
 

 

Copenhagen Business School 
Hovedopgave HD (R) 

Maj 2011  
 
 

 
Sambeskatning 

 
 

- en dybdegående behandling af koncerndefinitionen i SEL § 31 C 
- en gennemgang af hvordan man opgør 

sambeskatningsindkomsten samt mulighederne for at optimere 
denne 

 
 

 

 

 

Vejleder: 

Pernille Pless 

Udarbejdet af: 

Sonja Lind Jensen 

 



 

1 

 

Indholdsfortegnelse 
DEL 1 – Introduktion.......................................................................................................................................... 4 

1. Indledning...................................................................................................................................................... 4 

2. Problemformulering ...................................................................................................................................... 5 

3. Afgrænsning................................................................................................................................................... 5 

4. Metodevalg og opgavestruktur ..................................................................................................................... 6 

4.1 Metodevalg.............................................................................................................................................. 6 

4.2 Opgavens struktur ................................................................................................................................... 7 

5. Målgruppe ..................................................................................................................................................... 9 

6. Sambeskatningens baggrund......................................................................................................................... 9 

6.1 Sambeskatningens historie...................................................................................................................... 9 

6.2 Indførsel af lov nr. 426 af 6. juni 2005................................................................................................... 10 

DEL 2 – Koncerndefinition ............................................................................................................................... 12 

7. Koncernforbindelse –de nuværende regler ................................................................................................ 12 

7.1 Indledning.............................................................................................................................................. 12 

7.2 De nuværende regler............................................................................................................................. 13 

7.2.1 Bestemmende indflydelse .................................................................................................................. 14 

7.2.1.1 Bestemmende indflydelse –ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne............................ 15 

7.2.1.2 Bestemmende indflydelse –ejer mindre end halvdelen af stemmerettighederne......................... 16 

7.2.1.2.1 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1.................................................................................................................. 17 

7.2.1.2.2 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2.................................................................................................................. 17 

7.2.1.2.3 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3.................................................................................................................. 18 

7.2.1.2.4 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4.................................................................................................................. 21 

7.3 Kort sammenfatning af koncernforbindelse –de nuværende regler..................................................... 22 

8. Koncernforbindelse –de tidligere gældende regler..................................................................................... 23 

8.1 Indledning.............................................................................................................................................. 23 

8.2 De dagældende regler ........................................................................................................................... 23 

8.2.1 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1........................................................................................................................ 24 

8.2.2 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2........................................................................................................................ 25 

8.2.3 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3........................................................................................................................ 25 

8.2.4 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4........................................................................................................................ 26 



 

2 

 

8.2.5. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5....................................................................................................................... 26 

8.3 Kort sammenfatning af koncernforbindelse –de daværende regler..................................................... 26 

9. Sammenholdelse af den nugældende regel og de førgældende regler...................................................... 27 

9.1 Indledning.............................................................................................................................................. 27 

9.2.1 SEL § 31 C, stk. 3 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr.1 (L 121)............................................................ 29 

9.2.2 SEL § 31, stk. 4, nr. 1 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 (L 121)..................................................... 31 

9.2.3 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3(L 121)................................................... 33 

9.2.4 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2 (L 121).................................................. 34 

9.2.5 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr.5 (L 121)................................................... 35 

9.3 Ejeraftaler .............................................................................................................................................. 36 

9.3.1 konsekvenser for sambeskatning ved brug af ejeraftaler .................................................................. 38 

9.4 Delkonklusion af koncerndefinitionen .................................................................................................. 39 

DEL 3 – Sambeskatningsindkomst................................................................................................................... 41 

10 Sambeskatningsindkomst........................................................................................................................... 41 

10.1 indledning............................................................................................................................................ 41 

10.2 Administrationsselskabet .................................................................................................................... 42 

10.2.1 indledning......................................................................................................................................... 42 

10.2.2 Administrationsselskabets funktioner.............................................................................................. 42 

10.2.2.1 Afregning af skat............................................................................................................................ 42 

10.3 Generelle principper – opgørelse af sambeskatningsindkomsten...................................................... 44 

10.3.1 indledning......................................................................................................................................... 44 

10.3.2 Selve opgørelsen .............................................................................................................................. 45 

10.4 Underskud ........................................................................................................................................... 48 

10.4.1 Indledning......................................................................................................................................... 48 

10.4.2 Underskudsfordeling ........................................................................................................................ 49 

10.4.3 Særunderskud .................................................................................................................................. 49 

10.4.4 Subsambeskatning............................................................................................................................ 50 

10.4.5 Udnyttelsesrækkefølge..................................................................................................................... 51 

10.4.6 Anvendelse af underskud ................................................................................................................. 51 

10.5 Særlige problemstillinger – delindkomstopgørelse............................................................................. 53 

10.5.1 Indledning......................................................................................................................................... 53 

10.5.2 Indkomstår........................................................................................................................................ 54 

10.5.3 Generelle regler – delindkomstopgørelse........................................................................................ 59 



 

3 

 

10.6 Delkonklusion af sambeskatningsindkomst ........................................................................................ 67 

DEL 4 – Afslutning............................................................................................................................................ 70 

11 Afrunding.................................................................................................................................................... 70 

11.1 Sammenholdelse af opgavens 2. og 3. del .......................................................................................... 70 

11.2 Konklusion ........................................................................................................................................... 71 

Kildeangivelse .................................................................................................................................................. 77 

Forkortelser ................................................................................................................................................. 77 

Litteratur...................................................................................................................................................... 77 

Domme og afgørelser .................................................................................................................................. 78 

Lovforslag .................................................................................................................................................... 78 

Vejledninger ................................................................................................................................................ 79 

Hjemmesider ............................................................................................................................................... 79 

Rapporter..................................................................................................................................................... 79 

Afhandlinger ................................................................................................................................................ 79 

Bilag ................................................................................................................................................................. 80 

Bilag 1 .......................................................................................................................................................... 80 

Bilag 2 .......................................................................................................................................................... 81 

Bilag 3 .......................................................................................................................................................... 82 

Bilag 4 .......................................................................................................................................................... 83 

Bilag 5 .......................................................................................................................................................... 84 

Bilag 6 .......................................................................................................................................................... 85 

 



 

4 

 

DEL 1 – Introduktion       _________________________________ 

1. Indledning 

I Danmark blev i 2005 indført obligatorisk sambeskatning af alle koncernforbundne danske 

selskaber. Det var her Danmark gik fra globalindkomstprincippet til territorialprincippet –det blev 

altså sådan, at det kun var de indtægter og udgifter, der havde en kvalificeret tilknytning til dansk 

territorium, der skulle medregnes i den danske indkomst. Denne sambeskatning blev i forbindelse 

med ændringerne obligatorisk, såfremt der forelå en koncernforbindelse mellem danske selskaber. 

Ved indførsel af disse nye regler opstod der store frustrationer og megen usikkerhed iblandt 

selskaberne, da det ikke længere var frivilligt, om man ville lade sig sambeskatte eller ej. Det 

stillede større og flere krav til selskabernes ledelse med hensyn til planlægning, organisering samt 

skatteovervejelser. Disse nye krav til selskabsledelsen implementerer sig hurtigt også videre til 

selskabets bogholderi og ikke mindst revisorer, der i høj grad assisterer selskaberne med 

udarbejdelsen af sambeskatningsindkomsten, udfyldelse af selvangivelse mv. 

Igennem årene har der været foretaget både større og mindre justering af reglerne for blandt andet 

at optimere de gældende regler, og dermed komme af med de uhensigtsmæssigheder, der 

igennem tiden har været konstateret. Der er også så sent som i 2010 indført nye regler på 

sambeskatningsområdet, hvilket stadig gør sambeskatning aktuelt, og derfor stadig kræver stor 

opmærksomhed.  

Det er på baggrund af denne kompleksitet og aktualitet af reglerne, at emnet er fundet interessant 

og spændende at skrive om. Der ønskes i opgaven at klarlægge reglerne på 

sambeskatningsområdet, herunder især koncernforbindelsesdefinitionen samt optimering af 

sambeskatningsindkomsten. Det er dermed målet med opgave at afhjælpe selskaber og rådgivere 

med nogle af de aktuelle tvivlsspørgsmål, der måtte være i forbindelse med sambeskatningen 

samt at afhjælpe nogle af de problemstillinger, sambeskatningen kan medfører, og derigennem 

give dem en bedre forståelse af regler på området. 
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2. Problemformulering 

Jeg vil i opgaven gerne foretage en overordnet gennemgang af de danske sambeskatningsregler. 

Hertil ønsker jeg i særdeleshed at kigge på den nye koncerndefinition samt hvilken betydning 

denne har på sambeskatningen i praksis. Jeg ønsker også at kigge på hvilke muligheder man har 

for at kunne optimere sambeskatningsindkomsten, når et selskab indgår i en ny koncern bl.a. 

gennem underskudsudnyttelse.  

Opgaven vil bygge på praktiske og teoretiske eksempler, og der vil med udgangspunkt i 

overstående problemformulering blive belyst følgende konkrete spørgsmål: 

• Hvornår skal selskaber sambeskattes? 

• Hvilken indflydelse har den nye koncerndefinition på sambeskatningskredsen? 

• Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten, og hvilken rolle spiller 

administrationsselskabet i forbindelse med opgørelsen af denne? 

• Hvilke overvejelser skal man som koncern have med, når et selskab træder ind eller ud af 

en koncern, for at optimere sambeskatningsindkomsten mest muligt?   

• Hvordan behandles underskud i en koncern? 

• Har den nye koncerndefinition nogen indflydelse på hvordan man kan optimere 

sambeskatningsindkomsten? 

 

3. Afgrænsning  

I forhold til den stillede problemformulering foretages nedenstående afgrænsninger. 

Der vil i opgaven alene blive fokuseret på den nationale obligatoriske sambeskatning. 

Fokusområdet vil derfor kun være på de gældende danske regelsæt, hvorfor internationale 

sambeskatningsregler og internationale forhold i det hele taget ikke vil blive berørt i denne opgave. 

Reglerne omhandlende den såkaldte CFC-beskatning ifølge SEL § 32 vil heller ikke blive 

gennemgået i opgaven, da det vurderes at CFC-beskatning ligger i ydergrænsen af 

emneformuleringen, og kun forekommer relativt sjældent. Dette betyder, at der igennem opgaven 

kun vil blive anvende nugældende danske standarder og skatteretslige regler, og dermed vil 
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udenlandske standarder og skatteretlige regler blive holdt ude fra opgaven. Der vil dog igennem 

opgaven blive nævnt tidligere regelsæt og bestemmelser i den udstrækning, det er med til at 

besvare problemformuleringen samt til at øge forståelsen af de nuværende regler og 

bestemmelser på området. 

Igennem opgaven vil der alene blive redegjort for sambeskatning mellem aktie- og 

anpartsselskaber, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, hvorfor interessentskaber, fonde, 

forsikringsselskaber samt øvrige virksomhedstyper, med særregler og speciallovgivning ikke vil 

indgå som en del af opgaven. 

Det forudsættes, at alle parter, der er nævnt i eksempler eller lignende, igennem opgaven vil være 

fuldt skattepligtige til Danmark. Tillige forudsættes det også, at alle transaktioner i de anvendte 

eksempler, er foretaget efter armslængde-princippet, altså på markedsvilkår.  

Af hensyn til opgavens længde vil jeg igennem opgaven ikke komme ind på omstrukturering af 

selskaber herunder blandt andet fusioner, spaltninger med videre, samt hvilke konsekvenser disse 

problematikker kan give i forhold til sambeskatningsindkomsten. Der vil i opgaven heller ikke blive 

berørt emner som likvidtationer, transfer pricing, tynd kapitalisering eller øvrige 

rentebegrænsningsregelsæt, herunder de konsekvenser dette måtte have på sambeskatningen. 

Ovenstående områder er alle noget, der indeholder store og komplekse problemstillinger, og det 

vurderes derfor, at det ville kræve en særskilt opgave at undersøge disse emner i bund. 

Litteratursøgning til nærværende opgave er stoppet den 30. april 2011. 

 

4. Metodevalg og opgavestruktur 

4.1 Metodevalg 

Der vil i opgaven være en del beskrivelse af lovgivningen indenfor sambeskatningsområdet, 

opgaven vil derfor være deskriptiv. Det vil blandt andet betyde, at der igennem opgaven vil blive 

anvende sekundær og kvantitativt data til at løse de opstillede problemstillinger. Af sekundært data 

anvendes lovgivning, udvalgte domsafgørelser, relevant faglitteratur samt artikler. Hertil vil 

relevante praktiske eksempler blive gennemgået. Dette gøres for at give et mere klart billede af 

anvendelsen af reglerne samt belyse problemstillingerne fra en mere praktisk indgangsvinkel.  
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Herudover vil jeg benytte den personlige viden og erfaring, jeg har tilegnet mig efter næsten 4 års 

ansættelse som revisor. Hertil vil den teori, jeg blandt andet har lært gennem undervisningen på 

HD(R)-studiet, specielt i faget Skat 1, samt dertilhørende undervisningsmateriale, blive anvendt.  

Til sidst er der anvendt relevante internetsider samt tilgængelige informationsdatabaser, som er 

tilgængelige via min arbejdsplads. 

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

opgavens problemstillinger. 

 

4.2 Opgavens struktur 
Jeg vil herunder opstille opgavens afsnit for at klarlægge røde tråd igennem opgaven: 

Beskrivelse
Introduktion til selve opgaven og 
sambeskatningsbaggrunden samt fastsættelse af 
opgavens problemformulering, afgrænsning, 
metode, struktur og målgruppe.

En undersøgelse af både de nugældende og de 
tidligere gældende bestemmelser med henblik 
på at kigge nærmere på, hvornår der foreligger 
en koncernforbindelse, herunder også foretage 
en fortolkning af hvad reglerne betyder for 
selskaberne i praksis. Hertil vil der også være en 
kort gennemgang af ejeraftaler, herunder en 
fortolkning af disses indflydelse på 
koncerndefinitionen. Til sidst i afsnitte foretages 
en sammenholdelse af de to reglsæt, 
hvorigennem konsekvenserne af ændringerne i 
koncerndefinitionen undersøges nærmere.

Afsnit 1 - Introduktion

Afsnit 2 - Koncerndefinition

1. Indledning                                                            
2. Problemformulering                                            
3. Afgrænsning                                                         
4. Metodevalg og opgavestruktur                              
5. Målgruppe                                                           
6. Sambeskatningens baggrund

7. Koncernforbindelse -de nugældende regler          
8. Koncernforbindelse -de tidligere gældende regler                                                                      
9. Sammenholdelse
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11. Konklusion

Der foretages i dette afsnit en gennemgang af 
administartionsselskabet, indkomsår, 
underskudsudnyttelse mv. Hertil foretages en 
praktisk gennemgang af, hvordan koncerner kan 
opgøre deres sambeskatningsindkomst med 
henblik på at kigge nærmere på en optimering 
af denne bl.a. igennem underskudsudnyttelse 
samt ind- og udtrædelse af en koncern.

Emnet afsluttes og der foretages en 
undersøgelse af den nye koncerndefinitions 
påvirkning på sambeskatningindkomsten. Der 
sluttes af med at drage en samlet konklusion på 
området.

Afsnit 3 - Sambeskatningsindkomst

Afsnit 4 - Afslutning

10. Sambeskatningsindkomst

 

Der vil igennem opgaven blive foretaget en beskrivelse af begreber og definitioner. Disse 

beskrivelser vil blive anvende i analysen af emnet. Hertil vil beskrivelsen og definitionerne blive 

anvendt til at se på, hvordan selskaberne i praksis kan anvende reglerne. 
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5. Målgruppe 
Den primære målgruppe vil være vejleder og censor, da denne opgave er udarbejdet og skrevet 

som afslutning på HD(R)-studiet på Handelshøjskolen CBS. 

Sekundær målgruppe er rådgivere, andre studerende på CBS, selskabernes ledelse og 

beslutningstagere samt andre med interesse i den obligatoriske sambeskatning. Det er dog en 

forudsætning, at læseren på forhånd har kendskab til den grundlæggende skatteret på området. 

Det er målet, at disse målgrupper skal kunne bruge opgaven til et værktøj, som klarlægger de 

væsentligste og mest aktuelle retningslinjer for sambeskatning. 

 

6. Sambeskatningens baggrund 

6.1 Sambeskatningens historie 
Der fandtes ingen klare lovbestemmelser for, hvordan man skulle sambeskatte danske selskaber 

og virksomheder, før man i 1960 vedtog selskabsskatteloven. Der blev dog allerede omkring 1903 

oprette et sambeskatningsinstitut i forbindelse med introduktion af dansk indkomstbeskatning. 

Dengang bestod sambeskatningsinstituttets arbejde mest af at bestemme, om alle filialer blev 

behandlet ens, samt om disse skulle sambeskattes. Det var nemlig dengang svært at bestemme, 

om der forelå en eller flere selskaber, da der ikke eksisterede egentlige selskabsretslige regler. 

Man var nemlig tilbøjelig til at se selskaberne ud fra en filialbetragtning, og dermed sige, at der kun 

forelå ét skattesubjekt, når der formelt faktisk lå to eller flere selvstændige selskaber, men disse i 

forretningsmæssig henseenden udgjorde en fuld økonomisk og administrativ enhed1. 

De selskabsretslige rammer blev i midlertidig fastlagt ved indførsel af den første aktieselskabslov i 

1917.  Der var dog herefter stadig ikke klare retningslinjer for sambeskatningen, hvorfor man 

fortsatte med at lade sig sambeskatte –primært for at undgå dobbeltbeskatning på udbytter fra 

datter- til moderselskaber. Denne fordel bortfalder i 1922, og blev udskiftet med en anden måde at 

undgå dobbeltbeskatningen på. Der indføres således en datterselskabslempelse, hvor 

moderselskabets skat nedsættes med den skat, der falder på udbyttet fra datterselskabet. I 1930 

ændrede skattemyndighederne så aktieselskabsloven, og mente dermed, at adgangen til 

sambeskatning var bortfaldet. Dette blev imidlertid underkendt i Højesteret, som fastslog at 

                                                           
1 Rapport fra sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, november 2004, 2. afsnit om historisk udvikling i Danmark 
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ændringen af loven samt indførsels af datterselskabslempelse ikke udelukkede, at man kunne 

fortsætte med sambeskatning mellem moder- og datterselskaber. Det skal dog i relation hertil 

siges, at der blev ændret praksis på området, sådan at man nu blandt andet skulle have tilladelse 

fra skattemyndighederne, samt at selskaberne skulle drive virksomhed i samme eller 

nærbeslægtede branche. 

Denne ikke lovfæstede praksis bestod frem til 1960, hvor man med selskabsskattelovens § 31 fik 

indført følgende grundlæggende betingelse for at lade sig sambeskatte. Disse bestemmelser er 

stadig grundlæggende for de nugældende regler: 

- Sambeskatning kræver tilladelse fra Ligningsrådet. 

- Aktieselskaberne skal have samme regnskabsår. 

- Moderselskabet skal direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet. 

- De nærmere vilkår for sambeskatningen fastsættes af Ligningsrådet. 

Det er bevidst fra lovgivers side, at dette regelsæts indhold er udefineret på mange områder, og 

det er dermed op til Ligningsrådet at fastsætte de nærmere betingelser og vilkår. Ligningsrådet 

uddelegerede i 1977 denne opgave til ligningsmyndighederne, som sidenhen har udgivet årlige 

sambeskatningscirkulærer, hvoraf vilkår og betingelser fremgår. Disse cirkulærer bliver vedtaget i 

Ligningsrådet. 

Der er i årene herefter flere ændringer af sambeskatningsvilkårene gennem de årlige cirkulærer 

mv. Der opstår dog en klar tendens til, at Ligningsrådet gennem årene er blevet mere 

tilbageholdende med at fastlægge betingelser og vilkår for sambeskatning. Dette gælder især, 

hvad angår vilkår, der grænser op til lovgivningen. Der er som konsekvens af dette også sket en 

forøgelse af lovgivningen på området, og den del af selskabsskatteloven, der vedrører 

sambeskatning og koncernforbindelse, er således blevet ændret, justeret og tilføjet i flere gang 

siden den blev indført. 

 

6.2 Indførsel af lov nr. 426 af 6. juni 2005 
Med alle disse mange cirkulærer, spredte lovbestemmelser og anvisninger fra Ligningsrådet 

igennem årene begyndte man at overveje at samle bestemmelserne på et sted, samt at klarlægge 

reglerne på området for at lette administrationen på området. Hertil var der også et ønske om en 

harmonisering af reglerne til gældende EU-regler. 
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Resultatet blev vedtagelse og indførsel af lov nr. 426 af 6. juni 2005, som også er grundstenen for 

de nugældende regler om sambeskatning.  

Hovedformålet med ændring af reglerne var fra skattemyndighedernes side et ønske om at 

fremtidssikre sambeskatningsreglerne ved bl.a. at harmonisere dansk skatteret på området med 

EU skatteret. Hertil ville man også med de nye bestemmelser prøve at sikre, at danske koncerner 

ikke undgik dansk beskatning skat ved frit at kunne vælge, hvilke selskaber fra udlandet disse 

kunne blive sambeskattet med.   

Ændringen gjorde også op med frivillighedsprincippet, som hidtil havde været gældende. Der blev 

således gået over til en tvungen national sambeskatning for danske koncernforbundne selskaber, 

samt danske filialer af udenlandske koncernforbundne selskaber. Hertil blev der indført et ’alt-eller-

intet’-princip, hvor man kunne vælge at lade udenlandske selskaber og filialer indgå i 

sambeskatningen –det såkaldte globalpuljeprincip. Ved valg af den internationale sambeskatning 

ville alle koncernforbundne selskaber og filialer mv. i udlandet være omfattet af en 10-årige 

bindingsperiode. Reglerne vedrørende international sambeskatning indgår i henhold til 

afgrænsningen ikke i opgaven, og vil derfor ikke blive uddybet yderligere. 

De nugældende regler for sambeskatning fremgår af selskabsskatteloven § 31 og er inddelt i 

følgende paragraffer: 

- § 31: National sambeskatning 

- § 31A: International sambeskatning 

- § 31B: Skatterådets kompetencer 

- § 31C: Definitioner af koncernforbindelser 

Der vil i opgaven blive gennemgået udsnit fra ovenstående paragraffer, der findes relevant for at 

kunne besvare problemformuleringen. 
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DEL 2 – Koncerndefinition_______________________________ 

7. Koncernforbindelse –de nuværende regler 

7.1 Indledning  
I dette afsnit vil jeg belyse koncernbegrebet i den skatteretslige forstand i henhold til SEL § 31 C. 

Det er denne koncernbestemmelse, der definere hvornår, der foreligger en koncernforbindelse, og 

dermed danner grundlag for, hvornår to eller flere selskaber skal sambeskattes.  

Koncernbegrebet i SEL § 31 C blev med L 171 vedtaget2 og ændret. Loven trådte i kræft den 1. 

marts 2010, og er en direkte følgelov af den nye selskabslov. Af de spørgsmål og svar3, der 

foreligger til forarbejdningen af L 171 fremgår det, at ændringen sker som en direkte følge af 

ændringer til L 170 –ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellig 

andre love. Baggrunden for denne justering fremgår af betænkninger fra behandlingsudvalget4, 

hvoraf det fremgår, at der ved forslaget til §§ 6 og 7 i den nye selskabslov også foreslås en 

tilsvarende ændring i koncerndefinitionen i henholdsvis selskabsskatteloven og 

årsregnskabsloven. 

Der er altså, som konsekvens af ændringen i den nye selskabslov §§ 6 og 7, sket en ændring af 

koncerndefinitionen i selskabsskatteloven og årsregnskabsloven5. Denne ændring medfører også, 

at koncerndefinitionen i sambeskatningshenseenden bliver ændret, da det er koncernforbundne 

selskaber, der skal sambeskattes jf. SEL § 31, stk. 1. Ændringen betyder, at der er kommet en 

enslydende koncerndefinition i både selskabsloven, selskabsskatteloven og årsregnskabsloven. 

Koncernen slipper derfor for at tage stilling til hvilke selskaber, der skal medgå i sambeskatningen, 

da det er de sammen selskaber, der indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, som også 

indgår i sambeskatningsindkomsten. Så på koncernbasis betyder denne ændring i regler en 

besparelse, da man kan sparer både tid og ressourcer. 

Herunder vil der blive foretaget en grundig gennemgang af både de nye og de gamle regler. Til 

sidst laves en sammenligning af de to regelsæt, og i den forbindelse vil der også blive set på, 

hvilken konsekvenser de nye regler har i forhold til de gamle. 

                                                           
2 Benævnt Lov nr. 516 af 12. juni 2009 

3 Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 170 og 171 stillet af Erhvervsudvalget den 20. april 2009 

4 Betænkning afgivet den 15/5-09 fra udvalgsbehandlingen, Bilag 14 s. 23 

5 Koncerndefinitionen i årsregnskabsloven fremgår af ÅRL bilag 1B 
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7.2 De nuværende regler  
Selskabsskattelove § 31 C har fået følgende definition af en koncern: 

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 den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. 

Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. 

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. 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende 

indflydelse, hvis moderselskabet har 

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale, 

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ 

besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved 

besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 

Dette er de essentielle dele i den nye koncerndefinition6, og det er dermed disse bestemmelser, 

der vil blive gennemgået grundigt herunder.  

I stk. 1 under de første to punkter står beskrevet, at et moderselskab sammen med et eller flere 

datterselskaber udgør en koncern, samt at et datterselskab kun kan have ét direkte moderselskab. 

Dette står beskrevet meget klare, og kræver derfor ikke yderligere beskrivelse. Går man så videre 

til det næste, bliver der beskrevet, hvornår der er koncernforbindelse. Det fremgår også, at hvis 

flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, så er det alene det selskab, der udøver 

den faktiske daglige bestemmelse, der betragtes som moderselskabet. Er der f.eks. et selskab, der 

besidder stemmeflertallet, og et andet, der har den faktiske indflydelse til at kunne styre 

datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, er det ifølge loven den sidstnævnte, 

der anses for at være moderselskabet. Den formelle indflydelse har dermed ved indførsel af den 

                                                           
6 Den fulde formulering af SEL § 31 C findes i bilag 1 
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nye koncerndefinition fået en mindre betydning frem for den faktiske bestemmende indflydelse 

over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.  

Der er også med de nye regler kommet en klar opdeling omkring at besidde den bestemmende 

indflydelse, hvorfor der herunder vil blive foretaget en redegørelse af bestemmelserne vedrørende 

dette. 

 

7.2.1 Bestemmende indflydelse 
Bestemmende indflydelse i det selskabsretlige koncernbegreb har den betydning, at et selskab har 

beføjelse til at styrer et andet selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger jf. SEL § 31 C, 

stk. 2. Det er på dette område, der i de nye regler er sket de største ændringer i forhold til 

sambeskatningen, vil det også have en stor relevans at gå noget mere i dybden med dette emne. 

Det fremgår af betænkninger fra Erhvervsudvalget bilag 14 til Lovforslag 171, at baggrunden for 

ændringen i koncerndefinitionen er, at den danske koncerndefinition i selskabsloven og dermed 

også i selskabsskatteloven får samme definition som den internationale regnskabsstandard IAS 

27. Af IAS 27 fremgår det, at den bestemmende indflydelse er defineret ud fra at have beføjelse til 

at styre en virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå fordel 

af dens aktiviteter. Det ses her, at ordlyden i SEL § 31 C, stk. 2 og i IAS 27 ikke er den samme på 

alle områder. Dette skyldes jf. ovennævnte bilag 14 imidlertid alene, at ordlyden er tilpasset 

strukturen i danske virksomheder. Der er dermed ikke tiltænkt materielle forskelle. 

Det findes relevant at kigge nærmere på, hvad der menes med de økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger. Det har dog ikke været muligt at finde en klar definition af disse begreber, hverken i 

nyere eller tidligere forarbejdninger til lovgivningen på området. Der er altså noget, der tyder på, at 

begrebet er blevet anvendt uden nærmere stillingtagen til, hvad begrebet reelt indeholder. Da 

begrebet i forvejen er meget bredt, er dette måske endda ikke så overraskende. Der er dog andre 

steder i litteraturen fundet definitioner på begreberne, hvorfor disse vil blive anvendt: 

- Økonomiske beslutninger7: beslutninger, hvis konsekvenser kan måles i kroner og øre, 

herunder opremses eksempler som lønsomhedsberegninger, kreditbetingelser, 

budgetgodkendelse mv. 

                                                           
7 Definitionen er fundet i ’Virksomheds økonomi’ af Størup, Gitte mf., afsnit 22.2 
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- Driftsmæssige beslutninger8: beslutninger, der vedrører den driftsmæssige aktivitet, 

herunder kan opremses eksempler som salg, produktion, markedsføring mv. 

En afledt problemstilling heraf rejser også spørgsmålet omkring hvor stor en del af disse 

beslutninger, et moder selskab skal have beføjelser til, forend den bestemmende indflydelse 

opnås? Da bestemmelserne på området er så nye, som de er, har det i denne forbindelse dog ikke 

været muligt at finde afgørelser eller lignende, der kan besvarer dette spørgsmål. Det vurderes 

hertil også, at netop denne problemstilling ikke er afgørende for den videre analyse af selve 

koncerndefinitionen. Det antages på baggrund af dette, at svaret på spørgsmålet, hviler på en 

konkret vurdering i de enkelte situationer. 

Der skelnes i loven mellem at have bestemmende indflydelse, hvis man ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne jf. SEL § 31 C, stk. 3, eller at have bestemmende indflydelse, hvis man ejer 

mindre end stemmerettighederne jf. SEL § 31 C, stk. 4. Der vil derfor herunder blive gennemgået 

disse to aspekter, da dette anses for at være væsentligt, for senere i opgave at kunne give en 

bedre forståelse af forskellene mellem den nye og den gamle lovgivning, samt at se på hvilke 

forskelle, der er i praksis. 

 

7.2.1.1 Bestemmende indflydelse –ejer mere end halvdelen af 
stemmerettighederne  
Når et selskab direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et andet 

selskab, anses det som udgangspunkt jf. SEL § 31 C, stk. 3 for, at der er bestemmende 

indflydelse. Der vil således opstå en koncernforbindelse og dermed en sambeskatning mellem 

selskaberne. Der er dog den tilføjelse til loven, at hvis det klart kan påvises, at dette ejerforhold 

ikke udgør bestemmende indflydelse, er der alligevel ikke koncernforbindelse. Denne sidste 

tilføjelse er i dette afsnit den største ændring, og betyder at man går fra en formel indflydelse til en 

mere reel og faktisk indflydelse. Der fastlægges altså på denne måde en helt ny tilgang til 

definitionen af koncernforbindelse. 

Her vil man altså kunne udarbejde en ejeraftale, hvoraf det fremgår, hvem der har den 

bestemmende indflydelse. En ejeraftale vil dermed i fremtiden få mere betydning end førhen. Det 

vil dog stadig bero på en konkret vurdering af de enkelte ejeraftaler, om der reelt er bestemmende 

indflydelse.  

                                                           
8 Definitionen er taget fra PWC regnskabshåndbog ud fra definitionen af den driftsmæssige aktivitet. 
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Det må ud fra SEL § 31 C, stk. 3 formodes, at der som udgangspunkt således foreligger en 

koncernforbindelse, i de tilfælde et selskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i 

datterselskabet9. Det må altså antages, at såfremt den situation opstår, hvor et selskab ejer mere 

end halvdelen af stemmerettighederne, men ikke udøver den bestemmende indflydelse, vil der 

foreligge en slags omvendt bevisbyrde, hvor det skal modbevises at den bestemmende indflydelse 

ikke udøves. Der kan også forekomme den situation, hvor et moderselskab ifølge aftale har 

fraskrevet sig ejerskabet over stemmeflertallet i datterselskab.  

Dette vil altså i praksis betyde, at hvis et selskab ejer 60 % af kapitalandelene, men via vedtægter 

eller lignende kun ejer 5 % af stemmerettighederne, foreligger der antageligvis ikke en 

koncernforbindelse. Selskabet ejer på tidspunktet for generalforsamlingen ikke flertallet af 

stemmerettighederne, og opflyder dermed ikke kravene for at være moderselskab. Hertil skal 

tilføjes, at hvis moderselskabet på trods af stemmeretsbegrænsningen udøver den faktiske 

bestemmende indflydelse over datterselskabet på tidspunktet for generalforsamlingen, vil der 

alligevel foreligge en koncernforbindelse. 

Det er altså ikke den ejede kapitalandel, der er udslagsgivende i forhold til, om der foreligger en 

koncernforbindelse eller ej, men derimod ejerskabet over stemmeflertallet –der tages dermed 

hensyn til stemmebegrænsninger. 

 

7.2.1.2 Bestemmende indflydelse –ejer mindre end halvdelen af 
stemmerettighederne 
Som beskrevet ovenfor er der som udgangspunkt ikke formodning om, at man besidder den 

bestemmende indflydelse når stemmeflertallet ikke ejes jf. SEL § 31 C, stk. 3 modsætningsvis. Der 

kan dog være bestemmende indflydelse i et datterselskab, hvis moderselskabet ejer mindre end 

halvdelen af stemmerettighederne. Disse bestemmelser fremgår af SEL § 31 C, stk. 4. nr. 1-4, som 

vil blive gennemgået herunder.  

 

 

                                                           
9 Selskabsloven med kommentarer af Lars Bunch & Ida Rosenberg, 1. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters Professional 

A/S 2010, kommentar 4 under til § 7, side 86 
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7.2.1.2.1 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1 
SEL § 31 C, stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der 

bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer. 

Det fremgår klart af denne bestemmelse, at moderselskabet alene behøver at have råderetten 

over mere end halvdelen af stemmerettighederne. Der ligges altså ikke nogen vægt på, hvorvidt 

moderselskabet er selskabsdeltager og faktisk besidder ejerandele i datterselskabet eller ej.  

Der er dog i denne bestemmelse ikke noget direkte krav til at denne råderet og skal fører til kontrol 

over datterselskabet. Dette strider direkte imod de øvrige bestemmelser i den nye 

koncerndefinition, hvor det er den faktiske indflydelse der er afgørende for om der er 

koncernforbindelse. 

Stemmeflertallet i datterselskabet skal ifølge ordlyden ske i kraft af en aftale med andre investorer. 

Man ville her kunne gøre brug af en ejeraftale, en aktionæroverenskomst eller lignende, for at 

kunne overfører stemmeretten til et andet selskab, og man ville dermed evt. miste 

koncernforbindelsen. Dette taler dog imod SL § 82, hvoraf det fremgår, at ejeraftaler ikke er 

bindende for kapitalselskaber og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen. Man må dog 

i dette tilfælde antage, at specialreglen i selskabsskatteloven vil have større indflydelse end de 

generelle bestemmelser i selskabsloven. Dette vil også blive gennemgået nærmere i afsnit 9.3 

omkring ejeraftaler. 

 

7.2.1.2.2 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 
Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende 

indflydelse, hvis moderselskabet har 

2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale. 

Der er i denne bestemmelse ligesom man så i SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1 heller ikke et decideret krav 

om, at moderselskabet også er selskabsdeltager, og dermed ejer kapitalandele i datterselskabet. 

Derimod er det i denne bestemmelse afgørende, om man har beføjelse til at kunne styrer de 

finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab for, at der opstår en koncernforbindelse. Denne 

ordlyd ligger meget tæt op af ordlyden i definitionen af bestemmende indflydelse i SEL § 31 C, stk. 

2, der henvises derfor til afsnit 7.2.1, hvor en beskrivelse af denne grundlæggende definition står 

nærmere forklaret. 
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Ved denne beføjelse skal der for at kunne styrer de finansielle og driftsmæssige forhold i et 

selskab foreligge vedtægter eller anden form for ejeraftale, hvori moderselskabets beføjelser 

beskrives nærmere. Det må som set tidligere i opgaven10 bero på en konkret vurdering i den 

enkelte situation, hvor stor en del af disse beslutninger et moderselskab skal have beføjelser til 

førend den bestemmende indflydelse opnås. 

 

7.2.1.2.3 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 
Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende 

indflydelse, hvis moderselskabet har 

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ 

besidder den bestemmende indflydelse på selskabet. 

Det er ifølge denne bestemmelse muligt at opnå bestemmende indflydelse, hvis man har beføjelse 

til at kunne udpege flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, hvis dette også besidder 

den bestemmende indflydelse på selskabet. Der er således igen ikke noget krav om direkte 

selskabsdeltagelse. 

Når man i paragraffen skriver om beføjelse, menes det at der skal være tale om et egentligt 

retskrav på at udøve den bestemmende indflydelse. Det er dog ikke afgørende, om dette restkrav 

er beskrevet i en ejeraftale eller lignende. 

Det skal også bemærkes, at det ikke alene er nok, at moderselskabet har beføjelsen til at kunne 

udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. Der skal også reelt 

være et øverst ledelsesorgan, og hertil skal dette organ også besidde den bestemmende 

indflydelse i datterselskabet. For at definere det øverste ledelsesorgan anvendes her SL § 5, nr. 5: 

SL § 5, nr. 5 Det øverste ledelsesorgan: 

a) Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse, 

b) Direktionen i selskaber, der har en direktion og 

c) Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd 

Det ses dog i SL § 116 at tilsynsrådets opgave består i at fører tilsyn med direktionen, hvorfor 

tilsynsrådet ikke udøver direkte bestemmende indflydelse ligesom en bestyrelse eller en 

                                                           
10 Se under gennemgangen af de afledte problemstillinger som definitionen af økonomiske og driftsmæssige 
beslutninger medfører under afsnit 7.2.1.  



 

19 

 

direktion11. Det er derfor ikke tilstrækkeligt ifølge denne bestemmelse at have beføjelse til at 

udpege flertallet af medlemmerne i tilsynsrådet for at opnå koncernforbindelse, da tilsynsrådet ikke 

besidder bestemmende indflydelse. 

Der skal således i henhold til bestemmelsen være beføjelse til at kunne udpege eller afsætte mere 

end halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen eller direktionen alt efter, hvilken af disse, der er det 

øverste organ. Det vil altså sige, at hvis et selskab har beføjelse til at kunne udpege halvdelen af 

en bestyrelse i et andet selskab, vil det ikke være nok til at kunne oprette koncernforbindelse 

mellem de to selskaber. Der lægges altså her vægt på antallet af medlemmer i ledelsesorganet, 

hvorimod der i SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1 blev lagt vægt stemmerettighederne for at opnå 

bestemmende indflydelse. 

Det kan altså få skattemæssige konsekvenser, hvis man i en aktionæroverenskomst aftaler, at den 

sidste bestyrelsespost i en bestyrelse med et ulige antal bestyrelsesmedlemmer årligt skifter 

mellem to forskellige selskaber. Problemstillingen opstår i og med, at koncernforbindelse hvert år 

vil ophøre med det ene moderselskab, og datterselskabet vil indgå en ny koncernforbindelse med 

det andet moderselskab.  

Der har i Skatterådet været en sag været, hvor spørgeren mente, at der jf. denne bestemmelse 

forelå en koncernforbindelse, men Skatterådet ikke kunne bekræfte dette pga. nærmere beskrevne 

forhold omkring den reelle bestemmende indflydelse ikke var opflydt. Sagen, som har været oppe i 

Skatterådet under sagsnummer SKM2011.82.SR, vil blive gennemgået herunder som eksempel 

2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Bestyrelsens og direktionens opgaver fremgår af hhv. SL § 115 og SL §§ 117-118.  
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Eksempel 2.1  

Denne sag omhandler en koncern med følgende struktur: 

A ApS B ApS C ApS D ApS

E ApS
Kilde: egne tilvirkning

F G IH

25 %25 % 25 % 25 %

 

Der er i E ApS oprettet disse to kapitalklasser: 

- A-anparter til kr. 250 som giver 4 stemmer. Disse ejes af A ApS og C ApS og har 

således hver 500 stemmer. 

- B-anparter til kr. 250 som giver 1 stemme. Disse ejes af B ApS og D ApS og har 

således hver 125 stemmer. 

I forbindelse med B ApS’, C ApS’ og D ApS’ erhvervelses af anparter i E ApS har de tre 

selskaber hvert lån penge fra A ApS, hvortil der er udstedet er gældsbrev. Lånenes 

størrelse og betingelser er ifølge gældsbrevene identiske for de tre lån. Der ydes årlige 

afdrag på lånene frem til 2014. Låner er uopsigeligt fra långivers side, dog forfalder lånet 

med tilskrevne renter til betaling straks, hvis vilkårene i gældsbrevet misligholdes e.l. 

Lånet kan opsiges med 10 dages varsel fra låntagers side.  

Til sikkerhed for lånene er der afgivet selvskyldnerkaution fra de personlige ejere af de tre 

låntagende holdingselskaber samt givet primært håndpantsætning i de holdingselskabers 

25%-ejede anparter i E ApS. A ApS har i kraft af håndpantsætningen beføjelser til at 

udpege ledelsen i de tre selskaber indtil gældsbrevet er fuldt indfriet. 

Herefter går spørgsmålet på om der i 2011 er koncernforbindelse mellem A ApS, B ApS, 

C ApS, D ApS og derigennem også E ApS.  
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I denne afgørelse lægger Skatteministeriet vægt på følgende to ting: 

- Det bliver bemærket at A ApS ingen stemmerettigheder besidder i de pågældende 

selskaber. Hertil er der dog i håndpantssætningerne tillagt bestemmende indflydelse til A 

ApS i henhold til SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3, således at A ApS kan udpege ledelsen i hhv. B 

ApS, C ApS og D ApS indtil gældsbrevene er fuldt indfriet. Denne pantsætning omfatter 

altså ikke stemmerettigheder knyttet til anparterne. Hertil skal også bemærkes at lånene 

kan opsiges af låntager med 10 dages varsel.  

På baggrund af dette finder Skatteministeriet ikke at A ApS kan anses for at have den 

reelle bestemmende indflydelse i hhv. B ApS, C ApS og D ApS 

- Det bemærkes at der i lovbemærkningerne fremgår at de bagvedliggende intentioner med 

bestemmende indflydelse skal forstås at styrer en virksomheds økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå fordel af dens aktivitet.  

Skatteministeriet konkluderer på baggrund af, at den bestemmende indflydelse ikke 

antages reelt at blive udøvet, samt at det samlede setup ikke har andet formål end at 

opnå skattemæssige fordele, at der ikke er koncernforbindelse mellem A ApS, B ApS, C 

ApS og D ApS og dermed heller ikke mellem A ApS og E ApS. 

Det kan således konkludere, at det ikke er nok at have den bestemmende indflydelse på papiret, 

som er tilfældet i ovennævnte sag, hvor der jf. SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 er koncernforbindelse, da A 

ApS kan udpege den øverste ledelse i hhv. B ApS, C ApS og D ApS ifølge 

håndpantssætningserklæringen. Det afgørende er også at man besidder den faktiske 

bestemmende indflydelse og udøver denne. Den bestemmende indflydelse er altså ikke kun 

defineret ud fra at kunne styrer et datterselskabs øverste beslutninger, men også at gøre dette 

med henblik på at opnå fordel af dets aktivitet. Dette er endnu en bekræftelse af, at det i den nye 

koncerndefinition, er afgørende at besidde og udøve den reelle bestemmende indflydelse. 

 

7.2.1.2.4 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 
Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende 

indflydelse, hvis moderselskabet har 

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved 

besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 
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Her anses det selskab, der råder over flertallet af det faktiske antal stemmer på 

generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ moderselskabsstatus, for at have den 

bestemmende indflydelse. Der tilsigtes ikke i bestemmelsen at give mulighed for 

moderselskabsstatus alene på den baggrund af hvor mange stemmer der er mødt op på 

generalforsamlingen. Det skal ses i lyset af en mere permanent rådighed over stemmerne. Dette 

vil sige, at hvis man f.eks. i et selskab kan se fra tidlig generalforsamlinger, at 40 % af det samlede 

antal stemmer i selskabet har været tilstrækkeligt til at opnå bestemmende indflydelse, og 

moderselskabet besidder mere end 40 % af stemmerettighederne må der anses for at være 

koncernforbindelse mellem moder- og datterselskab12. 

 

7.3 Kort sammenfatning af koncernforbindelse –de nuværende regler 
I afsnittet her er der, gennem en grundig beskrivelse af SEL § 31 C, stk. 1-4, blevet fortolket, 

hvordan koncernbegreb er defineret i forhold til den nye lovgivning, der er kommet i forbindelse 

med den nye selskabslov.  

Det er i disse nye regler afgørende, om man har bestemmende indflydelse på datterselskabet eller 

ej, for at der kan opnås en koncernforbindelse. Denne bestemmende indflydelse kan opnås på to 

måder. Dette kan enten gøres ved at eje mere end halvdelen af stemmerettighederne jf. SEL § 31 

C, stk. 3, eller hvis man ejer mindre end halvdelen af stemmerettighederne og ellers opfylder en 

eller flere af SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1-4. Opflyder to eller flere selskaber kriterierne i stk. 2-4, er det 

alene det selskab, der har den faktiske bestemmende indflydelse over datterselskabets 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskabet. 

Der er med de nye bestemmelser også tillagt ny vægtning på ejeraftaler, som har fået en større 

betydning i forhold til, hvorvidt der foreligger en koncernforbindelse eller ej. Man kan således 

udforme en ejeraftale, hvoraf det fremgår hvem, der har den bestemmende indflydelse over et 

selskab. Hertil kommer også, at det ikke længere er lovkrav, at moderselskabet er 

selskabsdeltager og besidder kapitalandele i datterselskabet, for at der opnås koncernforbindelse. 

Man kan sige, at der med indførslen af den nye koncerndefinition også er blevet indført et 

realitetsprincip, når det skal afgøres hvem, der har den bestemmende indflydelse. 

 

                                                           
12 Selskabsloven med kommentarer af Lars Bunch & Ida Rosenberg, 1. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters Professional 

A/S 2010, kommentar nr. 5, 4 til § 7 side 86-87. 
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8. Koncernforbindelse –de tidligere gældende regler  

8.1 Indledning 
Der vil i dette afsnit blive gennemgået det regelsæt omkring koncerndefinitionen, der tidligere var 

gældende. Gennemgangen af den tidligere koncerndefinition er vigtig for at opnå en dybere og 

mere grundig forståelse af det nye regelsæt, da man igennem denne beskrivelse ville kunne opnå 

en bedre forståelse af de ændringer, der er foretaget. Hertil kan man overbring visse fortolkninger 

fra de tidligere regler til de nye regler, og således underbygge forståelse af de nye regler. De 

tidligere gældende regler vil dog ikke blive gennemgået lige så grundigt, som de nugældende 

regler blev i det foregående afsnit, da disse regler ikke længere er gældende, og det dermed ikke 

findes relevant at lave en dybdegående gennemgang heraf.  

Når der i understående teksten bliver nævnt en direkte reference til lovgivningen eller lignende, er 

det i dette afsnit (afsnit 8) en reference til de tidligere regler, med mindre andet fremgår af teksten. 

 

8.2 De dagældende regler 
Selskabsskattelove § 31 C har fået følgende definition af en koncern: 

Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern.  

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

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

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

(datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

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

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

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

stemmerettighederne i en anden virksomhed (datterselskab) eller 

5) besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver bestemmende indflydelse over dettes 

driftsmæssige og finansielle ledelse. 

Ovenfor er taget det udsnit af SEL § 31 C13 der findes relevant for at kunne foretage 

sammenligningen af nye og gamle regler og definitioner i næste afsnit. 

                                                           
13 Den fulde formulering af SEL § 31 C i bilag 2 
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Hvis der er et selskab, der opflydte bare et af overstående punkter, ville der være tale om en 

koncernforbindelse mellem de to selskaber. Skulle det ske, at to forskellige selskaber ville blive 

berettigede til at være moderselskab, ville man skulle foretage en konkret vurdering i det enkelte 

tilfælde, hvor de faktiske forhold ville veje tungere end de rent formelle forhold.  

 

8.2.1 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1 
Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

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

Ved at have stemmemajoriteten i et selskab –altså hvis et selskab besidder et flertal af 

stemmerettighederne, ejer man i denne henseende mere end halvdelen af stemmerettighederne i 

datterselskabet. Dette er beregnet ud fra den samlede stemmemasse med undtagelse af egne 

kapitalandele. Dette er altså uanset, hvor stor en ejerandel moderselskabet har i datterselskabet, 

hvis f.eks. der er udarbejdet stemmeoverførselsaftaler, moderselskabet ejer stemmetunge a-aktier 

eller lignende. Dette betyder også, at moderselskabet ville kunne opnå stemmeflertal ved at lave 

en omstrukturering af stemmerettighederne evt. via en ejeraftale eller lignende. Et selskab kunne 

også komme ind under denne bestemmelse på trods af, at den faktiske indflydelse over et andet 

selskab ikke var til stede. Der lægges altså i denne bestemmelse op til, at det er den rent formelle 

besiddelse af stemmerettighederne, der er afgørende for hvorvidt der er koncernforbindelse.  

Der var dog visse uklarheder heri, såfremt det skete at flere koncernindikatorer var opflydt af 

forskellige selskaber. 

Dette illustreres i et nyligt bindende svar fra Skatterådet14. I denne sag besidder J A/S 

direkte/indirekte 75 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i B A/S. Hertil har D A/S retten til 

at udpege flertallet af bestyrelsen i B A/S. Det blev i denne sag vurderet, at det var D A/S, der var 

moderselskab. Denne vurdering blev taget på baggrund af, at den faktiske indflydelse vejede 

tungere end den formelle.  

Som det fremgår af overstående eksempel kan man konkludere, at der ifølge tidligere gældende 

regler ikke alene blev lagt vægt på de rent formelle forhold, men at de faktiske forhold også blev 

taget i betragtning. Dette var dog kun tilfældet i de situationer, hvor mere end et selskab opfyldte 

en af koncerndefinitionen, hvilket som oftest ikke var tilfældet. 

                                                           
14 SKM 2009.712.SR 
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8.2.2 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2 
Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

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

(datterselskabs) øverste ledelsesorgan. 

Der er i henhold til denne bestemmelse bestemmende indflydelse, såfremt et selskab har ret til at 

udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs øverste ledelsesorgan. Dette 

er meget lig den nugældende § 31 C, stk. 4, nr. 3, hvorfor der her også henvises til dette afsnit15 

for en uddybende forståelse af det øverste ledelsesorgan. Der er også i denne bestemmelse tale 

om, at man skal have ret til at kunne udnævne eller afsætte mere end halvdelen af medlemmerne 

jf. det tidligere omtalte. Det er altså heller ikke her tilstrækkeligt at kunne udnævne halvdelen af 

f.eks. bestyrelsesmedlemmerne inklusiv bestyrelsesformanden. Det var dog skatterådets 

opfattelse, at såfremt formandens stemme var udslagsgivende ved stemmelighed, ville dette 

medføre en koncernforbindelse mellem moder og datterselskab, såfremt moderselskabet har ret til 

at udpege formanden jf. SKM2007.588.SR. 

 

8.2.3 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 
Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

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

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

Denne bestemmelse går på, at hvis et moderselskab har aktionærstatus i datterselskabet, og 

samtidig udøver bestemmende indflydelse over datterselskabet ifølge aftale med datterselskabet 

eller på grundlag af dets vedtægter, er det tale om en koncernforbindelse.  Denne form for 

ledelsesret over et datterselskab er dog ikke muligt efter dansk selskabsret16. Det må derfor 

antages at kriteriet alene vil finde anvendelse når det skal vurderes hvorvidt et selskab er omfattet 

af en internationale sambeskatning.  

 

                                                           
15 Der henvises her til afsnit 7.2.1.2.3 i nærværende opgave 

16 Werlauff Selskabsskatteret 2008/09 af Erik Werlauff, 10. udgave, 1. oplag. Forlaget Thomson A/S 2008, side34 
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8.2.4 SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 
Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

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

stemmerettighederne i en anden virksomhed (datterselskab). 

Ifølge denne fjerde bestemmelse foreligger der bestemmende indflydelse og dermed 

koncernforbindelse, når en selskabsdeltager på grundlag af aftale med andre deltagere råder over 

flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab. En aftale kunne efter denne bestemmelse 

være i form af en aktionæroverenskomst eller en stemmeretsaftale mellem 

virksomhedsdeltagerne. Dattervirksomheden ville ifølge denne bestemmelse ikke selv have part i 

denne aftale, hvorfor der ikke kan være tale om en aftale i henhold til vedtægterne. Det kan 

imidlertid være svært at definere, hvornår dette kriterium er opfyldt, da aktionæroverenskomster 

eller lignende aftaler sjældent bliver offentliggjort. Hertil kan definitionen af ordlyden ’råde over’ 

gøres af en mere midlertidig karakter end ordlyden ’besidde’ i SEL § 31 C, stk. 2, nr. 117. 

 

8.2.5. SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5 
Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

5) besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver bestemmende indflydelse over dettes 

driftsmæssige og finansielle ledelse. 

I dette kriterium er der tale om koncernforbindelse, når et selskab udøver bestemmende en 

indflydelse over et andet selskabs driftsmæssige og finansielle ledelse, og samtidige besidder 

kapitalandele i dette. Det er dog ikke defineret nærmere, hvordan moderselskabet skulle udøve 

den faktiske indflydelse, men bortset fra dette ligner denne bestemmelse meget 

koncerndefinitionen i SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3.  

 

8.3 Kort sammenfatning af koncernforbindelse –de daværende regler 
I nærværende afsnit er de tidligere gældende regler i selskabsskatteloven § 31 C, stk. 1-2 blevet 

gennemgået. Der blev i dette regelsæt lagt stor vægt på, at moderselskabet var selskabsdeltager 

eller besad kapitalandele i datterselskabet for, at der kunne opnås koncernforbindelse. Hertil var 

der forskellige kombinationer af også at skulle udøve bestemmende indflydelse, råde over 

                                                           
17 Der henvises her til afsnit 9.2.1 i nærværende opave, hvor der også foretages en vurdering af forskellen mellem de to 
begreber. 
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stemmeflertallet eller have ret til at udnævne/afsætte f.eks. bestyrelsesmedlemmer –disse 

bestemmelser blev i nogle tilfælde også kombineret med visse former for ejeraftaler. 

 

9. Sammenholdelse af den nugældende regel og de 
førgældende regler 

9.1 Indledning 
I dette afsnit vil de nugældende regler og bestemmelser angående koncerndefinitionen blive 

sammenholdt med de tidligere regler og bestemmelser. I nedenstående skema er der udarbejdet 

en illustration, hvoraf det fremgår hvilke af de nye bestemmelser, der stemmer til de tidligere 

regler. De regler, der fremgår af denne sammenholdelse, er de regler, der er gennemgået tidligere 

i opgaven. Denne opstilling lægger også op til den sammenholdelse af reglerne, der vil blive lavet i 

det følgende, således at konsekvenserne af det nye koncernbegreb vil blive beskrevet. 
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SEL § 31 C, stk. 3 Ejerskab af mere end halvdelen af 
stemmerettighederne.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1 Besidder flertallet af 
stemmerettighederne.

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1 Råderet over mere end halvdelen af 
stemmerettighederne i kraft af aftale 
med andre investorer

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 Er selskabsdeltager og på grundlag af 
aftale med andre deltagere råder over 
flertallet af stemmerettighederen.

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 Beføjelser til at styrer de finansielle og 
driftsmæssige forhold i et selskab i 
henhold til vedtægt eller aftale.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 Er selskabsdeltager og har ret til at 
udøve en bestemmende indflydelse over 
den driftsmæssige og finansielle ledelse 
på grundlag af vedtægter eller aftale 

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 Beføjelse til at udpege eller afsætte 
flertallet af medlemmerne i det øverste 
ledelsesorgan og dette organ besidder 
den bestemmende indflydelse.

SEL § 31 C, stk 2, nr. 2 Er selskabsdeltager og har ret til at 
udnævne eller afsætte et flertal af 
medlemmerne i et andet selskabs 
øverste ledelsesorgan.

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 Råder over det faktiske flertal af 
stemmerne på generalforsamlingen eller 
i tilsvarende organ og derved besidder 
den faktiske bestemmende indflydelse.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5 Besidde kapitalandele i et andet selskab 
og udøve en bestemmende indflydelse 
over dettes driftsmæssige og finansielle 
ledelse.

L 171 -de nugældende regler L 121 -de førgældende regler

 

Kilde: egen tilvirkning
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9.2.1 SEL § 31 C, stk. 3 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr.1 (L 121)  

SEL § 31 C, stk. 3 Ejerskab af mere end halvdelen af 
stemmerettighederne.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 1 Besidder flertallet af 
stemmerettighederne.

L 171 -de nugældende regler L 121 -de førgældende regler

 

I begge disse bestemmelse er det afgørende hvorvidt man har mere eller mindre end halvdelen af 

stemmerettighederne. Det er således afgørende, om man ejer eller besidder mere end halvdelen 

af stemmerettighederne i et andet selskab, førend der foreligger en koncernforbindelse, og man 

dermed skal lade sig sambeskatte.  

Forskellen ligger altså i ordlyden af de to bestemmelser, og om der er forskel på begreberne ”ejer” 

og ”besidder”. I de gamle bestemmelser kan man tolke besiddelsen som en ret til at råde over 

stemmerne18, hvorimod det at eje må antages at være en mere faktisk og blivende ejendomsret. 

Det kan således konkluderes, at ejendomsret er et mere indsnævret begreb i forhold til besiddelse, 

da man godt kan besidde stemmerettigheder uden reelt at eje dem f.eks. via 

stemmeoverførselsaftaler mv. Det skal dog i forbindelse hermed pointeres, at det ”at råde over” 

kan gøres af en mere midlertidig karakter end det ”at besidde”, hvorfor der også er forskel på disse 

to begreber. Råderet er altså et bredere begreb end besiddelse, som er af mere permanent 

karakter.   

Hertil kørte den tidligere bestemmelse i alt sin enkelthed kun på at besidde flertallet af 

stemmerettighederne i datterselskabet uden nogle tilføjelser, uagtet hvor stor en ejerandel man 

besidder eller om man reelt udøver nogen kontrol i selskabet. I de nye regler kører det mere på, at 

denne stemmemajoriteten giver moderselskabet den bestemmende indflydelse i datterselskabet, 

og der via denne bestemmende indflydelse opstår en koncernforbindelse. 

Der er i de nye regler også den tilføjelse, at såfremt det med sikkerhed og klart kan påvises, at 

ejerskabet af stemmemajoriteten ikke udgør den bestemmende indflydelse fra moder- til 

datterselskab, foreligger der ikke koncernforbindelse alligevel. Det er altså ved denne sidste 

undtagelse i de nye bestemmelser, at ejeraftaler får en afgørende betydning, da man her ville 

kunne udarbejder en ejeraftale, hvoraf det fremgår, hvem der udøver den bestemmende 

indflydelse på datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Det er ved indførsel af 

disse nye regler også mere afgørende hvem, der reelt udøver den bestemmende indflydelse, og 

ikke som tidligere, hvem der besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne. Der bliver 

                                                           
18 Jf. Werlauff Selskabsskatteret 2008/09 af Erik Werlauff, 10. udgave, 1. oplag. Forlaget Thomson A/S 2008, side 342 
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dermed i den nye bestemmelse tillagt væsentlig mere betydning, om man har den formelle eller 

den faktiske bestemmende indflydelse, hvor det er den faktiske bestemmende indflydelse der vejer 

tungest. 

Et eksempel på forskellen mellem den nye og den gamle bestemmelse kan skildres i 

SKM2010.209.SR, som vil blive gennemgået herunder. 

Eksempel 2.2: 

I denne sag ejer A ApS 75 % af både stemmer og kapital i hhv. B ApS og C A/S. D ApS 

ejer de resterende 25 %. Selskabet A ApS og D ApS har indgået en 

aktionæroverenskomst, hvoraf det følger, at ingen aktionær har bestemmende indflydelse 

i de to underliggende selskaber. I tilfælde af uenighed mellem aktionærerne, er der i 

aktionæroverenskomsten udpeget en uafhængig tredjemand, som i givet fald har den 

afgørende stemme.  

Det bekræftes i Skatterådets svar, at aktionæroverenskomsten medførte, at A ApS, B ApS 

og C A/S skal sambeskattes i henhold til de gamle bestemmelser, idet Selskabet A ApS 

besidder flertallet af stemmerettighederne i de underlæggende selskaber. 

I svaret fremgår det også, at der i den nye selskabsskattelovs § 31 C, stk. 3, er det 

fastslået, at ejerskab til flertallet af stemmerne i et selskab ikke fører til 

koncernforbindelse, hvis det klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør 

bestemmende indflydelse. Det er SKATs opfattelse, at eksistensen af en ejeraftale, der 

kræver enighed mellem aktionærerne i alle beslutninger vil udgøre en sådan påvisning. 

SKAT giver med denne kendelse udtryk for en radikal holdningsændring. Vi ser i afgørelsen at der 

lægges vægt på, at der i aktionæroverenskomsten kræver at alle beslutningerne er omfattet, 

hvilket betyder at der opstår en vetoret. Et selskab der ejer flertallet af stemmerettighederne i et 

andet selskab mister altså i dette tilfælde sin moderselskabsstatus, når en minoritet har en vetoret, 

der betyder at det moderselskabet mister sin bestemmende indflydelse. Det vurderes hertil at en 

vetoret ikke alene kan medfører bestemmende indflydelse, da en vetoret nærmere kan anses som 

værende en minoritetsbeskytter, og ikke et element der kan tildele bestemmende indflydelse til et 

selskab. 

Hertil opstår spørgsmålet så om hvis vetoretten ikke omfatter alle beslutninger i selskabet. Der har 

endnu ikke været nogle afgørelser på dette område ift. den nye koncerndefinition, hvorfor svaret 

evt. kan findes ud fra nogle tidligere afgørelser. Man ser i SKM2006.442.SR at en vetoret der er 
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afgrænset til at gælder bestemte områder ikke fratager moderselskabet sin status. Det skal dog 

siges, at der her er tale om at vetoretten ligger på beslutninger der ikke vedrøre økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger. Man står derfor tilbage med spørgsmålet om en endnu uklar retsstilling 

omkring en vetoret, der vedrører de økonomiske og driftsmæssige beslutninger, men ikke vedrører 

alle disse beslutninger. Svaret på dette spørgsmål ligger altså i en gråzone, og det må derfor 

antages at svaret må bero på en konkret vurdering i den enkelte situation. 

Men som en samlet konklusion på afsnit 9.2.1 kan man sige, at det med de nye regler kan lade sig 

gøre at udarbejde en ejeraftale, der udtrykker, hvem der har den reelle og faktiske bestemmende 

indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Denne ejeraftale vil 

dermed have den afgørende betydning for, hvorvidt der foreligger en koncernforbindelse eller ej. 

Og på trods af, at den endelige afgørelse om hvorvidt, der foreligger en koncernforbindelse eller ej, 

nok vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, vil denne bestemmelse alt andet lige 

give ejeraftaler en større betydning i fremtiden, end de har haft førhen i koncernmæssig forstand.  

 

9.2.2 SEL § 31, stk. 4, nr. 1 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 (L 121)  

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1 Råderet over mere end halvdelen af 
stemmerettighederne i kraft af aftale 
med andre investorer

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 4 Er selskabsdeltager og på grundlag af 
aftale med andre deltagere råder over 
flertallet af stemmerettighederen.

L 171 -de nugældende regler L 121 -de førgældende regler

 

For det første skal der her lægges mærke til i sammenligningen af disse to bestemmelser, er at der 

ifølge de nuværende regler, ikke længere er krav om, at moderselskabet skal være 

selskabsdeltager i datterselskabet, og dermed skal moderselskabet ikke længere indgår juridisk og 

økonomiske i datterselskabet. Dette var der ellers krav om med de tidligere regler. Der er således 

ikke længere krav om, at moderselskabet skal eje kapitalandele i datterselskabet for at råderetten 

over mere en halvdelen af stemmerettighederne giver den bestemmende indflydelse. Man kan her 

gå ind og kigge på om denne ændring i kravet til at skulle være selskabsdeltager reelt vil have en 

betydning i praksis for de enkelte selskaber. Man kan nemlig godt forestille sig enkelte tilfælde, 

hvor et selskab har råderetten over flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab, men dette 

ikke tidligere har haft betydning, da ejerkravet ikke var opflydt. Dette vil med de nyværende regler 

resultere i, at der opstår en koncernforbindelse. Det skal dog hertil bemærkes, at det som oftest 

ses, at et overordnet moderselskab også enten direkte eller indirekte ejer kapitalandele i 
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datterselskabet, og dermed er selskabsdeltagere, hvorfor det vurderes, at denne ændring ikke vil 

have den helt store påvirkning i praksis. 

Der lægges her vægt på rådighedsbegrebet, og ifølge ordlyden i bestemmelsen vægtes det, at 

moderselskabet skal råde over mere end halvdelen af stemmerettighederne i datterselskabet for, 

at der opnås koncernforbindelse. Der skal her være tale om flertallet af stemmerettighederne, der 

faktisk kan udøves. Dette vil sige, at såfremt der er ifølge vedtægtsmæssige bestemmelser 

foreligger en stemmeretsbegrænsning, kan denne stemmeretsbegrænsning derfor udelukke 

koncernforbindelse19. Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2.1 for yderligere forklaring af betydning af 

råderet. 

Der er dog en mindre lighed mellem de to bestemmelser, som omhandler det, at grundlaget for 

rådigheden over stemmeflertallet skal findes på i kraft af en ejeraftale eller lignende. Men også her 

er der forskel mellem de nye og gamle regler. Her ligger forskellen igen i, at der i henhold til de 

tidligere bestemmelser er et krav til, at aftalen skal foreligge mellem øvrige selskabsdeltagere –der 

er altså også her et indirekte krav om, at moderselskabet skal være selskabsdeltagelse. Derimod 

er der ifølge de nye regler ikke krav om at aftalen foreligger mellem selskabsdeltagere, men i 

stedet bare, at den er indgået med datterselskabets øvrige investorer. Der ligges altså også her 

stor vægt på en evt. udarbejdet ejeraftale. 

Der er dog det kritik punkt i denne bestemmelse, at der hverken ifølge den nye eller de gamle 

regler er noget krav til, at denne råderet fører til faktisk kontrol over datterselskabet. Dette stemmer 

ikke overens med intentionen med at ændre koncerndefinitionen, som var at lade den reelle 

bestemmende indflydelse være afgørende for om, hvorvidt der foreligger en koncernforbindelse 

eller ej.  

 

 

                                                           
19 Werlauff’s kommenterede aktieselskabslov af Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff, 3. udgave, 1. oplag, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2008, side 17 
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9.2.3 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3(L 121)  

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 2 Beføjelser til at styrer de finansielle og 
driftsmæssige forhold i et selskab i 
henhold til vedtægt eller aftale.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 Er selskabsdeltager og har ret til at 
udøve en bestemmende indflydelse over 
den driftsmæssige og finansielle ledelse 
på grundlag af vedtægter eller aftale 
med denne.

L 171 -de nugældende regler L 121 -de førgældende regler

 

Der er i disse to bestemmelser også mange ligheder, dog er der i forhold til koncernbegrebet 

betydningsfulde ændringer fra de tidligere gældende regler til de nugældende regler. Først skal det 

bemærkes, at der i den nye bestemmelse, som vi også har set tidligere, heller ikke er stillet krav 

om selskabsdeltagelsesstatus, som der var i den gamle bestemmelse. 

Der ses i sammenligningen af disse to bestemmelser, at der er den lighed, at grundlaget for at 

styrer de finansielle og driftsmæssige beslutninger i datterselskabet skal forefindes i vedtægter, en 

ejeraftale eller lignende.  

Der er med indførsel af de nye bestemmelser også rodet bod på den kritik, der var af de tidligere 

bestemmelser, som gik på, at et selskab ifølge dansk selskabsret ikke kunne give sin 

selvstændighed væk gennem en aftale mellem selskabet og selskabsdeltagerne. Dette er gjort i og 

med, at de vedtægter eller aftaler, der skal lægge til grund for bestemmelsen, ikke længere skal 

indgås med datterselskabet selv, sådan som ordlyden var i den gamle bestemmelse. 

Der er i den nye bestemmelse ikke noget direkte krav til at beføjelsen også rent faktisk udøves, 

hvilket ikke til fulde stemmer overens med intentionen med at ændre koncerndefinitionen. Der har 

endnu ikke været nogle afgørelser eller lignende, der skildre denne problemstilling, hvorfor det må 

antages, at det ikke kun kræver, at man har beføjelse til at udøve den bestemmende indflydelse 

over datterselskabet, men at det også er et krav, at man i realiteten udøver denne i praksis. Det 

gør samlet set, at denne bestemmelse ikke er så stærk og konkret i formuleringen som nogle af de 

øvrige bestemmelser, hvorfor det også kan konkluderes, at denne bestemmelse i praksis ikke vil 

have den store betydning. 
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9.2.4 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr. 2 (L 121) 

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 3 Beføjelse til at udpege eller afsætte 
flertallet af medlemmerne i det øverste 
ledelsesorgan og dette organ besidder 
den bestemmende indflydelse.

SEL § 31 C, stk 2, nr. 2 Er selskabsdeltager og har ret til at 
udnævne eller afsætte et flertal af 
medlemmerne i et andet selskabs 
øverste ledelsesorgan.

L 171 -de nugældende regler L 121 -de førgældende regler

 

Det skal igen i denne bestemmelse bemærkes, at der ifølge de nye regler ikke stilles krav omkring 

selskabsdeltagelse, som der gjorde i de tidligere regler. Man kan altså opnå bestemmende 

indflydelse og dermed koncernforbindelse, hvis man alene har beføjelse til at udpege eller afsætte 

flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende 

indflydelse. 

Der menes altså i den nye bestemmelse, at der skal foreligge et egentligt retskrav på, at 

moderselskabet kan udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

for, at der foreligger en koncernforbindelse. Det er dog ikke afgørende om dette retskrav grunder 

sig i vedtægter, aktionæroverenskomst eller en anden form for ejeraftale. Det skal i denne 

forbindelse tilføjes, at med flertal at medlemmerne menes mere end halvdelen. Der opnås altså 

ikke bestemmende indflydelse, såfremt man har beføjelse til at udpege eller afsætte halvdelen af 

medlemmerne. 

Der er yderligere en tilføjelse i forbindelse med ændringen af den nye bestemmelse i forhold til den 

gamle. Denne tilføjelse går ud på, at det øverste ledelsesorgan, som moderselskabet skal have 

beføjelse til at kunne udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i, skal besidde den 

bestemmende indflydelse i selskabet. Det vil for selskabet betyde, at for at kunne opnå 

koncernforbindelse i henhold til denne bestemmelse, skal moderselskabet ikke nok med at have 

beføjelse til at kunne udnævne eller afskedigede medlemmer i ledelsesorganet, men der er nu 

også kommet et yderligere krav til, at dette ledelsesorgan har den bestemmende indflydelse i 

selskabet. Et eksempel på dette blev gennemgået afsnit 7.2.1.2.3, hvor det ikke var nok bare på 

papiret at have beføjelse til at udpege flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. Det 

skal i realiteten også medføre en faktisk bestemmende indflydelse og ikke bare en skattemæssig 

fordel.  
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9.2.5 SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 (L 171) imod SEL § 31 C, stk. 2, nr.5 (L 121) 

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 Råder over det faktiske flertal af 
stemmerne på generalforsamlingen eller 
i tilsvarende organ og derved besidder 
den faktiske bestemmende indflydelse.

SEL § 31 C, stk. 2, nr. 5 Besidde kapitalandele i et andet selskab 
og udøve en bestemmende indflydelse 
over dettes driftsmæssige og finansielle 
ledelse.

L 171 -de nugældende regler L 121 -de førgældende regler

 

Der ligger her igen en forskel i den gamle og den nye bestemmelse, hvor det tidligere var et krav, 

at moderselskabet skulle besidde kapitalandele i datterselskabet for, at der kunne opnås 

koncernforbindelse mellem de to selskaber, er det ikke længere krav til dette i den nye 

bestemmelse. 

Hertil ses det ved sammenholdelse af disse to bestemmelser, at reglerne i den nye bestemmelse 

er blevet mere konkrete. Den tidligere bestemmelse gik mest på, at moderselskabet skulle udøve 

den bestemmende indflydelse over datterselskabets driftmæssige og finansielle ledelse, hvilket må 

siges at være en noget bred formulering, da der ikke står beskrevet mere specifikt, hvad 

grundlaget herfor skulle være. Den nye bestemmelse går ind og definere lidt mere konkret, at den 

bestemmende indflydelse opnås ved at råde over det faktiske flertal af stemmerne ved deltagelse 

på henholdsvis generalforsamlingen eller i selskabets øvrige tilsvarende ledelsesorganer.  

Det ses således, at de to bestemmelser ikke er helt ens, men meningen og hensigten med både 

den tidligere bestemmelse og den nygældende bestemmelse er i store træk den samme, nemlig at 

disse bestemmelser skulle opfange de situationer, hvor moderselskabet tillægges den 

bestemmende indflydelse i datterselskabet uden, at denne reelt har et konkret retskrav herpå. 

Forskellen ligger imidlertid i at der tidligere var krav om at udøve den bestemmende indflydelse, 

hvorimod der nu igennem stemmemajoritet på generelforsamlingen kun opnås en råderet over den 

bestemmende indflydelse og ikke nødvendigvis en udøvelse af denne. Der kan altså med den nye 

bestemmelse opstå visse uhensigtsmæssigheder, hvis f.eks. en passiv storaktionær ønsker at 

være moderselskab, kan det som konsekvens af de nye regler godt opnå dette. 
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9.3 Ejeraftaler 

Som det fremgår af overstående sammenholdelse af det tidligere gældende regler og de 

nuværende regler i SEL § 31 C, har ejeraftaler fået en større betydning end førhen set i forhold til 

koncerndefinitionen. Det findes derfor relevant her at kigge på, hvad der forstås med en ejeraftale, 

og hvilke konsekvenser brugen af disse ejeraftaler kan have i relation til sambeskatning. 

Definitionen af ejeraftaler finder man i SL § 5, nr. 6. Heraf fremgår det, at ejeraftaler er aftaler, der 

regulere ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere. Det er 

væsentligt at påpege, at det med ordlyden ”indgået mellem kapitalejere” skal forstås, at ejeraftaler 

ikke binder selskabet. Ejeraftalen har således kun sin gyldighed på det aftaleretslige plan og ikke 

på det selskabsretslige plan. Det at kapitalselskaber ikke er bundet af ejeraftaler fremgår også af 

SL § 82. Her slås det fast, at aftaler indgået mellem kapitalejere ikke er bindende for 

kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.  

Det kan dermed virke uklart, om kapitalselskabet kan tiltræde ejeraftaler, og dermed i hvilket 

omfang kapitalselskabet kan blive bundet af sådanne aftaler. Man kan i denne forbindelse gå ind 

og kigge på de kommentarer til SL § 82, der har været i forbindelse med indførslen af den nye 

selskabslov. Det ses klart her, at den bagvedliggende intention for indførslen af denne 

bestemmelse i selskabsloven er at klarlægge en præcisering af, at selskabsloven er øverst i det 

selskabsretlige retshierarki. Herefter kommer kapitalselskabets vedtægter, og først efter disse 

retskilder kommer en eventuel ejeraftale20. Man kan dog, hvis kapitalejerne ønsker at sikre, at en 

bestemmelse har selskabsretslig gyldighed, indsætte denne i selskabets vedtægter og dermed 

offentliggøre denne, sådan at man sikre, at den får en selskabsretslig betydning.  

Der er således i forbindelse med implementeringen af ejeraftaler i den nye selskabslovgivning sket 

ændringer, som kan have konsekvenser for, om der foreligger en koncernforbindelse eller ej, og 

dermed også får konsekvenser for sambeskatningskredsen. Denne problemstille bør selskaberne 

samt disse rådgivere være særlig opmærksomme på. 

SKAT skildre dog sin holdning til ejeraftalers gyldighed i SKM2010.688.SR, som vil blive 

gennemgået nedenfor: 

 

                                                           
20 Selskabsloven med kommentarer af Lars Bunch & Ida Rosenberg, 1. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters Professional 

A/S 2010, kommentarer til SL § 82, side 262 
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Eksempel 2.3: 

Denne sag omhandler selskaber med følgende koncernstruktur: 

A ApS B ApS

C ApS

Kilde: egne tilvirkning

50 % 50 %

 

Der er i C ApS ingen opdeling i kapitalklasser, hvorfor den anførte ejerandel er identisk 

med stemmerettigheder. Det fremgår af anpartshaveroverenskomsten, at A ApS indtil 

udgangen af 2010 har ret til at udpege direktøren i C ApS, og dette ønskes via en 

forlængelsesaftale at videreføres i 2011. 

Spørgsmålet går så på, om der i 2011 vil eksistere sambeskatning? 

I det bekræftende svar fra SKAT ligges der vægt på, at på trods af, at ejeraftaler ikke er 

bindende for kapitalselskaber og de beslutninger, der træffes af generelforsamlingen jf. SL 

§ 82, er det alligevel SKAT opfattelse, at ejeraftaler som udgangspunkt skal respekteres. 

Hertil ligges der også vægt på, at der ved indførsel af den nye koncerndefinition lægges 

vægt på hvem, der reelt har den bestemmende indflydelse over et selskab, uagtet om der 

formelt besiddes ejerandele.  

Med dette svar fra SKAT kan man altså konkludere, at som udgangspunkt tillægges ejeraftaler 

betydning på det selskabsretslige plan på trods af SL § 82, og det dermed ikke er nødvendigt at 

indskrive den bestemmende indflydelse i vedtægterne. Det skal dog tilføjes, at SKAT i sagen gør 

det klart, at det i hver sag konkret vil blive vurderet, om ejeraftalen bliver respekteret af parterne. 

Det skal også bemærkes, at selvom en ejeraftale ikke nødvendigvis har selskabsretslig gyldighed, 

skal en eventuel misligholdelse af en ejeraftale stadig skulle behandles efter det aftaleretslige 

regelsæt. 
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Det kan altså konkluderes, at hvis et selskab vil sikre sig, at en bestemmelse i en ejeraftale har 

selskabsretlig gyldighed, behøver denne bestemmelse ikke nødvendigvis at blive indsat i 

selskabets vedtægter og dermed offentliggøres. Såfremt der alligevel skulle opstår tvivl om 

ejeraftalens gyldighed i en konkret situation, kan et bindende svar til SKAT også være en 

fremgangsmåde. 

 

9.3.1 konsekvenser for sambeskatning ved brug af ejeraftaler 

Der bliver, som vi også så længere oppe i afsnitte, med indførsel af de nye koncerndefinitioner 

tillagt større betydning til ejeraftaler. Hertil kommer, at der også i selskabsretlig forstand er kommet 

nye bestemmelse angående ejeraftaler.  

Der er igennem denne del af opgaven også blevet gennemgået forskellige eksempler på 

konsekvenser af ejeraftaler blandt andet vetorettigheder samt de bagvedliggende intentioner for 

ejeraftalen, hvoraf det kan konkluderes, at der i fremtiden vil blive lagt vægt på den reelle 

bestemmende indflydelse i disse ejeraftaler.  

Det konkluderes på baggrund af disse ting, at det derfor i fremtiden vil blive nødvendige at kigge i 

eksisterende ejeraftaler, når man skal finde ud af, om der foreligger en koncernforbindelse eller ej. 

Man bør derfor også overveje nøje, om der evt. skal genforhandles nye udformninger af 

ejeraftalerne, eller om det er nødvendigt at implementere nogle af bestemmelserne fra ejeraftalen 

over til vedtægterne. F.eks. skal man gerne prøve at udgå ejeraftaler, som går på, at retten til at 

udpege flertallet i en bestyrelse skifter mellem to selskaber med jævne mellemrum, da dette 

medfører, at sambeskatningen ligeledes skifter. Ændringen kan altså få skattemæssige 

konsekvenser både for det enkelte selskab, men også for koncernen som helhed. 

Det kan altså samlet konkluderes, at ejeraftaler åbner nye muligheder for at opnå 

koncernforbindelse mellem to eller flere selskaber. Dette opnås ved, at man igennem ejeraftaler 

kan opnå den bestemmende indflydelse i et andet selskab. Der kan dog også opnås den omvendte 

effekt f.eks. igennem vetorettigheder. Det skal dog pointeres, at det skal være den faktiske 

bestemmende indflydelse, man opnår igennem en ejeraftale, og ikke bare besidder denne på 

papiret.   
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9.4 Delkonklusion af koncerndefinitionen 

Der blev med vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 indført regler omhandlende obligatorisk 

national sambeskatning. For at denne sambeskatning skal finde sted, skal der foreligge en 

koncernforbindelse mellem to eller flere selskaber. De bestemmelser, der definere, hvornår der 

foreligger en koncernforbindelse, står beskrevet i SEL § 31 C, og er med L 171 blevet ændret med 

virkning fra 1. marts 2010. Denne lovændring er en direkte følgelov af den nye selskabslov, og 

medfører, at den skatteretslige koncerndefinition bliver den samme som den regnskabsretslige. 

Der er i dette 2. hovedafsnit af opgaven foretaget en omfattende behandling af de grundlæggende 

dele i forhold til koncerndefinitionen. Der er herunder også foretaget en sammenligning af de 

tidligere gældende regler og de nugældende regler for at belyse, hvilke betydning ændringerne af 

reglerne måtte have i praksis for selskaberne. 

Sambeskatning skal ske mellem koncernforbundne selskaber. Selve koncernforbindelsen kræver, 

at man identificerer et moderselskab og dettes datterselskab. Et datterselskab kan kun have ét 

direkte moderselskab over sig, og er underlagt dets bestemmende indflydelse. 

Det er derigennem i den nye koncerndefinition især tillagt afgørende betydning, om man har 

bestemmende indflydelse overfor et andet selskab for, at der skal ske sambeskatning. Der skelnes 

her i lovgivningen mellem at have bestemmende indflydelse, når et selskab ejer mere end 

halvdelen af stemmerettighederne i et andet selskab, og at have bestemmende indflydelse, når et 

selskab ejer mindre end halvdelen af stemmerettighederne i et andet selskab. Ejer man mere end 

halvdelen af stemmerettighederne, fremgår reglerne for, hvornår der foreligger koncernforbindelse 

af SEL § 31 C, stk. 3, og ejer man mindre end halvdelen af stemmerettighederne, fremgår reglerne 

af SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1-4. 

Ved sammenholdelse af den nuværende koncerndefinition med den tidligere gældende 

koncerndefinition så man, at en af de større ændringer i bestemmelserne er, at kravet, om at man 

skal være selskabsdeltager eller besidde kapitalandele, ikke længere er lige så afgørende, som det 

var tidligere. Det er dog blevet vurderet, at denne ændring ikke i praksis vil have den helt store 

betydning. 

Man lader altså med indførslen af denne nye koncerndefinition den bestemmende indflydelse være 

det afgørende for, hvorvidt der forligger en koncernforbindelse. Bestemmende indflydelse forligger, 

når et selskab har direkte indflydelse over et andet selskabs økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger. Det er altså de faktiske forhold, der er afgørende i den nye koncerndefinition. Dermed 
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ikke sagt, at de formelle forhold ikke længere har betydning f.eks. hvad angår ejerskab af 

stemmerettigheder. For de formelle forhold har stadig betydning for vurderingen af om, der 

foreligger en koncernforbindelse, det er bare ikke længere alene de formelle forhold, der er 

afgørende. 

I forlængelse af dette kan man med de nugældende bestemmelser konkludere, at ejeraftaler vil få 

en større og mere betydelig indflydelse på hvorvidt, der foreligger en koncernforbindelse eller ej. 

Det er nemlig med den nye koncerndefinition lagt op til, at man kan aftale sig til hvem, der besidder 

den bestemmende indflydelse i et andet selskab, og der via denne bestemmende indflydelse 

opstår koncernforbindelse. Det må dog formodes, at det også er afgørende, at denne 

bestemmende indflydelse også udøves i praksis, og der ikke bare er tale om en proforma aftale. 

Det skal dog nævnes, at for at disse ejeraftaler får en faktisk skatteretslig betydning, kan det være 

en løsning, at de afgørende bestemmelser overføres til selskabets vedtægter. Det er dog SKATs 

generelle opfattelse, at ejeraftaler skal respekteres på trods af SL § 82, hvoraf det fremgår, at 

ejeraftaler ikke er bindende for kapitalejere. Hertil kan det også være en god idé, at eksisterende 

aftaler gennemgås en ekstra gang med henblik på at finde ud af, om der nogle steder skulle være 

grundlag for, at der mellem to selskaber enten ikke længere er koncernforbindelse, eller om der 

med indførsel af de nye bestemmelser på området er opstået en ny koncernforbindelse. 

Så overordnet set kan det med den nye koncerndefinition konkluderes, at det er de reelle forholde, 

der er afgørende for, om der foreligger en koncernforbindelse eller ej mellem to selskaber. Dette 

må konkluderes også at være gældende uanset hvilke ejeraftaler, der eventuelt måtte være 

udarbejdet. 
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DEL 3 – Sambeskatningsindkomst_______________________ 

10 Sambeskatningsindkomst 

10.1 indledning 

Ifølge SEL § 31 stk. 2 skal alle sambeskattede selskaber opgøre en sambeskatningsindkomst, der 

består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert af de enkelt selskaber, der er omfattet af 

sambeskatningen. Når sambeskatningsindkomsten er opgjort, skal denne oplyses til SKAT. Dette 

skal gøres af moderselskabet, som på den måde fungere som en form for kontaktperson mellem 

koncernen og SKAT. Moderselskabet spiller derfor en afgørende rolle i koncernen og i forhold til 

opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. Denne rolle vil blive gennemgået herunder i afsnit 10.2. 

Man kan i forbindelse med opgørelsen af sambeskatningsindkomsten støde på følgende tre 

hovedproblemområder: 

- Der er de generelle principper og regler forbundet med at opgøre 

sambeskatningsindkomsten. Disse vil blive gennemgået i henholdsvis afsnit 10.3 og 

10.4. 

- Hertil er der nogle særlige problemområder i de situationer, hvor koncernforbindelsen 

og dermed sambeskatningen af en eller anden årsag ikke har bestået hele 

indkomståret. Der skal i disse tilfælde udarbejdes en delindkomstopgørelse. Dette 

emne er opdelt i to underområder. Dels er der de generelle regler for disse 

delindkomstopgørelser, som vil blive gennemgået i afsnit 10.5, og dels er der særlige 

regler ved omstrukturering. Dette sidstnævnte emne vil jf. afgrænsningen ikke blive 

gennemgået.  

- Til sidst er der problemstillingen omkring det samspil, der er mellem de almindelige 

regler og særreglerne om tynd kapitalisering og rentefradragsbeskæringsreglerne. 

Disse problemstillinger vil jf. afgrænsningen ikke blive gennemgået i nærværende 

opgave. 

Det vil igennem dette afsnit antages, at der for selskaberne i de anvendte eksempler gælder det, at 

der ikke er nogen opdeling i kapitalklasser, hvorfor den anførte ejerandel er identisk med 

stemmerettighederne. 
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10.2 Administrationsselskabet 

10.2.1 indledning 

Der skal i en sambeskatningskreds udpeges et administrationsselskab, som jf. bekendtgørelse om 

sambeskatning af selskaber mv.21 § 3 skal indgive meddelelse herom til de offentlige myndigheder. 

Administrationsselskabet skal ifølge SEL § 31, stk. 4 være det øverste moderselskab, der deltager 

i sambeskatningen. Såfremt der indenfor en koncern er to øverste moderselskaber, skal det ene af 

disse selskaber udpeges som administrationsselskab. Hertil kan det også forekomme, at det 

øverste moderselskab ligger i udlandet, og det kun er en række søskendeselskaber, der ligger i 

Danmark. I disse tilfælde udpeges et af disse søskendeselskaber til administrationsselskabet.  

Hvis der i løbet af et indkomstår sker ændringer i ejerforholdene, og der sker det, at et andet 

selskab bliver til øverste moderselskab jf. SEL § 31 stk. 4, skal det nye administrationsselskab 

indgive meddelelse herom jf. BEK nr. 996 § 4. Alle rettigheder og forpligtelser overgår dermed til 

det nye administrationsselskab, og det tidligere administrationsselskab forpligter sig til at overdrage 

disse til det nye administrationsselskab. 

  

10.2.2 Administrationsselskabets funktioner 

Der skal jf. BEK nr. 996 § 6 for hvert eneste indkomstår afgives en redegørelse for hele koncernen 

samt de eventuelle ændringer, der måtte være heri, herunder en redegørelse for hvilke selskaber, 

der indgår og ikke indgår i sambeskatningen samt baggrunden herfor. Der gælder dog det, at hvis 

disse oplysninger fremgår af en årsrapport, som er modtaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

kan administrationsselskabet undlade at indsende oplysningerne. 

 

10.2.2.1 Afregning af skat 

Administrationsselskabets rolle består udover det ovennævnte blandt andet i at indbetale den 

samlede indkomstskat for hele koncernen. Dette glæder også restskat, tillæg og renter. SKAT kan 

også med frigørende virkning udbetale overskydende skat og godtgørelse til 

administrationsselskabet –det er herefter administrationsselskabets job at viderefordele dette 

videre ud i koncernen. 
                                                           
21 Fremefter er denne omtalt som BEK nr. 996 –forkortelse af Bekendtgørelse nr. 996 af 26/09/2006 
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Hvert af selskaberne i koncernen, hæfter kun for den del af indkomsten, acontoskatten og 

restskatten med tilhørende tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som kan fordeles 

til selskabet. Hvert enkelt selskab afregner sin del heraf til administrationsselskabet. Når 

administrationsselskabet modtager betalingen af skatten mv., overtager administrationsselskabet 

hæftelsen herfor. 

Jf. SEL § 31, stk. 4 skal administrationsselskabet betale hele indkomstskatten for de 

koncernforbundne selskaber, også selvom et selskab ikke ejes fuld ud – det afgørende er altså om 

selskabet  er en del af koncernen. Dog er det hele indkomsten, der skal beregnes indkomstskat af 

og afregnes til administrationsselskabet, også i de tilfælde, hvor det danske selskab kun ejes 

delvist. 

Indgår et dansk selskab ikke i sambeskatningen i hele indkomståret, skal administrationsselskabet 

kun betale indkomstskatten for den del af indkomståret, hvor selskabet indgår i sambeskatningen. 

Selskabet betaler selv skatten for den resterende del af indkomståret.  

Af hensyn til eventuelle minoritetsaktionærer og kreditorer i underskudsgivende danske selskaber 

skal administrationsselskabet ved udnyttelse af underskud i selskabet forpligte sig til at betale et 

beløb til underskudsselskabet svarende til skatteværdien af det udnyttede underskud. Dette skal 

ske senest på tidspunktet for rettidig skattebetaling efter SEL § 30. Eftersom det ikke i alle tilfælde 

er administrationsselskabet, der har gavn af underskudsudnyttelsen, skal det selskab, der udnytter 

underskuddet, refundere betalingen over for administrationsselskabet.  

Alle disse betalinger frem og tilbage i koncernen har ingen skattemæssige konsekvenser for 

hverken betaler eller modtager. Det skal dog siges, at det er betalingen af de pågældende beløb, 

der ingen skattemæssige konsekvenser har. Betales beløbet ikke senest på tidspunktet for rettidig 

skattebetaling efter SEL § 30, vil beløbet skulle forrentes på markedsvilkår i overensstemmelse 

med armslængde-princippet. Dette sker på baggrund af, at der i de tilfælde, hvor betalingen ikke 

sker rettidig, opstår et fordrings-/gældsforhold mellem de koncernforbundne selskaber. Renterne 

heraf vil være fradragsberettigede for betaleren og skattepligtige for modtageren. 

En koncern kan ifølge Skatterådet også etablere mellemadministrationsselskaber, der skal styre de 

enkelte underkoncerners skatteafregninger i forhold til administrationsselskabet22. Skatterådet kan 

endvidere bekræfte en fordelingsprocedure for rentetillæg og skattegodtgørelse, idet proceduren er 

fast og gældende for alle selskaber i koncernen, og den ikke stiller et selskab ringere end, hvis det 

                                                           
22 Bekræftes i SKM2006.772.SR 
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var et enkelt selskab uden for sambeskatningskredsen. Skatterådet kan derimod ikke bekræfte en 

model, hvorefter underskud først kan fordeles indenfor en underkoncern, da selskabsskattelovens 

§ 31, stk. 2, foreskriver fuld fordeling mellem alle selskaber i koncernen. 

Administrationsselskabets generelle opgaver består altså af at samle alle trådene i koncernen 

overfor SKAT herunder indberetning af selvangivelse, betaling af skatter samt øvrige 

videreformidlinger til SKAT vedrørende koncernen. Hertil ses det også, at der i koncernen 

udarbejdes sambeskatningsaftaler vedrørende forrentninger, hvordan der foretages beregning 

samt øvrige elementer, der sikre administrationsselskabets styring i koncernen.  

 

10.3 Generelle principper – opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

10.3.1 indledning 

Man finder de generelle regler for opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i SEL § 31, stk. 2, 

som lyder: 

SEL § 31, 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. 

Underskud i et fast driftssted kan kun modregnes i andre selskabers indkomst, hvis reglerne i den fremmede 

stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, medfører, at underskud ikke kan 

medregnes ved beregningen af selskabets indkomstopgørelse i den fremmede stat, på Færøerne eller i 

Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, eller hvis der er valgt international sambeskatning efter § 31 A. 

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter, at der i hvert enkelt selskab er modregnet fremførselsberettigede 

underskud fra tidligere indkomstperioder. Er sambeskatningsindkomsten positiv, fordeles overskuddet 

forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber. Er sambeskatningsindkomsten for et indkomstår 

negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos 

det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår. Underskud i et selskab vedrørende 

perioder inden sambeskatningen kan kun modregnes i overskud i det pågældende selskab. Ved fremførsel af 

underskud modregnes de ældste underskud først. Underskud i et selskab vedrørende tidligere indkomstår kan 

kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de 

pågældende selskaber har været sambeskattet og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. 

Denne bestemmelse er altså den grundlæggende, når man skal opgøre 

sambeskatningsindkomsten. Der henvises i SEL § 31, stk. 1 til hvilke selskaber, foreninger og 

juridiske enheder, der er omfattet af den nationale sambeskatning. Når disse selskaber er 

koncernforbundet, er der krav til, at disse skal sambeskattes. En nærmere definition af 
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koncernforbindelse findes i SEL § 31 C, som også er blevet gennemgået nærmere i del 2 i 

nærværende opgave. 

 

10.3.2 Selve opgørelsen 

I følge paragraffens ordlyd skal sambeskatningsindkomsten opgøres efter skattelovgivningens 

almindelige bestemmelser med de tilhørende undtagelser, der gælder for sambeskattede 

selskaber. Dette betyder, at for de sambeskattede selskaber opgøres der én 

sambeskatningsindkomst, som består af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt af de 

selskaber, der er omfattet af sambeskatningen.  

Når man opgør sambeskatningsindkomsten, skal man altså fortsat postere indtægter og 

omkostninger i de selskaber de vedrører, dette gælder også indtægter og udgifter, der vedrører 

diverse mellemværner internt i koncernen. Der er dog i SEL § 31 ikke noget krav om, at alle 

selskaber i sambeskatningskredsen skal fortage periodisering efter samme principper. Det enkelte 

selskab vælger således selv, hvilke periodiseringsprincipper de vil anvende i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, men i og med at de sambeskattede selskaber alle skal have samme 

indkomstår jf. SEL § 31, stk. 5, vil periodiseringen til en vis grad indirekte afhænge af de øvrige 

selskaber i koncernen. 

Man kan i et selskab anvende underskud fra andre selskaber i koncernen. De grundlæggende 

regler vedrørende dette findes også i SEL § 31, stk. 2, 2.-8. pkt. Sådan underskudsanvendelse kan 

ifølge bestemmelsen anvendes ved følgende fremgangsmåde: 

1) Først modregnes det enkelte selskabs fremførselsberettigede underskud fra tidligere 

perioder. Dette underskud modregnes før man opgør sambeskatningsindkomsten, og det 

enkelte selskab kan både anvende særunderskud fra før sambeskatningen opstod, samt 

egne underskud, der er opstået, efter koncernforbindelsen er etableret 

2) Er den samlede sambeskatningsindkomst negativ, fordeles underskuddet i koncernen med 

den forholdsmæssige andel mellem de underskudsgivende selskaber. Underskuddet 

fremføres derefter i det enkelte selskab til modregning i fremtiden.  

3) Til sidst anvendes underskud fra tidligere år. Der kan dog kun anvendes underskud fra 

tidligere år i et selskab til et andet, hvis de pågældende selskaber har været 

koncernforbundne, da underskuddet opstod, og denne ikke i mellemtiden har været afbrudt. 
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Når underskuddet skal anvendes i de enkelte selskaber gælder der, at uanset hvad er det, det 

ældste underskud, der anvendes først, uanset om der er tale om særunderskud eller egne 

underskud. Hertil gælder også, at hvis den samlede sambeskatningsindkomst er positiv fordeles 

overskuddet mellem de overskudsgivende selskaber. Underskudsudnyttelse vil blive gennemgået 

mere dybdegående i afsnit 10.4. 

Som omtalt tidligere skal man ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten medregne den fulde 

skattepligtige indkomst for de enkelte selskaber i koncernen, også selvom selskabet ikke ejes 100 

% af koncernen. Det vil altså sige, at der ikke skal udarbejdes en ny indkomstopgørelse, hvis man i 

løbet af et indkomstår ændre ejerandelen i koncernforbundne selskaber, såfremt 

koncernforbindelsen bibeholdes. Det afgørende er, at selskaberne er koncernforbundet hele 

indkomståret ifølge SEL § 31 C. Disse regler, omkring fuld medregning af 

sambeskatningsindkomsten uanset den ejede andel, skal også ses i sammenhæng med reglerne 

om anvendelse af underskud indenfor koncernforbundne selskaber i SEL § 31, stk. 6. 

Der vil herunder blive gennemgået et eksempel på opgørelsen af en sambeskatningsindkomst. 

Eksempel 3.1 

Der er her tale om en koncern med følgende struktur: 

Holding A/S

D1 A/S D2 A/S D3 A/S

Kilde: egne tilvirkning

80 % 75 % 100 %

 

Alle selskaber i koncernen har kalenderår som regnskabsår, og ingen har særunderskud 

fra før sambeskatningen opstod. D3 A/S har fra tidligere år et uudnyttet underskud fra 

tidligere år på kr. 800. 



 

47 

 

Opgørelse af sambeskatningsindkomst

A B C D

Årets 
skattepligtige 
indkomst

Anvendelse 
særunderskud 
tidligere år

Anvendelse egne 
sambeskatnings-
underskud 
tidligere år

Skattepligtig 
indkomst før 
årets 
fordeling

Holding A/S M 2.000 0 0 2.000
D1 A/S D1 300 0 0 300
D2 A/S D2 -1.000 0 0 -1.000 
D3 A/S D3 800 0 -800 0

2.100 0 -800 1.300

E F G H

Årets 
fordeling

Skattepligtig 
indkomst efter 
årets fordeling

Anvendelse andre 
selskabers 
sambeskatnings-
underskud 
tidligere år

Indkomst til 
sambeskatning

-870 1.130 0 1.130
-130 170 0 170

1.000 0 0 0
0 0 0 0
0 1.300 0 1.300  

Som det kan ses i ovenstående skema, opgør hvert selskab hver sin skattepligtige 

indkomst, som skal indgå i sambeskatningen efter modregning af forskellige former for 

underskud. Det ses, at den samlede sambeskatningsindkomst efter modregning af 

underskud er på kr. 1.300. D3 A/S modregner sit eget uudnyttet underskud fra tidligere år, 

og får dermed en skattepligtig på kr. 0. Underskuddet fra D2 A/S bliver udnyttet 

forholdsmæssigt i henholdsvis Holding A/S og D1 A/S. Der opstår dermed et internt 

sambeskatningsbidrag, som er illustreret i følgende:  
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Opgørelse af sambeskatningsbidrag

Skattepligtig 
indkomst før 
årets 
fordeling

Skattevædi af 
skattepligtige 
indkomst

Fordeling af 
sambeskat-
ningsbidrag 
mellem M, D1 og 
D2

Rest til 
betaling til 
SKAT

Holding A/S M 2.000 500 -217 283
D1 A/S D1 300 75 -33 42
D2 A/S D2 -1.000 -250 250 0
D3 A/S D3 0 0 0 0

1.300 325 0 325  

Den samlede skat, der skal afregnes i koncernen, er altså kr. 575, som består af 

skatteværdien af den skattepligtige indkomst for Holding A/S og D1 A/S. Heraf afregnes 

kr. 250 internt i koncernen til D2 A/S, da hhv. Holding A/S og D1 A/S skal betale D2 A/S 

for skatteværdien af de underskud de udnytter. Der er herefter kr. 325, der skal afregnes 

til SKAT via Holding A/S, som er administrationsselskabet. Heraf skal kr. 283 betales af 

Holding A/S selv, og de øvrige kr. 42 skal betales af D1 A/S. 

 

10.4 Underskud 

10.4.1 Indledning 

Et underskud, der er opstået i et selskab indenfor en koncern, skal fordeles mellem de deltagende 

selskaber i koncernen. Der kan dog ved indtrædelse i en koncern opstå et særunderskud, som kun 

må anvendes af det indtrædende selskab. Såfremt det er en hel koncern, der indtræder i en anden 

koncern, hvor der ved indtrædelse er et bestående underskud, opstår der en såkaldt 

subsambeskatning, hvori den tidligere koncern kan udnytte egne underskud.  

Der er ved udnyttelse af disse underskud en bestemt rækkefølge, man skal følge, hvoraf det 

ældste altid skal anvendes først.  

Alle disse ovenstående regler vil gennem beskrivelser samt praktiske eksempler blive gennemgået 

i dette afsnit. 
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10.4.2 Underskudsfordeling 

I en koncern opgør hvert enkelt selskab sin skattepligtige indkomst, hvori der er modregnet 

fremførselsberettigede underskud fra tidligere indkomstperioder jf. § 31, stk. 2, 3. pkt. Dette gælder 

både, hvis underskuddet er opstået indenfor sambeskatningsperioden, men også hvis det er 

opstået udenfor. Ved denne fremgangsmåde sørges det for, at et selskab skal betale et andet 

selskab i koncernen for at udnytte dets underskud. 

Såfremt den samlede sambeskatningsindkomsten er negativ fordeles underskuddet 

forholdsmæssige mellem de underskudsgivende selskaber, sådan at de enkelte selskaber kan 

modregne det i fremtiden. Således fremføres underskuddet i det selskab, hvor underskuddet er 

opstået. Udnytter et selskab et andet selskabs underskud, skal det selskab, der udnytter 

underskuddet, betale skatteværdien af det udnyttede underskud til det andet selskab. 

 

10.4.3 Særunderskud 

Når et underskud opstår i et selskab, før selskabet er trådt ind i sambeskatningskredsen kaldes det 

for et særunderskud, og kan i fremtiden kun modregnes i det pågældende selskabs overskud. Hvis 

et selskabs underskud er opstået inden, der blev etableret koncernforbindelse, bliver dette 

underskud anset for at være et særunderskud både, hvis underskuddet er opstået alene i det 

enkelte selskab, eller hvis det er opstået i selskabet, mens det indgik i en anden 

sambeskatningskreds. Der er derfor vigtigt, at selskaberne holder styr på, hvornår underskuddene 

er opstået. 

Såfremt et underskudsgivende selskab indtræder i en overskudsgivende koncern midt i et 

indkomstår, kan den del af underskud i det tilkomne selskab, der er opstået efter 

koncernetableringen, modregnes i koncernens overskud for hele indkomståret, da det ellers ville 

give for store administrative konsekvenser. Der gælder altså det, at hvis et selskab, A, med 

kalenderår som regnskabsår erhverver et andet selskab, B, pr. 1/7. Det underskud, der eventuelt 

måtte være i B i perioden 1/7 - 31/12, kan modregnes i A’s indkomst for hele indkomståret, som 

kører fra 1/1 til 31/12. Dette gælder også i de situationer, hvor det omvendte er tilfældet. 

Hvis et selskab med et uudnyttet underskud træder ud af sambeskatningskredsen, tager det så at 

sige sit underskud med sig. Det vil sige, at underskuddet ikke længere kan modregnes i de 

overskud, der måtte være i de hidtil sambeskattede selskaber. Hvis så koncernforbindelse 

genetableres på et senere tidspunkt, og underskuddet stadig består, kan koncernen ikke udnytte 
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underskuddet, og har på den måde altså forspildt sin chance for at kunne udnytte underskuddet. 

Underskuddet vil i disse situationer blive betragtet som særunderskud, og kan kun anvendes af 

selskabet selv. 

 

10.4.4 Subsambeskatning 

De i SEL § 31, stk. 2, 8. pkt. oplistede regler gælder ikke kun underskud i en sambeskatningskreds 

som helhed, men de gælder også mellem selskaber, som har været sambeskattet før de indtrådte i 

den nye sambeskatning. Dette sker f.eks., hvis en koncern overgår til at blive en del af en anden 

koncern, og kaldes en subsambeskatning.  

En subsambeskatning kan f.eks. opstå ved, at en eksisterende sambeskatningskreds bestående af 

M1 og D udvides med et nyt overordnet moderselskab, M2. I sådanne tilfælde etableres en ny 

sambeskatningskreds mellem M2, M1 og D, mens der opstår en subsambeskatning mellem M1 og 

D. Anerkendelsen af subsambeskatningen mellem M1 og D giver bedre muligheder for at anvende 

underskud, idet eventuelle underskud i M1 opstået før udvidelsen af sambeskatningskredsen med 

M2, fortsat kan anvendes i overskud i D efter udvidelsen af sambeskatningskredsen. Dette gælder 

dog kun så længe, underskuddet er opstået i perioden, hvor M1 og D har været sambeskattet, og 

sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt, jf. SEL § 31, stk. 2, 8. pkt.23. En 

subsambeskatning kan illustreres som følger: 

M2

M1

D

Kilde: Egen tilvirkning  

                                                           
23 Ligningsvejledningen afsnit S.D.4.1.2.3 
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Ved fremførsel af underskud modregnes de ældste underskud først, jf. SEL § 31, stk. 2, 7. pkt. 

Dette medfører blandt andet, at underskuddene i en ældre subsambeskatning prioriteres forud for 

modregningen af underskud i den nye overordnede sambeskatning. 

 

10.4.5 Udnyttelsesrækkefølge 

Man skal jf. SEL § 31, stk. 2., 7. pkt. anvende de ældste underskud først. Dette betyder, at 

underskud fra en tidligere særbeskatning eller subsambeskatning går forud for modregning af 

underskud i den nye sambeskatning. Hvis et selskab efter modregning af egne underskud og en 

forholdsmæssig andel af årets underskud i andre selskaber i koncernen stadig har et overskud, 

kan andre selskaber i koncernen fremføre uudnyttet underskud fra tidligere år i dette overskudt. 

Der er dog den betingelse, at det udnyttede underskuddet skal være opstået, efter 

koncernforbindelse er etableret, og at denne ikke har været afbrudt i mellemtiden. 

Rækkefølgen for at udnytte underskud i en koncern kan således modregnes som følger: 

1) Egne særunderskud. 

2) Egne underskud opstået efter der er etableret koncernforbindelse. 

3) Årets underskud fra andre koncernselskaber opstået efter der er etableret 

koncernforbindelse. 

4) Andre koncernselskabers underskud fra tidligere år opstået efter der er etableret 

koncernforbindelse. 

Man skal jf. SEL § 31, stk. 2 fordele underskuddet i en koncern fuldt ud mellem alle 

koncernselskaber. Det er derfor ikke muligt at opdele koncernen i underkoncerner, hvori et 

underskudsgivende selskab fordeler sit eget underskud og først derefter lader eventuelt underskud 

udnytte af de andre selskaber i koncernen.  

 

10.4.6 Anvendelse af underskud 

Som eksempel på underskudsanvendelse er anvendt et eksempel fra ligningsvejledningen afsnit 

S.D.4.1.2.3, da dette illustrer de forskellige problemstillinger meget godt – dog er årstallene lavet 

om. 
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Eksempel 3.2 

Moderselskabet A ejer datterselskabet C, der igen ejer datterselskabet D. Den 1. juli 2010 

erhverver A endvidere datterselskabet B. Alle selskaber er danske, og alle datterselskaber 

er ejet 100 pct. C og D er sambeskattede for indkomståret 2009.  

De fremførte underskud fra 2009, og indkomsten i 2010 udgør følgende:  

 Selskab  Fremførte underskud 
2009

 Indkomst 2010

 A  - 100  200

(01.01. - 30.06.) - 300

(01.07. - 31.12.)   200

 C  - 100 -50

 D  - 50 150

 B  0

 

Det giver følgende anvendelse af underskuddene:  

Selskab A B C D

Indkomst til 
sambeskatning 2010

200 200 -50 150

Egne underskud 
fremføres

-100 -200 0  -50

Indkomst herefter 100 0 -50 100

Underskud i 2010 
fordeles 

-25 0 50 -25

Indkomst herefter 75 0 0 75

Underskud fra tidligere 
indkomstår modregnes

0 0 0 -75

Indkomst herefter 75 0 0 0

Underskud til 
fremførsel ultimo 2010

0 -100 -25 0

 

Ved opgørelsen af indkomsten for indkomståret 2010 fremføres først selskabernes egne 

underskud fra tidligere indkomstperioder. Det bemærkes, at B's indkomst i den første del 

af 2010 inden, der etableres koncernforbindelsen, fremføres til modregning i den positive 

indkomst, der er opnået i 2010, efter koncernforbindelsen er etableret.  
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Herefter fordeles underskuddene inden for indkomståret, det vil sige, at underskuddet i C i 

2010 fordeles forholdsmæssigt mellem A og D, som har overskud efter fremførsel af egne 

underskud.  

Til sidst fremføres underskud vedrørende tidligere indkomstår til modregning. C har været 

sambeskattet med D i 2009, og kan derfor fremføre underskuddet fra 2009 til modregning 

i D's overskud i 2010. Derimod kan underskuddet ikke modregnes i A's overskud i 2010, 

da A og C ikke var sambeskattet i 2009.  

Den resterende del af B's underskud i 2010 fra perioden inden etableringen af 

koncernforbindelsen kan hverken modregnes hos A eller C, da underskuddet vedrører en 

periode, hvor B ikke har været sambeskattet med de pågældende selskaber. B's 

underskud skal derfor fremføres til modregning i senere års eventuelle overskud i B.  

 

10.5 Særlige problemstillinger – delindkomstopgørelse 

10.5.1 Indledning 

Den skattepligtige indkomst i de enkelte selskaber skal udgøre den samme periode som 

administrationsselskabets jf. SEL § 31, stk. 5. Såfremt et selskab træder ind eller ud af en koncern 

og dermed af en sambeskatningskreds midt i et indkomstår, skal den del, hvor 

koncernforbindelsen har eksisteret medtages i sambeskatningsindkomsten. Der er dermed ikke 

noget krav om, at der skal være koncernforbindelse mellem alle selskaberne i 

sambeskatningskredsen hele indkomståret. Dette medfører, at man skal udarbejde en 

periodeindkomstopgørelse for det indtrædende eller udtrædende selskab i koncernen – også 

kaldet en delindkomstopgørelse. Det er denne delindkomstopgørelse, der danner grundlag for den 

del af den skattepligtige indkomst i det selskab, der træder ind eller ud af sambeskatningen, der 

skal medtages i den samlede sambeskatningsindkomsten. 

For at kunne udarbejde disse delindkomstopgørelser skal man vide, hvilke indkomstår det ind- eller 

udtrædende selskab har i forhold til administrationsselskabet, da dette har indflydelse på, om man 

skal forlænge eller forkorte det ind- eller udtrædende selskabs indkomstår. 

Der vil i dette afsnit derfor blive gennemgået de forskellige former for indkomstår, og hvilken 

påvirkning disse kan have på delindkomstopgørelserne. Herefter vil de generelle regler i 

forbindelse med udarbejdelse af delindkomstopgørelser blive gennemgået. Disse områder anses 
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for at være væsentligt, ikke mindst når man gerne vil prøve at optimere koncernens 

sambeskatningsindkomst. Man kan nemlig med en smule planlægning blandt andet i forbindelse 

med ind- og udtrædelse af sambeskatningskredsen gøre det rent periodemæssigt på en sådan 

måde, at det bliver mest gunstigt for hele koncernen. 

 

10.5.2 Indkomstår 

Der kan i forbindelse med indkomstår opstå tre forskellige former heraf: 

- Kalenderårsregnskab 

- Bagudforskudt regnskab 

- Fremadforskudt regnskab 

Kalenderårsregnskabet er rimelig selvforklarende – indkomståret følger kalenderåret, og kører 

altså fra 1. januar til 31. december.  

Det bagudforskudte indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i året før indkomståret. Det 

afgørende her er hvornår perioden slutter – det er altså det år perioden slutter, der er det 

afgørende for, hvilke indkomstår der er tale om.  

Et fremadforskudt regnskab kan senest begynde 1. april i indkomståret. Det er i dette tilfælde det 

år, hvori perioden begynder, der er afgørende for, hvilke indkomstår selskabet er i. Dette kan 

illustreres ved følgende: 
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Alle selskaber i koncernen skal i henhold til SEL § 31, stk. 5 opgøre den skattepligtige indkomst for 

den samme periode som administrationsselskabet uanset, hvilke regnskabsår de forskellige 

selskaber måtte have. Der er altså ikke noget krav om, at de sambeskattede selskaber i koncernen 

skal have samme regnskabsår ved indtrædelse i sambeskatningskredsen. Det vil sige, at hvis der 

træder et nyt datterselskab ind i sambeskatningskredsen, og der dermed etableres 

koncernforbindelse, som har et indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets indkomstår, 

skal det indtrædende selskab omlægge sit indkomstår på en sådan måde, at det udløber samtidig 

med administrationsselskabets indkomstår jf. SEL § 10, stk. 5. Den omlæggelse af indkomståret, 

der måtte være nødvendig, vil hos skattemyndighederne finde sted automatisk, og der er derfor 

ingen krav om tilladelse eller anmeldelse for at kunne gøre dette. Det eneste krav er dog, at 

omlæggelse sker således, at alle indkomstperioder kommer til beskatning, og at ingen 

indkomstperioder springes over eller bliver beskattet dobbelt. Det er dermed muligt at planlægge, 

hvornår et datterselskab skal træde ind eller ud af en sambeskatningskreds for at få den største 

skattemæssige fordel i koncernen som helhed, og dermed optimere den samlede 

sambeskatningsindkomst. 
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Et eksempel på ovenstående kan illustreres som følgende: 

Eksempel 3.3: 

En koncern med regnskabsår 1/10-2009 – 30/9-2010 sælger pr. 1/1-2010 et datterselskab 

til en anden koncern. Den anden koncern har regnskabsår 1/1-2010 – 31/12-2010. 

Datterselskabets indkomstår forlænges altså i henhold til SEL § 10, stk. 5 med tre 

måneder, sådan at det kommer til at løbe fra 1/10-2009 til 31/12-2010. 

Sælger kan jf. SEL § 31, stk. 3 afskrive over 3 måneder ud af 12 måneder, og køber, der 

indtræder i det nye nedskrevet afskrivningsgrundlag, kan afskrive over 12 måneder. 

Regneeksemplet er opstillet nedenfor med en primoværdi på driftsmidler på kr. 100. 
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Indkomstårets samlede afskrivninger bliver altså kr. 29,69 (kr. 6,25 + kr. 23,44), hvoraf 

den sælgende koncern kan afskrive kr. 6,25, og den købende koncern kan afskrive kr. 

23,44. 

 

Overstående eksempel kan illustreres i et hav af andre kombinationer end det overstående, f.eks. 

hvor koncernforbindelsen først sker efter udløb af datterselskabets indkomstår, hvor 

moderselskabet har forskudt regnskabsår og datterselskabets indkomstår følger kalenderåret osv. 

Nedenstående figur kan anvendes ved etablering af koncernforbindelse i forbindelse med køb af et 

datterselskab: 
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10.5.3 Generelle regler – delindkomstopgørelse 

De generelle regler omkring udarbejdelse af en delindkomstopgørelse findes i SEL § 31, stk. 3, 1.-

4. pkt.24 som lyder: 

SEL § 31, stk. 3. Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes indkomsten 

i den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. § 31 C, ved opgørelsen af 

sambeskatningsindkomsten. Skattemæssige afskrivninger, herunder straksfradrag efter afskrivningslovens 

§ 18, kan maksimalt foretages i forhold til, hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår. På det 

tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører, jf. § 31 C, foretages en indkomstopgørelse efter 

skattelovgivningens almindelige regler for den periode af det pågældende selskabs indkomstår, der er 

forløbet, som om perioden udgør et helt indkomstår. De skattemæssige værdier og valg af 

periodiseringsprincipper m.v., der er lagt til grund ved indkomstopgørelsen på dette tidspunkt, anvendes ved 

indkomstopgørelsen for den resterende del af indkomståret.  

Når man køber eller sælger et datterselskab i en koncern, sker der altså det, at der ikke 

nødvendigvis har været koncernforbindelse i hele indkomståret. I disse tilfælde skal man jf. SEL § 

31, stk. 3 opgøre den del af indkomsten, hvor der har været koncernforbindelse, og denne del skal 

medtages i sambeskatningsindkomsten. Der skal udarbejdes en delindkomstopgørelse på det 

tidspunkt, hvor koncernforbindelsen påbegyndes eller ophører, det er således kun den indkomst, 

der er optjent af det pågældende selskab i den del af indkomståret, der har været 

koncernforbindelse, der medregnes i den samlede sambeskatningsindkomst for koncernen. 

Delindkomstopgørelse skal kun udarbejdes for det selskab, der træder ind eller ud af koncernen. 

Alle øvrige selskaber i den pågældende koncern skal udarbejde deres indkomstopgørelses, som 

de hidtil har gjort. 

Der skal i de følgende situationer udarbejdes en delindkomstopgørelse: 

- Når et selskab træder ind i en sambeskatningskreds (delindkomstopgørelsen 

udarbejdes for det indtrædende selskab). 

- Når et selskab træder ud af en sambeskatningskreds (delindkomstopgørelsen 

udarbejdes for det udtrædende selskab). 

- Når et selskab træder ind i en sambeskatningskreds og ud af en anden 

sambeskatningskreds (delindkomstopgørelsen udarbejdes for det selskab, der træder 

ind af den ene og ud af den anden sambeskatningskreds). 

                                                           
24 Den fulde formulering af SEL § 31, stk. 3 kan findes i bilag 3 
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Delindkomstopgørelsen skal jf. SEL § 31, stk. 3, 3. pkt. foretages efter skattelovgivningens 

almindelige regler for den periode af det pågældende selskabs indkomstår, der er forløbet, som om 

perioden udgør et indkomstår. For at illustrere dette er der herunder opstillet eksempler på de ting, 

der skal foretages for at opgøre periodens skattemæssige resultat: 

- Periodisering af omsætning 

- Periodisering af omkostninger 

- Periodisering af renter 

- Opdatering af til- og afgangen af driftsmidler og øvrige anlægsaktiver 

- Opgørelse af avancer og tab på værdipapirer 

- Opgørelse af igangværende arbejder 

- Opgørelse af hensættelser til tab på debitorer 

- Kursreguleringer på gæld 

Overstående opgaveeksempler illustrer meget godt, at der ikke er den store forskel imellem de 

arbejdsopgaver, der er i at udarbejde selskabets delindkomstopgørelse og selskabets 

indkomstopgørelse ved afslutning af indkomståret. Der lægges altså en ikke ubetydelig 

administrativ arbejdsbyrde på selskabet, da delindkomstopgørelsen i store træk kræver det samme 

arbejde, som der kræves ved årsregnskabsafslutning. 

Man ville kunne afhjælpe denne administrative byrde, hvis det var tilladt at foretage en 

forholdsmæssig fordeling af selskabets skattepligtige indkomst over indkomståret fordelt i forhold til 

delperiodens længde af indkomståret. Dette ville imidlertid ikke give et retvisende billede af 

delperiodens skattepligtige indkomst. Man ville i sådanne tilfælde ikke kunne tage højde for f.eks. 

sæsonudsving, udsalgsperioder, nye produkter på markedet mv. Hertil vil avancer på eksempelvis 

værdipapirer og ejendomme ikke være periodiseret korrekt. Der er altså almindeligvis ingen vej 

uden om at skulle udarbejde disse delindkomstopgørelser, uanset de administrative byder og 

øvrige ulemper, der måtte være forbundet hermed. Man skal altså udarbejde en korrekt 

periodiseret indkomstopgørelse af indtægter og udgifter for de perioder, hvor der henholdsvis 

sambeskattes og ikke sambeskattes. 

Det er dog muligt i visse koncernstrukturer at planlægge sig ud af, at skulle udarbejde disse 

delindkomstopgørelser for netop at udgå alle de administrative arbejdsbyrder, der er forbundet 

hermed. Dette bekræftes også i SKM2008.923.SR. Det skal dog tilføjes, at dette som oftest kun 

kan gøres i forbindelse med nyoprettede selskaber og/eller omstrukturering. 
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Ved at opgøre delindkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler og principper for 

den periode af det pågældende selskabs indkomstår, der er forløbet, som om perioden udgør et 

helt indkomstår, sikre at en indtægt eller omkostning ikke indtægtsføres henholdsvis udgiftsføres to 

gange i det samme indkomstår, hvor koncernforbindelsen indtræder eller ophører. 

I henhold til SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. kan der højst foretages skattemæssige afskrivninger beregnet 

ud fra forholdet mellem længden på indkomstperioden og et kalenderår – altså 12 måneder. Dette 

gælder også, hvis indkomstperioden for det pågældende selskab løber over mere eller mindre end 

12 måneder. Man kan altså udregne afskrivningerne ud fra følgende: 

X/12 * (afskrivningssatsen * afskrivningsgrundlaget) 

X er et udtryk for, hvor mange måneder af et almindeligt regnskabsår delperioden udgør. Ved 

afskrivninger skal forstås almindelige skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, bygninger, 

indretning af lejede lokaler, immaterielle anlægsaktiver mv. Vedrørende afskrivningssatsen er det 

den sælgende koncern, der bestemmer denne for den periode, hvor det solgte selskab har været 

en del af den sælgende koncern, og omvendt er det den købende koncern, der bestemmer 

afskrivningssatsen for perioden, hvor selskabet har været en del af den købende koncern. 

Der vil herunder blive gennemgået et eksempel, hvori der vil blive illustreret, hvorledes en 

delindkomstopgørelse kan udarbejdes. 

Eksempel 3.4 

Selskabet A ApS indgår i en koncern med selskabet C ApS, hvor A ApS er 

administrationsselskab for C ApS. Begge selskaber har perioden 1/1-2010 til 31/12-2010 

som indkomstår –de følger altså kalenderåret. 

Den 1/4-2010 sælger ovenstående koncern C ApS til en anden koncern, hvor selskabet B 

ApS er administrationsselskab. B ApS har perioden 1/7-2009 til 30/06-2010 som 

indkomstår –denne koncern har altså bagudforskudt indkomstår. 

Koncern 1 Koncern 2

Kilde: Egen tilvirkning

100%

C ApS

A ApS B ApS

C ApS

100%
Salg
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C ApS skal altså i forbindelse med salget fra koncern 1 til koncern 2 omlægge 

indkomståret fra at løbe fra 1/1-2010 til 31/12-2010 til, at det skal løbe fra 1/7-2010 til 

30/6-2011, sådan at C ApS’ indkomstperiode udløber på samme tidspunkt som B ApS’ 

indkomstperiode. Dette medfører, at C ApS’ indkomstperiode forkortes 6 måneder.  

 

Delperiode 1 løber således fra 1/1-2010 til 30/3-2010, hvor C ApS er sambeskattet med A 

ApS, og delperiode 2 løber fra 1/4-2010 til 30/6-2010, hvor C ApS er sambeskattet med B 

ApS. Indkomståret 2010 vil for C ApS vedkommende blive forkortet i forbindelse med 

overdragelsen, og vil løbe fra 1/1-2010 til 30/6-2010. 

Koncern 1 kan således kun medtage de afskrivninger, C ApS har foretaget for at komme 

frem til den skattepligtige indkomst i delperiode 1, og koncern 2 kan kun medtage 

afskrivninger for C ApS for delperiode 2. 

Man ser også, at både selskab A ApS og selskab B ApS har påbegyndt indkomståret 

2010, hvorved man sikre, at intet indkomstår springer over eller tages med to gange for C 

ApS’ vedkommende. 

Når man udarbejder disse delindkomstopgørelser har afskrivningerne altså en del at skulle have 

sagt, især hvis man står overfor, at skulle lave større investeringer i f.eks. driftsmidler. Der vil 

herunder blive gennemgået nogle eksempler på, hvorledes disse afskrivninger kan påvirke 
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delindkomstopgørelse både, når afskrivningsgrundlager forbliver det samme i 

delindkomstopgørelserne, men også hvis der sker tilgange i forbindelse med køb og salg. 

Eksempel 3.525 

I dette eksempel vil selskabet C ApS blive overdraget fra A ApS (koncern 1) til B ApS 

(koncern 2). Både A ApS og B ApS har kalenderåret som indkomstår, og overdragelsen 

sker 1/7-2010. 

I delperiode 1, som løber fra 1/1-2010 til 30/6-2010, har C ApS et skattemæssigt resultat 

før afskrivninger på kr. 500.000. 

I delperiode 2, som løber fra 1/7-2010 til 31/12-2010, har C ApS et skattemæssigt resultat 

før afskrivninger på kr. 425.000. 

Det vil i eksemplet forudsættes, at C ApS ville have haft samme skattemæssige resultat 

før afskrivninger uanset, om der havde været ændringer i koncernforbindelsen eller ej. 

C ApS havde pr. 1/1-2010 et afskrivningsgrundlag på kr. 2.000.000 på driftsmidler. Der er 

i tidligere perioder afskrevet fuldt ud på disse driftsmidler svarende til 25 % om året, 

hvilket svarer til kr. 500.000 efter saldometoden. 

Der er også i selskabet indregnet indretning af lejede lokaler, hvoraf 

afskrivningsgrundlaget udgør kr. 1.500.000. Der afskrives her 20 % om året efter den 

linenære metode, hvilket svarer til, at der bliver afskrevet over en periode på 5 år og et 

afskrivningsbeløb på kr. 300.000 om året. 

Delperiode 1
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 500.000
Afskrivninger driftsmidler -250.000
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -150.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 100.000
Delperiode 2
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 425.000
Afskrivninger driftsmidler -218.750
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -150.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 56.250

                                                           
25 De fulde beregninger til dette eksempel findes i bilag 4 
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Hele indkomsåret uden overdragelse
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 925.000
Afskrivninger driftsmidler -500.000
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -300.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 125.000

Driftsmidler Indretning af lejede lokaler
Samlede afskrivninger ved overdragelse 468.750 Samlede afskrivninger ved overdragelse 300.000
Samlede afskrivninger uden overdragelse 500.000 Samlede afskrivninger uden overdragelse 300.000
Difference 31.250 Difference 0  

Det ses ud fra eksemplet, at der er forskel på afskrivningerne når saldometoden anvendes, hvis 

der er ændringer i koncernstrukturen, set i forhold til, hvis der ikke var sket ændringer i 

koncernstrukturen. Men anvendes den lineære metode derimod er der ingen forskel på 

afskrivningerne, hvis der er ændringer i koncernforholdene, i forhold til hvis der ikke havde været 

ændringer i koncernforholdene. 

Eksempel 3.626 

Dette eksempel anvender de samme selskaber mv. som det foregående eksempel, 

forskellen er dog den, at der i periode 1 sker en tilgang på både driftsmidler samt på 

indretning af lejede lokaler på hhv. kr. 200.000 og kr. 100.000. 

 

Delperiode 1
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 500.000
Afskrivninger driftsmidler -275.000
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -160.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 65.000  
Delperiode 2
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 425.000
Afskrivninger driftsmidler -240.625
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -160.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 24.375

                                                           
26 De fulde beregninger til dette eksempel findes i bilag 5 
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Hele indkomsåret uden overdragelse
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 925.000
Afskrivninger driftsmidler -550.000
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -320.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 55.000

Driftsmidler Indretning af lejede lokaler
Samlede afskrivninger ved overdragelse 515.625 Samlede afskrivninger ved overdragelse 320.000
Samlede afskrivninger uden overdragelse 550.000 Samlede afskrivninger uden overdragelse 320.000
Difference 34.375 Difference 0  

Man kan i dette eksempel drage stort set den samme konklusion som i forrige eksempel, hvor det 

ses, at der er forskel på afskrivningerne når saldometoden anvendes, hvis der er ændringer i 

koncernstrukturen, set i forhold til, hvis der ikke var sket ændringer i koncernstrukturen. Men 

anvendes den lineære metode derimod er der ingen forskel på afskrivningerne, hvis der er 

ændringer i koncernforholdene, i forhold til hvis der ikke havde været ændringer i 

koncernforholdene. 

Eksempel 3.727 

Dette eksempel anvender de samme selskaber mv. som det foregående eksempel, 

forskellen er dog den, at tilgangen på driftsmidler og indretning af lejede lokaler sker i 

periode 2 og ikke i periode 1. 

Delperiode 1
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 500.000
Afskrivninger driftsmidler -250.000
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -150.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 100.000
Delperiode 2
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 425.000
Afskrivninger driftsmidler -243.750
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -160.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 21.250

                                                           
27 De fulde beregninger til dette eksempel findes i bilag 6 
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Hele indkomsåret uden overdragelse
Skattemæssigt reslutat før afskrivninger 925.000
Afskrivninger driftsmidler -550.000
Afskrivninger indretning af lejede lokaler -320.000
Skattemæssigt reslutat efter afskrivninger 55.000

Driftsmidler Indretning af lejede lokaler
Samlede afskrivninger ved overdragelse 493.750 Samlede afskrivninger ved overdragelse 310.000
Samlede afskrivninger uden overdragelse 550.000 Samlede afskrivninger uden overdragelse 320.000
Difference 56.250 Difference 10.000  

Det ses ud fra dette eksempel, at der stadig er begrænsninger i afskrivningerne efter 

saldometoden. Det ses også, at rent beløbsmæssig kan der afskrives mere, hvis tilgangen på 

driftsmidler sker efter koncernændringen, hvilket umiddelbart vil være en fordel for en koncern, hvis 

et selskab træder ind i denne. Dog kan det også ses, at den beløbsmæssige forskel på 

afskrivningerne bliver størst, når tilgangen sker efter, selskabet er overdraget til en ny koncern, set 

i forhold til, hvis der ikke var sket nogen koncernændring.  

Der ses også i dette eksempel forskel på de liniære afskrivninger. Dette sker som en konsekvens 

af, at tilgangen sker efter overdragelsen til den nye koncern. 

Man må dog antage, at det vil kunne ses i den udskudte skat, at der eventuelt ikke er afskrevet så 

meget på eksempelvis driftsmiddelsaldoen, og dette igen på den ene eller anden måde vil afspejle 

sig i en handelssituation. Det fremgår dog alligevel tydeligt ud fra overstående eksempler, at 

afskrivningerne har en stor indflydelse på den skattepligtige indkomst, når der udarbejdes 

delindkomstopgørelser. Det er ligeledes gennemgået, at den forskel der er ved at bruge 

saldometoden og den lineære metode ved afskrivningerne, også har en betydning ved opgørelse 

af delindkomstopgørelserne. Det kan derfor godt betale sig at planlægge, hvornår et evt. opkøb 

eller overdragelse skal ske, for at kunne optimere koncernens sambeskatningsindkomst, det skal 

dog hertil nævnes, at det der kan være en fordel for den ene koncern, kan være en ulempe for den 

anden. 

I det ovenstående afsnit er de generelle regler og bestemmelser for udarbejdelsen af en 

delindkomstopgørelse gennemgået, herunder hvornår de skal udarbejdes, hvordan periodiseringen 

skal foretages samt afskrivningernes påvirkning på det skattepligtige resultat, der skal indgå i 

sambeskatningsindkomsten. 
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10.6 Delkonklusion af sambeskatningsindkomst 

Sambeskatningsindkomsten skal opgøres som summen af alle de skattepligtige indkomster for alle 

de selskaber, der indgår i koncernen. Der opgøres således én samlet sambeskatningsindkomst i 

koncernen, som består af de enkeltes selskabers skattepligtige indkomst. Såfremt der foreligger en 

koncernforbindelse mellem to selskaber, er det den fulde skattepligtige indkomst, der indgår i 

sambeskatningsindkomsten, uanset ejerandel. 

Det enkelte selskab vælger selv, hvilket princip periodiseringen af indtægter og udgifter skal sker 

efter. Der er dog i denne forbindelse krav til at selve indkomståret i koncernen skal være det 

sammen som administrationsselskabet, hvorfor periodiseringen i det enkelte selskab i en vis grad 

afhænger af de øvrige selskaber. 

Man kan ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten modregne underskud internt i koncernen. 

Først modregnes selskabets egne særunderskud i den skattepligtige indkomst for det enkelte 

selskab. Særunderskud er defineret som underskud, der er opstået før det enkelte selskab er trådt 

ind i sambeskatningskredsen. Der kan også bestå særunderskud fra en såkaldt 

subsambeskatning, som for eksempel opstår, når en eksisterende sambeskatningskreds med et 

samlet underskud, træder ind i en ny sambeskatningskreds. Er den samlede 

sambeskatningsindkomst negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de 

underskudsgivende selskaber. Når egne særunderskud er anvendt, anvender det enkelte selskab 

sine egne underskud opstået efter, der etableret koncernforbindelse. Til sidst modregnes 

henholdsvis årets underskud fra andre selskaber opstået efter, der er etableret koncernforbindelse, 

og underskud fra andre selskaber fra tidligere år opstået efter, der er etableret koncernforbindelse. 

Det er altid det ældste underskud, der skal anvendes først. 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, er det administrationsselskabets opgave at indbetale 

den samlede indkomstskat for hele koncernen til SKAT. Ligeledes er det også 

administrationsselskabets job at varetage afregning af acontoskatter, opkrævning af skatter i 

koncernen, fordeling af underskud i koncernen, udarbejde redegørelser overfor SKAT over hele 

koncernen samt eventuelle ændringer heri mv. SKAT kan også med frigørende virkning udbetale 

overskydende skat for hele koncernen til administrationsselskabet, hvorefter det er 

administrationsselskabet, der skal fordele dette videre ud i koncernen. Kort sagt er 

administrationsselskabet rolle at være en slags talerør mellem koncernen og SKAT. Det er altså i 

administrationsselskabet, alle trådene i sambeskatning bliver samlet og viderebragt til SKAT. 
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Ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten skal man som nævnt opgøre indkomsten for samme 

indkomstår i alle koncernens selskaber. Dette gælder også, hvis et selskab f.eks. træder ind i en 

ny sambeskatningskreds i løbet af et år. Indgår et dansk selskab ikke i sambeskatningen i hele 

indkomståret, skal der i koncernen kun betales indkomstskat for den del af indkomståret, hvor 

selskabet indgår i sambeskatningen. Selskabet betaler selv skatten for den resterende del af 

indkomståret. Det vil i disse tilfælde være afgørende, hvilke indkomstår det pågældende selskab 

har i forhold til administrationsselskabet og resten af koncernen. Der findes tre former for 

indkomstår: kalenderåret, forudforskudt og bagudforskudt indkomstår. Det kan, når et selskab 

indtræder i en koncern, være nødvendigt at forkorte, forlænge, afslutte eller bibeholde sit 

indkomstår, for at få det til at følge administrationsselskabet. Der skal således udarbejdes en 

delindkomstopgørelse for den del af indkomståret, det pågældende selskab har været en del af 

koncernen. 

Det afgørende ved udarbejdelse af disse delindkomstopgørelser er at sikre, at alle indkomstår 

kommer til beskatning, og at ingen indkomstår overspringes eller dubleres. Der skal udarbejdes en 

delindkomstopgørelse, i de tilfælde et selskab træder ind eller ud af en sambeskatningsindkomst, 

samt i det tilfælde et selskab træder ud af en sambeskatningsindkomst og over i en anden. 

Delindkomstopgørelse skal kun udarbejdes for det enkelte selskab og ikke for hele koncernen. 

Når man udarbejder disse delindkomstopgørelser, skal man tage højde for afskrivninger, som kan 

have stor indflydelse på den skattepligtige indkomst. Afskrivningerne skal beregnes på grundlag af, 

hvor stor en del indkomstperioden udgør af et fuldt kalenderår. Der er i forbindelse med 

afskrivninger to skattemæssige metoder: saldometoden og den lineære metode. Disse kan, som 

det også er set i de gennemgåede eksempler, påvirke delindkomstopgørelsen forskelligt. 

Det kan herunder blandt andet konkluderes af saldometoden samlet set givere lavere afskrivninger 

ved koncernændringer midt i indkomstperioden, end hvis der ikke var sket koncernændringer. 

Hvorimod den lineære metode ikke giver ændringer i størrelsen afskrivningerne ved ændring i 

koncernforholdene midt i indkomståret.  

I de situationer, hvor der er tilgang på afskrivningsgrundlaget, vil der ved ændring i 

koncernforholdene stadig være lavere afskrivninger med saldometoden end ved uændrede forhold 

i koncernforbindelsen. Dog vil forskellen på afskrivningerne være størst, såfremt tilgangen sker 

efter det pågældende selskab er overdraget til den nye koncern. Hvis tilgangen sker på 

afskrivningsgrundlaget for den lineære metode vil afskrivninger, hvis tilgangen sker før 

overdragelsen, fortsat være uændret, men hvis tilgangen sker efter overdragelsen vil 

afskrivningerne være lavere, end hvis koncernforbindelse havde været uændret. 
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Man kan altså i forbindelse med ind- og udtrædelse af en koncern prøve at gøre det på en sådan 

måde, at man optimere den samlede koncerns sambeskatningsindkomst ved at tage højde for de 

skattemæssige afskrivninger og eventuelle til- eller afgange på afskrivningsgrundlaget. 
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DEL 4 – Afslutning______________________________________ 

11 Afrunding 

11.1 Sammenholdelse af opgavens 2. og 3. del 

Der er igennem 2. del af nærværende opgave blevet set på den nye koncerndefinition samt 

dennes indflydelse på eksisterende sambeskatningskredse og eventuelle fremtidige 

sambeskatningskredse. Der blev tillige kigget på forskellen mellem den gamle koncernforbindelse 

og den nye.  

I 3. del af opgaven er selve sambeskatningsindkomsten blevet gennemgået, herunder hvordan 

denne bliver opgjort, hvordan man kan optimere sambeskatningsindkomsten ved f.eks. ind- og 

udtrædelse i en koncern eller underskudsudnyttelse mv. 

Der vil i dette afsnit blive kigget på, hvordan den nye koncerndefinition kan influere på 

optimeringen af sambeskatningsindkomsten ved et selskabs ind- eller udtrædelse i en koncern. 

Ved den nye koncerndefinition kræves der ikke længere, at man er selskabsdeltager. Hertil har 

man i den nye koncerndefinition tillagt den reelle bestemmende indflydelse en større vægtning end 

hidtil, når det skal bestemmes om der foreligger en koncerndefinition eller ej. Man er altså gået fra, 

at det ikke længere rent formelt er nok at have den bestemmende indflydelse over et selskab til, at 

det skal være en mere faktisk bestemmende indflydelse, der foreligger, førend der er 

koncernforbindelse. Heri ligger også, at man har givet ejeraftaler en større betydning, når man skal 

bestemme om der foreligger en koncernforbindelse. 

Der er dermed åbnet muligheder for at opnå koncernforbindelse mellem to eller flere selskaber 

igennem en aftale uden, at man faktisk ejer andele i selskabet. En ejeraftalen kan altså tildele den 

bestemmende indflydelse til et selskab, men også fratage et selskab den bestemmende indflydelse 

f.eks. via en vetoret som det blev set i eksempel 2.2.  

Man må derfor konkludere, at det er blevet lettere at aftale sig ud af, hvem der har den 

bestemmende indflydelse over et andet selskab. Det er dog vigtigt her at pointere, at der skal være 

tale om, at det er den reelle bestemmende indflydelse man opnår igennem ejeraftalen, og der ikke 

bare er tale om en form for proforma aftale for at opnå skattemæssige fordele, som det blev set var 

tilfældet i eksempel 2.1.  
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I del 3 blev det gennem de opstillede eksempler påset, hvor vigtigt det er at planlægge forløbet 

omkring et ind- eller udtrædende selskab i en koncern. Her tænkes der især på de skattemæssige 

afskrivninger samt på underskudsudnyttelse. Et eksempel herpå er, hvis der i et datterselskab 

forventes underskud i det år, hvor indtrædelse i en ny koncern skal ske, vil det være en fordel for 

koncernen at etablere koncernforbindelse med selskabet så tidligt på året som muligt, så 

koncernen får det størst mulige udnyttelse af underskuddet. 

Man kan således konkludere, at den nye koncerndefinition i en vis grad godt kan være med til at 

optimere sambeskatningsindkomsten. Man kan dog omvendt sige, at man med den gamle 

koncerndefinition også havde mulighed for at planlægge sig ud af, hvornår det strategisk var mest 

optimalt at overtage et andet selskab med henblik på at opnå koncernforbindelse. Men i og med at 

der dengang var krav om selskabsdeltagelse i stort set alle bestemmelserne omkring 

koncerndefinitionen, kunne det godt være noget mere administrativt tungt at oprette denne 

koncernforbindelse.  

Denne administrative byrde er med de nugældende regler fjerne eller i hvert fald minimeret en del. 

Hvorfor det altså også er gjort mere tilgængeligt for selskaberne selv at planlægge hele forløbet 

omkring ind- eller udtrædelse af en koncern, og derigennem optimere den samlede 

sambeskatningsindkomst for hele koncernen. 

 

11.2 Konklusion 

Der har siden 1960, hvor man vedtog de første regler omkring sambeskatning, været mange 

ændringer på området. De regler, der i dag danner grundstenen på området, blev indført med 

vedtagelse af lov nr. 426 af 6. juni 2005. En af bestemmelserne heri foreskriver, at der skal 

foreligge en koncernforbindelse mellem to eller flere selskaber for, at denne sambeskatning skal 

finde sted. I SEL § 31 C finder man definitionen af hvornår en sådan koncerndefinition finder sted, 

og denne er med L 171 blevet ændret med virkning fra 1. marts 2010. Denne lovændring er en 

direkte følgelov af den nye selskabslov og medfører, at den regnskabsmæssige og den 

skattemæssige koncerndefinition nu er den samme. 

Sambeskatning skal ske mellem koncernforbundne selskaber. Selve koncernforbindelsen kræver 

at man identificerer et moderselskab og dettes datterselskab. Et datterselskab kan kun have ét 

direkte moderselskab over sig, og er underlagt dets bestemmende indflydelse. 
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Med L 171 blev koncerndefinitionen fra IAS 27 overført til SEL § 31 C. Og det er med indførsel af 

denne nye koncerndefinition blevet lagt stor vægt på, at der skal være bestemmende indflydelse 

over et selskab, før der opnås koncernforbindelse. Som det fremgår af betænkningerne til L 171 er 

definitionen på bestemmende indflydelse at have beføjelser til at styrer et selskabs økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger med henblik på at opnå fordel af dets aktiviteter. 

Der skelnes i loven mellem at have bestemmende indflydelse, hvis man ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne, og at have bestemmende indflydelse, hvis man ejer mindre end 

stemmerettighederne. 

Ejer man mere end halvdelen af stemmerettighederne fremgår reglerne for, hvornår der foreligger 

en koncernforbindelse af SEL § 31 C, stk. 3. Denne bestemmelse kan sammenlignes med § 31 C, 

stk. 2, nr. 1 i den gamle selskabsskattelov. Der ligger i sammenligningen af disse to bestemmelser 

to større forskelle. Den ene består i formuleringen af bestemmelsen. Hvor det førhen var nok at 

besidde flertallet af stemmerettighederne, skal der med de nuværende regler foreligge et egentligt 

ejerskab over disse. Hertil er der også den ændring, at såfremt det kan påvises, at ejerforholdet af 

stemmerettighederne ikke udgør den bestemmende indflydelse, er der alligevel ikke tale om en 

koncernforbindelse. Heri ligger man altså en afgørende betydning til ejeraftaler, da man kan aftale 

sig fra hvem, der har eller ikke har den faktiske bestemmende indflydelse ved f.eks. at indskrive 

vetorettigheder i ejeraftalen, som var tilfældet i eksempel 2.2. 

Ejes mindre en halvdelen af stemmerettighederne i et selskab fremgår det af SEL § 31 C, stk. 1-4, 

hvornår der foreligger en koncernforbindelse. Den største ændring i disse bestemmelser er nok, at 

det ikke længere er et krav, at man er selskabsdeltager. Det brydes dermed rent formelt med det 

tidligere krav om ejerskab for at opnå koncernforbindelse, og man lader i stedet den bestemmende 

indflydelse være det afgørende for, hvorvidt der foreligger en koncernforbindelse. 

Det er i disse bestemmelser den faktiske bestemmende indflydelse, der er afgørende for om 

koncernforbindelsen er til stede eller ej, hvor det med de tidligere regler i overvejende grad var de 

mere formelle forhold der vægtede.  I SEL § 31 C, stk. 1-3 dannes der grundlag for, at den 

bestemmende indflydelse opnås, når der foreligger et retskrav på at kunne styrer de økonomiske 

og driftsmæssige forhold i selskabet. Dette retskrav kan enten bestå i at råde over mere end 

halvdelen af stemmerettighederne, have beføjelse til at styrer de finansielle og driftsmæssige 

forhold, eller at have beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 

ledelsesorgan, der besidder den bestemmende indflydelse. I SEL § 31 C, stk. 4 forlanges der 

derimod ikke er retskrav, men her åbnes muligheden for, at et selskab, som har råderetten over 

det faktiske flertal af stemmerne på generelforsamlingen, besidder den bestemmende indflydelse. 
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Der bliver i forlængelse af den nye koncerndefinition også tillagt afgørende betydning til ejeraftaler, 

som i fremtiden vil få en større betydning indenfor området. Der er nemlig med indførsel af de nye 

regler lagt op til muligheden for at aftale sig til hvem, der har den bestemmende indflydelse over et 

andet selskab. Det vigtige er dog her, at der ikke er tale om en proforma aftale, som det blev set i 

eksempel 2.1, men at den bestemmende indflydelse også bliver udført i praksis. 

I forlængelse af ejeraftalens betydning er det også relevant at kigge på SL § 82, hvoraf det 

fremgår, at ejeraftaler ikke er bindende for kapitalejere. Det er dog SKATs generelle opfattelse af 

disse ejeraftaler skal respekteres, som det også blev vist i eksempel 2.3. Dog har der ikke været 

mange afgørelser på området endnu, hvorfor det stadig i nogle tilfælde kan være en løsning at 

overføre dele fra ejeraftalen til selskabets vedtægter, for at de får en faktisk skatteretlig betydning, 

det må dog bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om dette er nødvendigt. 

Der er igennem opgaven set tilfælde, hvor den nye koncerndefinition har haft afgørende betydning 

i koncernforholdene og medført ændringer heri. Man kan på baggrund heraf undre sig over, at der 

ikke er blevet indført en overgangsregel i forbindelse med indførsel af de nye regler, da det kan 

have alvorlige økonomiske konsekvenser både for et selskab alene, men også for en koncern som 

helhed, hvis et eller flere selskaber pludselig træder ind eller ud af sambeskatningskredsen. 

Overordnet set vil det dog blive vurderet som positive ændringer, der er foretaget i 

koncerndefinitionen. Den største styrke må siges at være, at det nu er de faktiske forhold, der i 

overvejende grad er afgørende. Hertil kan også nævnes, at der med den nye koncerndefinition er 

skabt en mere overskuelig og fornuftig sammenhæng mellem de enkelte bestemmelser i SEL § 31 

C, og der er hertil også taget højde for eventuelle konflikter mellem de enkelte koncernindikatorer.  

Når det er bestemt, at der foreligger en koncernforbindelse skal sambeskatningsindkomsten gøres 

op. Denne sambeskatningsindkomst skal opgøres som summen af den skattepligtige indkomst for 

hvert af de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen. Hvis et selskab kun ejes delvist af en 

koncern, er det alligevel den fulde skattepligtige indkomst fra selskabet, der indregnes i 

sambeskatningsindkomsten, uanset ejerandel, såfremt selskabet indgår i koncernen.  

Når sambeskatningsindkomsten er opgjort, skal skatten heraf afregnes til SKAT. Dette forgår via 

administrationsselskabet, som skal være det øverste moderselskab i koncernen. Hertil varetager 

administrationsselskabet også en række andre opgaver overfor SKAT. Administrationsselskabet 

skal bl.a. afgive redegørelse overfor SKAT omkring eventuelle ændringer i koncernstrukturen, 

fordeling af underskud i koncernen, afregning af restskat, indkræve de enkeltes selskabers aconto 

skatterater samt ordinære skatterater mv. SKAT kan også med frigørende virkning afregne 

overskydende skat for hele koncernen til administrationsselskabet, også er det efterfølgende 
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administrationsselskabets rolle at fordele dette videre ud i koncernen. Kort sagt er 

administrationsselskabets rolle at være en slags talerør overfor SKAT, samt at samle og holde styr 

på alle trådene i koncernen og viderebringe disse til SKAT. 

Der kan i en sambeskatningskreds opstå underskud i de enkelte selskaber. Der er internt i 

koncernen mulighed for at udnytte dette underskud i en herunder nærmere specificeret 

rækkefølge. Der findes hertil forskellige former for underskud. Der findes bl.a. særunderskud, som 

er underskud, der er opstået i et selskab før selskabet etablerede koncernforbindelse og trådte ind 

i sambeskatningskredsen. Dette særunderskud kan kun i fremtiden modregnes i det pågældende 

selskab. Der kan også bestå et særunderskud fra en såkaldt subsambeskatning som f.eks. opstår, 

når en eksisterende sambeskatningskreds med et samlet underskud, træder ind i en ny 

sambeskatningskreds.  

Rækkefølgen af denne underskudsudnyttelse er som følger: Der modregnes først egne 

særunderskud. Herefter anvendes egen underskud, der er opstået efter, der er etableret 

koncernforbindelse. Til sidst modregnes henholdsvis årets underskud fra andre selskaber opstået 

efter, der er etableret koncernforbindelse, og underskud fra andre selskaber fra tidligere år opstået 

efter, der er etableret koncernforbindelse. Det er altid det ældste underskud, der skal anvendes 

først. Er den samlede sambeskatningsindkomst i koncernen negativ, fordeles underskuddet 

forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber til modregning i fremtidige overskud.  

Hvis et underskudsgivende selskab træder ind i en sambeskatningskreds midt i et indkomstår, kan 

den del af underskuddet i selskabet, der er opstået efter koncernetableringen, udnyttes i 

koncernen. Der skal derfor udarbejdes en delindkomstopgørelse. Indgår selskabet ikke i 

sambeskatningen i hele indkomståret, skal der i koncernen kun betales indkomstskat for den del af 

indkomståret, hvor selskabet indgår i sambeskatningen. Selskabet betaler selv skatten for den 

resterende del af indkomståret. Det vil i disse tilfælde være afgørende, hvilke indkomstår det 

pågældende selskab har i forhold til administrationsselskabet og resten af koncernen. Der findes 

tre former for indkomstår: kalenderåret, forudforskudt og bagudforskudt indkomstår. Det kan, når et 

selskab indtræder i en koncern, være nødvendigt at forkorte, forlænge, afslutte eller bibeholde sit 

indkomstår, for at få det til at følge administrationsselskabet. Der skal således udarbejdes en 

delindkomstopgørelse for den del af indkomståret det pågældende selskab har været en del af 

koncernen. 

Det afgørende ved udarbejdelse af disse delindkomstopgørelser er at sikre, at alle indkomstår 

kommer til beskatning, og at ingen indkomstår overspringes eller dubleres. Der skal udarbejdes en 

delindkomstopgørelse, i de tilfælde et selskab træder ind eller ud af en sambeskatningsindkomst, 
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samt i det tilfælde et selskab træder ud af en sambeskatningsindkomst og over i en anden. 

Delindkomstopgørelse skal kun udarbejdes for det enkelte selskab og ikke for hele koncernen. 

Ved udarbejdelse af disse delindkomstopgørelse skal man også tage højde for afskrivninger, da 

disse kan have en stor indflydelse på den skattemæssige indkomst i de enkelte selskaber. 

Grundlaget for beregningen af afskrivningerne skal bestemmes ud fra, hvor stor en del delperioden 

udgør af et kalenderår.  

Der er i forbindelse med afskrivningerne også forskellige metoder der kan anvendes. Anvendes 

saldometoden kan det ud fra opgavens opstillede eksempler konstateres, at afskrivningerne 

begrænses ved ændringer i koncernforbindelsen set i forhold til, hvis der ikke skete ændringer i 

koncernforbindelsen, og det enkelte selskab får dermed samlet set hen over perioden lavere 

afskrivninger. Dette sker som følge af, at afskrivningerne i delperiode 1 får konsekvenser for 

afskrivningsgrundlaget til afskrivningerne i delperiode 2.  

Anvendes derimod den lineære afskrivningsmetode sker der kun ændringer i afskrivningerne, hvis 

der sker tilgang i delperiode 2. Herudover påvirker ændringer i koncernforholdene ikke 

afskrivningerne ved anvendelse af denne metode, da der afskrives med det samme beløb i hver 

enkelt periode, hvorimod man med saldometoden foretager afskrivningerne på baggrund af 

tidligere perioders ultimosaldo. 

Det er altså igennem opgaven påvist, hvor vigtigt det kan være for en koncern at planlægge 

forløbet omkring ind- og udtrædelse i en koncern for at optimere sambeskatningsindkomsten mest 

muligt herunder at tage højde for underskudsudnyttelse samt skattemæssige afskrivninger og 

eventuelle til- og afgange på afskrivningsgrundlaget. 

Man kan også ved anvendelse af den nye koncerndefinition optimere sambeskatningsindkomsten 

til en vis grad, da det er blevet nemmere at aftale sig til, hvornår der etableres en 

koncernforbindelse. Man kan dog argumentere for, at man med den gamle koncerndefinition også 

havde mulighed for at planlægge sig ud af, hvornår det strategisk var mest optimalt at overtage et 

andet selskab med henblik på at opnå koncernforbindelse. Men i og med at der dengang var krav 

om selskabsdeltagelse i stort set alle bestemmelserne omkring koncerndefinitionen, kunne det 

godt være noget mere administrativt tungt at oprette denne koncernforbindelse.  

Denne administrative byrde er med de nugældende regler fjerne eller i hvert fald minimeret en del. 

Hvorfor det altså også er gjort lettere for selskaberne selv at planlægge hele forløbet omkring ind- 
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eller udtrædelse af en koncern, og derigennem optimere den samlede sambeskatningsindkomst 

for hele koncernen. 

Det kan samlet set konkluderes, at der endnu er mange problematikker og tvivlsspørgsmål på 

sambeskatningsområdet, og at disse bestemt ikke er blevet færre ved indførsel af den nye 

koncerndefinition. Den nye koncerndefinition har dog samlet set været en positiv ændring, da den 

tillægger den reelle bestemmende indflydelse en klart større vægtning set i forholde til de gamle 

regler, der vægtede den formelle indflydelse mere. Det kan også konkluderes, at der i forbindelse 

med ind- og udtrædelse er forbundet store administrative byrder bl.a. omlægning af regnskabsår 

og udarbejdelse af delindkomstopgørelser. Der forventes derfor, at der stadig sker udvikling på 

området i fremtiden, hvilket vil være en udvikling, der vil blive spændende at følge.  
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Bilag 

Bilag 1 
Den fulde formulering af den nugældende SEL § 31 C: 

SEL § 31C. 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 den bestemmende indflydelse over selskabets 

økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. 

Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. 

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. 

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende 

indflydelse, hvis moderselskabet har 

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aft ale med andre investorer, 

2)  beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale, 

3)  beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ 

besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller  

4)  råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved 

besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 

Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på 

kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har 

bestemmende indflydelse. 

Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til 

kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. 

Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer 

mod selskabet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 5, af et koncernforbundet selskab. 

Stk. 8. Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, 

hvori konkursdekretet afsiges. Ved ophøret af sambeskatningen finder § 31 A, stk. 10, anvendelse. 
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Bilag 2 
Den fulde formulering af den tidligere gældende SEL § 31 C: 

SEL § 31 C. Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern. 

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det 

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

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

(datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

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

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

4) er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne 

i et andet selskab (datterselskab) eller 

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

driftsmæssige og finansielle ledelse. 

Stk. 3. Et selskab eller forening m.v., med hvilket et moderselskab har en af de i stk. 2 nævnte forbindelser, er et 

datterselskab. Et datterselskab kan kun have ét moderselskab. 

Stk. 4. Ved opgørelsen af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer 

medregnes rettigheder, der besiddes af moderselskabet og dets datterselskaber. 

Stk. 5. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til 

aktier eller anparter, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. 

Stk. 6. Et selskab kan holdes ude af sambeskatningen, hvis 

1) det er et datterselskab og betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser moderselskabets 

udøvelse af sine rettigheder over datterselskabets aktiver eller ledelse, 

2) det er et datterselskab og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rimelig frist eller uden 

uforholdsmæssigt store omkostninger eller 

3) det er et datterselskab, der ikke tidligere er indgået i sambeskatningen, og moderselskabet udelukkende 

besidder kapitalandelene i datterselskabet med henblik på efterfølgende at overdrage det. Hvis der er 

fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 5, af et 

koncernforbundet selskab, skal selskabet holdes ude af sambeskatningen. 

Stk. 7. Uanset stk. 1-6 skal moderselskaber, der ved aflæggelse af koncernregnskabet anvender de internationale 

regnskabsstandarder, som er nævnt i artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber i Rådets 

forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, og som efter denne standard er koncernens ultimative 

moderselskab, anvende koncerndefinitionen, der findes i de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i 

forordningen. Stk. 6, nr. 3, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 8. Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, 

hvori konkursdekretet afsiges. Ved ophøret af sambeskatningen finder § 31 A, stk. 10, anvendelse. 
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Bilag 3 
Den fulde formulering af SEL § 31, stk. 3: 

SEL § 31, stk. 3. Hvis der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, medregnes indkomsten i den del 

af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. § 31 C, ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. 

Skattemæssige afskrivninger, herunder straksfradrag efter afskrivningslovens § 18, kan maksimalt foretages i forhold til, 

hvor stor en del indkomstperioden udgør af et kalenderår. På det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller 

ophører, jf. § 31 C, foretages en indkomstopgørelse efter skattelovgivningens almindelige regler for den periode af det 

pågældende selskabs indkomstår, der er forløbet, som om perioden udgør et helt indkomstår. De skattemæssige 

værdier og valg af periodiseringsprincipper m.v., der er lagt til grund ved indkomstopgørelsen på dette tidspunkt, 

anvendes ved indkomstopgørelsen for den resterende del af indkomståret. 1.-4. pkt. gælder, uanset om det pågældende 

selskab i forbindelse med eller efter koncernforbindelsens ophør eller etablering deltager i en omstrukturering, der 

gennemføres med skattemæssig virkning tilbage til et tidspunkt før koncernforbindelsens ophør henholdsvis etablering. 

Etableres koncernforbindelse ved erhvervelse af et selskab, som ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed forud for 

etableringen af koncernforbindelsen, og har selskabets egenkapital fra stiftelsen henstået som et ubehæftet kontant 

indestående i et pengeinstitut, anses koncernforbindelsen for etableret ved indkomstårets begyndelse, og hele 

selskabets indkomst for det pågældende indkomstår medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. 6. pkt. 

finder tilsvarende anvendelse ved stiftelse af et nyt selskab, i det omfang selskabet ikke i forbindelse med stiftelsen 

tilføres aktiver eller passiver fra selskaber, som ikke er en del af koncernen. Hvis et selskab ved stiftelsen bliver ultimativt 

moderselskab, gælder 6. og 7. pkt. kun ved spaltninger som nævnt i 9. pkt. og ved aktieombytninger, hvor der ikke 

etableres eller ophører koncernforbindelse mellem andre selskaber. 1.-4. pkt. gælder ikke ved spaltning af et ultimativt 

moderselskab, som har ét direkte ejet datterselskab, og som i det pågældende indkomstår ikke har haft anden 

erhvervsmæssig aktivitet end at eje aktierne i datterselskabet, hvis de modtagende selskaber stiftes ved spaltningen eller 

er selskaber som nævnt i 6. pkt. og der ikke ved spaltningen etableres eller ophører koncernforbindelse mellem andre 

selskaber. 
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Bilag 4 
De fulde beregninger til eksempel 3.5 

Delperiode 1 Delperiode 1
Driftsmidler primo 2.000.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 0 Tilgang 0
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 2.000.000 Afskrivnigsgrundlag 1.500.000
Afskrivninger, 25 % * (6/12) -250.000 Årets afskrivninger, 20 % * (6/12) -150.000
Driftsmidler ultimo 1.750.000 Afskrivninger primo 0

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.350.000

Delperiode 2 Delperiode 2
Driftsmidler primo 1.750.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 0 Tilgang 0
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 1.750.000 Afskrivnigsgrundlag 1.500.000
Afskrivninger, 25 % * (6/12) -218.750 Årets afskrivninger, 20 % * (6/12) -150.000
Driftsmidler ultimo 1.531.250 Afskrivninger primo -150.000

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.200.000

Hele indkomsåret uden overdragelse Hele indkomsåret uden overdragelse
Driftsmidler primo 2.000.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 0 Tilgang 0
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 2.000.000 Afskrivnigsgrundlag 1.500.000
Afskrivninger, 25 % -500.000 Årets afskrivninger, 20 % -300.000
Driftsmidler ultimo 1.500.000 Afskrivninger primo 0

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.200.000

Sammenligning Sammenligning
Samlede afskrivninger ved overdragelse 468.750 Samlede afskrivninger ved overdragelse 300.000
Samlede afskrivninger uden overdragelse 500.000 Samlede afskrivninger uden overdragelse 300.000
Difference 31.250 Difference 0  
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Bilag 5 
De fulde beregninger til eksempel 3.6 
Delperiode 1 Delperiode 1
Driftsmidler primo 2.000.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 200.000 Tilgang 100.000
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 2.200.000 Afskrivnigsgrundlag 1.600.000
Afskrivninger, 25 % * (6/12) -275.000 Årets afskrivninger, 20 % * (6/12) -160.000
Driftsmidler ultimo 1.925.000 Afskrivninger primo 0

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.440.000

Delperiode 2 Delperiode 2
Driftsmidler primo 1.925.000 Anskaffelsessum 1.600.000
Tilgang 0 Tilgang 0
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 1.925.000 Afskrivnigsgrundlag 1.600.000
Afskrivninger, 25 % * (6/12) -240.625 Årets afskrivninger, 20 % * (6/12) -160.000
Driftsmidler ultimo 1.684.375 Afskrivninger primo -160.000

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.280.000

Hele indkomsåret uden overdragelse Hele indkomsåret uden overdragelse
Driftsmidler primo 2.000.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 200.000 Tilgang 100.000
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 2.200.000 Afskrivnigsgrundlag 1.600.000
Afskrivninger, 25 % -550.000 Årets afskrivninger, 20 % -320.000
Driftsmidler ultimo 1.650.000 Afskrivninger primo 0

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.280.000

Sammenligning Sammenligning
Samlede afskrivninger ved overdragelse 515.625 Samlede afskrivninger ved overdragelse 320.000
Samlede afskrivninger uden overdragelse 550.000 Samlede afskrivninger uden overdragelse 320.000
Difference 34.375 Difference 0  
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Bilag 6 
De fulde beregninger til eksempel 3.7 
Delperiode 1 Delperiode 1
Driftsmidler primo 2.000.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 0 Tilgang 0
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 2.000.000 Afskrivnigsgrundlag 1.500.000
Afskrivninger, 25 % * (6/12) -250.000 Årets afskrivninger, 20 % * (6/12) -150.000
Driftsmidler ultimo 1.750.000 Afskrivninger primo 0

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.350.000

Delperiode 2 Delperiode 2
Driftsmidler primo 1.750.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 200.000 Tilgang 100.000
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 1.950.000 Afskrivnigsgrundlag 1.600.000
Afskrivninger, 25 % * (6/12) -243.750 Årets afskrivninger, 20 % * (6/12) -160.000
Driftsmidler ultimo 1.706.250 Afskrivninger primo -150.000

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.290.000

Hele indkomsåret uden overdragelse Hele indkomsåret uden overdragelse
Driftsmidler primo 2.000.000 Anskaffelsessum 1.500.000
Tilgang 200.000 Tilgang 100.000
Afgang 0 Afgang 0
Afskrivnigsgrundlag 2.200.000 Afskrivnigsgrundlag 1.600.000
Afskrivninger, 25 % -550.000 Årets afskrivninger, 20 % -320.000
Driftsmidler ultimo 1.650.000 Afskrivninger primo 0

Skatteværdi indretning af lejede lokaler 1.280.000

Sammenligning Sammenligning
Samlede afskrivninger ved overdragelse 493.750 Samlede afskrivninger ved overdragelse 310.000
Samlede afskrivninger uden overdragelse 550.000 Samlede afskrivninger uden overdragelse 320.000
Difference 56.250 Difference 10.000  

 


