
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Begrænsningen skal fordeles forholdsmæssigt efter 

fordelingsbrøken 

      

 

Før begrænsning 

  

Efter begrænsning 

 

 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Ejendom 

A/S Fordelingsbrøk 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. kr. kr. 

 

kr. kr. kr. kr. 

Indkomst 848.353 -551.138 -5.902.890 20.429.123 

 

848.353 -551.138 -5.902.890 20.429.123 

Egne særunderskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 20.429.123 

 

848.353 -551.138 -5.902.890 20.429.123 

Egne 

sambeskatningsunde

rskud 0 0 0 -1.958.626 0 0 0 0 -1.886.022 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 18.470.497 

 

848.353 -551.138 -5.902.890 18.543.101 

Årets underskud 

fordeles -283.417 551.138 5.902.890 -6.170.611 

 

-282.356 551.138 5.902.890 -6.171.672 

Indkomst herefter 564.936 0 0 12.299.886 

 

565.997 0 0 12.371.429 

Underskud fra 

tidligere år fra andre 

selskaber -462.834 0 0 -10.076.910 0,9629 -445.677 0 0  -9.703.370  

Indkomst herefter 102.102 0 0 2.222.976 

 

120.320 0 0 2.668.060 

          Skat heraf, 22 %  22.462  

  

 489.055  

 

 26.470  

  

 586.973  

Skat i alt til 

betaling: 

   
511.517 

    
 613.443  
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         Underskud til fremførsel Før begrænsning   Efter begrænsning 

 

Underskud til fremførsel 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Ejendom 

A/S 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S Ejendom A/S 

 

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

Primo 0 3.052.378 7.487.366 1.958.626 0 3.052.378 7.487.366 1.958.626 

Egne særunderskud 0 0 0   0 0 0 0 

Egne 

sambeskatningsunderskud 0 0 0 -1.958.626 0 0 0 -1.886.022 

Årets underskud 0               

Underskud fra tidligere år   -3.052.378 -7.487.366     -2.939.230 -7.209.817   

Ultimo 0 0 0 0 0 113.148 277.549 72.604 

I alt       0       463.301 

         

         

         Anvendt underskud før begrænsning 

 

12.498.370 

     Anvendt underskud efter begrænsning 

 

-12.035.069 

     Begrænsning i alt 

  

463.301 
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4.2 Eksempel hvis koncernen erhverver et nyt koncernselskab i løbet af året 

Jeg vil i nedenstående eksempel belyse, hvordan sambeskatningsopgørelsen ville have været, hvis 

min koncern havde erhvervet 60 % af et andet selskab i løbet af året. Dette for at belyse, hvordan 

indkomstopgørelsen ville blive med hensyn til delperioder. Koncerndiagrammet vil se sådan ud.  

 

Holding A/S køber midt i indkomståret pr. 1/7-2016 Produktion 3 A/S. Produktion 3 A/S vil fra 

1/7-2016 være sambeskattet med koncernen, da Holding A/S ejer 60 % af stemmerne i Produktion 3 

A/S.  

Der skal i denne situation opgøres en delårsindkomst for periode 1/1 – 30/6 2015, hvor selskabet 

ikke er sambeskattet med Holding A/S og herefter skal der opgøres en delårsindkomst for perioden 

1/7 – 31/12 2015, hvor selskabet er sambeskattet med Holding A/S. 

Den skattepligtige indkomst for Produktion 3 A/S opgøres således:  

Produktion 3 A/S  

     Underskud til fremførsel 

     

      Skattepligtig indkomst for perioden 1/1 - 30/6 2016 250.000 

   Anvendelse af underskud fra tidligere år -250.000 

   

  

0 

   

      Underskud til fremførsel efter anvendelsen 

    Underskud primo 

 

2.285.000 

   Anvendelse af underskud fra tidligere år -250.000 

   Underskud efter anvendelsen 

 

2.035.000 

   

      Ovenstående underskud er det underskud selskabet, tager med ind i Holding A/S-sambeskatningen og er 

et særunderskud for Produktion 3 A/S. 
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      Skattepligtig indkomst Produktion 3 A/S for perioden 

1/7 - 31/12 2016 500.000 

    

Den skattepligtige indkomst er ovenfor opgjort for begge perioder. Selskabet har et særunderskud til 

fremførsel på 2.035.000 kr. ved indtræden i den obligatoriske nationale sambeskatning. 

Underskuddet er et særunderskud og kan derfor kun anvendes af Produktion 3 A/S. Dog er det ikke 

modregnet i den skattepligtige indkomst for perioden 1/7 – 31/12 2016, da jeg først skal opgøre 

sambeskatningsindkomsten for hele koncernen og foretage en underskudsbegrænsning. 

Underskudsbegrænsningen finder også anvendelse på særunderskuddet. Den skattepligtige 

indkomst for koncernen er som følger: 

 

Årets indkomst 

Holding A/S 848.353 

Produktion 1 A/S -551.138 

Produktion 2 A/S -5.902.890 

Produktion 3 A/S  500.000 

Ejendom A/S 20.429.123 

 

15.323.448 

 

De skattemæssige underskud til fremførsel før modregning udgør følgende: 

Underskud til fremførsel 

   Holding A/S 

 

0 

 Produktion 1 A/S 

 

3.052.378 

 Produktion 2 A/S 

 

7.487.366 

 Produktion 3 A/S 

 

2.035.000 særunderskud 

Ejendom A/S 

 

1.958.626 

 I alt 

 

14.533.370 
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4.2.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten før underskudsbegrænsning 

Jeg vil i tabellen nedenfor opgøre den skattepligtige indkomst efter anvendelse af underskud og jeg 

vil derefter opgøre skatten. Beregningerne sker før underskudsbegrænsning, da jeg skal anvende 

denne som grundlag for min underskudsbegrænsning.  

 

 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Produktion 3 

A/S Ejendom A/S 

 

kr. kr. kr. kr. kr. 

Indkomst 848.353 -551.138 -5.902.890 500.000 20.429.123 

Egne 

særunderskud 0 0 0 -500.000 0 

Indkomst 

herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 0 20.429.123 

Egne 

sambeskatnings-

underskud 0 0 0 0 -1.958.626 

Indkomst 

herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 0 18.470.497 

Årets underskud -283.417 551.138 5.902.890   -6.170.611 

Indkomst 

herefter 564.936 0 0 0 12.299.886 

Underskud fra 

tidligere år -462.834 0 0 0 -10.076.910 

Indkomst 

herefter 102.102 0 0 0 2.222.976 

      Skat heraf, 22 

%  22.462  

   

 489.055  

Skat i alt til 

betaling: 

    
511.517 

 

Ovenstående opgørelse viser indkomsten pr. selskab. Først fratrækkes egne særunderskud som 

nævnt i pkt. 2.3.1.1, dernæst fratrækkes egne sambeskatningsunderskud (underskud der er opstået i 

perioden, hvor selskaberne har været sambeskattet). Herefter fordeles årets underskud 

forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. Til slut modregnes underskuddene fra 

tidligere år. Den samlede skattepligtige indkomst i ovenstående eksempel er 102.102 kr. + 

2.222.976 kr. = 2.325.078 kr., som også svarer det den skattepligtige indkomst, jeg beregnede 

tidligere i afsnit 4.1.1. Skatten heraf udgør 511.517 kr. og det fremførselsberettigede underskud 

ultimo udgør nedenstående: 
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Underskud til 

fremførsel 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 2 

A/S 

Produktion 3 

A/S Ejendom A/S 

 

kr. kr. kr. 

 

kr. 

Primo 0 3.052.378 7.487.366   1.958.626 

Egne 

særunderskud 0 0 0 2.035.000   

Egne 

sambeskatning

sunderskud 0 0 0   -1.958.626 

Årets 

underskud 0         

Underskud fra 

tidligere år   -3.052.378 -7.487.366 -500.000   

Ultimo 0 0 0 1.535.000 0 

I alt         1.535.000 

 

Produktion 3 A/S har et særunderskud på 2.035.000 kr., da det træder ind i sambeskatningen. Dette 

underskud kan ikke anvendes af de andre selskaber, derfor bliver det skattemæssige underskud til 

fremførsel 2.035.000 kr. alene fratrukket de 500.000 kr. som Produktion 3 A/S har som egen 

indkomst. Til fremførsel herefter 1.535.000 kr. Underskuddet kan kun anvendes i Produktion 3 A/S’ 

fremtidige skattepligtige indkomster. Nu da jeg har opgjort den skattepligtige indkomst og 

fordelingen af denne, skal jeg opgøre den endelige skattepligtige indkomst efter 

underskudsbegrænsning, ligesom jeg gjorde i eksemplet ovenfor.  

 

4.2.2 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten efter underskudsbegrænsning 

Når man anvender reglerne omkring underskudsbegrænsning, skal man først anvende 7.852.500 kr. 

af underskuddet, det resterende underskud kan herefter nedbringe indkomsten med 60 %. 

Beregningen af den skattepligtige indkomst vil derfor blive opgjort således: 

 

Årets indkomst 

Før underskuds-

begrænsning 

Efter underskuds-

begrænsning 

Holding A/S 848.353 

  Produktion 1 A/S -551.138 

  Produktion 2 A/S -5.902.890 

  Produktion 3 A/S  500.000 

  Ejendom A/S 20.429.123 15.323.448 15.323.448 
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Fremførselsberettiget underskud 

 

-12.998.370 -7.852.500 

60 % af resterende overskud 

  

-4.482.569 

Skattepligtig 

sambeskatningsindkomst 

 

2.325.078 2.988.379 

Underskud der kan modregnes 

 

12.998.370 12.335.069 

    Fordelingsbrøk: 

  

0,9490 

    

    Skattepligtig indkomst 

  

2.988.379 

22 % heraf 

  

 657.443  

 

Når opgørelsen af sambeskatning og opgørelsen af underskud skal udarbejdes, skal jeg anvende den 

indkomstopgørelse, jeg brugte før underskudsmodregning og herefter skal jeg opgøre den 

skattepligtige indkomst efter jeg har underskudsmodregnet. Underskuddene skal fordeles iht. den 

tidligere omtalte fordelingsbrøk. Fordelingsbrøken beregnes som det anvendte underskud efter SEL 

§ 12 stk. 2 sat i forhold til det anvendte underskud, hvis SEL § 12, stk. 2, ikke fandt anvendelse. 

Fordelingsbrøken vil derfor i denne koncern blive 12.335.069/12.998.370 = 0,9490. 

Fordelingsbrøken benyttes til at beregne, hvor stor en andel af de forskellige selskabers underskud, 

der skal anvendes i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der sker 

begrænsning i alle kategorier af underskud.  

Nedenfor vil jeg udarbejde en opgørelse af den skattepligtige indkomst efter 

underskudsbegrænsning pr. sambeskatningsenhed samt opgøre de skattemæssige underskud til 

fremførsel efter begrænsningen af anvendte underskud.  

Som det fremgår af nedenstående opgørelse af den skattepligtige indkomst, vil 

begrænsningsbestemmelsen medføre en indkomst, der bliver 663.301 kr. større end den 

skattepligtige indkomst ved opgørelsen før underskudsbegrænsningen. Skatten for koncernen bliver 

herefter 146.000 kr. større end hvis der ikke havde været reglen omkring underskudsbegrænsning.  
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Begrænsningen skal fordeles forholdsmæssigt efter 

fordelingsbrøken 

        

 

Før begrænsning 

   

Efter begrænsning 

  

 

Holding 

A/S 

Produktion 

1 A/S 

Produktion 

2 A/S 

Produktion 

3 A/S 

Ejendom 

A/S 

Fordelings

brøk 

Holding 

A/S 

Produktion 

1 A/S 

Produktion 

2 A/S 

Produktion 

3 A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. kr. kr. kr. 

 

kr. kr. kr. 

 

kr. 

Indkomst 848.353 -551.138 -5.902.890 500.000 20.429.123 

 

848.353 -551.138 -5.902.890 500.000 20.429.123 

Egne 

særunderskud 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 -474.485 0 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 0 20.429.123 

 

848.353 -551.138 -5.902.890 25.515 20.429.123 

Egne 

sambeskatningsun

derskud 0 0 0 0 -1.958.626 0 0 0 0 0 -1.858.678 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 -5.902.890 0 18.470.497 

 

848.353 -551.138 -5.902.890 25.515 18.570.445 

Årets underskud 

fordeles -283.417 551.138 5.902.890   -6.170.611 

 

-281.958 551.138 5.902.890 0 -6.172.070 

Indkomst herefter 564.936 0 0 0 12.299.886 

 

566.395 0 0 25.515 12.398.375 

Underskud fra 

tidligere år fra 

andre selskaber -462.834 0 0 0 -10.076.910 0,9490 -439.216 0 0 0  -9.562.690  

Indkomst herefter 102.102 0 0 0 2.222.976 

 

127.179 0 0 25.515 2.835.686 

            Skat heraf, 22 %  22.462  

   

 489.055  

 

 27.979  

  

 5.613   623.851  

Skat i alt til 

betaling: 

    
511.517 

     
 657.443  
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Underskud til 

fremførsel Før begrænsning     

 
Efter begrænsning     

 

Holding 

A/S 

Produktio

n 1 A/S 

Produktion 

2 A/S 

Produktion 

3 A/S 

Ejendom 

A/S 

 

Holding 

A/S 

Produktion 

1 A/S 

Produktion 

2 A/S 

Produktion 

3 A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. kr. 

 

kr. 

 

kr. kr. kr. 

 

kr. 

Primo 0 3.052.378 7.487.366   1.958.626 

 

0 3.052.378 7.487.366   1.958.626 

Egne 

særunderskud 0 0 0 2.035.000   

 

0 0 0 2.035.000 0 

Egne 

sambeskatnings

underskud 0 0 0   -1.958.626 

 

0 0 0   -1.858.678 

Årets 

underskud 0         

 

          

Underskud fra 

tidligere år   -3.052.378 -7.487.366 -500.000   

 

  -2.896.616 -7.105.289 -474.485   

Ultimo 0 0 0 1.535.000 0 

 
0 155.762 382.077 1.560.515 99.948 

I alt         1.535.000 

 

        2.198.301 

 

Anvendt underskud før begrænsning 

 

12.998.370 

Anvendt underskud efter begrænsning 

 

-12.335.069 

Begrænsning i alt 

  

663.301 
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4.3 Eksempel hvis et selskab i koncernen går konkurs i løbet af indkomståret 

Jeg vil i nedenstående eksempel belyse, hvordan sambeskatningsopgørelsen ville være blevet, hvis 

der bliver afsagt konkursdekret i et af selskaberne i koncernen i løbet af året.  

 

Afgørelse til illustration 

SKAT har i SKM.2015.695.LSR forhøjet den skattepligtige sambeskatningsindkomst for H1 A/S 

med kr. 21.564.555 kr., idet SKAT har fundet, at datterselskabet H2 A/S er udtrådt af 

sambeskatningen d. 3. november 2009, da der er afsagt konkursdekret d. 15. juli 2010, hvorfor 

underskud i H2 A/S fra perioden 3. november 2009 til 28. juni 2010 (H1 A/S solgte H2 A/S d. 28. 

juni 2010) ikke er anerkendt ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2010. H1 A/S 

stiftede H2 A/S d. 3. november 2009, H2 A/S havde første regnskabsår 3. november 2009 – 31. 

december 2010 og indkomståret udgør samme periode. Da selskabet har et forlænget indkomstår, 

skal selskabet holdes udenfor sambeskatningen for hele indkomståret (fra 3 november 2009 og frem 

til konkursen). Derfor kan H2 A/S ikke modregne underskuddet fra perioden 3. november 2009 og 

frem til 28. juni 2010, da dette underskud også skal holdes uden for sambeskatningen.  

 

I den situation træder selskabet ud af sambeskatningen ved starten af det indkomstår, dekretet 

afsiges jf. SEL § 31 C stk. 8 og underskud i selskabet ikke vil kunne anvendes i sambeskatningen. 

Det forudsættes at der afsiges konkursdekret over Produktion 2 A/S d. 1/5-2016. 

Koncerndiagrammet vil i dette eksempel se således ud.  

 

Da konkursdekretet afsiges d. 1/5-2016, vil Produktion 2 A/S udtræde af sambeskatningen i hele 

2016. Dette medfører, at underskuddet ikke længere kan anvendes i sambeskatningen. Jeg vil 

nedenfor opgøre sambeskatningsindkomsten. 
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De skattepligtige indkomster for Holding A/S-sambeskatningen for 2016 er herefter opgjort til 

følgende: 

 

Årets indkomst 

Holding A/S 848.353 

Produktion 1 A/S -551.138 

Produktion 2 A/S 0 

Produktion 3 A/S  500.000 

Ejendom A/S 20.429.123 

 

21.226.338 

 

Det skattemæssige underskud til fremførsel ved indkomstårets begyndelse opgøres til følgende: 

Underskud til fremførsel 

   Holding A/S 

 

0 

 Produktion 1 A/S 

 

3.052.378 

 Produktion 2 A/S 

 

0 

 Produktion 3 A/S 

 

2.035.000 særunderskud 

Ejendom A/S 

 

1.958.626 

 I alt 

 

7.046.004 

 

     

Det skattemæssige underskud til fremførsel udgør herefter 7.046.004 kr. ved indkomstårets 

begyndelse. Der vil i dette eksempel derfor ikke skulle foretages en underskudsbegrænsning, da de 

skattemæssige underskud til fremførsel er mindre end 7.852.500 kr. Jeg vil nedenfor opgøre 

sambeskatningsindkomsten og fordele underskuddene på de enkelte selskaber. 

Der kan i den skattepligtige indkomst kun modregnes 5.511.004 kr. Det resterende underskud på 

1.535.000 kr. er særunderskud hos Produktion 3 A/S fra før selskabet indtrådte i sambeskatningen 

og kan derfor kun modregnes i Produktion 3 A/S egne fremtidige skattepligtige indkomster.  
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Sambeskatningsindkomsten efter modregningen af underskud fra tidligere år vil gøre følgende: 

Skattepligtig indkomst før modregning af tidligere års underskud 21.226.338 

Fremførselsberettiget underskud 

  

-5.511.004 

Skattepligtig indkomst 

  

15.715.334 

22 % heraf 

  

 3.457.373  

 

4.3.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Jeg vil i tabellen nedenfor opgøre den skattepligtige indkomst efter underskudsmodregning og 

opgøre skatten. 

 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 3 

A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. kr. kr. 

Indkomst 848.353 -551.138 500.000 20.429.123 

Egne særunderskud 0 0 -500.000 0 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 0 20.429.123 

Egne 

sambeskatningsunderskud 0 0 0 -1.958.626 

Indkomst herefter 848.353 -551.138 0 18.470.497 

Årets underskud -24.202 551.138   -526.936 

Indkomst herefter 824.151 0 0 17.943.561 

Underskud fra tidligere år -134.040 0 0 -2.918.338 

Indkomst herefter 690.111 0 0 15.025.223 

     Skat heraf, 22 %  151.824  

  

 3.305.549  

Skat i alt til betaling: 

   

3.457.373 

 

Opgørelsen er fordelt pr. selskab. Jeg får ved ovenstående opgørelse den samme skattepligtige 

indkomst og den samme skat, som jeg opgjorde i pkt. 4.3. De skattemæssige underskud til 

fremførsel ultimo kan illustreres nedenfor. 
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Underskud til fremførsel 

   

 

Holding 

A/S 

Produktion 1 

A/S 

Produktion 3 

A/S 

Ejendom 

A/S 

 

kr. kr. 

 

kr. 

Primo 0 3.052.378   1.958.626 

Egne særunderskud 0 0 2.035.000   

Egne 

sambeskatningsunderskud 0 0  -500.000 -1.958.626 

Årets underskud 0       

Underskud fra tidligere år   -3.052.378 

 

  

Ultimo 0 0 1.535.000 0 

I alt       1.535.000 

      

4.4 Delkonklusion 

Jeg har i pkt. 4 opgjort sambeskatningsindkomsten for min eksempelvirksomhed ud fra 3 

forskellige scenarier. Første scenarie er, hvor der ikke sker nogle ændringer, men koncernen bare er 

som den reelt er. I 2. scenarie køber moderselskabet en kapitalandel i et produktionsselskab pr. 1/7-

2016, og i 3. scenarie går et af selskaberne i koncernen konkurs. Jeg har valgt disse 3 scenarier, da 

jeg i min problemformulering gerne ville undersøge, hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres 

generelt som vist i pkt. 4.1. Herudover ville jeg gerne vise, hvordan sambeskatningsindkomsten 

opgøres, hvis koncernen erhverver et nyt selskabet i løbet af året, da der så ville skulle laves to 

selvangivelser, en for hver delårsperiode. Underskud opstået før datterselskabet indtræder i 

koncernen er et særunderskud og kan kun anvendes af det pågældende selskab. Til sidst har jeg 

valgt at analysere, hvad der sker, såfremt et af selskaberne i koncernen går konkurs, da dette også 

var et spørgsmål, der skulle besvares i henhold til min problemformulering.  

Jeg har i mit eksempel valgt at bruge en koncern, hvor der skal ske underskudsbegrænsning, da 

dette i praksis er en relevant problemstilling ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten og 

hvordan man behandler dette. I pkt. 4.1 er sambeskatningsindkomsten opgjort til 2.325.078 kr. før 

underskudsbegrænsning og skatten heraf udgør 511.517 kr. Når jeg anvender reglerne omkring 

underskudsbegrænsning, bliver sambeskatningsindkomsten 2.788.379 kr. og skatten heraf bliver 
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613.443 kr. Den skattepligtige indkomst for sambeskatningen bliver 463.301 kr. højere og skatten 

bliver 101.926 kr. højere. Reglen omkring underskudsbegrænsning sikrer, at SKAT får 

skatteprovenuet ind tidligere end hvis reglerne omkring underskudsbegrænsning ikke eksisterede. 

Det skal dog bemærkes, at selskaberne kan benytte det fulde underskud, men nu fordelt på flere 

indkomstår. I pkt. 4.2, hvor moderselskabet erhverver et nyt selskab pr. 1/7-2016, opgøres 

sambeskatningsindkomsten ligeledes før og efter underskudsbegrænsning. Det nye selskab 

indtræder i sambeskatningen med et særunderskud på 2.035.000 kr., selskabet har en positiv 

skattepligtig indkomst på 500.000 kr., selskabet kan anvende 500.000 kr. af de 2.035.000 kr., 

således at den skattepligtige indkomst er 0. Sambeskatningsindkomsten vil i denne situation før 

underskudsbegrænsning blive den samme som i pkt. 4.1, altså 2.325.078 kr. og skatten 511.517 kr. 

Når reglerne omkring underskudsbegrænsning anvendes, vil sambeskatningsindkomsten dog blive 

en anden, da særunderskuddet, som det nye selskab anvender, også skal underskudsbegrænses. 

Derfor bliver sambeskatningsindkomsten efter underskudsbegrænsning kr. 2.988.379 og skatten 

heraf udgør kr. 657.443.  

I pkt. 4.3 bliver der afsagt konkursdekret over Produktion 2 A/S, selskabet skal holdes udenfor 

sambeskatningen i hele indkomståret, hvor konkursdekretet er afsagt. Herudover mistes selskabets 

skattemæssige underskud til fremførsel i sambeskatningen. Som følge heraf skal der ikke ske 

underskudsbegrænsning, da de skattemæssige underskud til fremførsel nu kun udgør 7.046.004 kr. 

når Produktion 2 A/S holdes udenfor sambeskatningen. Dette medfører også, at den skattepligtige 

indkomst bliver væsentlig højere, nemlig 15.715.334 kr. og skatten heraf til betaling af 

administrationsselskabet bliver 3.457.373 kr. 

Den skattepligtige indkomst for 2015 bliver således væsentlig højere, såfremt Produktion 2 A/S går 

konkurs i løbet af 2016. Herudover bliver den skattepligtige indkomst også højere, hvis der skal 

underskudsbegrænses. Det er derfor vigtigt at kende reglerne omkring konkurs og vide, at selskabet 

skal holdes uden for sambeskatningen på trods af de øvrige selskaber i sambeskatningen fortsat 

hæfter for selskabets eventuelle skatter af konkursindkomsten (ikke relevant for Produktion 2 A/S 

under konkurs).  

Endelig er det vigtigt at kende reglerne omkring underskudsbegrænsning, da 

underskudsbegrænsningen kan have stor indflydelse på koncernens likviditet, da anvendelse af 

underskud i sambeskatningen skal fordeles over flere år.  
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5. Fordeling af skatterne mellem sambeskatningsselskaberne 

Når et selskab i sambeskatningen anvender et andet selskabs underskud, skal selskabet godtgøre 

skatteværdien af det underskud, der er anvendt. Denne godtgørelse kaldes for 

sambeskatningsbidraget og er oplistet i SEL § 31, stk. 8. Der fremgår følgende af denne 

bestemmelse: 

”Stk. 8. Ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder i Danmark skal 

administrationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til 

den i § 17, stk. 1, nævnte procent (skatteværdien) af det udnyttede underskud senest på dagen for 

rettidig skattebetaling efter § 30. Danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, som udnytter 

underskud i danske selskaber eller faste driftssteder i Danmark, skal forpligte sig til betaling til 

administrationsselskabet af et beløb svarende til skatteværdien af underskudsudnyttelsen. 

Betalingsforpligtelserne efter 1. og 2. pkt. kan undlades, hvis et andet koncernselskab, jf. § 31 C, 

betaler underskudsselskabet for underskudsudnyttelsen. Det er en betingelse, at dette andet 

koncernselskab uden beskatning, jf. § 31 D, kan yde tilskud til det selskab, der udnytter 

underskuddet. Danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, hvis indkomstskat betales af 

administrationsselskabet, skal forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb 

svarende til den betalte indkomstskat. Betalingerne som nævnt i dette stykke har ingen 

skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren.
14
” 

 

                                                           
14

 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169477
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I figuren ovenfor er det vist, at hvis Drift A A/S har et underskud på 100 og Drift B A/S har et 

overskud på 100, vil Drift B A/S anvende Drift A/S’ underskud på 100 i sambeskatningen. Dette 

medfører, at Drift B A/S skal godtgøre skatteværdien af underskuddet til Holding A/S, som er 

administrationsselskabet som, sørger for at afregne alle skatter for koncernen. Drift B A/S skal 

refundere 22 kr. – svarende til skatten 22 % af 100 kr. Holding A/S betaler de 22 kr., som Drift B 

A/S har refunderet videre til Drift A A/S, så Drift A A/S bliver godtgjort det underskud, som Drift 

B A/S anvender.  

Jeg vil nedenfor for hvert af mine 3 eksempler opgøre sambeskatningsbidragene og beskrive, 

hvordan disse sambeskatningsbidrag skal fordeles mellem sambeskatningsselskaberne. Jeg vil i 

mine beregninger se bort for restskattetillægget, der vil opstå i forbindelse med de skattepligtige 

indkomster, men er klar over, at restskattetillægget skal pålægges og afregnes af selskaberne med 

skattepligtige indkomster og refunderes til de selskaber, der har underskud.  

 

5.1 Fordeling af skatterne mellem sambeskatningsselskaberne for eksempel 4.1  

Jeg har i eksempel 4.1 opgjort skatterne og hvilke selskaber der anvender hvilke underskud. 

Sambeskatningsbidragene er opgjort i tabellen nedenfor:  

Sambeskatningsbidrag: 

 Holding A/S  186.638  

Produktion 1 A/S  -767.881  

Produktion 2 A/S  -2.884.796  

Ejendom A/S  4.079.482  

 

 613.443  

 

 Produktion 1 A/S skal have refunderet 767.881 kr. fra Holding A/S 

(administrationsselskabet) den 20. november 2017, da der ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten for 2016 anvendes årets underskud på 551.138 kr. og underskud 

fra tidligere år med 2.939.230 kr. 

 Produktion 2 A/S skal have refunderet 2.884.796 kr. fra Holding A/S 

(administrationsselskabet) den 20. november 2017, da der ved opgørelsen af 
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sambeskatningsindkomsten for 2016 anvendes årets underskud på 5.902.890 kr. og 

underskud fra tidligere år med 7.209.817 kr.  

 Ejendom A/S skal betale 4.079.482 kr. til Holding A/S (administrationsselskabet) den 20. 

november 2017, da der ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver anvendt 

underskud i andre selskaber med 6.171.672 kr. og underskud fra tidligere år hos andre 

selskaber med 9.703.370 kr. Ejendom A/S har herefter en skattepligtig indkomst på 

2.668.060 kr.  

 Holding A/S anvender ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten 282.356 kr. af 

underskud i andre selskaber og 445.677 kr. af underskud fra tidligere år hos andre selskaber. 

Herudover har Holding A/S en skattepligtig indkomst på 120.320 kr. 

Holding A/S skal d. 20. november 2017 betale 767.881 kr. til Produktion 1 A/S, 2.884.796 

kr. til Produktion 2 A/S og modtage 4.079.482 kr. fra Ejendom A/S. Herudover skal Holding 

A/S betale 613.443 kr. til SKAT, som svarer til skatten af årets skattepligtige indkomst. 

Når alle ovenstående transaktioner er blevet betalt, kan skatten for 2016 betragtes som afregnet.  

 

5.2 Fordeling af skatterne mellem sambeskatningsselskaberne for eksempel 4.2 

Jeg har i eksempel 4.2 opgjort skatterne og hvilke selskaber der anvender hvilke underskud. 

Sambeskatningsbidragene er opgjort i tabellen nedenfor:  

Sambeskatningsbidrag: 

 Holding A/S  186.638  

Produktion 1 A/S  -758.506  

Produktion 2 A/S  -2.861.799  

Produktion 3 A/S   5.613  

Ejendom A/S  4.085.498  

 

 657.443  

 

 Produktion 1 A/S skal have refunderet 758.506 kr. fra Holding A/S 

(administrationsselskabet) den 20. november 2017, da der ved opgørelsen af 
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sambeskatningsindkomsten for 2016 anvendes årets underskud på 551.138 kr. og underskud 

fra tidligere år med 2.896.616 kr. 

 Produktion 2 A/S skal have refunderet 2.861.799 kr. fra Holding A/S 

(administrationsselskabet) den 20. november 2017, da der ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten for 2016 anvendes årets underskud på 5.902.890 kr. og 

underskud fra tidligere år med 7.105.289 kr.  

 Produktion 3 A/S skal betale 5.613 kr. til Holding A/S (administrationsselskabet) den 20. 

november 2017, da selskabet har en skattepligtig indkomst på 25.515 kr. Produktion 3 A/S 

anvender kun eget særunderskud fra tidligere år. 

 Ejendom A/S skal betale 4.085.498 kr. til Holding A/S (administrationsselskabet) den 20. 

november 2017, da der ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver anvendt 

underskud i andre selskaber med 6.172.070 kr. og underskud fra tidligere år hos andre 

selskaber med 9.562.690 kr. Ejendom A/S har herefter en skattepligtig indkomst på 

2.835.686 kr.  

 Holding A/S anvender ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten 281.958 kr. af 

underskud i andre selskaber og 439.216 kr. af underskud fra tidligere år hos andre selskaber. 

Herudover har Holding A/S en skattepligtig indkomst på 127.179 kr. 

Holding A/S skal d. 20. november 2017 betale 758.506 kr. til Produktion 1 A/S, 2.861.799 

kr. til Produktion 2 A/S og modtage 4.085.498 kr. fra Ejendom A/S. Herudover skal Holding 

A/S betale 657.443 kr. til SKAT, som svarer til skatten af årets skattepligtige indkomst. 

Når alle ovenstående transaktioner er blevet betalt, kan skatten for 2016 betragtes som afregnet.  
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5.3 Fordeling af skatterne mellem sambeskatningsselskaberne for eksempel 4.3 

Jeg har i eksempel 4.3 opgjort skatterne og hvilke selskaber der anvender hvilke underskud. 

Sambeskatningsbidragene er opgjort i tabellen nedenfor:  

Sambeskatningsbidrag: 

 Holding A/S  186.638  

Produktion 1 A/S  -792.774  

Produktion 2 A/S  -    

Produktion 3 A/S   -    

Ejendom A/S  4.063.509  

 

 3.457.373  

 

 Produktion 1 A/S skal have refunderet 792.774 kr. fra Holding A/S 

(administrationsselskabet) den 20. november 2017, da der ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten for 2016 anvendes årets underskud på 551.138 kr. og underskud 

fra tidligere år med 3.052.378 kr. 

 Produktion 3 A/S skal ikke betale noget til Holding A/S (administrationsselskabet) den 20. 

november 2017, da selskabet anvender sit eget særunderskud fra tidligere år. 

 Ejendom A/S skal betale 4.063.509 kr. til Holding A/S (administrationsselskabet) den 20. 

november 2017, da der ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver anvendt 

underskud i andre selskaber med 526.936 kr. og underskud fra tidligere år hos andre 

selskaber med 2.918.338 kr. Ejendom A/S har herefter en skattepligtig indkomst på 

15.025.223 kr.  

 Holding A/S anvender ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten 24.202 kr. af 

underskud i andre selskaber og 134.040 kr. af underskud fra tidligere år hos andre selskaber. 

Herudover har Holding A/S en skattepligtig indkomst på 690.111 kr. 

Holding A/S skal d. 20. november 2017 betale 792.774 kr. til Produktion 1 A/S og modtage 

4.063.509 kr. fra Ejendom A/S. Herudover skal Holding A/S betale 3.457.373 kr. til SKAT, 

som svarer til skatten af årets skattepligtige indkomst. 

Når alle ovenstående transaktioner er blevet betalt, kan skatten for 2016 betragtes som afregnet.  
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6. Konklusion 

Min kandidatafhandling beskriver nogle af de mange aspekter, der opstår i forbindelse med 

obligatorisk national sambeskatning. Jeg har fra mine eksempler forsøgt at belyse og analysere på 

sambeskatningsreglerne, som er beskrevet i den teoretiske del af opgaven.  

Obligatorisk national sambeskatning indtræder, når der er en koncernforbindelse. 

Koncerndefinitionen er beskrevet i SEL § 31C. Den væsentligste forudsætning for, at der er tale om 

en koncernforbindelse er, at der er bestemmende indflydelse. Dette vil sige, at moderselskabet skal 

have kontrol over datterselskaberne. Det er ikke nok, at moderselskabet ejer mere end 50 % af 

selskabskapitalen, hvis stemmefordelingen er anderledes. Skatteretten følger nu den selskabsretlige 

definition af koncerner. 

Den skattepligtige indkomst skal opgøres for hvert enkelt selskab i koncernen alene. Når alle 

selskaberne har opgjort deres skattepligtige indkomster, skal sambeskatningsindkomsten opgøres. 

Sambeskatningsindkomsten opgøres ved at summere alle de skattepligtige indkomster.  

Såfremt nogle af selskaberne har underskud til fremførsel fra tidligere år, anvendes egne underskud 

først. Herefter anvendes underskud for indkomståret i sambeskatningsindkomsten og til sidst 

anvendes andre selskabers underskud under sambeskatningen fra tidligere år i den skattepligtige 

indkomst. 

Såfremt den skattepligtige indkomst er højere end 7.852.500 kr. (2016) og de skattemæssige 

underskud ligeledes er højere end 7.852.500 kr., er det ikke muligt at modregne hele underskuddet, 

men der skal ske en begrænsning i retten til fremførsel af underskud fra tidligere år.  Der kan 

anvendes 7.852.500 kr. af underskuddet fra tidligere år i sambeskatningsindkomsten, men af det 

resterende overskud kan der maksimalt modregnes med 60 %, inden skatten beregnes. Derved 

strækkes underskudsanvendelsen over en længere periode.  

Når et selskab indtræder i en sambeskatning, skal der tages højde for datoen for indtrædelse. Hvis et 

selskab indtræder midt i året, f.eks. d. 1/7, skal der laves to selvangivelser for dette selskab, da der 

vil opstå to delperioder, den ene 1/1 – 30/6, hvor selskabet ikke indgår i sambeskatningen, men 

eventuelt i en tidligere sambeskatning og den anden 1/7 – 31/12, hvor selskabet indgår i 

sambeskatningen. Underskud, der er optjent før 1/7, vil blive betegnet som særunderskud for det 

indtrædende selskab, der ikke kan anvendes i sambeskatningen, men kun modregnes i selskabets 

egne fremtidige indkomster. Det er derfor vigtigt, at koncernen ved opkøb overvejer, hvornår det 
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nye opkøb skal foretages. Det kan være en fordel at overtage kontrollen primo året, hvis 

datterselskabet har underskud i købsåret. Det er vigtigt, at køber og sælger er enige i forbindelse 

med overdragelsen, da den sælgende koncern kan skabe et skattemæssigt overskud ved at undlade 

at foretage skattemæssige afskrivninger og dermed anvende et eventuelt underskud fra tidligere år 

inden et eventuelt salg, og dette vil påvirke den købende koncerns likviditet. Den sælgende koncern 

kan også omvendt skabe et skattemæssigt underskud, der ikke vil kunne udnyttes af 

sælgerkoncernen. I dette tilfælde vil underskuddet blive klassificeret som et særunderskud, der ikke 

kan anvendes af de andre selskaber i den nye sambeskatningskreds. Den købende koncern kan 

måske have interesse i et højere afskrivningsgrundlag end et underskud, der ikke kan anvendes af 

den købende koncern. I forbindelse med udtræden vil der også skulle udarbejdes to selvangivelser, 

hvis selskabet sælges midt i året og det skal ligeledes overvejes af den sælgende koncern, hvad der 

er mest fordelagtigt i forbindelse med salget.  

Alle selskaberne i sambeskatningen skal have samme indkomstår. Der skal ske omlægning af et 

nykøbt selskabs indkomstår, såfremt selskabets indkomstår afviger fra administrationsselskabets 

indkomstår.  

Når der opstår en koncernforbindelse, skal der udpeges et administrationsselskab, hvis rolle er at 

indberette selvangivelserne og afregne skatterne overfor SKAT. Administrationsselskabet er som 

udgangspunkt moderselskabet, og kun i tilfælde, hvor der ikke er et moderselskab i Danmark, kan et 

andet selskab udpeges som administrationsselskabet. De øvrige selskaber i koncernen skal ikke 

afregne skatterne over for SKAT, men skal derimod afregne skatterne til administrationsselskabet. 

Det er administrationsselskabets rolle at fordele skatterne imellem de enkelte selskaber samt at 

refundere og opkræve beløbene mellem selskaberne. Skatterne skal refunderes og opkræves d. 20. 

november i det efterfølgende indkomstår, som også er den dag, hvor den endelige slutskat afregnes 

til SKAT. Det kan eventuelt vælges, at koncernselskaberne også deltager i acontoskattebetalingerne.  

Hvis et selskab får afsagt konkursdekret, skal selskabet udtræde af sambeskatning fra og med det 

indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. Selskabets skattemæssige underskud til fremførsel skal 

ligeledes udgå af sambeskatningen og kan ikke længere anvendes af de andre 

sambeskatningsselskaber.  

Administrationsselskabet og de sambeskattede selskaber hæfter solidarisk sammen med selskabet 

for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den 
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del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Hæftelsen omfatter ligeledes udbytteskatter, 

royaltyskat og renteskat samt tillæg og renter. Hæftelsesreglerne har virkning for indkomstår, der 

påbegyndes d. 1. juli 2012 eller senere. Hæftelsen er dog differentieret, da hæftelsen er afhængig af, 

om det hæftende selskab er helt eller delvist ejet af de andre selskaber i koncernen. 

Administrationsselskabet og de helejede selskaber hæfter solidarisk for indkomstskatten mv., som 

fordeles til selskabet. Krav kan kun rettes mod de andre delejede selskaber i sambeskatningen, hvis 

der forgæves er forsøgt udlæg hos de selskaber, der hæfter solidarisk. Hæftelsen mod de delvist 

ejede selskaber er subsidiær, hvilket vil sige, at hæftelsen er begrænset til den del af kravet, der 

svarer til det ultimative moderselskabs direkte eller indirekte andel af kapitalen. SKAT kan dog kun 

gøre krav mod de andre selskaber, der hæfter, hvis der ikke er udsigt til, at SKAT kan få dækning 

for kravet hos skyldnerselskabet. 

Såfremt et selskab udtræder af sambeskatningen, hæfter selskabet kun fra tidspunktet for udtræden 

med den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den 

del af indkomsten, der fordeles til selskabet, medmindre det er den samme aktionærkreds, der 

fortsat råder direkte eller indirekte over mere end halvdelen af stemmerettighederne. Hvis et selskab 

udtræder som følge af konkurs, hæfter de selskaber, der er sambeskattede i indkomståret før 

konkursdekretet afsiges, for skatterne af konkursindkomsten. Hæftelsen hviler principalt på 

administrationsselskabet og helejede selskaber i sambeskatningen, mens de øvrige selskaber hæfter 

subsidiært begrænset til den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende 

selskab.  

Hæftelsen ophører for det udtrædende selskab, uanset om udtrædelsen sker ved et frasalg af 

selskabet eller ved omstruktureringer, likvidation eller konkurs. Hæftelsen ophører dog ikke for de 

tilbageværende selskaber, som ikke er udtrådt af sambeskatningen.  
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7. Perspektivering 

De sidste 3 år, fra 2014 – 2016 har der været nedsættelse af selskabskatten fra 25 % til 22 %. 

Nedsættelsen af skatteprocenten medfører, at de fremførte skattemæssige underskud får en lavere 

skattemæssig værdi. På trods af den lavere skattemæssige værdi af underskud, er den nedsættelse, 

der har været de sidste 3 år, positiv for selskaberne, da det jo medfører en mindre skattebetaling af 

positiv skattepligtig indkomst.  

Europa Kommissionen foreslår at gøre CCCTB-direktivet (Common Consolidated Corporate Tax 

Base) ved opgørelse af den internationale sambeskatningsindkomst. Direktivet blev fremsat i 2011 

og hvis direktivet bliver til virkelighed, kan det medføre betydelige ændringer for selskaber, 

rådgivere og skattemyndigheder, da forslaget lægger op til, at koncerner med aktiviteter i flere EU-

lande skal lade sig beskatte efter et fælles EU-regelsæt, fremfor at blive beskattet efter op til 28 

forskellige nationale regler. Direktivforslaget indebærer, at internationale koncerner skal 

konsolidere alle overskud og underskud realiseret inden for EU, samt at koncerninterne 

transaktioner skal elimineres, hvilket medfører, at transfer pricing-dokumentation bliver overflødig. 

Koncernerne skal nøjes med at indlevere en selvangivelse for alle EU-baserede aktiviteter. 

Direktivforslaget bygger på Kommissionens forsøg på at opnå øget harmonisering i relation til 

selskabsbeskatning. 

CCCTB-direktivforslaget indeholder et nyt EU-regelsæt, hvor koncerner med aktiviteter indenfor 

EU kan vælge at opgøre deres samlede konsoliderede skattepligtige indkomst indenfor EU. Når den 

konsoliderede skattepligtige EU-indkomst er opgjort, skal denne fordeles til beskatning – i de EU-

lande, hvor koncernen har aktiviteter på baggrund af en formelallokering. Den del af indkomsten, 

der allokeres til det enkelte EU-land, skal beskattes med den nationale selskabsskattesats i det 

pågældende EU-land. Hovedelementerne i CCCTB er en fælles skattebase, konsolidering og 

formelallokering. Der er derfor ikke tale om harmonisering af medlemslandendes skattesatser, men 

alene opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal ske efter ét fælles regelsæt.  

Fastlæggelsen af beskatningsgrundlaget skal ske efter CCCTB-reglerne uden inddragelse af 

nationale regler. Beskatningsgrundlaget opgøres som alle selskabets indtægter (opgjort efter fradrag 

af moms og andre skatter og afgifter) fratrukket skattefri indtægter, fradragsberettigede udgifter 

samt andre fradragsberettigede poster. Der er tale om et nettoindkomstbegreb. De skattefrie 

indtægter omfatter modtagne udbytter, gevinst ved afståelse af aktier og indkomst fra faste 

driftssteder beliggende i tredjeland. Renteindtægter og renteudgifter vil være skattepligtige og 
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fradragsberettigede med creditlempelse for eventuelt betalte kildeskatter. Udgifter, der ikke er 

fradragsberettigede, er udbyttebetalinger, tilbagebetaling af egenkapital og gæld, 50 % af 

repræsentationsomkostninger, selskabsskat, bestikkelse, bøder og gaver. For 

periodiseringsprincipperne gælder de samme regler som for opgørelsen af den danske skattepligtige 

indkomst. Skattemæssige afskrivninger: bygninger afskrives lineært over 40 år, mens andre 

materielle anlægsaktiver med lang levetid afskrives over 15 år. Immaterielle anlægsaktiver afskrives 

over den periode, hvor aktivet nyder retsbeskyttelsen, eller hvis denne periode ikke kan fastlås 15 

år. Aktiver, der er erhvervet brugt, kan afskrives over en kortere periode, hvis det kan 

dokumenteres, at den tilbageværende økonomiske levetid er kortere. Øvrige anlægsaktiver puljes og 

afskrives årligt med en sats på 25 %. Aktiver, der ikke er undergivet værdiforringelsen, som kunst 

afskrives ikke. Underskud kan fremføres og fradrages i senere indkomstår. Der vil ikke være 

adgang til ”carry back”. Underskud opstået inden koncernens tilvalg af CCCTB-beskatning kan 

ikke modregnes i koncernens samlede CCCTB-indkomst, men skal i stedet fremføres efter nationale 

regler og modregnes i den allokerede indkomst efter CCCTB-reglerne.  

Ved formelallokering forstås, at fordelingen sker på baggrund af en formel, der baserer sig på en 

række selskabsspecifikke faktorer. De følgende faktorer, der alle vægter 1/3, avendes i formlen: 

 Salg, ved varesalg anvendes der et princip om ”omsætning efter bestemmelsessted”. Det vil 

sige, at omsætningen som hovedregel henregnes til det koncernmedlem, der er beliggende i 

den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten af varerne til den person, der erhverver 

dem, slutter. Ved salg af tjenesteydelser henføres til koncernmedlemmet i det medlemsland, 

hvor tjenesteydelsen fysisk udføres. 

 Arbejdskraft, består af to elemeter med lige stor vægt, lønsum og antal ansatte. 

 Aktiver, her forstås den gennemsnitlige værdi af alle materielle anlægsaktiver, hvad enten 

aktiverne ejes, lejes eller leases. Ikke afskrivningsberettigede aktiver indgår med deres 

oprindelige anskaffelsessum, hvor aktiver, der afskrives på, indgår med gennemsnittet af 

deres skattemæssige værdi i begyndelsen og slutningen af skatteåret. Hvis et selskab har 

lejet eller leaset et aktiv, uden at selskabet har opnået det økonomiske ejerskab, indgår 

aktivet med otte gange den skyldige årlige netto leje-/leasingbetaling fratrukket alle 

eventuelle modtagne betalinger for videreudlejning/leasing. Omkostninger til F&U, 

marketing og reklame for de seks år, der går forud for et selskabs indtræden i en ny eller 
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eksisterende CCCTB-koncern, aktiveres og indgår i de samlede aktiver i de første fem år 

efter indtræden. 

Når det er opgjort, hvor stor en del af faktorerne, der kan henføres til hvert af de EU-lande, hvori 

koncernen har aktiviteter, vil det på baggrund af formlen være muligt at fordele 

selskabsskattegrundlaget imellem landene. Dog indeholder direktivforslaget en safeguard-klausul, 

hvor koncernen eller skattemyndigheden kan anmode om, at en alternativ fordelingsnøgle anvendes, 

såfremt den gældende fordelingsnøgle medfører en fordeling, der ikke repræsenterer omfanget af 

erhvervsvirksomheden for det pågældende koncernmedlem.   

En indførelse af CCCTB vil kunne medføre reduktioner i koncernens omkostninger til compliance, 

herunder til transfer pricing dokumentation, da EU-koncerninterne transaktioner elimineres. Store 

internationale koncerner, der opererer med alle 28 forskellige sæt selskabsskatteregler i EU, samt 

mindre koncerner, der for første gang er på vej ind på markedet i et andet EU-land, må også 

forventes at kunne nyde godt af CCCTB reglerne. Kommissionen mener også, at det faktum, at 

CCCTB-reglerne giver mulighed for at konsolidere overskud og underskud realiseret i forskellige 

medlemslande, vil føre til besparelser for koncerner med aktiviteter i flere medlemslande. Det 

skønnes, at indførelsen af CCCTB vil kunne forbedre koncernens muligheder for at træffe 

fornuftige økonomisk baserede beslutninger, at kunne øge effektiviteten, at kunne skabe muligheder 

for vækst inden for EU og at kunne skabe øget velfærd i EU. 

CCCTB-systemets er på nuværende tidspunkt opbygget på et valgfrihedsprincip, hvor det er helt op 

til den enkelte koncern at vurdere, om CCCTB-reglerne ønskes anvendt eller om koncernen ønsker, 

at dens selskaber skal behandles efter de lokale skatteregler som hidtil. Kommissionens begrundelse 

for valgfrihedsprincippet var, at det ikke ville give mening at tvinge koncerner, som ikke har behov 

herfor, til at benytte CCCTB-reglerne, samt at tvungen anvendelse af CCCTB-reglerne ville stride 

mod det EU-retlige subsidiaritetsprincip. Samtidig har det formentlig været Kommissionens 

opfattelse, at de valgfrie regler på daværende tidspunkt ville være mere spiselige end et obligatorisk 

princip. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle vil argumentere for, at CCCTB-reglerne under visse 

omstændigheder skal være obligatoriske for bedst muligt at kunne dæmme for aggressiv 

skatteplanlægning, der udnytter forskellige medlemsstaters skatteregler. 



  78     78      

Et tilvalg af CCCTB-reglerne vil medføre at den nationale selskabsbeskatning ophører. Tilvalget vil 

gælde for mindst 5 år, ligesom tilvalget vil gælde for alle kvalificerede koncernselskaber og faste 

driftssteder. Alt-eller-intet-princippet gælder, ligesom ved tilvalg af international sambeskatning. 

Den største fordel ved CCCTB-reglerne er efter Kommissionens opfattelse, at der kun skal 

kommunikeres med en skattemyndighed og at der blot skal indgives en konsolideret selvangivelse.  

CCCTB-reglerne er endnu stadigvæk et direktivforslag og om de nogensinde vil blive en realitet er 

et godt spørgsmål. Dog har den seneste udvikling i EU, herunder Luxleaks-sagerne og de politiske 

reaktioner, som følge heraf, forårsaget et øget incitament til at indføre en harmonisering af 

skattebasen, hvilket obligatoriske CCCTB-regler vil sørge for.
15

 

Det kan diskuteres hvorvidt direktivforslaget vil medføre en harmonisering af skattebasen i EU, 

såfremt CCCTB-reglerne bliver et valgfrihedsprincip. Det kan alt andet end lige medføre at 

koncerner vil regne på, hvad skatten bliver, hvis koncernen anvender de lokale skatteregler eller 

såfremt koncernen vælger at anvende CCCTB-reglerne. Det må alt andet end lige tænkes at 

koncerner vælger at anvende de regler der vil være mest gunstige for koncernen.  

 

  

                                                           
15 Schmidt, Peter Koerver & Bundgaard, Jakob, Ensretning i den internationale skatteret – om mulighed en 

for indførelse af CCCTB i lyset af LuxLeaks, Skat Udland, 2015 (SU 2015,38) 

Schmidt, Peter Koerver & Bundgaard, Jakob, CCCTB  Europa Kommissionens direktivforslag om en fælles 

selskabsskattebase, Revision & Regnskabsvæsen (RR 2011, no. 7, p. 40-49)  
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8. Forkortelser 

AL: Afskrivningsloven  

FUL: Fusionsskatteloven 

KGL: Kursgevinstloven 

KKSL: Konkursskatteloven 

KSL: Kildeskatteloven 

LL: Ligningsloven 

SEL: Selskabsskatteloven 
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Bilag 1 

Følgende retssubjekter er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning: 

1. SE-, aktie- og anpartsselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 

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

aktieselskabsbeskattes efter SEL § 2 C), 

3. Sparekasser, andelskasser eller sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om 

finansiel virksomhed og foreninger oprettet i henhold til § 203 i lov om finansiel 

virksomhed, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 a, 

4. DSB, 

5. Elselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a,  

6. Energinet Danmark. Selskabets elektricitetsrelaterede aktiviteter, jf. § 12 i lov om 

Energinet.dk, skal dog sambeskatningsretligt anses for en separat enhed i forhold til 

selskabets øvrige aktiviteter, jf. SEL § 13 E, 

7. Vandforsyningsselskaber som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 2 h, 

8. Brugsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 a,  

9. Naviair 

10. Foreninger som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 4, 

11. Gensidige forsikringsforeninger samt andre selskaber, foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, 

stk. 1, nr. 5, 

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

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

selskaber, som filialbeskattes efter SEL § 2 A),  

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

15. Selskaber, der er skattepligtige af indkomst ved tilknyttet virksomhed, jf. KULBR § 21, stk. 

4. Positiv indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 indgår ikke i 

sambeskatningsindkomsten. Underskud fra anden erhvervsmæssige aktivitet kan derfor 

heller ikke modregnes i positiv kulbrinteindkomst omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 

2, jf. lovens § 11, stk. 3 og TfS 2008.680 LSR (SKM 2008.337.LSR). underskud omfattet af 

kulbrinteskattelovens kapitel 2 kan derimod fradrages helt eller delvist i anden positiv 

indkomst, jf. ULBR § 11, stk. 2.
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