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1 Indledning 

1.1 Indledning 

Koncernstrukturer er i dag et vigtigt parameter for erhvervsdrivende virksomheder1. Nogle af de 

mest dominerende selskaber i dansk erhvervsliv er etableret med en koncernstruktur, hvor en mo-

derfond er øverste led i koncernen2. Her er tale om virksomheder såsom Novo Nordisk, Carlsberg, 

Danisco, Mærsk m.fl. Et væsentligt element i forbindelse med etablering af koncernstrukturer er 

skatteplanlægning, herunder mulighed for sambeskatning med koncernselskaberne3. I lyset af dette, 

har vi fundet samspillet mellem fondsbeskatningen og sambeskatningsreglerne interessant.  

I 1960'erne og 1970'erne skete der en stor udbredelse af fonde, herunder især fonde med tilknytning 

til erhvervslivet, de såkaldte erhvervsdrivende fonde4. Beskatning af fonde er reguleret i Fondsbe-

skatningsloven. Udgangspunktet for denne lov er, at fonde skattemæssigt sidestilles med aktie- og 

anpartsselskaber. Dette betyder, at erhvervsdrivende fonde i dag i høj grad er underlagt de samme 

principper for opgørelse af skattemæssig indkomst som selskaberne, dog med visse undtagelser.  

I forbindelse med beskatning af fonde er der mange problemstillinger, der er interessante at behand-

le. Her kan blandt andet nævnes: 

 

Fonden som skattesubjekt 

 

Fondes beskatning af kapitalgevinster og tab 

 

Skelnen mellem erhvervsmæssig og øvrig indkomst og i den forbindelse betydningen af 

bundfradraget  

Imidlertid er disse problemstillinger alle behandlet både i tidligere afhandlinger og faglitteratur.  Set 

i lyset af, hvor væsentligt et element sambeskatning er, har vi valgt at fokusere på samspillet mel-

lem fonds- og sambeskatning.   

                                                

  

1 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, Forlaget Thomson, 4. Udgave 2005, side 376 
2 Jytte Heje Mikkelsen og Erik Werlauff, Den erhvervsdrivende fond, Gjellerup, 1. Udgave 2008, side 80 
3 Pwc.com 

 

PricewaterhouseCoopers omkring skatteplanlægning som service. 
4 Lennart Lynge Andersen, Lærebog i fondsret, Gads forlag, 3. udgave 2004, side 12 
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Sambeskatning har i de seneste år, og ikke mindst efter indførelsen af de nye sambeskatningsregler i 

2005, været et centralt diskussionsemne i det danske erhvervsliv5.  

I forbindelse med indførelsen og opstramningen af danske skatteregler om sambeskatning, blev der 

indført obligatorisk sambeskatning mellem nationale koncernforbundne selskaber, såfremt de på 

noget tidspunkt i indkomståret tilhørte den samme koncern. Disse regler omfatter dog ikke er-

hvervsdrivende fonde, hvilket kan skabe forundring, da en af hensigterne med fondsbeskatningslo-

ven var at sidestille disse med aktie- og anpartsselskaberne. Omvendt kan erhvervsdrivende fonde 

risikere at skulle indgå i en tvungen international sambeskatning, som følge af de særlige regler om 

CFC-beskatning6. Derved opstår modstridende regler, da en fond, selvom den ikke indgår i den na-

tionale sambeskatning efter de danske regler, alligevel kan blive inddraget i en tvungen internatio-

nal sambeskatning.  

De nye sambeskatningsregler har betydet drastiske ændringer i de skattemæssige spilleregler for 

danske koncerner, og netop derfor har reglerne og konsekvenserne ved indførelsen været beskrevet 

og kommenteret i vidt omfang. På trods af dette, er der tilsyneladende aspekter i forbindelse med 

sambeskatningen, som endnu 

 

næsten fire år efter indførelsen 

 

synes uafklarede, heriblandt sam-

spillet mellem fonds- og sambeskatningsreglerne.     

                                                

  

5Ulrik Horn, Fortsat drama om sambeskatning, Dagbladet Børsen, 18. marts 2005  
6 Selskabsloven § 32 
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1.2 Problemformulering 

Ovenstående indikerer, at der i relation til beskatning af fonde, der indgår i en koncern, både er 

modstridende regelsæt og manglende sammenspil mellem skattelovene. Dette gør den manglende 

behandling af emnet endnu mere interessant.   

I relation til ovenstående ønsker vi at belyse, hvilke regler der er gældende for fonds- og sambe-

skatning, samt hvad baggrunden og incitamentet for indførslen af disse regler kunne være.   

Når vi har fastlagt de regler, som koncernerne opererer under, vil vi søge at klarlægge udvalgte 

skattemæssige muligheder, udfordringer og problemstillinger for en koncern med en moderfond.  

I forlængelse heraf har vi identificeret følgende områder, hvor der kan være udfordringer i relation 

til samspillet mellem fonds- og sambeskatningsreglerne: 

1. Manglende harmonisering af reglerne om fonds- og sambeskatning.  

Fonde kan blive tvunget til at indgå i CFC beskatning, men har ikke mulighed for at deltage 

i den nationale og internationale sambeskatning. 

2. Forskellige ejerskabskrav for at indgå i sambeskatning. 

I lovgivning anvendes forskelle begreber og definitioner på f.eks. bestemmende indflydel-

se , altovervejende ejerskab mv. Dette medfører forskellige krav/muligheder for at indgå i 

henholdsvis den tekniske, nationale og internationale sambeskatning. 

3. Er den tekniske sambeskatning obligatorisk? 

Er den tekniske sambeskatning obligatorisk på lige fod som den nationale sambeskatning, 

såfremt betingelserne herfor er opfyldt? 

4. Hvilken sambeskatning har førsteret i en koncern? 

Et selskab, der indgår i en koncern med en moderfond, kan risikere at blive omfattet af såvel 

den obligatoriske nationale sambeskatning med søsterselskaber(ne) som den tekniske sam-

beskatning med moderfonden. Selskabet er således genstand for to (tvungne?) sambeskat-

ninger? 

5. Skattemæssig behandling af udbytter i fonde. 

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder som selskaber for at modta-

ge skattefrie datterselskabsudbytter, men fondene er samtidig omfattet af prioriteringsreglen, 

som kan påvirke denne skattefrihed.   
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6. Underskudsbetragtninger. 

Hvilke underskud kan fremføres? I en sambeskatningssituation er muligheden for at fremfø-

re underskud et vigtigt parameter, og da muligheden for underskudsfremførsel er forskellig 

for fonde og selskaber, kan dette give udfordringer i en eventuel sambeskatning. 

7. Tilskud / indskud 

 

muligheder for kapitaltilførsel. 

I en koncern kan der være behov for kapitaltilførsel via tilskud eller indskud. Disse er som 

udgangspunkt skattefrie for koncernforbundne selskaber, men der gælder andre (og strenge-

re) regler for fonde. 

8. Transfer Pricing problematik i forhold til fonde. 

I fonde er der mulighed for at yde rentefrie lån til datterselskaber, såfremt dette fremgår af 

fundatsen. Dette harmonerer ikke med reglerne om transfer pricing og udgangspunktet om 

armslængdeprincippet. 

9. Rentefradragsbegrænsningsreglerne i forhold til fonde. 

Da fonde ofte er kapitalstærke, kan der som udgangspunkt ofte være store koncerninterne 

lån, hvilket kan bevirke, at de nemt bliver omfattet af rentefradragsbegrænsningsreglerne.  

Hvor det falder naturligt, ønsker vi at belyse vores udvalgte problemstillinger ved besvarelse af føl-

gende spørgsmål: 

 

Hvilke udfordringer er der for den udvalgte problemstilling? 

 

Hvad er baggrunden for den nuværende lovgivning? 

 

Hvilke skattemæssige konsekvenser ville ændring af loven medføre, hvis fonde skulle indgå 

i sambeskatning på lige fod med selskaber?  

I forbindelse hermed ønsker vi at undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved den nuværende 

beskatningsform for fonde.  

Ydermere ønsker vi, ud fra ovenstående, at klarlægge hvorledes lovene bedst vil kunne tilpasses, 

således den mest hensigtsmæssige beskatning af fonde i koncerner opnås, herunder om der er behov 

for ændringer til lovgivningen.  
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1.3 Afgrænsning 

Vi har valgt at begrænse os til de erhvervsdrivende fonde, da familiefonde mv., efter vores vurde-

ring ikke har væsentlig påvirkning på det danske erhvervsliv, og heller ikke indgår i de store kon-

cernforhold.   

Ud af de i problemformuleringen identificerede problemstillinger har vi valgt at behandle de første 

seks problemstillinger, idet vi finder disse særligt betydningsfulde. Vi har fravalgt de øvrige pro-

blemstillinger, da vi ved nærmere undersøgelse fandt, at de ikke indeholdt de store problematikker i 

forhold til samspillet mellem fonds- og sambeskatningsreglerne. Vi vil derfor ikke behandle pro-

blemstillingen om tilskud/indskud, transfer pricing samt rentefradragsbegrænsningsreglerne i for-

hold til fonde. Som en følge heraf vil afhandlingen ikke være en generel afhandling om fondsbe-

skatning, men en afhandling, der udelukkende behandler udvalgte problemstillinger.  

Vi vil kort beskrive de nuværende skatteregler for fonde og selskaber i koncerner således, at de 

grundlæggende forudsætninger for analysen er på plads. Vi har dog valgt ikke at behandle de speci-

fikke regler omkring indkomstopgørelsen for hverken fonde eller selskaber, da dette ikke har rele-

vans for problemstillingens overordnede formål.   

Ligeledes har vi valgt at begrænse os til de danske regler, hvorfor vi som udgangspunkt ikke vil 

komme ind på samspillet med de udenlandske skatteregler eller EU skatteretten i forbindelse med 

gennemgang af problemstillinger ved international sambeskatning. Denne afgrænsning er foretaget 

med udgangspunkt i, at vi ønsker at målrette afhandlingen og dens konklusioner til det danske mar-

ked, hvorfor det ikke vurderes at være helt så relevant at inddrage de internationale regler.  

I afhandlingen vil vi analysere udvalgte problemstillinger vedrørende fonde i koncerner, herunder 

hvilke ændringer det vil medføre, hvis reglerne for sambeskatning ændres således, at fonde kan ind-

gå. Vi vil derfor ikke behandle problemstillinger, der udelukkende vedrører enkelte fonde eller kon-

cerner, hvori der ikke indgår fonde, da det ikke er disse enkelte problemstillinger, der er udgangs-

punktet for kandidatafhandlingen.  

Afhandlingen vil udelukkende behandle fonde, der er omfattet af fondsbeskatningsloven og sel-

skabsskatteloven, idet det er denne type fonde, der er aktuelle i forbindelse med koncernstrukturer. 
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Afhandlingen vil ikke behandle de regnskabsmæssige eller juridiske forhold vedrørende fonde, da 

opgavens vægt vil være på de skattemæssige forhold.   

Vi har valgt at afgrænse os fra den skattemæssige behandling vedrørende overgang mellem de en-

kelte beskatningsformer samt opløsning, omdannelse m.fl. Dette skyldes, at vi har valgt at behandle 

vores udvalgte problemstillinger i dybden, og derfor har vurderet at behandling af dette område vil 

være for omfangsrigt til at kunne behandles på en tilfredsstillende måde i afhandlingen.  

1.4 Undersøgelsesdesign 

I det følgende vil abstraktionsniveauet, metoden og opbygningen, som projektet er udarbejdet un-

der, blive beskrevet.  

Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå vi udforsker det fænomen, der er gen-

stand for undersøgelsen7. I det følgende har vi valgt ikke at benytte os af teorier eller modeller til at 

beskrive de enkelte love og analysere samspillet imellem disse love. Dette har vi valgt, idet der ikke 

umiddelbart er teorier eller modeller, der kan benyttes til formålet med denne opgave.  

Afhandlingen vil omfatte udvalgte områder inden for skatteretten. Denne afhandling tager udgangs-

punkt i den nugældende lovgivning, men der vil også blive refereret til tidligere lovgivning, hvis det 

er relevant for behandlingen af emnet. Henvisning til afgørelser mv. er medtaget, hvor dette er fun-

det relevant for afhandlingen.   

Afhandlingen er baseret på skreven litteratur. Den skrevne litteratur inden for fondsretten er i over-

vejende grad forfattet af Lennart Lynge Andersen, hvilket afhandlingen derfor uundgåeligt vil bære 

præg af. Inden for fondsbeskatningen findes der ikke store mængder af litteratur, der er således kun 

ganske få udgivelser af nyere dato, og derfor har vi hovedsageligt støttet os til lovgrundlaget og 

kommentarer hertil.  

                                                

  

7 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 3. Udgave 2005, side 103 



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Abstraktionsniveau       

Side 11 af 123 

1.5 Abstraktionsniveau 

Det er vigtigt at identificere, hvilket abstraktionsniveau der vil blive brugt i denne afhandling for at 

give læseren et indblik i afhandlingens dybde. Der vil i det følgende derfor blive forklaret fire ni-

veauer og konkluderet, hvilke abstraktionsniveauer denne afhandling bygger på.  

Figur 1: Abstraktionsniveauer 8  

Figur 1 illustrerer fire former for undersøgelsestyper. De optrukne pile viser, hvilke hovedområder 

der vil blive brugt, og de stiplede indikerer, at niveauet måske skal bruge delområder fra højere ni-

veauer. De forskellige niveauer vil blive beskrevet nedenfor9.  

Ad 1) En beskrivende undersøgelse beskriver et område ved at stille spørgsmål som for eksempel: 

"Hvor ofte?" og "Hvor mange?". Normalt er en beskrivende undersøgelse baseret på eksisterende 

data.  

Ad 2) En forklarende undersøgelse beskriver et område mere dybdegående end en beskrivende un-

dersøgelse. Her bruges godkendt teori, og et eksempel på et typisk spørgsmål er: "Hvorfor er det 

sådan?"  

Ad 3) En kritisk-diagnostisk undersøgelse starter med noget, der ikke er optimalt. Gennem under-

søgelsen findes mulige løsninger ved brug af værdistandarder og et kritisk syn på teorien.  

Ad 4) En forandringsorienteret undersøgelse håndterer problemer og skridt, der skal tages for at 

opnå målet for undersøgelsen. 

                                                

  

8 Heine Andersen, Videnskabsteori og metodelære, Samfundslitteratur, 4. Udgave 1994, side 42 
9 Heine Andersen, Videnskabsteori og metodelære, Samfundslitteratur, 4. Udgave 1994, side 36 ff. 
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Baseret på afhandlingens natur vil alle fire undersøgelsestyper blive benyttet. I afsnittene, der ved-

rører beskrivelsen af lovgivningen, anvendes det beskrivende abstraktionsniveau. I analyseafsnittet, 

der vedrører problematikkerne ved samspillet mellem ovenstående love, anvendes det forklarende 

og det kritisk-diagnostiske abstraktionsniveau. Her vil eksempler blive brugt til at forklare proble-

merne i analysen. I forbindelse med analysen benyttes det forandringsorienterede abstraktionsni-

veau, i de tilfælde hvor vi foretager en anbefaling til ændring eller præcisering af loven.  

Konklusionerne fra ovenstående niveauer bruges således til at finde mulige løsningsmodeller til 

problemerne.    
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I kapitel et beskrives afhandlingens problem, formål, metodeafgrænsning samt struktur.   

Herefter følger i kapital to og tre, to beskrivende kapitler, der belyser de lovmæssige rammer for 

sambeskatning og fondsbeskatning. Ligeledes beskrives karakteristika for koncerner og fonde i det-

te afsnit, og der hvor det er fundet aktuelt, beskrives baggrunden for de nugældende loves opbyg-

ning.  

Analysen vil bestå af flere dele samlet i kapitel 4: Dels flere afsnit, der analyserer de udvalgte prob-

lemstillinger, og dels et afsnit, der samler op på fordele og ulemper ved den nuværende lovgivning.  

Afhandlingen afsluttes i kapitel fem med en konklusion på ovenstående analyser samt en perspekti-

vering i kapitel seks, hvor afhandlingen vil forholde sig til fremtiden for fondsbeskatningsloven.  

1.7 Kilder og datatyper 

Da der i denne afhandling ikke tages udgangspunkt i en decideret model eller teori, er der primært 

brug for kvalitative data. Kvalitative data er primært ord, tekst, verbale beskrivelser, interview eller 

visualiseringer (hvorimod kvantitative data primært er tal, tabeller eller diagrammer). Der er dog 

faser i opgaven, hvor det vil være nødvendigt at benytte kvantitative data i form af et eller flere ta-

leksempler som illustration. Opgavens opbygning er udarbejdet med udgangspunkt i bogen Den 

skinbarlige virkelighed samt Videnskabsteori og metodelære . Dataindsamlingen er afsluttet d. 

30. November 2008.  

1.7.1 Primær data  

For at få et indblik i SKAT s syn på samspillet mellem fonds- og sambeskatningsreglerne samt fon-

des mulighed for deltagelse i sambeskatning, har vi været i løbende dialog med en juridisk medar-

bejder hos SKAT samt skattepartner hos Deloitte (Kenny Isaksen), der er en af Danmarks førende 

revisions- og rådgivningsvirksomheder.  

Dialogen har taget udgangspunkt i en semistruktureret spørgeteknik, der sikrer svar på de ønskede 

spørgsmål, men samtidig er åbne for yderligere kommentarer omkring problemstillingen.      
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1.7.2 Sekundær data 

For at supplere de primære data har vi valgt også at benytte sekundære data såsom bøger, kandidat-

afhandlinger, artikler og internethjemmesider. Som en følge af opgavens natur består kilderne i 

denne opgave ligeledes af lovmæssigt materiale. De lovmæssige oplysninger er hovedsageligt hen-

tet fra Folketingets hjemmeside, SKAT og Revisors Bibliotek fra Thomson. Ydermere benyttes 

oplysninger/tolkninger fra revisionsfirmaer og undervisningsinstitutter.  

1.8 Kildekritik  

Folketingets hjemmeside er en af de kilder, der kan anses for at være mindst farvet, idet det er op-

lysninger fra et ministerium. De kan dog ikke anses for at være helt ufarvede, idet de vil være præ-

get af ministeriets grundtanker for lovforslagene. Oplysninger fra SKAT kan ligeledes anses for at 

være forholdsvis ufarvede, da disse gengiver domme mv. i deres oprindelige form. Revisors Biblio-

tek er også en af de kilder, der kan anses for at være mindst farvet, idet dette indeholder en oversigt 

over de samlede love, som revisorer kan have brug for i deres dagligdag, uden at det forholder sig 

til dem.  

Kilder i form af oplysninger/tolkninger fra revisionsfirmaer og undervisningsinstitutter samt artikler 

fra diverse erhvervsblade vil i sagens natur ikke kunne klassificeres som ufarvede, idet de repræsen-

terer holdninger til og tolkninger af lovmæssigt materiale. Dialogen med SKAT er som udgangs-

punkt ikke ufarvet, da denne illustrerer den enkelte medarbejders tolkning af problematikken. På 

samme måde vil vores holdninger ligeledes påvirke vores tolkninger af det lovmæssige materiale, 

hvorved afhandlingen ligeledes ikke vil kunne klassificeres som værende ufarvet.  

Ingen af kilderne kan således anses for at være helt ufarvede.   
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2 Sambeskatning 

Inden det er muligt at vurdere samspillet mellem reglerne for sambeskatning og fondsbeskatning er 

det en nødvendighed kort at beskrive de enkelte regelsæt hver for sig.  Dette vil ligeledes tydeliggø-

re eventuelle fordele og udfordringer i forbindelse med de enkelte beskatningsformer.  

Selskaber kan være omfattet af to former for sambeskatning: national og international sambeskat-

ning. National sambeskatning er som ordet antyder kun for selskaber mv., som er hjemmehørende i 

Danmark og er obligatorisk. International sambeskatning kan omfatte selskaber fra flere lande, og 

er som udgangspunkt frivillig, dog med en bindingsperiode på ti år. Herudover findes en række sær-

regler, især i forbindelse med den internationale sambeskatning, hvoraf vi i det følgende vil beskri-

ve de vigtigste af dem. Men før vi kommer til ovenstående regler, er der nogle generelle regler for 

sambeskatning, uanset hvilken form vi taler om.  

Formålet med reglerne om international sambeskatning er som udgangspunkt, at det skal være en 

hjælp til internationalt orienterede danske koncerner, hvorved de især i opstartsfasen kan få en skat-

temæssig fordel, da det ofte er her, at selskaberne har underskud10.   

2.1 Generelle regler for sambeskatning 

I nedenstående afsnit vil vi foretage en kort gennemgang af de generelt gældende regler for sambe-

skatning, således at grundlaget for benyttelsen af reglerne er klarlagt. Derfor vil vi i det følgende 

definere en koncern, opstille betingelserne for sambeskatning og opgørelse af sambeskatningsind-

komst samt fordelingen af skatterne i forbindelse hermed mellem de enkelte koncernselskaber.  

2.1.1 Definition af koncerner 

Da sambeskatningsreglerne blev ændret fra frivillig til obligatorisk sambeskatning i 2005, blev der 

lagt op til, at det var årsregnskabslovens definition, der skulle lægges til grund for koncernbegrebet 

i selskabsskatteloven11. Udgangspunktet for dette skulle være, at stemmer og indflydelse skulle væ

                                                

  

10 Lovforslag L121-2 2004/05 (lov 426 2005), Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen,  
Bemærkninger til lovforslaget 5.1.1 
11 Lovforslag L121-2 2004/05 (lov 426 2005) Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen, 
§ 31 
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re det afgørende for, om der regnskabsmæssigt såvel som skattemæssigt foreligger en koncern. Det-

te ville medføre ens krav for, hvornår der skal udarbejdes koncernregnskaber samt deltages i sam-

beskatning. Som følge heraf definerer selskabsskatteloven en koncern således12: 

"Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern". 

Men for rigtig at kunne forholde os til dette, er vi ligeledes nødt til at have defineret, både hvad et 

moderselskab og et datterselskab er:  

Selskabsskatteloven definerer et moderselskab således13: 

 

Der er tale om et selskab, en fond, trust, forening mv. 

 

Ovenstående besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab, både direkte og indirek-

te. 

 

Ovenstående er selskabsdeltager og har ret til at udnævne/afsætte et flertal af ledelsen i et 

andet selskab. 

 

Ovenstående er selskabsdeltager eller ejer kapitalandele og har ret til at udøve bestemmende 

indflydelse over et andet selskab.  

Ligesom selskabsskatteloven definerer et datterselskab som et selskab eller en forening, med hvilket 

et moderselskab har en af de ovenstående forbindelser. Et datterselskab kan kun have ét modersel-

skab. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab medregnes ikke de stemmerettigheder, 

der ejes at datterselskabet selv14.   

Der er dog følgende situationer, hvor et selskab kan holdes ude af sambeskatningen15: 

 

Datterselskaber, hvor moderselskabet er væsentligt begrænset i udøvelsen af rettigheder 

over for ledelsen, og hvor disse begrænsninger er betydelige og vedvarende. 

 

Datterselskaber, hvor det ikke er muligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger inden for 

rimelig tid og omkostninger. 

                                                

  

12 Selskabsskattelovens § 31C, stk. 1 
13 Selskabsskattelovens § 31C, stk. 2 og 4 
14 Selskabsskattelovens § 31C, stk. 3 og 5 
15 Selskabsskattelovens § 31C, stk. 6 
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Datterselskaber, der ikke tidligere har indgået i sambeskatningen og kun er anskaffet med 

videresalg for øje. Hvis der er fradraget eller kan fradrages tab efter KGL16 på koncernfor-

dringer, skal selskabet holdes ude af sambeskatningen.  

Det vil sige, at der skal være tale om helt særlige omstændigheder, for at selskaber ikke indgår i 

sambeskatningen. Som udgangspunkt skal selskaber, der anvender de internationale regnskabsstan-

darder, dog anvende disse standarders koncerndefinition i stedet for selskabsskattelovens17. Disse 

vil vi dog ikke komme nærmere ind på i denne afhandling.  

2.1.2 Opgørelse af sambeskatningsindkomst 

Selskaber skal som udgangspunkt sambeskattes, når der i indkomståret er konstateret koncernfor-

bindelse i årets løb for nationale selskaber18, ligesom dette er gældende for international sambeskat-

ning, såfremt denne beskatningsform tilvælges19. Sambeskatningsindkomsten opgøres som summen 

af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst opgjort efter skattelovgivningens almindeli-

ge regler20.   

Der benyttes territorialprincippet til indkomstopgørelsen for de selskaber, der er omfattet af nationa-

le sambeskatningsregler, modsat de selskaber, der er omfattet af de internationale sambeskatnings-

regler, som benytter globalpuljeprincippet. Ved territorialprincippet forstås, at et dansk selskab kun 

skal beskattes af indkomst optjent i Danmark, og derved ikke skal beskattes af indkomst, såvel ne-

gativ som positiv, som er optjent i en udenlandsk filial eller et fast driftssted i udlandet. Globalpul-

jeprincippet omfatter derimod al indkomst der optjenes i det enkelte selskab og koncern, og omfat-

ter derved også samtlige selskaber i koncernen.  

Inden summen af indkomster opgøres, modregnes de enkelte selskabers fremførelsesberettigede 

underskud fra tidligere år samt særunderskud (underskud oparbejdet i perioden før sambeskatning). 

De ældste underskud modregnes først, og underskud fra tidligere år kan kun modregnes i andre sel-

                                                

  

16 Kursgevinstlovens § 4, stk. 5 
17 Selskabsskattelovens § 31C, stk. 7 
18 Selskabsskattelovens § 31, stk. 1 
19 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 1 
20 Selskabsskattelovens § 31, stk.2 
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skaber, hvis det er oparbejdet i perioden med sambeskatning, og denne ikke har været afbrudt. Un-

derskud fra udenlandske selskaber o.l. vedr. indkomstperioden før sambeskatningen kan ikke fra-

drages i senere overskud21.  

Den samlede sambeskatningsindkomst fordeles, hvis positiv, forholdsmæssigt ud over de over-

skudsgivende selskaber, og hvis negativ, forholdsmæssigt ud over de underskudsgivende selskaber i 

koncernen.  Forholdet opgøres som forholdet mellem det enkelte under- eller overskudsgivende 

selskab og det samlede under- eller overskud. Hvis den samlede sambeskatningsindkomst er nega-

tiv, fremføres de fordelte underskud hos de enkelte underskudsgivende selskaber til brug for mod-

regning i efterfølgende indkomstår.    

Hvis der ikke har været koncernforbindelse mellem moder- og datterselskab i hele indkomståret, 

medtages kun den del af indkomsten i sambeskatningsindkomsten, der vedrører perioden, hvor der 

har været koncernforhold. På samme måde medtages de skattemæssige afskrivninger og skattefra-

drag også kun forholdsmæssigt ud fra, i hvor stor en del af indkomståret, der har været koncernfor-

bindelse. Herved opgøres det enkelte selskabs delårsindkomst, og det er denne, der indgår i sambe-

skatningen22. Herudover opgøres selskabernes indgangs- og udgangsværdier ved etablering eller 

ophør af koncernforbindelse (inkl. stiftelse og ophør af selskaber). Her opgøres værdien efter de 

almindelige skatteregler for ind- og udgangsværdier.  

Det øverste selskab, der deltager i sambeskatningen, benævnes administrationsselskabet, og det er 

dette, der angiver sambeskatningsindkomsten til SKAT.  Er det øverste selskab ikke skattepligtigt, 

og/eller indgår det ikke i sambeskatningen, typisk fordi der er tale om en fond eller et udenlandsk 

selskab, udpeges et andet af selskaberne (ofte et af de øverste søsterselskaber) til administrationssel-

skab. Det er administrationsselskabet, der forestår indbetalingen af koncernens samlede indkomst-

skat, og det enkelte sambeskattede selskab hæfter kun for den del af indkomstskatter mv., der ved-

rører den del af indkomsten, der fordeles til det enkelte selskab.   

                                                

  

21 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 2 
22 Selskabsskattelovens § 31, stk. 3 



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Generelle regler for sambeskatning       

Side 20 af 123 

Hvis et selskabs underskud benyttes i sambeskatning til modregning i indkomst et givent indkomst-

år, skal administrationsselskabet betale selskabet23 et beløb tilsvarende til skatteværdien af det be-

nyttede underskud, på det tidspunkt det udnyttes24. Dette skal indbetales senest samtidig med sidste 

dag for rettidig indbetaling af skatten.  På samme måde skal selskaber, der har udnyttet disse under-

skud, fordi de har haft en positiv skattepligtig indkomst i regnskabsåret, betale administrationssel-

skabet et beløb tilsvarende skatteværdien af det benyttede underskud.  På denne måde overføres alle 

forpligtelser over for SKAT til administrationsselskabet på dagen for sidste rettidige indbetaling til 

SKAT.  Dog hæfter administrationsselskabet og det ultimative moderselskab solidarisk for skatte-

forpligtelser vedrørende de udenlandske selskaber ved international sambeskatning25. 

Det er ligeledes administrationsselskabet, der skal oplyse ejerforholdene i det ultimative modersel-

skab og i koncernens andre selskaber over for SKAT i forbindelse med indgivelsen af selvangivel-

sen for det pågældende indkomstår. Selvangivelsen skal ligeledes indeholde en opgørelse over gen-

beskatningssaldi for koncernen ved international sambeskatning, som en del af koncernens skatte-

ansættelse26.  

2.1.3 Udbytte 

Som udgangspunkt er det skattefrit at udlodde udbytte inden for en koncern. Dette gælder dog kun, 

hvis moderselskabet direkte eller indirekte ejer over 15 pct.27 af det udloddende datterselskab og har 

ejet selskabet i en sammenhængende periode på 12 mdr. på udlodningstidspunktet, altså kan fradra-

get ikke opnås det første år selskaberne sambeskattes, medmindre der afgives en hensigtserklæring 

om at ejerskabet bibeholdes i 12 mdr28.    

Er ejerandelen under 15 pct. skal 66 pct. af udbyttet medregnes i den skattepligtige indkomst hos 

det modtagende selskab29. Herved opstår en form for dobbeltbeskatning af dette udbytte, da udbyt-

tet én gang er beskattet i det udloddende datterselskab, men 66 pct. af det beskattes igen ved modta-

gelse i moderselskabet.    

                                                

  

23 I det følgende dækker betegnelsen selskabet både selskaber, faste ejendomme og driftssteder mv.  
24 Selskabsskattelovens § 31, stk. 6 
25 Selskabsskattelovens § 31, stk. 4 og § 31A, stk. 4 
26 Selskabsskattelovens § 31B, stk. 2 
27 Denne procentdel nedsættes til 10 pct. pr. 1. januar 2009. Dette er gældende hver gang denne ejerskabssats nævnes. 
28 Selskabsskattelovens § 13 
29 Selskabsskattelovens § 13 
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Man kan sammenligne dette med beskatningen af koncerninterne renter; hvis et datterselskab beta-

ler renter til moderselskabet opnås fradrag for betalingen i datterselskabets skattepligtige indkomst, 

men til gengæld beskattes renteindtægterne i moderselskabet. Derved er koncernen samlet set upå-

virket af skatten på disse renter. Udbyttet derimod medregnes i moderselskabet med de førnævnte 

66 pct., men der er intet fradrag i datterselskabet, og dette til trods for at det udloddede beløb allere-

de er beskattet indkomst fra datterselskabet.   

2.2 National sambeskatning 

Som udgangspunkt skal alle selskaber, der er koncernforbundne og skattepligtige til Danmark, sam-

beskattes30. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, foreninger mv., der i indkomstårets 

løb tilhører samme koncern. Faste driftssteder og ejendomme indgår ligeledes i denne beskatning, 

hvis disse befinder sig i Danmark, da territorialprincippet benyttes for denne beskatningsform. Ved 

territorialprincippet forstås, at al indkomst der optjenes i Danmark beskattes til Danmark, hvorimod 

indkomst optjent i udlandet beskattes hertil31. Alle selskaber i sambeskatningen skal opgøre den 

skattepligtige indkomst for samme periode som administrationsselskabet uanset, hvordan deres 

regnskabsår er efter de selskabsretlige regler32.   

Hvis et administrationsselskab ikke længere indgår i koncernen eller et andet selskab, bliver kon-

cernens øverste danske selskabs rettigheder og forpligtelser overført til det nye administrationssel-

skab. Herved forpligter det tidligere administrationsselskab sig til at betale et beløb til det nye ad-

ministrationsselskab, som svarer til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab. 

Derved bliver det nye administrationsselskab forpligtet over for SKAT for indbetaling af den sam-

lede indkomstskat inkl. evt. restskatter o.l. fra tidligere indkomstår.   

                                                

  

30 Selskabsskattelovens § 31, stk. 1 
31 PricewaterhouseCoopers, Regnskabshåndbogen 2008, side 439 
32 Selskabsskattelovens § 31, stk. 5  
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2.3 International sambeskatning 

Danske koncerner med udenlandske datterselskaber, faste ejendomme eller driftssteder kan vælge at 

sambeskatningen ligeledes skal omfatte alle udenlandske koncernforbundne selskaber mv. Herved 

finder ovenstående regler om national sambeskatning tilsvarende anvendelse på de udenlandske 

selskaber, dog med visse undtagelser og tilføjelser33. For at dette tilvalg skal være gældende over 

for SKAT, skal det vælges senest samtidig med rettidig indsendelse af selvangivelsen for det første 

berørte indkomstår. Hvis selvangivelsen og valget af sambeskatning ikke indgives rettidigt, betrag-

tes international sambeskatning som fravalgt.     

Når et udenlandsk selskab o.l. inddrages under international sambeskatning, anses dettes aktiver og 

passiver for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for 

indtrædelsen i sambeskatningen. Altså får selskabet de fordele, der måtte høre med til den faktiske 

ejertid, mens værdien af aktivet bliver fastsat til den faktiske værdi ved indtrædelsen i sambeskat-

ningen. Afskrivningsberettigede aktiver anses dog for værende erhvervet til den faktiske anskaffel-

sesværdi på det faktiske anskaffelsestidspunkt. Til gengæld anses disse for værende afskrevet mak-

simalt efter danske regler, indtil tidspunktet for indtrædelsen i sambeskatningen. Er handelsværdien 

ved indtrædelsen i sambeskatningen for dette aktiv lavere end den nedskrevne værdi, benyttes den-

ne i stedet. Hvis aktivet derimod er anskaffet fra et koncernselskab, benyttes værdierne fra det over-

dragne selskab34.  Dette gøres for at undgå urimelige priser ved salg fra et koncernselskab til et an-

det for at udnytte eventuelle tab, der måtte ligge i de enkelte koncernselskaber.  

Udenlandske selskaber har ikke fradrag for rente- og royaltybetalinger, hvis de tilsvarende indtæg-

ter ville medføre begrænset skattepligt til Danmark, hvis de blev afholdt hertil. Udenlandske selska-

ber har ligeledes heller ikke fradrag for interne ydelser 

 

altså en ydelse, hvor modtageren og det 

udenlandske datterselskab anses som værende skattemæssigt samme juridiske enhed, i det land det 

udenlandske selskab befinder sig i35. 

Den internationale sambeskatning er som udgangspunkt bindende i ti år ved tilvalg, dog med føl-

gende muligheder for ændringer heraf36: 

                                                

  

33 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 1 
34 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 6-8. 
35 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 13 
36 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 3 
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Kredsen af koncernforbundne selskaber kan udvides og indskrænkes, hvis det ultimative 

moderselskab forbliver det samme. 

 
Moderselskabet kan vælge at afbryde sambeskatningen med fuld genbeskatning til følge. 

 
Hvis det ultimative moderselskab bliver opkøbt af en anden koncern, kan den eksisterende 

koncern vælge at indtræde i den nye koncerns sambeskatning og bindingsperiode eller blive 

fuldt genbeskattet som følge af afbrudt international sambeskatning. 

 

Hvis det stadig er den samme aktionærkreds, som råder over mere end halvdelen af stem-

merne nu som inden opkøbet af det ultimative moderselskab, anvendes bindingsperioden fra 

den koncern, som senest har den længste resttid på bindingsperioden på deres internationale 

sambeskatning. 

 

Spaltning medfører fuld genbeskatning.  

 

Ved fusion anses international sambeskatning som valgt, hvis koncernen med den største 

konsoliderede egenkapital har tilvalgt dette, og dennes bindingsperiode benyttes uændret for 

de fusionerede koncerner. Har denne koncern ikke tilvalgt international sambeskatning, 

mens den koncern, der fusioneres med, har valgt international sambeskatning, anses denne 

sambeskatning som afbrudt, hvilket udløser fuld genbeskatning. 

 

Hvis bindingsperioden ikke fornys ved udløb af denne udløses ordinær genbeskatning37.  

Ordinær genbeskatning medfører, at administrationsselskabets indkomst forhøjes for det indkomst-

år, hvor sambeskatningen ophører med et beløb svarende til den fortjeneste, som det udenlandske 

selskab /faste driftssted ville have opnået ved ophør af virksomheden. I den forbindelse skal han-

delsværdien af dennes aktiver og passiver opgøres, for at kunne opgøre den evt. fortjeneste ved op-

hør af virksomhed. Denne forhøjning af indkomsten kan dog maksimalt udgøre den til enhver tid 

gældende skatteværdi af genbeskatningssaldoen. Genbeskatningssaldoen opgøres som skatteværdi-

en af de underskud, der har været fradraget i andre selskaber under sambeskatningen, som ikke er 

modsvaret af senere overskud, dog medtages skatteværdien af overskud, hvis disse skyldes rente-

indtægter og kursgevinster fra et koncernselskab i sambeskatningen. Genbeskatningssaldoen opgø-

res pr. land38.  

                                                

  

37 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 10 
38 Selskabsskattelovens § 31A, stk. 10 
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Fuld genbeskatning medfører, at administrationsselskabets indkomst forhøjes for det indkomstår, 

hvor sambeskatningen ophører med et beløb svarende til den til enhver tid gældende skatteværdi af 

alle eksisterende genbeskatningssaldi i koncernen plus genbeskatningssaldi efter ligningslovens § 

33D39.  

2.4 CFC-indkomst  

Den overordnede grund til at man har indført reglerne om CFC-indkomst i Danmark er, at man har 

villet fjerne eventuelle skattemæssige fordele ved, at de lidt mere mobile indkomster placeres i dat-

terselskaber i lavskattelande. Ved mobile indkomster forstås typisk kapitalindkomster såsom renter, 

kursgevinster, udbytter og lignende. Siden reglerne blev indført i 1995, har der været en del diskus-

sioner om, hvorvidt disse regler var i strid med EU-retten40, og de er da også blevet tilpasset ad flere 

omgange.  

Som reglerne er nu, skal et dansk moderselskab medtage indkomsten fra både danske og udenland-

ske datterselskaber i deres skattepligtige indkomst hvis: 

1. moderselskabet har bestemmende indflydelse over datterselskabet, 

2. datterselskabets CFC-indkomst overstiger 50 pct. af datterselskabets samlede skattepligtige 

indkomst og 

3. datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt over indkomståret udgør mere end 10 pct. 

af de samlede aktiver i selskabet.  

Er alle tre betingelser opfyldt for et givent moder- og datterselskab, vil der være tale om, at der bli-

ver tvungen sambeskatning i koncernen i form af CFC-beskatning.  

Ad 1. Ved vurdering af hvorvidt moderselskabet har bestemmende indflydelse, afviges i dette til-

fælde fra de i skatteretten almindelige regler, hvor der kun skelnes mellem direkte og indirekte ejer-

skab. Her medregnes ud over de direkte og indirekte stemmerettigheder også de rettigheder, der 

                                                

  

39 Selskabsskattelovens § 31A, stk.11 
40 Her tænkes især på den såkaldte Cadbury Schweppes sag hvor det i 2006 blev afgjort et de engelske CFC regler var i 
strid med EU retten, hvilket medførte at de danske regler også måtte ændres. (Gælder også de danske selskaber) 
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I nedenstående figur har vi illustreret en struktur, hvor et moderselskab har bestemmende 

se over et datterselskab, 
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Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

hvorvidt datterselskabets CFC

    

                                        

 

41 PricewaterhouseCoopers, Regnskabshåndbogen 2008, side 455
42 Selskabsskattelovens § 
43 PricewaterhouseCoopers, Regnskabshåndbogen 2008, side 456

Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger

 
besiddes af moderselskabs aktionærer og deres nærtstående samt eventuelle transpa

der kontrolleres via aftaler eller lignende
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valutakursgevinster/-tab, provisioner, udbytter, gevinster/tab omfattet af aktieavancebeskatningsl

ven, indtægter fra finansiel leasing inkl. eventuelle gevinster/tab i forbindelse med salg heraf, bet

ling for benyttelse af immaterielle rettigheder inkl. eventuelle gevinster/tab i forbindelse med salg 

heraf samt indkomster fra forsikringsvirksomhed, fin
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I nedenstående figur har vi illustreret en struktur, hvor et moderselskab har bestemmende 

se over et datterselskab, 

terselskab med 60 pct.

Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

hvorvidt datterselskabets CFC
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I nedenstående figur har vi illustreret en struktur, hvor et moderselskab har bestemmende 

se over et datterselskab, og hvor dette datterselskab selv har bestemmende indflydelse over et da
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Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

hvorvidt datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end 50 
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I nedenstående figur har vi illustreret en struktur, hvor et moderselskab har bestemmende 

hvor dette datterselskab selv har bestemmende indflydelse over et da

: Koncerndiagram, egen tilvirkning

Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

indkomst udgør mere end 50 
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: Koncerndiagram, egen tilvirkning

 

Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

indkomst udgør mere end 50 pct.. 
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indkomsten opgøres som summen af renter, gevinster/tab omfattet af kursgevinstloven, 

tab, provisioner, udbytter, gevinster/tab omfattet af aktieavancebeskatningsl

ven, indtægter fra finansiel leasing inkl. eventuelle gevinster/tab i forbindelse med salg heraf, bet

ling for benyttelse af immaterielle rettigheder inkl. eventuelle gevinster/tab i forbindelse med salg 

ansiel virksomhed mv42. Altså kort sagt se

hvorvidt datterselskabets indkomst består af 

skal indkomster fra datterselskabets datterselskab(er) indregnes 

I nedenstående figur har vi illustreret en struktur, hvor et moderselskab har bestemmende 

hvor dette datterselskab selv har bestemmende indflydelse over et da

Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

 
CFC

besiddes af moderselskabs aktionærer og deres nærtstående samt eventuelle transparente enheder

indkomsten opgøres som summen af renter, gevinster/tab omfattet af kursgevinstloven, 

tab, provisioner, udbytter, gevinster/tab omfattet af aktieavancebeskatningsl

ven, indtægter fra finansiel leasing inkl. eventuelle gevinster/tab i forbindelse med salg heraf, bet

ling for benyttelse af immaterielle rettigheder inkl. eventuelle gevinster/tab i forbindelse med salg 

Altså kort sagt se

hvorvidt datterselskabets indkomst består af 

skal indkomster fra datterselskabets datterselskab(er) indregnes 

I nedenstående figur har vi illustreret en struktur, hvor et moderselskab har bestemmende 

hvor dette datterselskab selv har bestemmende indflydelse over et da

Herved skal følgende udarbejdes for datterselskab og datterdatterselskab for at kunne vurdere

CFC-indkomst
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Først opgøres datterdatterselskabet DD1 s samlede indkomst og datterselskabets D1 s andel heraf:  

Indkomst datterdatterselskab i kr. 100 % 60 %  ___________ ___________ 

"alm" indkomst" 40.000 24.000 

"CFC indkomst" 60.000 36.000  ___________ ___________  

100.000 60.000  ___________ ___________ 
Figur 4: Egen tilvirkning  

Da D1 kun ejer 60 pct. af DD1 er det kun denne andel af den samlede indkomst, der skal indregnes 

hos D1. Derved får D1 følgende skattepligtige indkomst:  

Indkomst datterselskab kr.  ___________ 

"alm" indkomst" 20.000 

"indtægt fra datter" 60.000 

"CFC indkomst" 120.000  ___________  

200.000  ___________ 
Figur 5: Egen tilvirkning  

For at kunne vurdere hvor meget den samlede CFC-indkomst for D1 og DD1 udgør, og hvor stor en 

del af den samlede indkomst denne samlede CFC-indkomst udgør, skal indkomsten fra DD1 forde-

les på almindelig indkomst og CFC-indkomst. Specifikationen af dette ses i figur 6 ovenfor, hvorfor 

følgende opgørelse kan laves:  

Ny indkomst datterselskab i kr. D1 DD1 I alt  ___________ ___________ ___________ 

"alm" indkomst" 20.000 24.000 44.000 

"CFC indkomst" 120.000 36.000 156.000  ___________ ___________ ___________  

140.000 60.000 200.000  ___________ ___________ ___________  

Figur 6: Egen tilvirkning 

Herved ses det, at den samlede CFC-indkomst for datterselskabet D1 og datterdatterselskabet DD1 

udgør 156.000 ud af 200.000, altså 78 pct. af den samlede indkomst, hvorfor der er tvungen sambe-

skatning mellem selskaberne. Dette er under forudsætning af at betingelsen om 10 pct. af de finan-

sielle aktiver, som er beskrevet nedenfor, anses for opfyldt.  

Ad 3.  De finansielle aktiver, der skal indgå i denne betragtning, er de aktiver, hvis afkast medreg-

nes i opgørelsen af CFC-indkomst. De finansielle aktiver opgøres som udgangspunkt til de regn-
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skabsmæssige værdier, dog opgøres de immaterielle aktiver, der medgår til handelsværdier. Testen 

foretages på et gennemsnit over året således, at man ikke kan ændre status ved at indskyde ikke-

finansielle aktiver lige før status.  

Moderselskabet skal i sin skattepligtige indkomst kun medregne den andel af datterselskabets ind-

komst, der svarer til den gennemsnitlige ejerandel over året og kun for den periode, hvor der har 

været bestemmende indflydelse over datterselskabet. Hvis flere selskaber direkte eller indirekte ejer 

den samme ejerandel af det pågældende datterselskab, indregnes andelen hos det moderselskab, der 

ejer den største andel direkte eller indirekte44. Altså skal man i den situation se på fordelingen af 

ejerskabet. Har man for eksempel ser på et datterselskab, der har to moderselskaber, kan det se så-

ledes ud: Moder 1 ejer 50 pct. af kapitalen i datter, mens moder 2 ejer 30 pct. direkte i datter og 20 

pct. via et andet selskab. I denne situation vil det være moder 1, der skal indregne andelen. Hvis 

man derimod forestiller sig, at moder 1 ejer 10 pct. af kapitalen direkte og 40 pct. af kapitalen indi-

rekte, og moder 2 stadig ejer det samme som før, da vil det stadig være moder 1, der skal indregne 

indtægten, da det er denne, der (indirekte) ejer den største andel. Det er ikke som man skulle tro, 

den største direkte ejerandel, der styrer hvor indkomsten skal indregnes, men bare den største andel, 

direkte som indirekte.   

I CFC-beskatning benyttes ligeledes territorialbegrebet, hvorved datterselskabets indkomst fra et 

fast driftssted i et andet land som udgangspunkt ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst. 

Det faste driftssted skal dog undersøges, for om det i sig selv udløser CFC-beskatning, da det i så 

fald skal medtages i den skattepligtige indkomst i lighed med datterselskabet. Når nu moderselska-

bet bliver beskattet af datterselskabets indkomst, kan der opnås kreditlempelse for den danske eller 

udenlandske betalte skat for datterselskabet, dog kun den del der skulle have været betalt ved opgø-

relse efter territorialbegrebet.  

Ud over skærpelserne for CFC-beskatning gælder der også en række krav i forhold til samhandel 

mellem koncernforbundne selskaber. Disse vil ikke blive behandlet nærmere i denne afhandling.

 

                                                

  

44 Selskabsskattelovens § 32, stk. 1 
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3 Beskatning af fonde 

I nedenstående afsnit vil vi foretage en kort gennemgang af de særlige problemstillinger i forbindel-

se med opgørelsen af den skattepligtige indkomst i erhvervsdrivende fonde, der er interessante, når 

vi behandler de udfordringer, muligheder og problemstillinger ved en koncernstruktur, der indehol-

der en fond. Vi vil indledningsvis kort redegøre for baggrunden for fondsbeskatningsloven og de 

overordnede principper herfor.   

3.1 Fondsbeskatningsloven 

I 1987 undergik skattelovgivningen vedrørende fonde en reform, som mundede ud i Fondsbeskat-

ningsloven (FBL). Fondsbeskatningsloven indeholder regler om beskatning af fonde og foreninger. 

Princippet i fondsbeskatningslovens § 3 er, at fonde og foreninger skal undergives de samme be-

skatningsregler som aktieselskaber. Der gælder imidlertid en række undtagelser på grund af fonde-

nes og foreningernes særegne struktur, formål og virke, hvorved beskatningen af fonde og forenin-

ger adskiller sig fra beskatningen af selskaber.   

Undtagelserne kan bevirke, at visse indtægter, der er skattepligtige for selskaber, ikke vil blive be-

skattet i fonde eller foreninger. Desuden kan fonde fratrække en række udgifter ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst, som normalt ikke kan fratrækkes for selskabers vedkommende. Sel-

skaber kan ifølge SL § 4-6 fratrække omkostninger, der er med til at sikre, erhverve og vedligeholde 

indkomsten, mens fonde yderligere har mulighed for at fratrække omkostninger, som afholdes i 

forbindelse med at varetage fondens vedtægtsmæssige formål. Fonde har således et udvidet drifts-

omkostningsbegreb.   

Den skattepligtige indkomst opgøres efter FBL § 3 med de undtagelser, der følger af stk. 2 (bund-

fradrag) og 3 (gaver) samt de særlige fradrag, der er behandlet i § 4-6 (uddelinger, konsoliderings-

fradrag samt prioriteringsreglen). Den skattepligtige indkomst udgør grundlaget for beregning af 

fondens indkomstskat.   
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Hertil skal det nævnes at fondsbeskatningsloven er indrettet således, at fondene ikke skal betale 

skat, såfremt de foretager uddelinger til deres vedtægtsbestemte formål. Fondene er netop sat i ver-

den for at varetage disse formål.  

Fondenes særligt gunstige skatteregler er jævnligt genstand for debat, og Enhedslisten ønskede i 

forbindelse med debatten omkring opførelsen af Operaen at opstille et beslutningsforslag om æn-

dring af fondslovgivningen45. Der er dog ikke sket ændringer i fondsbeskatningen som følge heraf.  

Denne beskrivelse vil alene behandle udvalgte og væsentlige områder i relation til fondsbeskatning. 

Beregning af selve indkomstskatten for fonde og selskaber er ens, og der anvendes samme skatte-

procent, og denne vil således ikke blive gennemgået.  

Vi vil indledningsvis definere fonde og herefter beskrive, hvornår skattepligten for fonde indtræder.   

3.2 Hvornår foreligger der en fond46? 

Hverken Lov om erhvervsdrivende fonde

 

eller Lov om fonde og visse foreninger

 

indeholder en 

definition af fondsbegrebet. Betegnelsen fond bruges som en samlet betegnelse for fonde, legater, 

stiftelser og andre selvejende institutioner47.  Det er vigtig at fastslå, om der er tale om en selvejen-

de institution. Kendetegnet ved en fond er netop, at den er en selvejende juridisk person, dvs., at der 

ikke er nogen udenforstående, der ejer fonden eller dens formue. Herudover gælder følgende: 

 

En fondskapital skal være uigenkaldelig udskilt fra stifterens formue.  

 

Fonden skal have ét eller flere formål, som skal være angivet i fondens vedtægt. 

 

Fonden skal have en selvstændig ledelse i forhold til stifteren. 

 

Fonden er et selvstændigt retssubjekt og kan som sådan erhverve rettigheder og indgå for-

pligtelser.  

En fond oprettes ved, at der udarbejdes en vedtægt for fonden. Senest tre måneder efter fondens 

oprettelse skal vedtægten og en fortegnelse over bestyrelsens medlemmer fremsendes til skatte-

                                                

  

45 Modkraft.dk, Enevælde og skattefradrag, 19. oktober 2004, samt enhedslistens medlemsblad nr. 15/2004 
46 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2008-2, Bilag - Vejledning om fondsbegrebet 
47 Justitsministeriet, betænkning om fonde nr. 970/1982 pkt.1, side 27 
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myndigheden i fondens hjemstedskommune. Samme materiale sendes til fondsmyndigheden (Civil-

styrelsen). For erhvervsdrivende fonde sendes materialet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

Ved senere ændring af en fonds vedtægt eller ved ændring af bestyrelsens sammensætning sendes 

den godkendte vedtægtsændring eller bestyrelsesoversigt til fondens skattemyndighed sammen med 

fondens selvangivelse.  

3.2.1 Erhvervsdrivende fonde 

Den fondsretlige regulering af ikke-erhvervsdrivende fonde foretages efter fondsloven (FL), mens 

den fondsretlige regulering af erhvervsdrivende fonde foretages efter erhvervsfondsloven (EFL). 

Forudsætningen for at overveje, om der foreligger en erhvervsdrivende fond, er at der overhovedet 

foreligger en fond. Dette afgøres ved at vurdere de ovenfor beskrevne elementer. Vi har i opgaven 

afgrænset os til primært at kigge på de erhvervsdrivende fonde, jf. afgrænsning afsnit 1.3, derfor vil 

vi i nedenstående primært inddrage de forhold, der vedrører de erhvervsdrivende fonde og ikke sær-

regler ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, der f.eks. vedrører familiefonde, foreninger mv.  

Først vil vi beskrive kendetegnene ved en erhvervsdrivende fond.  

Erhvervsdrivende fonde er defineret i EFL § 1, stk. 2. Ifølge denne bestemmelse anses en fond for 

erhvervsdrivende, hvis den: 

1. overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for 

hvilke den normalt modtager vederlag, eller  

2. udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom, eller  

3. har den i aktieselskabslovens § 2, stk. 2, jf. stk. 4 og 5, anførte forbindelse med et aktie- eller 

anpartsselskab eller med en anden virksomhed, af den i nr. 1 eller 2 nævnte art, eller  

4. udøver en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i henhold til vedtægt eller af-

tale og har en betydelig andel i dens driftsresultat uden at have den i nr. 3 anførte forbindelse 

med virksomheden (holdingfonde). 

Ifølge EFL § 1, stk. 3, anses en fond dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed fonden 

udøver eller har den i EFL § 1, stk. 2, nr. 3 anførte forbindelse med, er af begrænset omfang eller 

kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue. 
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Ved erhvervsdrivende fonde forstås således i erhvervsfondslovens forstand både fonde, der selv 

driver erhvervsmæssig virksomhed, og fonde, der udøver bestemmende indflydelse over et selskab, 

der driver erhvervsmæssig virksomhed. Dette er især aktuelt, når vi kigger på fonde i en koncern-

mæssig sammenhæng.  

3.2.2 Kapitalkrav 

Erhvervsdrivende fonde skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr. Der kan ikke ske registre-

ring i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis kapitalkravet ikke er opfyldt. For fonde oprettet før den 

1. januar 1985 kan der dog undtages for kapitalkravet, jf. EFL § 67.  

3.3 Hvornår er en fond almennyttig?  

Begrebet almennyttig er et centralt begreb i relation til beskatning af fonde. For at en fond kan anses 

som almennyttig, skal det fremgå af vedtægterne, at den kommer en størrere kreds til gode, samt at 

dens virke i samfundet kan karakteriseres som nyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattel-

se i befolkningen. Desuden kræves det i henhold til administrativ praksis, at det af vedtægterne 

fremgår, at der alene ydes støtte til personer, som er i økonomisk trang.  Det vil sige, at den person-

kreds, som kan tildeles midler fra fonden i henhold til praksis, ikke må være begrænset til et mindre 

befolkningsgrundlag. Hvis fondens formål ikke er bredt, vil fonden ikke kunne anses som almen-

velgørende/almennyttig. Det er tilsvarende et krav, at fondens midler ved opløsning går til almen-

velgørende/almennyttige formål, hvilket skal fremgå af fondens vedtægter. Dermed sikres også, at 

fonden udgør en selvstændig juridisk enhed, hvor fondens midler ikke kan gå tilbage til stifterne.   

Man skal desuden være opmærksom på, at hvis en fonds formål er/gøres for snævert, kan det give 

problemer med de årlige uddelinger. Et for snævert formål kan eksempelvis bevirke, at der ikke 

findes egnede modtagere, der opfylder fondens formål. Tilsvarende vil en begrænset modtagerkreds 

bevirke, at fonden ikke opnår status som almenvelgørende/almennyttig.    

En fond kan have formål som både omfattes af begrebet almenvelgørende/almennyttig og ikke-

almenvelgørende/almennyttig.    
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3.4 Skattepligtens indtræden og ophør 

Udgangspunktet er, at skattepligten for fonde indtræder ved stiftelsen. Dog gælder det for erhvervs-

drivende fonde, at skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor fonden bliver registreret i Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsen.  

Erhvervsdrivende fonde skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at være et selvstændigt 

retssubjekt og have retsevne48. I forbindelse med registreringen er det Erhvervs- og Selskabsstyrel-

sen, der tager stilling til, om der fondsretligt er tale om en fond, samt om denne er erhvervsdrivende 

og i øvrigt omfattet af loven.  

Spørgsmålet om, hvorvidt en fond i skattemæssig forstand driver erhvervsmæssig virksomhed, fast-

lægges uafhængigt af fondslovgivningen. En fond kan således godt drive erhvervsmæssig virksom-

hed i skattemæssig forstand uden, at der fondsretligt er tale om en erhvervsdrivende fond49. 

Den skattepligtige indkomst for de erhvervsdrivende fonde opgøres på baggrund af den indkomst, 

der er optjent i det pågældende indkomstår. Som udgangspunkt følger indkomståret kalenderåret, jf. 

SEL § 10, dog er der mulighed for at vælge et andet indkomstår. Første indkomstperiode kan mak-

simalt udgøre 18 måneder. 

                                                

  

48 Erhvervsfondslovens § 5, stk. 1 
49 Erhvervsfondslovens § 1, stk. 3 
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3.5 Skattepligtige indtægter 

Erhvervsdrivende fonde er skattepligtige af de samme indtægter som aktieselskaber, hvoraf vi vil 

behandle de vigtigste i nedenstående afsnit.   

Fondens indtægter skal opdeles i to typer:  

 

Erhvervsmæssig indkomst og  

 

Øvrig indkomst.  

Årsagen til dette er, at den fulde erhvervsmæssige indkomst skal medregnes til den skattepligtige 

indkomst, mens FBL § 3, stk. 2 åbner mulighed for benyttelse af et bundfradrag på 25.000 kr. såle-

des, at det kun er den del af den øvrige (ikke-erhvervsmæssige indkomst), som overstiger 25.000 

kr., der medregnes til den skattepligtige indkomst.  

I forbindelse med opgørelse af den skattepligtige indkomst for erhvervsdrivende fonde er det derfor 

vigtigt at foretage en afgrænsning af de to typer af indkomst, for at opgøre den skattepligtige ind-

komst korrekt.   

Bundfradraget blev fastsat i forbindelse med indførelsen af fondsbeskatningsloven og er, modsat 

størstedelen af de skattemæssige beløbsgrænser, ikke blevet pristalsreguleret. Beløbet har således 

været uændret i over 20 år, hvilket medfører, at bundfradraget pga. inflation mv. ikke repræsenterer 

samme værdi som i 1987. Man kan undres over, at fradraget ikke har undergået en regulering på 

lige fod med de øvrige skattemæssige beløbsgrænser, men betydningen af størrelsen og den mang-

lende regulering af bundfradraget er trods alt af mindre skattemæssig betydning (i hvert fald for de 

større fonde), når man ser på fondsbeskatningen i et større perspektiv.  

3.5.1 Erhvervsmæssig indkomst 

Erhvervsmæssig indkomst følger principperne og definitionen i selskabsskattelovens § 1. Selskabs-

skattelovens § 1 er ikke nøjagtigt enslydende med EFL § 1, som definerer erhvervsdrivende fonde. 

Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at en erhvervsdrivende fond ikke udelukkende genererer 

erhvervsmæssig indkomst, idet begreberne erhvervsmæssig virksomhed og erhvervsdrivende virk-

somhed ifølge EFL ikke er sammenfaldende. 
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Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved 

afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den er-

hvervsmæssige virksomhed.  

Det er arten af virksomheden, og ikke om virksomhedens formål er at indtjene overskud, der er af-

gørende for, hvorvidt en fond er omfattet af skattepligten. Denne betragtning er stadfæstet i be-

mærkningerne til loven og fulgt op af en højesteretsdom50.   

Erhvervsmæssige indtægter er ofte kendetegnet ved, at der er en modydelse for indtægten. Ydelser, 

der normalt er forbundet med en betaling, vil dog selvom der ikke finder betaling sted blive katego-

riseret som erhvervsmæssig indkomst51.   

I relation til koncernforhold har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en afgørelse endvidere slået fast, 

at en fond som udgangspunkt vil være erhvervsdrivende, hvis den fungerer som holdingfond. Dette 

gælder uanset datterselskabets erhvervsmæssige omsætning. I den konkrete afgørelse er det dog 

konkluderet, at fondens erhvervsmæssige aktiver udgør en uvæsentlig andel af fondens samlede 

formue, hvorfor fonden alligevel ikke skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for 

erhvervsdrivende fonde52. 

 

3.5.2 Bagatelgrænse for hvornår en fond er erhvervsdrivende 

Der gælder en bagatelgrænse for, hvornår en fond anses for erhvervsdrivende. Ifølge EFL § 1, stk. 3 

anses en fond ikke for erhvervsdrivende, såfremt den virksomhed som fonden udøver, er af begræn-

set omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue.  

Såfremt man ønsker at komme ind under reglerne for erhvervsdrivende fonde og derved fremstå 

som en selvstændig juridisk person, kan problematikken omkring bagatelgrænsen i praksis løses, 

ved at fonden stifter et underliggende A/S eller ApS, der driver erhvervsaktiviteten. Herved flyttes 

begrebet erhvervsdrivende fra at være et absolut begreb (som måske ikke kan opfyldes, såfremt 

                                                

  

50 TFS1991.395.HR 
51 Fonde er ofte i besiddelse af en vis andel af frie midler og derfor er det f.eks. i et koncernforhold oplagt at der kan 
opstå situationer, hvor en moderfond yder rentefrie lån til et datterselskab. Dette forhold behandles i et senere afsnit 
52 TFS1991.395.HR 
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fondens bruttoindtægter er under minimumsgrænsen på 250.000 kr.) til at være en vurdering af, 

hvor stor en del den indskudte kapital i datterselskabet udgør af fondens samlede formue53. Det kan 

derfor være hensigtsmæssigt i forbindelse med stiftelse af en fond, der ønsker status som erhvervs-

drivende, at oprette fonden med et datterselskab under sig, da fonden som følge af ejerskabet så 

bliver en erhvervsdrivende fond.  

3.6 Udbytte 

Hvis en fond modtager udbytte fra et datterselskab, er dette skattefrit efter de samme regler som 

gælder for selskaber54.  Netop muligheden for at modtage skattefrie datterselskabsudbytter er et 

område, der ofte er stort fokus på i forbindelse med strukturering af en koncern. Det må således 

antages, at der budgetteres med skattefrie datterselskabsudbytter for såvel fonde som selskaber.  

For at modtage skattefri udbytter skal en fond eje mindst 15 pct. af det udloddende selskab. Ejer-

skabskravet har været faldende siden 2002, hvor ejerskabskravet blev sænket fra 25 pct. til 20 pct. 

Fra årsskiftet vil denne ejerandel blive yderligere sænket, hvorved kravet er et ejerskab på 10 pct. 

Nedsættelse af ejerskabskravet og mulighederne i øvrigt for at modtage skattefrit udbytte er regule-

ret af EU s moder-/datterselskabsdirektiv.  

Som følge af at flere fonde har relativt stor kapital, som de eksempelvis har valgt at place-

re/investere i selskaber, kan man godt komme ud for, at en fond i kraft af sin ejerandel kan modtage 

skattefrie udbytter, men på trods af dette ikke er en erhvervsdrivende fond, som holdingfonde ellers 

normalt vil være kategoriseret som. Det er fonden selv, der skal opfylde ejerskabskravet, og det er 

derfor ikke nok at koncernforbundne selskaber tilsammen med fonden ejer 15 pct.  

Ud over ejerskabskravet er der også krav til, hvor lang tid fonden skal opfylde ejerskabskravet. 

Det er en betingelse, at ejerskabet består i en sammenhængende periode på mindst et år, samt at 

udbyttet udloddes i denne periode. Det er ikke nogen betingelse for skattefritagelsen, at fonden har 

ejet mindst 15 pct. af aktierne i datterselskabet i et år på det tidspunkt, hvor udbyttet udloddes. Skat

                                                

  

53 Jytte Heje Mikkelsen & Erik Werlauff , Den erhvervsdrivende fond, Gjellerup, 1. Udgave 2008, side 33 
54 Disse regler er nærmere beskrevet under beskrivelse af reglerne for sambeskatning 
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tefritagelsen gælder således for udbytter, der udloddes på et hvilket som helst tidspunkt efter aktie-

erhvervelsen under forudsætning af, at fonden beholder aktierne i mindst 12 måneder.  

Udbytter fra selskaber, hvor ejerandelen ligger under ovennævnte grænse, skal af den modtagende 

fond medregnes med 66 pct. af det modtagne udbytte i den skattepligtige indkomst. Den reelle skat-

teprocent for almindelige udbytter er med en fondsskatteprocent på 25 pct. (25 pct. x 66 pct.) ~ 17 

pct.  

Reglerne for udbytte har til formål at forhindre dobbeltbeskatning. Alle fonde og selskaber betaler 

skat af et eventuelt overskud, og når skatten er betalt, kan det resterende overskud eventuelt dispo-

neres som udbytte til ejerne for selskaber, og uddelinger for fonde. Hvis disse er personer, beskattes 

udbyttet som aktieindkomst med en skatteprocent på 28-45 pct.  

Hvis udbytte fra et selskab til en fond blev beskattet som al anden indkomst, ville et overskud først 

blive beskattet i datterselskabet, for derefter igen at blive beskattet i fonden som reglerne er for sel-

skaber.   

I en koncern vil dette betyde, at udlodder datterselskaberne udbytte, følger det de almindelige reg-

ler. Det vil sige, at selskabet ikke har fradrag for udbytteudbetalingen. Fonden vil som udgangs-

punkt kunne modtage udbyttet skattefrit, men bliver omfattet af prioriteringsreglen (jf. afsnit 3.9), 

som begrænser fondens fradrag for uddelinger og hensættelser, idet skattefrit udbytte forlods skal 

anses som uddelt mv.    
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3.7 Gaver 

Gaver er omhandlet i FBL § 3, stk. 3. Udgangspunktet er, at der er fuld skattepligt for de gaver, der 

tilfalder en fond, dvs. der skal svares 25 pct. af værdien i skat. Der gælder dog visse særregler. En 

gave eller donationen kan, afhængigt af givers ønsker, modtages som:  

 

Grundkapital 

 

Frie reserver (til uddeling) 

 

Kombination af grundkapital og frie reserver  

Giver skal i forbindelse med donationen udtrykkeligt bestemme, om gaven skal tilfalde grundkapi-

talen, frie reserver eller en kombination heraf. 

Vi vil i det følgende illustrere, hvorledes de forskellige former for donation påvirker en fonds egen-

kapital. I det følgende er der taget udgangspunkt i et konkret eksempel, hvor en fond har fået tilsagn 

om en donation på 110 mio. kr. Fondens grundkapital før modtagelse af donationen er 300 t.kr., og 

de frie reserver udgør 105.500 t.kr.  

3.7.1 Gave til grundkapital 

Såfremt gaven tilfalder grundkapital, er der tale om en skattefri disposition. Fondens bestyrelse skal 

i givet fald sørge for at anmelde forhøjelsen af grundkapitalen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Gaver, der tilfalder fondens grundkapital, kan dog blive skattepligtige, hvis fonden forbruger af 

grundkapitalen. Konsekvensen er herefter, at fondens grundkapital ikke må anvendes til uddeling:    

t.kr.  ________  

Grundkapital 300 

Donation tillægges grundkapital (kapitalforhøjelse) 110.000  ________ 

Grundkapital i alt 110.300 
Frie reserver, primo 105.500  ________  

Egenkapital 215.800  ________ 
Figur 7: egen tilvirkning    
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3.7.2 Gave til frie reserver 

Hvis gaven tilfalder de frie reserver, er beløbet skattepligtigt, idet fonden ellers kunne opnå en skat-

tefri gave og samtidig foretage fradragsberettigede uddelinger. Såfremt gaven tildeles som en kom-

bination, vil det betyde, at den del, der tillægges grundkapitalen, er skattefri, og den øvrige del er 

skattepligtig:    

t.kr.  ________ 

Grundkapital 300  ________ 

Grundkapital i alt 300  ________  

Frie reserver, primo 105.500 

Donation tillægges frie reserver 110.000  ________  

Frie reserver i alt før uddeling 215.500  _______  

Egenkapital 215.800  ________  

Figur 8: egen tilvirkning 

Tilgår midlerne til fonden i forbindelse med bidragsyders testamente ved dødsfald, skal fonden be-

tale en boafgift på 15 pct. og en tillægsboafgift på 25 pct.55. Samlet set skal der således betales bo-

afgift af bidragsbeløbet med 36,25 pct. Hvis fonden anses som værende almennyt-

tig/almenvelgørende, og ikke på forhånd er anerkendt til at modtage skattefrit udbytte, kan der an-

søges om at opnå dispensation for boafgiften hos skattemyndighederne.   

Fondsretligt bør man i forbindelse med modtagelse af en gave eller en donation undersøge nærmere, 

om bidragsyders formål med tildelingen af midlerne kan rummes i den modtagende fonds faktiske 

formål, således at fonden kan foretage de uddelinger, som gavegiver ønsker. Er dette ikke tilfældet, 

skal den modtagende fonds vedtægter eventuelt tilrettes. Desuden bør det undersøges, om der even-

tuelt stilles særlige civilretlige krav.  

                                                

  

55 Jytte Heje Mikkelsen og Erik Werlauff, Den erhvervsdrivende fond, Gjellerup, 1. Udgave 2008, s. 148 
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3.7.3 Gaver fra fonde 

Hvis en fond modtager en gave fra en anden fond, er denne som udgangspunkt skattepligtig56. Der 

er dog en undtagelse57, der anfører, at der er fradragsret for en fonds uddelinger til en anden fond 

med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. Dette gælder til trods for, at den modtagende 

fond ikke er skattepligtig af gaven. Muligheden for disse skattefrie uddelinger gælder dog ikke, så-

fremt der er tale om gensidige gaver mellem fondene eller omgåelse af reglerne.   

3.8 Driftsomkostninger 

Fonde har et udvidet driftsomkostningsbegreb, der bevirker, at fonde ikke kun har fradrag for om-

kostninger, der har tilknytning til selve indkomsterhvervelsen, som det er tilfældet med selskaber.  

Som udgangspunkt har fonde fradragsret for driftsomkostninger i henhold til SL § 6A.  

3.8.1 Driftsomkostninger versus uddelinger 

I skattemæssig forstand kan det i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst være 

nødvendigt at sondre mellem, driftsomkostninger og uddelinger i henhold til fondens fundats. I fun-

datsen definerer fonden, hvordan den vil anvende sin indkomst.   

En uddeling er en disposition, der afholdes i forbindelse med, at en fond opfylder

 

og varetager sit 

formål, mens en driftsomkostning er en udgift, som sikrer, at fonden kan varetage sit formål.  

Den skattemæssige betydning af, at en udgift karakteriseres som en driftsomkostning eller en udde-

ling, er bl.a., at uddelinger ikke kan overstige den skattepligtige indkomst. Dvs., at der ikke kan 

blive tale om underskudsfremførsel på grundlag af uddelinger, hvorimod driftsmæssigt underskud i 

fonden kan fremføres efter ligningslovens § 15.  

Herudover må man ved vurderingen af, om der foreligger en uddeling eller en driftsomkostning, 

sondre mellem såvel interne som eksterne uddelinger, hvilket kan være en balancegang. Som ek-

sempel på problemstillingen omkring fondenes udvidede driftsomkostningsbegreb kan der bl.a. 

henvises til TFS2005.444.LSR, hvor en fond ikke kunne fratrække udgifter til forbedring af fast 

                                                

  

56 FBL § 3, stk. 3, nr. 1 
57 FBL § 4, stk. 2 
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ejendom, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, ligesom der ikke kunne foretages fradrag for udgif-

terne efter fondsbeskatningslovens § 3, da udgiften havde karakter af udlodning. Modsætningsvis 

fik en række selvejende kollegier fradrag for vedligeholdelsesomkostninger samt fradrag for hen-

sættelse til senere uddelinger58. Det fremgår således ikke klart af hverken lov eller praksis, hvilke 

krav der skal være opfyldt, for at der er tale om henholdsvis en omkostning eller en uddeling. 

Det afhænger af de enkelte tilfælde, hvornår det er fordelagtigt for en fond, at en udgift kategorise-

res som en driftsomkostning og som en intern uddeling. Såfremt fondens skattepligtige indkomst 

ikke kan rumme uddelinger af udgiftens størrelse, eller fonden i forvejen har en negativ skatteplig-

tig indkomst før uddelinger fratrækkes, vil det være mest fordelagtigt at behandle udgiften som en 

driftsomkostning. Det driftsmæssige underskud der generes, kan fremføres til modregning i fremti-

dige positive indkomster i modsætning til underskud som følge af uddelinger, der ikke kan fremfø-

res til modregning i senere indkomstår. Såfremt fonden har et positivt skattemæssig resultat, kan 

udgiften med fordel anses som en uddeling, da dette medfører konsolideringsfradrag på 25 pct. af 

de foretagne uddelinger, såfremt uddelingerne sker til almennyttige formål, jf. FBL § 4, stk. 1. Med 

i betragtningerne skal der, ud over størrelsen af den skattepligtige indkomst, også tages højde for de 

tilfælde, hvor en fond har skattefrie indtægter som f.eks. udbytte fra datterselskab. Årsagen til at 

dette kan have indflydelse, er prioriteringsreglen i FBL § 6, hvorved uddelingernes skattemæssige 

fradrag begrænses.   

Til at illustrere ovenstående problemstillinger har vi opstillet tre eksempler, hvoraf det fremgår, 

hvilke skattemæssige konsekvenser det har for en fond, hvorvidt en afholdt omkostning kategorise-

res som en driftsomkostning eller som en uddeling. Det er vigtigt at holde sig for øje, at man ikke 

frit kan vælge hvorvidt en omkostning klassificeres som en driftsomkostning eller en intern udde-

ling, men at sondringen kan være svær. Som det fremgår af nedenstående eksempler, har det dog 

afgørende skattemæssig betydning, hvorledes omkostningen klassificeres.    

                                                

  

58 TFS1988.437 Sagen vedrørte en række selvejende kollegier, som betragtes som almennyttige fonde, hvilket betyder, 
at de i vidt omfang har fradragsret for uddelinger og hensættelser. Udgifter til forbedringer af kollegiet vil således kunne 
fradrages som uddelinger. Udgifter til vedligeholdelse kan fratrækkes som driftsudgifter, blot de har været nødvendige 
af hensyn til kollegiets fremtidige virke. Hensættelse til senere inventaranskaffelser kunne fratrækkes som hensættelser 
til senere uddeling. Kollegier kunne desuden beregne sig et konsolideringsfradrag svarende til 25 pct. af de faktisk fore-
tagne uddelinger. 
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Eksempel 1:  

En erhvervsdrivende fond har erhvervsmæssig indkomst på 2 mio.kr., driftsomkostninger på 1 

mio.kr. og udgifter til forbedring/vedligeholdelse af bygning, der anvendes af offentligheden og 

anses som almenvelgørende på 800.000 kr.  

Udgiften anses som en uddeling: kr.   ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 2.000.000 

Driftsomkostninger -1.000.000  ___________  

1.000.000 

Fradrag for uddelinger -800.000 

Konsolideringsfradrag, 25% -200.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst 0  ___________   

Udgiften anses som en driftsomkostning:   

Erhvervsmæssig indkomst 2.000.000 

Driftsomkostninger i alt -1.800.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst 200.000  ___________ 

Figur 9: egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående, vil det være mest fordelagtigt for fonden, at anse udgiften som en 

uddeling, idet konsolideringsfradraget bevirker, at fonden får en skattepligtig indkomst på nul, mens 

eksemplet, hvor udgiften anses som en driftsomkostning, resulterer i en skattepligtig indkomst på 

200 t.kr. Besparelsen i det givne tilfælde er således skatteværdien af 200 t.kr., svarende til 50 t.kr.  

Som tidligere nævnt har fondens indkomst betydning for, hvornår det er fordelagtigt, at en udgift 

klassificeres som en uddeling og som en driftsomkostning, dette vil vi illustrere i nedenstående ek-

sempel, hvor vi nedsætter fondens erhvervsmæssige indkomst.     
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Eksempel 2 

I nedenstående eksempel antager vi, at fonden har en erhvervsmæssig indkomst, der er en halv mil-

lion mindre end i eksempel 1. De øvrige parametre er uændrede.  

Udgiften anses som en uddeling: kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 1.500.000 

Driftsomkostninger -1.000.000  ___________  

500.000 

Fradrag for uddelinger -800.000 

Konsolideringsfradrag, 25% -200.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst - kan ikke fremføres -500.000  ___________  

Udgiften anses som en driftsomkostning:  
Erhvervsmæssig indkomst 1.500.000 

Driftsomkostninger i alt -1.800.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst - kan fremføres -300.000  ___________ 

Figur 10: egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående, vil fonden generere en negativ skattepligtig indkomst i begge til-

fælde. Den afgørende forskel i forhold til eksempel 1 er, at underskuddet som følge af uddelinger 

ikke kan fremføres. Underskuddet som følge af uddelinger udgør i eksemplet 500 t.kr., mens under-

skuddet i tilfælde af, at eksemplet anses som en driftsomkostning, udgør 300 t.kr. Provenuet for 

fonden er derfor skatteværdien af de 300 t.kr. svarende til 75 t.kr., såfremt udgiften kategoriseres 

som en driftsomkostning. Udnyttelse af det skattemæssige underskud kræver dog, at fonden frem-

over vil være i stand til at genere en positiv skattepligtig indkomst, som underskuddet kan modreg-

nes i.        
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Eksempel 3  

Som supplement til ovenstående eksempler vil vi med nedenstående eksempel illustrere, hvilken 

effekt det vil have, såfremt fonden har et datterselskab/en ejerandel, som den modtager skattefrit 

udbytte fra. Illustrationen er interessant, idet det således fremgår, hvorledes prioriteringsreglen 

kommer i spil. Forudsætningerne fra eksempel 1 er uændrede bortset fra, at det nu er antaget, at 

fonden i indkomståret har modtaget 400 t.kr. i skattefrie udbytter. Dette bevirker, at de foretagne 

uddelinger ifølge prioriteringsreglen i FBL § 6 først skal modregnes i de skattefrie udbytter.  

Udgiften anses som en uddeling: kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 2.000.000 

Driftsomkostninger -1.000.000  ___________  

1.000.000 

Fradrag for uddelinger -800.000 

Modtagne skattefrie udbytter 400.000 

Konsolideringsfradrag, 25% -200.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst  400.000  ___________   

Udgiften anses som en driftsomkostning:  
Erhvervsmæssig indkomst 2.000.000 

Driftsomkostninger i alt -1.800.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst  200.000  __________ 
Figur 11: egen tilvirkning  

Som det fremgår af ovenstående, vil det være mest fordelagtigt for fonden at falde ind under reglen 

om at udgiften kan anses som en driftsomkostning, da prioriteringsreglen bevirker, at de modtagne 

skattefrie udbytter skal modregnes, før der foretages fradrag for uddelinger. Såfremt udgiften kan 

klassificere som en driftsomkostning, sparer fonden skatten af 200 t.kr. svarende til 50 t.kr. 
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3.9 Fradragsmuligheder vedrørende uddelinger 

I relation til en fonds fradragsmuligheder i forbindelse med uddelinger, skal der skelnes mellem 

uddelinger til almennyttige formål og uddelinger til andre formål. Såfremt der er tale om almennyt-

tige formål, er der altid fradrag for uddelingerne59. Såfremt fondens uddelinger går til andre formål 

er der kun fradrag i fondens skattepligtige indkomst, hvis modtageren af uddelingen er skatteplig-

tig60.   

Der kan endvidere opnås fradrag ved uddeling til andre fonde, selvom disse efter FBL § 3, stk. 3 er 

skattefri af gaven61.  

3.9.1 Hensættelser (fremrykkede fradrag) 

En fond har endvidere mulighed for at foretage hensættelser til senere uddeling, såfremt der er tale 

om en almennyttig fond, og hensættelserne anvendes inden en tidshorisont på fem år gældende for 

de almennyttige formål og en tidshorisont på 15 år gældende for kulturelle formål. Såfremt hensæt-

telserne ikke uddeles inden for tidsfristen, bliver hensættelserne efterbeskattet i henhold til fondsbe-

skatningslovens § 4, stk. 6 med et årligt procenttillæg på 5 pct.   

Formålet med de angivne tidshorisonter er at give fonde mulighed for at "spare op", således at der 

kan foretages en uddeling af en væsentlig størrelse til eksempelvis et særlig formål/projekt mv. 

Omvendt er det baggrunden for fondsbeskatningsloven, at fondene via aktive uddelinger kan mini-

mere den skattepligtige indkomst, og den fastsatte tidsgrænse skal forebygge, at fondene blot ak-

kumulerer formuen via ubegrænsede henlæggelser.   

3.9.2 Fradragsmuligheder vedrørende konsolidering 

Fonden har mulighed for at få et såkaldt konsolideringsfradrag på maks. 25 pct. af de faktisk fore-

tagne uddelinger til almennyttige formål, jf. FBL § 5. Dette betyder, at såfremt der udloddes 100 

kr., kan der opnås konsolideringsfradrag på 25 kr., hvilket bevirker, at der i alt opnås et fradrag på 

                                                

  

59 FBL § 4, stk. 1 
60 FBL § 4, stk. 2 
61 FBL § 4, stk. 2, 2 pkt. 
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125 kr. for hver 100 kr. fonden uddeler. Der er ingen øvre grænse for konsolideringsfradraget, dette 

medfører bl.a., at såfremt en almennyttig fond donerer fx 2,5 mio. kr. til et nyt operahus, opnås der 

et konsolideringsfradrag på 625 mio.kr. Det er dog kun uddelinger, der udloddes til et almennyttigt 

formål, som er omfattet af reglerne om konsolideringsfradraget.  

Fonde har ikke samme muligheder som aktieselskaber for konsolidering af egenkapitalen. Medens 

aktieselskaber normalt vil have mulighed for at udvide aktiekapitalen, har fonde og foreninger som 

regel ingen mulighed for at få tilført ny kapital 

 

bortset fra afkastet af den eksisterende kapital 

 

når fonden eller foreningen først er etableret. Konsolideringsfradraget er således indført for at sikre 

fonde mod udhuling af kapitalgrundlaget. Da konsolideringsfradraget endvidere kun kan benyttes 

på de uddelinger, der er foretaget i indkomståret til almenvelgørende eller på anden måde almennyt-

tige formål, sikres samtidig, at fonde der ikke foretager uddelinger eller hensættelser, beskattes på 

lige fod med aktieselskaber. Fjernes konsolideringsfradraget, fjernes dette incitament, eller også 

risikerer man en udhuling af kapitalen i de fonde, der støtter almennyttige og velgørende formål. 

Det vil alt andet lige give færre uddelinger til sådanne formål.  

Det er dog dagspressens vurdering, at der er tale om, at konsolideringsreglen er en lukrativ ord-

ning.62 Men ser man på fondens indtægter som fondens afkast af sin kapital, er de som udgangs-

punkt nødt til at beholde en del af indtægterne, for at kunne fremtidssikre kapitalen imod inflation. 

Herved er det som udgangspunkt kun rimeligt at fonden beholder 25 pct. af det afkast der bliver 

udloddet via konsolideringsfradraget, og derved ikke udvander fondens kapital over tid.    

                                                

  

62 Modkraft.dk, Enevælde og skattefradrag, 19. oktober 2004 samt enhedslistens medlemsblad nr. 15/2004 
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3.10 Prioriteringsreglen, FBL § 6 

I fondsbeskatningslovens § 6 finder man den såkaldte prioriteringsregel, der anfører, at uddelinger, 

hensættelser og konsolideringsfradrag først skal modregnes i  

1. de skattefrie udbytter efter FBL § 10, 

2. og det skattefrie bundfradrag efter FBL § 3, stk. 2 

før fradragene fradrages i de skattepligtige indtægter efter FBL § 3.  

Formålet med prioriteringsreglen er i henhold til forarbejderne at sikre, at der i fonden ikke foreta-

ges opsparing på grundlag af de skattefri indtægter, hvorved uddelinger finansieres af en skattefri 

indtægt.  Reglen er således en værnsregel, der sikrer mod, at fonde opbygger såkaldte "pengetanke", 

i stedet for at anvende fondens indtægter til formålet i henhold til fundatsen. Fonde vil, såfremt de 

har skattefrie indtægter som følge af prioriteringsreglen, blive tvunget til enten at hensætte et større 

beløb til senere uddeling, foretage større uddelinger i det pågældende indkomstår eller betale skat af 

den del af beløbet, som fonden ikke har anvendt til vedtægtsmæssige formål.   

Fondsbeskatningsloven tager imidlertid ikke stilling til, hvorledes de skattefri indtægter skal forde-

les på uddelinger, konsolideringsfradrag og hensættelser. Landsskatteretten har i en kendelse63, truf-

fet afgørelse om, at de skattefri indtægter skal fordeles forholdsmæssigt på fradragsberettigede ud-

delinger, konsolideringsfradrag og hensættelser. Den del af hensættelsen, der derved ikke har haft 

fradragsvirkning, og således ikke kan gøres til genstand for efterbeskatning, kan herefter opgøres 

som hensættelsen*(skattefri indtægter/samlede uddelinger inkl. hensættelser). 

                                                

  

63 SKM2001.621.LSR 



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Underskudsfremførsel       

Side 47 af 123 

3.11 Underskudsfremførsel 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for fonde kan underskud fra tidligere indkomstår 

fradrages i henhold til LL § 15. Ligningslovens § 15 anfører, at såfremt den for et indkomstår op-

gjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i den skattepligtige 

indkomst for de følgende indkomstår. Modsætningsvis gælder det naturligvis også, at skattemæssigt 

underskud opgjort efter de almindelige regler (FBL § 3 eller 8) kan fremføres til senere indkomstår. 

Umiddelbart er mulighederne for underskudsfremførsel således enslydende med de gældende regler 

for selskaber. Fondenes komplicerede regelsæt og gunstige skattemæssige dispositioner medfører 

dog, at der gælder en række særregler, man skal være opmærksom på. 

Det gælder bl.a. for fonde, at underskud der fremføres fra tidligere indkomstår, skal fratrækkes før 

årets uddelinger og hensættelser fradrages.   

Underskud som følge af uddelinger og hensættelser, som nævnt i FBL §§ 4 og 5, der overstiger op-

gjorte indkomst, kan som nævnt ikke fremføres til fradrag i fondens følgende indkomstår. Uddelin-

ger eller hensættelser, der bevirker et skattemæssigt underskud, er således ikke fradragsberettigede.   

Fondsbeskatningsloven åbner dog op for, at fonde og foreninger omfattet af FBL § 1, stk. 1, nr. 1 og 

2 i visse tilfælde kan fremføre et underskud, der først fremkommer fra et fradragsberettiget netto-

kurstab64 . Ordlyden i FBL § 3 stk. 2 er følgende:  

Såfremt indkomsten, efter at der er foretaget fradrag efter § 4, udviser underskud, kan den del af 

underskuddet, som svarer til det fradragsberettigede nettotab efter kursgevinstloven, fradrages i 

den skattepligtige indkomst i de følgende indkomstår. 

  

Fondenes mulighed for fremførsel af underskud giver anledning til tvivl i relation til, i hvilken ræk-

kefølge fondens uddelinger og nettokurstab skal fratrækkes i fondens skattepligtige indkomst 65. 

Hvis et eventuelt kurstab skal fratrækkes i den skattepligtige indkomst, før der er taget højde for 

uddelinger og hensættelser, kan det bevirke, at der ikke bliver noget underskud at fremføre til sene-

re indkomstår. Hvis fonden nettokurstab derimod først skal fratrækkes, efter der er taget højde for 

                                                

  

64 FBL § 3, stk. 2, 4. og 5. pkt. 
65 Jytte Heje Mikkelsen og Erik Werlauff, Den erhvervsdrivende fond, Gjellerup, 1. Udgave 2008, s. 142 
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uddelinger og hensættelser, der eventuelt udligner den skattepligtige indkomst, således at indkom-

sten går i nul, giver nettokurstab et fremførselsberettiget underskud.  

Den sidste løsning betyder en mere fordelagtig stilling for fondene og en udvidet fremførselsad-

gang. Denne fortolkning af lovbestemmelsens ordlyd er bekræftet i praksis, hvor tvivlsspørgsmålet 

er behandlet i SKM2001.622.LSR . Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt fremførte kurstab 

efter FBL § 3, stk. 2, 4. pkt. skal fratrækkes i en fonds skattepligtige indkomst før eller efter fradrag 

for uddelinger og hensættelser. Landsskatteretten fandt, at det fremførselsberettigede nettokurstab 

skal modregnes i fondens skattepligtige indkomst efter fradrag for uddelinger og hensættelser. 

3.12 Teknisk sambeskatning mellem et datterselskab og en moderfond 

Hvis en fond eksempelvis har et datterselskab, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at indgå 

i den tvungne nationale sambeskatning i henhold til de almindelige regler, som er beskrevet i afsnit 

2.2.   

Det er dog muligt at opretholde en form for sambeskatning mellem selskabet og moderfonden. Så-

fremt en fond har ret til andel i overskuddet af en erhvervsvirksomhed, som ikke drives af den på-

gældende fond selv, er overskudsandelen omfattet af skattepligten66. Det er uden betydning, på 

hvilken baggrund foreningen eller fonden har fået tillagt overskudsandelen, men det er derimod 

afgørende for beskatningen, at andelen beregnes på grundlag af virksomhedens nettooverskud. En 

indtægtsandel, der beregnes på grundlag af omsætning, arbejdsløn, formue eller lign. medfører ikke 

skattepligt. Endvidere er det en forudsætning, at den virksomhed, der yder overskudsandelen, selv 

er indkomstskattepligtig af overskuddet67.   

Indregning af overskudsandele skal ifølge loven ske i den fond, der er nærmeste direkte eller indi-

rekte ejer af aktieselskabet68. Ejerskabskravet for "sambeskatninger" er opfyldt, når den altoverve-

jende del af aktie- eller andelskapitalen ejes af fonden.   

                                                

  

66 SEL § 3, stk. 4 
67 LSRM 1978, 202 LSR 
68 SEL § 3, stk. 4 
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Den tekniske sambeskatning sker ved, at selskabets årlige skattepligtige overskud fysisk udloddes 

til fonden. Selskabet opnår fradrag for den del af det skattemæssige overskud, som overføres til 

fonden under forudsætning af, at fonden videreuddeler beløbet til almenvelgørende eller almennyt-

tige formål69.   

Selskabet opnår således ved udlodningen at minimere eller helt neutralisere årets skattepligtige ind-

komst. Hvis datterselskabet har negativ indkomst, kan reglerne om teknisk sambeskatning dog ikke 

anvendes, men den negative indkomst kan fremføres til modregning i positiv indkomst i efterføl-

gende år.  

I nedenstående eksempel har vi illustreret, hvorledes den tekniske sambeskatning foregår i forbin-

delse med opgørelse af den skattepligtige indkomst for henholdsvis moderfonden og datterselska-

bet.  

For simplificering af eksemplet har vi antaget at fonden i det pågældende indkomstår ikke har er-

hvervet skattefrie indtægter. Moderfonden ejer datterselskabet 100 pct. og betingelserne for anven-

delse af den tekniske sambeskatning er opfyldt.   

Datterselskabet skattepligtige indkomst udgør 500 t.kr. og hele beløbet overføres til moderfonden, 

som uddeler beløbet til almenvelgørende formål. Datterselskabet får fradrag i den skattepligtige 

indkomst for de 500 t.kr. som tillægges moderfondens skattepligtige indkomst:  

Skattepligtig indkomst for moderfond:  
t.kr.  ________  

Skattepligtig indkomst før uddelinger 2.000 

Indkomst overført fra datterselskab i henhold til Selskabsskattelovens §3, stk. 4 500 

Uddelinger -500 

Konsoliderings fradrag, 25 pct. af de faktisk foretagne uddelinger -125 

Hensættelse til senere uddeling -1.875  ________ 

Skattepligtig indkomst for indkomståret 0  ________ 
Figur 12: egen tilvirkning  

                                                

  

69 FBL § 4, stk. 1 og 3 
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Skattepligtig indkomst for datterselskab:  

t.kr.  ________  

Skattepligtig indkomst 500 

Indkomst overført til moderfond i henhold til Selskabsskattelovens §3, stk. 4 -500  ________ 

Skattepligtig indkomst for indkomståret 0  ________ 
Figur 13: egen tilvirkning       
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4 Udvalgte problemstillinger mv. 

I forbindelse med beskrivelsen af lovgrundlaget for beskatning af koncerner og fonde har flere pro-

blemstillinger fanget vores opmærksomhed:  

1. Manglende harmonisering af reglerne om fonds- og sambeskatning.  

2. Forskellige ejerskabskrav for at indgå i sambeskatning. 

3. Er den tekniske sambeskatning obligatorisk? 

4. Hvilken sambeskatning har førsteret i en koncern? 

5. Skattemæssig behandling af udbytter i fonde. 

6. Underskudsbetragtninger.   

Disse problemstillinger vil blive behandlet særskilt i følgende afsnit, hvor vi så vidt muligt vil be-

handle problematikken, baggrunden for reglernes tilblivelse samt konsekvenserne ved en ændring af 

loven således, at fonde kan indgå i sambeskatning på lige fod med selskaber. Herefter vil vi samlet 

set vurdere fordele og ulemper ved de nuværende regelsæt.    
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4.1 Manglende harmonisering af reglerne om fonds og sambeskatning  

Som udgangspunkt er fonde ikke omfattet af reglerne om sambeskatning jf. SEL § 31. Dette er gæl-

dende for såvel national som international sambeskatning. Alligevel er der en undtagelse til disse 

regler om fondes mulighed for deltagelse i sambeskatning, nemlig at fonde er omfattet af reglerne 

om CFC-beskatning jf. SEL § 32 og derved også deltager i den såkaldte tvungne sambeskatning, 

der er en følge heraf.     

4.1.1 Beskrivelse af problemstillingen 

Grundlæggende er reglerne for selskaber og fonde meget lig hinanden, for eksempel skal begge 

registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, de har selv mulighed for at vælge tidspunkt for 

regnskabsaflæggelse og de har stort set samme definition af erhvervsindkomst mv.   

Der stilles større krav til fonde i forbindelse med registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

end til selskaber, men til gengæld har fonde gunstigere regler i forbindelse med indkomstopgørel-

sen. I bund og grund er reglerne for indkomstopgørelsen for selskaber og fonde dog ens, men fonde 

har en række særregler, der medfører, at deres skatteforhold er gunstigere. For eksempel har fonde 

mulighed for at fratrække langt flere omkostninger, end selskaber har, som følge af det udvidede 

omkostningsbegreb, der er nærmere beskrevet i afsnit 3.8.  

Så længe fonde og selskaber ikke er koncernforbundne, er der som sådan ingen problemer imellem 

disse regelsæt. Problematikken opstår, når en fond indgår i koncernforbindelse med et selskab. Som 

udgangspunkt har fonde ikke mulighed for at deltage i sambeskatningen, men som tidligere nævnt 

kan fonde ikke undgå at deltage, hvis de har et datterselskab, der bliver omfattet af reglerne om 

CFC-indkomst og CFC-beskatning.  Umiddelbart ses der ingen forklaring på, hvorfor fonde kun har 

mulighed for at deltage i sambeskatning ved CFC-beskatningen, da sambeskatningsindkomsten 

først opgøres, når den skattepligtige indkomst for de enkelte selskaber er opgjort. Derved har det 

ikke nogen reel indvirkning på dette, at fonde og selskaber ikke har fuldstændig enslydende regler 

for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.   
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Der, hvor der kan være et problem, er hvor datterselskaber kan udlodde direkte til moderfond og 

derved undgå at blive skattepligtig af indkomsten, hvis fonden uddeler et tilsvarende beløb. Denne 

problematik vil blive behandlet i afsnit 4.3 og 4.4. 

4.1.2 Analyse af problemstillingen 

I forbindelse med analysen af problemstillingen vil vi i det følgende først behandle baggrunden for 

loven i dens nuværende form, hvorved vi har fastlagt, hvad bevæggrundene for de nuværende regler 

er. På samme måde vil vi herefter behandle, hvilke konsekvenser vi forventer, at en harmonisering 

af reglerne, således fonde kan indgå i sambeskatning, vil medføre og hvilke ændringer i loven dette 

vil kræve. Sidst vil vi opsummere i en vurdering af problemstillingen, samt en anbefaling på, hvilke 

regler der med fordel kan ændres i forbindelse hermed, hvis dette er relevant.  

Baggrunden for loven i dens nuværende form 

Formålet med fondsbeskatningsloven var i sin tid at gennemføre en ligestilling på skatteområdet 

mellem fonde og selskaber. Indtil fondsbeskatningsloven blev indført i 1987 var fondene kun skat-

tepligtige af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed og derved ikke skattepligtige af indtægter 

såsom renter, udbytte, gaver, kursgevinster, avancer mv. Altså var beskatningsreglerne for fondene 

endnu mere lempelige, end de er med den nuværende lovgivning.   

Baggrunden for fondsbeskatningsloven var et ønske om at beskatte de fonde, som akkumulerer ind-

tægter i stedet for at uddele til de for fonden vedtægtsbestemte formål. I den forbindelse har man 

højst sandsynligt haft et ønske om at forfordele de almenvelgørende og almennyttige fonde frem for 

de akkumulerende med baggrund i, at de akkumulerende fonde ikke lever op til den oprindelige 

baggrund for overhovedet at oprette en fond. Derfor giver reglerne i fondsbeskatningsloven også 

større fordele til de almenvelgørende og almennyttige fonde end til de akkumulerende fonde.    

Baggrunden for indførelsen af CFC-beskatningen for fonde fremgår af lovbemærkningerne til lov-

forslaget70. Ifølge dette var det et spørgsmål om at ensrette skattereglerne således, at der ligesom for 

selskaber ikke er incitament til at placere finansielle aktiver i lavt beskattede udenlandske selskaber 

mv., hvilket stemmer fint overens med hele ideen om ligestilling af fonde og selskaber. 

                                                

  

70 Lov 487 af 12. juni 1996 
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Siden er reglerne om CFC-beskatning blevet ændret flere gange, senest fordi de tidligere regler om 

CFC-beskatning ikke stemte overens med EU-lovgivningen, dette blev især fastslået ved den så-

kaldte Cadbury-Schweppes-dom, hvor de engelske regler om CFC-beskatning, som er meget lig de 

danske, blev kendt i strid med EU-retten. I forbindelse hermed blev reglerne for CFC-beskatningen 

ændret således, at de gælder for alle datterselskaber uanset beskatningsland. Derved mener man at 

have gjort op med stridigheden i forhold til EU-retten, både i forhold til at reglerne nu omfatter dat-

terselskaber i alle lande, samt at reglerne nu også omfatter alle koncerner, også dem, hvor den ulti-

mative moder er en fond. I den forbindelse kan man også diskutere, hvorvidt de resterende regler 

om sambeskatning er i strid med EU-lovgivningen, men det vil vi ikke behandle i denne afhandling.  

En anden baggrund for at CFC-beskatningen skal omfatte fondene og deres koncerner, er den 

grundlæggende baggrund for reglerne om CFC-beskatning: Disse regler er i sin tid indført for at 

sikre, at der ikke sker en udhulning af kapitalgrundlaget i de enkelte danske virksomheder som føl-

ge af, at investeringer overflyttes til datterselskaber i lavskattelande. Dette er i virkeligheden et 

stærkt redskab for at undgå den aggressive skatteplanlægning, der i de seneste år har været tiltagen-

de i det danske erhvervsliv71.    

Konsekvenserne ved ændring af loven således at fonde kan indgå i sambeskatning  

Til gengæld fremgår det ikke nogen steder i litteraturen, hvorfor fonde ikke er, eller kan omfattes af 

reglerne om national og international sambeskatning. Man kan dog forestille sig flere grunde til, 

hvorfor fonde ikke er omfattet heraf: at fonde i forvejen har fordelagtige skatteregler, at man vil 

undgå at fjerne incitamentet til uddeling til almenvelgørende formål og hermed få fradrag herfor72, 

og sidst men ikke mindst, at der opnås stort skatteprovenu fra både fonde og selskaber.   

Hvis grundtanken er, at fonde i forvejen har fordelagtige skatteregler, kan man overveje, om dette 

reelt har betydning i forhold til sambeskatningen, da sambeskatningsindkomsten som tidligere 

nævnt opgøres som summen af de skattepligtige indkomster 

 

altså også fondens indkomst efter 

diverse fordelagtige fradrag. Hvis vi for eksempel ser på en fond og to datterselskaber, hvor selska-

berne er fuldt ejet af fonde, vil vi illustrere forskellen mellem, om fonden har mulighed for at indgå 

                                                

  

71 Bemærkninger til lovforslag L213 2006/07 (Lov 540 2007) CFC beskatning og indgreb imod kapitalfonde m.v. 
72 Beskatning af fonde og foreninger 

 

en redegørelse for og analyse af beskatningen af fonde og foreninger, Rikke  
Bang og Helle Steen Elgaard, Syddansk Universitet, Kolding, cand.merc.aud. studiet 2006, side 118. 
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i den nationale sambeskatning eller ej. Vi har i vores eksempel følgende skattepligtige indkomster i 

fond og selskaber:  

Fond    
kr.   ___________  

Erhvervsmæssig indkomst 3.000.000  

Driftsomkostninger -1.000.000  

Afskrivninger -500.000   ___________  

1.500.000  

Uddelinger mv. -1.000.000  ___________  

Skattepligtig indkomst 500.000  ___________      

Datter 1 Datter 2  
kr. kr.  ___________ ___________ 

Bruttofortjeneste 2.000.000 500.000 

Personaleomkostninger -1.600.000 -300.000 

Afskrivninger -500.000 -50.000 

Finansielle poster -200.000 100.000  ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst -300.000 250.000  ___________ ___________ 
Figur 14: egen tilvirkning  

Som reglerne er nu, ville datter 1 og datter 2 indgå i sambeskatning uden fonden, da der er samme 

ejer, forudsat at de ikke overfører overskuddet direkte til fonden mod yderligere uddelinger. Herved 

ses følgende indkomster til beskatning:  

Skattepligtig indkomst kr.  ___________ 

Fond 500.000  ___________   

Sambeskatningsindkomst:  

Datter 1 -300.000 

Datter 2 250.000  ___________  

-50.000  ___________ 
Figur 15: egen tilvirkning  

Det ses derved, at fondens skattepligtige indkomst er uændret og sambeskatningsindkomsten er 

negativ med 50.000 kr., som kan fradrages i senere indkomstårs skattepligtige indkomster.    
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Inddrages fonden derimod under sambeskatningen:  

Sambeskatningsindkomst: kr.  ___________ 

Fond 500.000 

Datter 1 -300.000 

Datter 2 250.000  ___________  

450.000  ___________ 
Figur 16: egen tilvirkning  

Herved ses, at det gives en samlet sambeskatningsindkomst på 450.000 kr., hvorved koncernen får 

fradraget for de 50.000 kr. nu frem for senere.  

Her kan man så argumentere for, at fonden får yderligere fradrag i skatten, hvis et eller flere datter-

selskaber har underskud, da dette ikke vil kunne overføres til moderfonden efter de nuværende reg-

ler, ligesom det kan med de nuværende regler om overskudsdeling mellem datterselskab og moder-

fond. Til gengæld vil fonden skulle beskattes af eventuelle overskud af datterselskaber, hvis de der i 

stedet var udelukkende overskud i selskaberne i koncernen, medmindre de benytter sig af mulighe-

den for teknisk sambeskatning, som giver fradrag i datterselskabets skattepligtige indkomst jf. ek-

sempel i afsnit 3.12. Dette medfører så, at fonden vil skulle uddele et beløb svarende til de overførte 

overskud, hvilket betyder at de reelt skal udbetale alle de penge de får flyttet op fra selskaberne. 

Disse tal vil selvfølgelig svinge fra koncern til koncern alt efter de enkelte selskabers resultater.  

Kombineret med at det ikke er alle fonde, der hvert år uddeler til almenvelgørende formål, er dette 

ikke en skattefordel i det viste tilfælde. Derved ville disse koncerner blive beskattet på samme må-

de, som hvis de var ledet af et moderselskab i stedet for af en moderfond, bortset fra fondens særli-

ge regler. Men i og med disse særlige regler kun omfatter fonden, har dette ingen indvirkning på 

den samlede beskatning af koncernen her og nu. Til gengæld kan der muligvis ses nogle fordele i 

forhold til fremførsel af underskud til modregning i senere indkomstår 

 

dette vil blive behandlet 

særskilt i afsnit 4.6.  

Hvis grundtanken derimod er, at lovgiver er bange for, at tilladelse til at fonde kan indgå i national 

eller international sambeskatning, vil fjerne incitamentet til uddelinger til almenvelgørende formål, 
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kan man hvis man indfører sambeskatningsreglerne for fonde overveje at tilpasse fondslovgivnin-

gen hertil.   

En mulighed kunne være at stille krav i lovgivningen om, at eventuelle underskud fra datterselska-

ber, der modregnes i den skattepligtige indkomst for fonden, ikke må påvirke den enkelte fonds 

uddelinger. Dette kan for eksempel gøres ved, at uddelingerne skal opgøres objektivt således, at det 

først er den skattepligtige indkomst efter uddelinger, der indgår i sambeskatningsindkomsten.   

Dette vil dog ikke fuldstændigt opdæmme for faren for det mistede incitament til uddeling, da fon-

dene i så fald højst sandsynligt kun ville hensætte et beløb, så det passer med, at koncernens ind-

komst vil blive nul. Forstået således, at hvis der er tale om en fond, der benytter sig af skatteplan-

lægning og derved i forvejen også planlægger sine uddelinger for at undgå skattebetaling, hvilket vi 

formoder at de fleste fonde gør i forbindelse med den aggressive skatteplanlægning73, ændrer det 

kun størrelsen af hensættelsen til uddelingerne ved modregning af underskud fra datterselskaber.   

Dette ændrer selvfølgelig de faktiske uddelinger i de følgende år, da de hensatte uddelinger skal 

uddeles over tid.   

Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet fra figur 20:  

Uden Med  
sambeskatning sambeskatning  

kr. kr.  ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst datter 1 -300.000 -300.000 

Skattepligtig indkomst datter 2 250.000 250.000  ___________ ___________  

-50.000 -50.000  ___________ ___________    

Skattepligtig indkomst  før uddelinger 1.500.000 1.500.000 

Uddelinger mv. -1.500.000 -1.450.000  ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst Fond 0 50.000  ___________ ___________ 
Figur 17: egen tilvirkning  

Her vælger fonden at foretage uddelinger/hensætte til senere således, at den samlede sambeskat-

ningsindkomst bliver nul. Havde der ikke været sambeskatning, kunne fonde vælge at hensætte 

                                                

  

73 Bemærkninger til lovforslag L213 2006/07 (Lov 540 2007) CFC beskatning og indgreb imod kapitalfonde m.v. 
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yderligere 50.000 kr. Således var fondens skattepligtige indkomst i sig selv blevet nul, og derved 

var skattebetaling undgået. Konsekvensen heraf er, at der skal uddeles for yderligere 400.000 kr. i 

forhold til, hvad der ellers ville have været uddelt jf. figur 14 (forskellen 500.000 kr./1,25). Havde 

man derimod valgt ikke at indgå i sambeskatningen, og kun inddrage det overskudsgivende selskab 

via den tekniske sambeskatning, havde det medført uddelinger på yderligere 200.000 kr. (datter 2´s 

resultat reduceret for konsolideringsfradrag) 

 

til gengæld havde koncernen så haft et fremførselsbe-

rettiget underskud på 300.000 kr.  

Hvis ovenstående situation var gældende, ville fonden kunne udnytte datterselskabets underskud nu 

og her. I det lange løb vil dette dog ikke medføre en varig skatteudskydelse, da datterselskabet der-

ved ikke vil kunne fremføre årets underskud til brug for senere indkomstår. Dette vil medføre at 

overskud der genereres efterfølgende, enten vil skulle beskattes af eller overføres til moderfonden 

med den dertilhørende efterfølgende uddeling. For eksempel hvis vi har koncernen fra figur 14 med 

følgende skattepligtige indtægter over fem år:  

Vi ser først på koncernen ved sambeskatning:  

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

Skattepligtig indkomst datter 1 -100.000

 

-200.000

 

-100.000

 

0

 

150.000

 

-250.000

 

Skattepligtig indkomst datter 2 300.000

 

100.000

 

100.000

 

-50.000

 

-200.000

 

250.000

 

Skattepligtig indkomst selskaber 200.000

 

-100.000

 

0

 

-50.000

 

-50.000

 

0

 

Skattepligtig indkomst før uddelin-
ger 1.500.000

 

1.500.000

 

1.500.000

 

1.500.000

 

1.500.000

 

7.500.000

 

Uddelinger m.v. -1.700.000

 

-1.400.000

 

-1.500.000

 

-1.450.000

 

-1.450.000

 

-7.500.000

 

Skattepligtig indkomst fond -200.000

 

100.000

 

0

 

50.000

 

50.000

 

0

 

Sambeskatningsindkomst 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Skattebetaling 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

  

Figur 18: egen tilvirkning 

Herved ses samlet set ingen skattebetaling men uddelinger for 7.5 millioner kr. Hvorimod hvis vi 

ser på koncernen uden sambeskatning nedenfor, ses en samlet skattebetaling på 50.000 kr. men 

uændrede uddelinger. Den eneste grund til denne skattebetaling er, at selskaberne samlet set har 

overskud det første indkomstår, uden underskud til modregning, til gengæld har selskaberne så et 



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Manglende harmonisering af reglerne       

Side 59 af 123 

underskud til modregning i senere indkomstår, hvor skattebeløbet er det samme, som det beløb ind-

betalt for År 1. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

Skattepligtig indkomst datter 1 -100.000

 
-200.000

 
-100.000

 
0

 
150.000

 
-250.000

 

Skattepligtig indkomst datter 2 300.000

 

100.000

 

100.000

 

-50.000

 

-200.000

 

250.000

 

Skattepligtig indkomst selskaber 200.000

 

-100.000

 

0

 

-50.000

 

-50.000

 

0

 

Fremførselsberettigede underskud primo 0

 

0

 

-100.000

 

-100.000

 

-150.000

 

Ændring 0

 

-100.000

 

0

 

-50.000

 

-50.000

   

Fremførselsberettigede underskud ultimo

 

0

 

-100.000

 

-100.000

 

-150.000

 

-200.000

 

-200.000

 

Skattepligtig indkomst  før uddelinger 1.500.000

 

1.500.000

 

1.500.000

 

1.500.000

 

1.500.000

 

7.500.000

 

Uddelinger mv. 
-

1.500.000

 

-
1.500.000

 

-
1.500.000

 

-
1.500.000

 

-
1.500.000

 

-
7.500.000

 

Skattepligtig indkomst fond 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Skattepligtig indkomst 200.000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

200.000

 

Underskud til modregning 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Skattepligtig indkomst i alt 200.000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

200.000

 

Skattebetaling 50.000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

50.000

  

Figur 19: egen tilvirkning  

Disse tal vil selvfølgelig svinge fra koncern til koncern alt efter de enkelte selskabers resultater, 

men illustrerer fint, at i det lange løb ikke vil mindske incitamentet til uddelinger. Dette er som ud-

gangspunkt ikke repræsentativt for alle selskaber, men hvis f.eks. selskaberne samlet set havde 

overskud over tid, ville det blot medføre enten skattebetaling eller øgede uddelinger. såfremt sel-

skaberne derimod samlet set havde underskud over tid, ville det medføre enten fremførselsberetti-

gede underskud eller reducerede uddelinger. Dette kan dog ikke formodes at være tilfældet over 

længere tid, idet det ikke er økonomisk forsvarligt at lade et selskab eksistere, hvis det konsekvent 

kun genererer underskud. Derfor må det formodes at eksemplet er repræsentativt over tid.  

Er der tale om en fond, der ikke uddeler til almenvelgørende formål, vil det som udgangspunkt kun 

medføre en større skattebetaling til SKAT, hvis koncernselskaberne samlet set genererer overskud. 

Problemet kan opstå, hvis datterselskabet aldrig kommer til at generere overskud og derved giver 

fonden fradrag år efter år.  Da vil fonden få en yderligere skattefordel.  

Er grundtanken frygten for, at SKAT kommer til at miste indtjening fra disse koncerner, vil det som 

nævnt under de andre grundtanker kun medføre en problematik i forhold til, hvis datterselskabet 
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aldrig kommer til at generere overskud. I den forbindelse kan man så overveje, om en fond kan for-

svare at bibeholde et datterselskab, der år efter år kun genererer underskud. I dette tilfælde ville man 

ofte vælge at afhænde datterselskabet efter et vist antal år. Dette vil stort set have samme effekt, 

som hvis fonde får lov til at indgå i sambeskatningen på lige fod med koncernselskaberne. Sidst 

men ikke mindst har SKAT selv i forbindelse med skærpelse af reglerne om CFC-beskatningen 

vurderet, at der ikke skattemæssigt er konsekvenser ved at inkludere fonde i disse regler74, hvorfor 

der måske ligeledes kan henføres, at der heller ikke vil være store økonomiske konsekvenser ved at 

inkludere fonde i de resterede regler om sambeskatning.   

4.1.3 Samlet vurdering og anbefaling 

Formålet med indførelsen af fondsbeskatningsloven var, at fonde skulle ligestilles skattemæssigt 

med selskaber. Hertil skal nævnes, at en anden tanke ved denne lov var at beskatte de akkumuleren-

de fonde frem for de fonde, der uddeler til almenvelgørende formål, da det er disse, der er baggrun-

den for hele fondsstrukturen. Med udgangspunkt i dette, er der særlige fradragsregler for de udde-

lende fonde. Reglerne om at fonde bliver inddraget i CFC-beskatning findes, dels for at undgå at 

passive investeringer bliver placeret i et datterselskab i et lavskatteland, dels som en direkte følge af 

at de engelske regler blev kendt i strid med EU-lovgivningen.  

Til gengæld fremgår det ikke af litteraturen, hvorfor fonde ikke kan inddrages under de resterende 

sambeskatningsregler. Umiddelbart ses der tre bagtanker herfor; at fondes skatteregler er gunstigere 

end selskabers, og at der fra lovgivers side ikke er ønske om at give yderligere skattefordele, at 

undgå at give incitamentet til at uddelinger nedsættes samt frygt for at miste skatteindtjening. Da 

sambeskatningsindkomsten opgøres som summen af de skattepligtige indkomster, vurderes der ikke 

at være et problem i forhold til, at fonde har gunstigere regler end selskaber. Forskellen er bare om 

eventuelle datterselskabers underskud indregnes nu eller senere. Uddelingerne bliver ved nærmere 

undersøgelse ikke som udgangspunkt påvirket negativt af, om fonde indgår i sambeskatningen bort-

set fra hvis der kun er underskud i selskaberne, ellers vil fondene som udgangspunkt uddele mere 

for at dække ind, således at koncernen ikke skal betale skat. Sidst, men ikke mindst, er der ikke 

umiddelbart noget der tyder på, at SKAT vil have det store tab, da det må formodes, at fonde i for-

vejen skatteplanlægger for at undgå skat. 

                                                

  

74 Lovforslag L61 2001/02, Bemærkninger 

 

CFC-beskatning og begrænset skattepligt mv. 
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Samlet set vurderes der derfor ikke umiddelbart at være noget til hinder for, at fonde indgår som en 

del af den nationale og internationale sambeskatning i forhold til ovenstående problemstilling. Vi er 

dog udmærket klar over, at en fuldstændig harmonisering af fonds- og sambeskatningsreglerne vil 

skulle foregå over en længere årrække og vil kræve mange og ressourcekrævende undersøgelser af 

reglerne i deres helhed, hvorfor dette ikke umiddelbart vurderes at være en realistisk anbefaling til 

forbedring af lovgivningen i dens nuværende form.  
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4.3 Forskellige ejerskabskrav for at indgå i henholdsvis teknisk sambe-

skatning og national sambeskatning 

Et afgørende element for, hvornår et selskab eller en fond kan indgå i en sambeskatning med øvrige 

selskaber i en koncern, er ejerskabsforholdene. Derfor har vi fundet det særligt aktuelt at vurdere 

samspillet mellem ejerskabskravene i selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven.  

4.3.1 Beskrivelse af problemstillingen 

Den altovervejende betingelse for såvel tvungen national sambeskatning som valgfri international 

beskatning er, at deltagerne er koncernforbundne. Som følge af koncerndefinitionen i SEL § 31C, 

som er nærmere beskrevet i afsnit 3.2 fremgår det, at en fond, der besidder flertallet af stemmeret-

tighederne i et datterselskab, er et moderselskab i en koncern. Dette betyder, at en fond kan optræde 

som en moderfond, der via sit ejerskab i to datterselskaber udløser sambeskatning mellem selska-

berne. Ikke desto mindre kan fonden ikke selv indgå i sambeskatningen. Dette kan medføre sambe-

skatning mellem to søsterselskaber, der under normale omstændigheder ikke skulle sambeskattes. 

Fondens ejerskab udløser et koncernforhold, som medfører, at de skal indgå i en tvungen national 

sambeskatning, såfremt datterselskaberne er danske, eller frivillig international sambeskatning, hvis 

de er udenlandske.  

I relation til muligheden for teknisk sambeskatning mellem en fond og dens datterselskaber, som er 

beskrevet i afsnit 3.12, fremgår det, at ejerskabskravet er opfyldt, såfremt den "altovervejende del af 

aktie- eller andelskapitalen ejes af fonden". Sambeskatningen for fonde følger således ikke de al-

mindelige ejerskabskrav for sambeskatning af selskaber. Sambeskatningskravet i fondsbeskatnings-

loven er baseret på ejerandele, hvorimod kravet i selskabslovgivningen er baseret på indflydelse. 

Netop formuleringen i fondsbeskatningsloven fører os frem til et meget centralt emne for analysen. 

For nøjagtig hvor stor en ejerandel anses for "altovervejende"? Dette vil vi behandle i nedenstående 

afsnit.   

4.3.2 Analyse af problemstillingen 

I selskabsskatteloven er flertallet af stemmerettighederne illustreret med konkrete eksempler og 

procentangivelser. Fondsbeskatningsloven har ikke disse eksempler og procentangivelser og er der-
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for mangelfuld på dette område. Der er heller ikke meget at hente på praksisområdet, da der ikke 

foreligger domme eller kendelser, hvori netop ejerskabskravet er slået fast. I relation til vurderingen 

af, hvorvidt ejerskabskravet for sambeskatningen er opfyldt, mener vi at såvel objektive som sub-

jektive krav bør tages med i en betragtning, herunder: 

 

Evnen til at gennemføre vedtægtsmæssige beslutninger. 

 

Beslutningsdygtighed i relation til udvælgelse og ansættelse af direktion og/eller bestyrel-

sesmedlemmer. 

 

Den reelle og faktiske indflydelse.  

Objektive kriterier 

Det må formodes, at en stor del af de danske moderfondes datterselskaber er 100 pct. ejede af fon-

de, ligesom det er tilfældet med langt størstedelen af de danske datterselskaber, der ejes 100 pct. af 

aktie- eller anpartsselskaber75. Det kunne anføres, at der dermed ikke var det store behov for en 

vurdering eller harmonisering af ejerskabskravet, idet dette ikke har stor praktisk betydning. På den 

anden side kan det anføres, at en af årsagerne til at så mange datterselskaber er helejede, netop kan 

være ejerskabskravet i de tidligere sambeskatningsregler og fondsbeskatningsloven.   

I selskabsregi er de objektive betingelser for sambeskatning opfyldt, såfremt moderselskabet har 

bestemmende indflydelse i datterselskabet. Begrebet bestemmende indflydelse defineres i skatte-

kontrollovens § 3 B, stk. 2, 1. pkt., hvorefter der forstås: 

 

direkte eller indirekte ejerskab over mere end 50 pct. af aktiekapitalen, eller  

 

direkte eller indirekte rådighed over mere end 50 pct. af stemmerne. 

Hvis blot en af betingelserne er opfyldt, er der bestemmende indflydelse.  

Et direkte ejerskab på 51 pct. er efter vores vurdering ikke tilstrækkeligt til at kunne opfylde betin-

gelsen om en "altovervejende ejerandel". Dette skal ses i lyset af, at en ejerandel på 51 pct. bl.a. 

ikke er tilstrækkelig til at gennemføre vedtægtsmæssige beslutninger.  

Almindelige beslutninger på en generalforsamling træffes oftest ved simpelt stemmeflertal, med-

mindre vedtægterne opstiller større krav. Mere gennemgribende beslutninger kræver særlig tilslut-

                                                

  

75 Rapport fra sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452, november 2004 
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ning, hvilket som hovedregel er 2/3 både af de afgivne og den repræsenterede stemmeberettigede 

kapital, jf. Al §78 / ApL § 33,1.  

Det må antages, at kravet om "altovervejende" ejerskab kræver, at moderfonden har beslutnings-

kompetence til et gennemføre mere gennemgribende beslutninger, herunder vedtægtsmæssige be-

slutninger. Dette indikerer, at fondens ejerskab som minimum bør udgøre 2/3 altså 66 pct. af datter-

selskabets kapital.   

I fortolkningsbidraget til fondsbeskatningsloven er det anført, at fonden eller foreningen skal eje 

mindst 75 pct. af aktiekapitalen, før ejerskabskravet er opfyldt76.Det er dog vores vurdering, at man 

på baggrund af den generelle udvikling i sambeskatningsreglerne i dag ville kunne acceptere en 

lavere ejerandel, f.eks. 2/3 af kapitalen, og at man ville foretage en helhedsbedømmelse, hvor såvel 

objektive som subjektive kriterier ville indgå.  

Andre overvejelser i relation til objektive kriterier end ejerskabskrav og stemmerettighed kunne 

være konstaterbare kriterier som f.eks. fælles ledelse i datterselskabet(/-erne) og fonden. Herudover 

bør subjektive elementer eventuelt også medtages i betragtningen om et altovervejende ejerskab.  

Der kan søges inspiration i regnskabslovgivningen, hvor begrebet bestemmende indflydelse i relati-

on til hvilke datterselskaber, der skal indgå i koncernregnskabet, er yderligere beskrevet77:  

Bestemmende indflydelse foreligger også, når modervirksomheden ejer halvdelen eller mindre end 

halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, hvis der er: 

a) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investo-

rer, 

b) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en ved-

tægt eller en aftale, 

c) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i bestyrelsen eller et tilsvarende 

ledelsesorgan, eller 

                                                

  

76 Revisors bibliotek, skattekartoteket, kapitel 55.2.3 Fonds- eller foreningsejede aktieselskaber, forlaget Thomson, 
august 2008. 
77 IAS 27 
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d) beføjelse til at afgive flertallet af stemmer ved møder i bestyrelsen eller et tilsvarende ledelsesor-

gan.

 
Dette er dog ikke direkte sammenligneligt, idet denne definition fra regnskabslovgivningen stam-

mer fra nyere tid, og er ændret flere gange siden den oprindelige definition. Det fremgår dog ikke af 

litteraturen fra tidligere, præcis hvad denne betegnelse dækker over, hvorfor ovenstående må anses 

for værende vores bedste bud herpå.  

I regnskabslovgivningen har man valgt at lade såvel objektive som subjektive kriterier indgå i be-

dømmelsen af, hvilke selskaber der skal indgår i koncernregnskabet.   

Subjektive kriterier 

En vurdering af ejerskabet udelukkende baseret på objektive krav gør det umiddelbart lettere at fast-

slå, hvorvidt kravene er opfyldt, da subjektive betingelser ofte må baseres på en skønsmæssig vur-

dering af forholdene. Ikke desto mindre bør det være faktisk og reelt ejerskab, og faktisk og reel 

indflydelse som tages med i betragtning.  

Subjektive kriterier kan f.eks. være bestemmende indflydelse på baggrund af interessefællesskab 

eller sammenfald i ledelse og organisation.  

Formål med gældende lovgivning 

Den tekniske sambeskatning sidestiller på visse områder almennyttige fonde, der har udskilt virk-

somheden i et datterselskab, der selv udøver erhvervsaktiviteten. De skærpede ejerskabskrav for, 

hvornår et datterselskab omfattes af sambeskatning som følge af ejerskab af en moderfond, må bun-

de i, at fondene på trods af den skattemæssige sidestilling med selskaber stadig har gunstige skatte-

fordele bl.a. i relation til uddelinger, hensættelser og det udvidede driftsomkostningsbegreb, som 

beskrevet tidligere i opgaven. Baggrunden for loven var endvidere at sidestille fonde, der drev er-

hvervsaktiviteten i datterselskabsregi med fonde, der selv driver erhvervsaktiviteten.     
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Hvilke skattemæssige konsekvenser vil en harmonisering med ejerskabskravet i selskabsskat-

teloven medføre? 

Et mere lempeligt ejerskabskrav, som f.eks. en harmonisering med ejerskabskravet i selskabsskatte-

lovgivningen ville medføre, at flere datterselskaber kunne indgå i sambeskatningen med en moder-

fond.  

Det væsentligste argument for en lempelse af ejerskabskravet må være, at regelsættet forenkles, 

såfremt der sker en harmonisering af, hvornår der kan/skal ske sambeskatning. Ydermere giver en 

nedsættelse af ejerskabskravet en øget fleksibilitet for koncernerne, idet de kan tilpasse deres ejer-

andele af datterselskaberne ud fra en konkurrencemæssig synsvinkel, uden at skulle tage hensyn til 

restriktive ejerskabskrav.  

De provenumæssige virkninger af en lempelse af ejerskabskravet er svære at spå om. En hensigts-

mæssig skatteplanlægning for fonde kombineret med en aktiv uddelingspolitik betyder som oftest, 

at fondene ikke betaler skat. En udvidelse af den kreds af datterselskaber, der kan indgå i sambe-

skatning med en fond, vil alt andet lige medføre et provenutab for staten, men ikke at forglemme en 

styrkelse af de almennyttige formål i samfundet, da skattebesparelsen modsvares af uddelinger til 

almennyttige formål.   

4.3.3 Samlet vurdering og anbefaling 

Ejerskabskravet, der skal være opfyldt for, at en fond kan etablere teknisk sambeskatning med et 

eller flere datterselskaber, er defineret som "altovervejende ejerskab , og er således ikke harmonise-

ret med ejerskabskravet i selskabslovens § 31, hvor kravet for sambeskatning er "bestemmende ind-

flydelse". Såvel praksis som fondsbeskatningsloven giver intet klart svar på nøjagtigt, hvor stor en 

ejerandel, der kan anses som "altovervejende ejerskab". Det er vores vurdering, at et altovervejende 

ejerskab som minimum bør udgøre 2/3 af kapitalen i et selskab, og at der må foretages en helheds-

vurdering i de enkelte tilfælde, hvor såvel objektive og subjektive kriterier indgår i bedømmelsen. 

Dette således, at det er det reelle og faktiske ejerskab og indflydelse, der danner grundlag for be-

dømmelsen.  

En lempelse og harmonisering af ejerskabskravet, således at der gælder de samme ejerskabskrav for 

at indgå i den tekniske sambeskatning som i den nationale sambeskatning, ville medføre en mere 
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enkel ordning og større fleksibilitet for koncernerne. En lempelse vil som følge af fondenes gunsti-

ge skattemæssige stilling alt andet lige medføre et skattemæssigt provenutab, da fondene har mulig-

hed for at eliminere den skattepligtige indkomst via uddelinger og hensættelser hertil. Ikke desto 

mindre vil en lempelse af ejerskabskravet medføre en større sum penge, der kan anvendes til styr-

kelse af almennyttige formål i samfundet.   

Det er vores vurdering, at der bør foretages en revurdering af ejerskabskravet, og at der bør indar-

bejdes en specifik definition af ejerskabskravet i fondsbeskatningsloven. Såfremt ejerskabskravet 

fremgår tydeligt af loven, vil det blive nemmere for koncernerne og de myndigheder at vide, hvor-

når koncerner er  omfattet af reglerne om teknisk sambeskatning.  
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4.4 Er den tekniske sambeskatning obligatorisk? 

I forbindelse med ændringen af sambeskatningsreglerne i 2005 blev der indført obligatorisk national 

sambeskatning for koncernforbundne selskaber, såfremt lovens betingelser var opfyldt. Det fremgår 

således klart af selskabsskatteloven, at den nationale sambeskatning er obligatorisk.  Dette er dog 

ikke tilfældet for den tekniske sambeskatning, og derfor vil vi behandle denne problemstilling i ne-

denstående afsnit.  

4.4.1 Beskrivelse af problemstillingen 

Som udgangspunkt skal alle selskaber, der er koncernforbundne og skattepligtige til Danmark sam-

beskattes78. National sambeskatning er således obligatorisk for selskaber, der indgår i en koncern. 

Hvad angår den tekniske sambeskatning79, der gælder for koncerner, hvor der indgår en moderfond, 

er der dog ikke klarhed om, hvorvidt sambeskatningen er valgfri, såfremt betingelserne for sambe-

skatning er opfyldt.  

4.4.2 Analyse af problemstillingen 

Før vi kan behandle diskussionen om, hvorvidt den tekniske sambeskatning er obligatorisk, er vi 

nødt til at klarlægge lovens anvendelsesområde:  

Der har været tvivl omkring anvendelsesområdet for reglen om teknisk sambeskatning. Dette skyl-

des bl.a. usikkerheder omkring fortolkningen af bestemmelsen samt uklare domme afsagt af skatte-

myndighederne.  

Reglen i den nugældende SEL § 3, stk. 4 (tidligere § 3, stk. 5) er indført ved lov nr. 255 af 11/6 

1960 (den oprindelige selskabsskattelov). Der er derfor tale om en bestemmelse, der har eksisteret i 

mange år.  

                                                

  

78 Selskabsskattelovens § 31, 
79 Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 4 
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I lovforslaget til selskabsskatteloven80 fremgik muligheden for, at selskabets indkomst kunne be-

skattes i moderforeningen mv., af lovforslagets § 3, stk. 2, som var formuleret således:  

"Skattepligten for de i § 1, stk. 1, nr. 6, omhandlede foreninger mv. kan, når foreningens vedtægts-

mæssige formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, efter finansministerens be-

stemmelse bortfalde i det omfang, indkomsten ved erhvervsmæssig virksomhed anvendes til de 

nævnte formål.  

Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte selskaber, når den 

altovervejende del af aktie- eller anpartskapitalen ejes af en forening mv. med almenvelgørende 

eller på anden måde almennyttige formål. 

  

Tidligere omfattede bestemmelsen også direkte fonde, der ejede en altovervejende del af kapitalen i 

et selskab. Fonde er imidlertid efter indførslen af fondsbeskatningsloven i 1987 ikke længere direkte 

omfattet af SEL § 3, stk. 4, da beskatningen af fonde som udgangspunkt er flyttet til fondsbeskat-

ningsloven. Dette betyder, at der reelt ikke er hjemmel i loven til at foretage den tekniske sambe-

skatning, hvis det er en fond, der ejer den altovervejende del af kapitalen.  

Det nu ophævede fondsbeskatningscirkulære81 gav dog klart udtryk for, at den nuværende SEL § 3, 

stk. 4 fortsat finder anvendelse på fonde. Cirkulæret er nu ophævet, og dette illustrer de problemer, 

der kan opstå, når cirkulærer ophæves, når væsentlige elementer ikke er implementeret i selve lo-

ven.  

I en sag fra 200782 gjorde skattemyndighederne netop gældende, at bestemmelsen i SEL § 3, stk. 4 

ikke kunne anvendes på fonde omfattet af fondsbeskatningsloven. Landskatteretten underkendte 

imidlertid denne afgørelse, da det ikke har været tilsigtet, at bestemmelsen om teknisk sambeskat-

ning for fonde skulle udgå ved fondsbeskatningsloven indførsel.  

For at forhindre tvivlspørgsmål burde der i SEL § 3, stk. 4 være direkte anført, at denne relative 

væsentlige bestemmelse også omfatter fonde. Alternativ kunne man indføre en særskilt bestemmel-

                                                

  

80 LF 1959-11-26, nr. 43 
81 Cirkulære nr. 49 af 19/3 1996 pkt.10 
82 SKM2007.104.LSR 
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se i selskabsskatteloven eller endnu bedre i fondsbeskatningsloven, der giver hjemmel til den tekni-

ske sambeskatning.  

Anvendelse på fonde med blandede formål 

Ligeledes har der været tvivl omkring anvendelse af bestemmelsen på fonde, som både har almen-

velgørende formål og andre formål, som ikke falder ind under denne kategori.  

I førnævnte sag havde skattemyndighederne endvidere gjort gældende, at det var en betingelse for 

anvendelse af SEL § 3, stk. 4, at fondens vedtægtsmæssige formål udelukkende er uddelinger til 

almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.  

Dette medførte, at Ligningsvejledningen83 på dette punkt blev ændret, således at der nu er anført 

følgende; Det er ikke et krav, at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på an-

den måde almennyttig .  

Det er således ikke et krav, at fondens vedtægtsmæssige formål udelukkende er uddelinger til al-

menvelgørende formål. Den tekniske sambeskatning kan også anvendes af fonde med blandende 

formål. Dette er i og for sig logisk. Fradraget i datterselskabet kan kun ske, såfremt der uddeles eller 

hensættes til almenvelgørende formål, og derfor er en begrænsning til at omfatte fonde, der udeluk-

kende har almenvelgørende formål, overflødig. På den måde er bestemmelsen en ligestilling af fon-

de, der udelukkende varetager almennyttige.  

Uklarhed i litteraturan omkring den tekniske sambeskatning 

Erik Werlauf og Jytte Heje Mikkelsen anfører i Den erhvervsdrivende fond , som er en af de nye-

ste udgivelser på området, følgende:  Ligesom reglerne om national sambeskatning er også reglen i 

§ 3, stk. 4, obligatorisk for fonde når lovreglens betingelser er opfyldt 84. 

En sådan konklusion må bero på ordlyden i selskabslovens § 3, stk. 4, der er citeret nedenfor:  

Indkomst, der i et indkomstår er indtjent af aktieselskabet mv., skal

 

herved betragtes som indtjent i 

samme indkomstår af den forening mv., der ejer aktie- eller andelskapitalen, og skatter, der er på-

                                                

  

83 Ligningsvejledningen, 2008.2 - S.A.3.2 
84 Erik Werlauf og Jytte Heje Mikkelsen, Den erhvervsdrivende fond, Gjellerup, 1. Udgave 2008, side 145 



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Er den tekniske sambeskatning obligatorisk?       

Side 71 af 123 

lignet aktie- eller andelsselskabet, skal betragtes som pålignet den forening mv., som ejer aktie- 

eller andelskapitalen.

  
Ordet skal indikerer, at der ikke er tale om en valgmulighed, men at den tekniske sambeskatning 

er obligatorisk, såfremt ejerskabskravet er opfyldt. 

Det kan anføres, at det vil være i strid med bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, såfremt 

man foretager en særskilt beskatning af et datterselskab, der opfylder kriterierne for den tekniske 

sambeskatning, idet indkomsten i så fald ikke anses for indtjent af den fond, der ejer den altoverve-

jende del af kapitalen.  

Til understøttelse af denne betragtning er det præciseret i cirkulære nr. 136 af 4/11 1988 til sel-

skabsskatteloven, punkt 57, at indkomst optjent af selskabet indtægtsføres i fonden i samme ind-

komstår, uanset om det overførte beløb formelt benævnes gave, udbytte eller andet. Med andre ord 

kan fonden ikke undgå sambeskatning ved at benævne overførslen fra datterselskabet som f.eks. 

udbytte, hvilket indikerer en vis obligatorisk grad af den tekniske sambeskatning.  

Hvis formuleringen i cirkulæret skal tolkes snævert, er der også et ikke uinteressant tidsmæssigt 

aspekt. Indkomsten i selskabet skal anses for indtjent af foreningen i samme indkomstår, som sel-

skabet har indtjent indkomsten. Udbetaling af udbytte fra et selskab kan tidligst finde sted i året 

efter indtjeningsåret. Fonden kan således ikke anvende indkomsten i form af udbytte, gaver og lig-

nende til fondens formål i samme indkomstår, som selskabet optjente indkomsten, men tidligst i det 

efterfølgende år. Derfor vil bestemmelsen ud fra en sådan fortolkning aldrig bringes i anvendelse på 

udbytte.  

Man kan argumentere for, at sambeskatningen i praksis er frivillig, da det er en forudsætning, for at 

bringe SEL § 3, stk. 4 i anvendelse, at fonden uddeler eller hensætter et beløb svarende til den ind-

komst, der overføres fra datterselskabet. Uddelingerne og hensættelserne skal ske efter reglerne i 

FBL § 4, stk. 1 eller 4 dvs., at uddelingerne skal ske til almenvelgørende eller på anden måde al-

mennyttige formål. Såfremt fonden ikke foretager uddelinger til disse formål, er en sambeskatning 

med datterselskabet ikke mulig, hvad enten den er obligatorisk eller frivillig. Fondene har således 

selv en indflydelse på, hvorvidt de ønsker at benytte sig af sambeskatningsreglerne. De fleste al-

menvelgørende fonde foretager dog årligt uddelinger eller hensættelser, dels for at varetage de fun-
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datsmæssige formål og dels for at eliminere den skattepligtige indkomst. Fondene vil af denne årsag 

ikke kunne unddrage sambeskatning med datterselskabet, hvis sambeskatningen skal anses som 

obligatorisk.  

Den direkte ordlyd af selskabsskattelovens § 3, stk. 4 kan sammenholdes med bemærkningerne til 

lovforslaget, der bl.a. anfører, at formålet med bestemmelsen er at sidestille foreninger, fonde mv., 

der driver erhvervsmæssig virksomhed via et datterselskab. En skattemæssig sidestilling ville med-

føre, at man ville betragte en fond som om, den havde drevet selvstændig virksomhed i eget regi og 

ikke i datterselskabsregi. En eventuel skattepligtig indkomst i et fondsejet datterselskab skal, for at 

opfylde formålet med bestemmelsen, således anses for indtjent af fonden, for at sikre at bestemmel-

sen har den ønskede effekt.  

En vurdering af sambeskatningen imellem fond og datterselskab, som obligatorisk må bero på en 

direkte fortolkning af ordlyden i selskabsskattelovens§ 3, stk. 4, og det bagvedliggende formål om 

at sidestille fonde, der har udskilt virksomheden i et datterselskab, med fonde, der selv udøver er-

hvervsaktiviteten.  

Det er dog vores vurdering, at man ved en fortolkning skal betragte selskabsskattelovens § 3, stk. 4 

som en helhed.   

Selskabsskattelovens § 3, stk. 4 indledes nemlig med, at det bliver anført, at  

De i stk. 2 og 3 givne regler finder tillige anvendelse på de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte aktiesel-

skaber og andre selskaber, når den altovervejende del af aktie- eller andelskapitalen ejes af en for-

ening mv. med almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

  

Stk. 2 angiver muligheden for at fradrage udlodninger til formål, der kan anses for almenvelgørende 

eller på anden måde almennyttige, og stk. 3. angiver muligheden for at fradrage henlæggelser til 

senere udlodning til almenvelgørende/almennyttige formål.   

Disse bestemmelser giver således datterselskaber, der altovervejende ejes af en fond mulighed for 

at få fradrag for uddelinger, der ellers kun er forbeholdt fonde. Selskabsskattelovens § 4, stk. 3, der 

angiver indregning i moderfonden, kan derfor betragtes som værende et krav, men kun hvis datter-

selskabet skal kunne foretage de nævnte fradrag i den skattepligtige indkomst. 
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Man kan således vælge at vende problemstillingen om, og i stedet for at fokusere på, hvor indkom-

sten skal placeres, kigge nærmere på det fradrag, som reelt gives i datterselskabets indkomst.  

Beregning af et datterselskabs maksimale fradrag 

Beregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er 

en forening eller en fond, er behandlet i SKM2008.625. SKAT er i sagen anmodet om tilkendegi-

velse af, hvorledes det maksimale fradragsberettigede beløb opgøres efter selskabsskattelovens § 3, 

stk. 4, når modtageren er omfattet af fondsbeskatningsloven.  

Man kan undres over, at SKAT så mange år efter muligheden for sambeskatning mellem et datter-

selskab og en moderfond er etableret, spørges om et så centralt og grundlæggende forhold. Ikke 

desto mindre bekræfter det, at fondsbeskatningen på trods af at fondsstrukturen er en dominerende 

koncernstruktur i dansk erhvervsliv, er et forholdsvis ubeskrevet og uafprøvet blad.  

SKAT meddelte, at det maksimale fradrag for et selskab udgør summen af fondens uddelinger og 

hensættelser til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål med fradrag af skattefrie 

indtægter som nævnt i fondsbeskatningslovens § 6.  

Denne afgørelse er en gentagelse og præcisering af en formulering i cirkulære nr. 136 af 7/11 1988, 

der angiver følgende: Det er en forudsætning for reglens anvendelse, at moderforeningen mv. i 

samme indkomstår anvender hele det overførte beløb til formål, der kan give fradragsret efter reg-

lerne i SEL § 3, stk. 2 og 3, under iagttagelse af prioriteringsreglen.

  

Formuleringen præciserer, at det er en forudsætning, at fonden uddeler eller hensætter hele det be-

løb, der er overført fra selskabet. Dette indikerer alt andet lige, at reglen om sambeskatning ikke er 

obligatorisk. Samtidig bringes samspillet mellem prioriteringsreglen og den tekniske sambeskatning 

på bane.  

I en kendelse85 fra landsskatten, som ligeledes omhandlede beregning af fradrag i et fondsejet sel-

skab, blev der ikke taget stilling til, om det makismalt fradragsberettigede beløb, der kunne overfø-

                                                

  

85 SKM2007.104.LSR 
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res fra datterselskabet til fonden, var et beløb svarende til årets faktiske uddelinger og hensættelser 

eller alene et beløb, svarende til den del af årets uddelinger og hensættelser, der overstiger årets 

skattefrie indtægter. Skat har efterfølgende oplyst, at enkelte selskaber har foretaget beregning af 

det maksimale fradrag for udlodning til moderfonden på en anden måde efter aftale med de stedlige 

skattemyndigheder. Disse selskaber skal ifølge SKAT fra og med det indkomstår, der ikke er afslut-

tet pr. 31/7 2008, ved beregning af det maksimale fradrag i selskabet tage hensyn til skattefrie ud-

bytter og bundfradrag i den fondsbeskattede moderfond. SKAT oplyste, at der ikke er tale om en 

praksisændring, men nærmere en praksis præcisering86.   

Ovenstående illustrerer den manglende klarhed i forbindelse med anvendelsen af den tekniske sam-

beskatning. Præciseringen fra praksis bekræfter endvidere vores formodning om, at der er tale om et 

område, hvor der i de enkelte sager ofte indgås aftale med de lokale Skattemyndigheder. Dette var 

også udmeldingen, da vi tog kontakt til SKAT for at få klarlagt, hvorledes det i praksis skal håndte-

res, såfremt der er koncerner, der er omfattet af både den tekniske sambeskatning og den nationale 

sambeskatning.  

Vi kan konstatere, at fondenes sambeskatningsregler gennem årene har udviklet sig til et særdeles 

kompliceret regelsæt, som er baseret på spredte lovbestemmelser, anvisninger fra 

Ligningsrådet og administrativ praksis. Dette tæppe af regler, praksisændringer og fortolkninger 

mv. har gjort reglerne vanskelige at anvende for koncernerne. Det må derfor være et ønske, både 

blandt virksomhederne og skattemyndighederne, at sambeskatningsreglerne bliver udsat for en gen-

nemgribende revision, som det var tilfældet med sambeskatningsreglerne for selskaber.  

Prioriteringsreglens samspil med den tekniske sambeskatning 

Selskabslovens § 3, stk. 4 foreskriver, at datterselskabet opnår fradrag for den del af det skattemæs-

sige overskud, som overføres til den fond, som ejer den altovervejende del af kapitalen. Fradraget i 

selskaber er dog betinget af, at fonden videreuddeler beløbet til almenvelgørende eller almennyttige 

formål, jf. FBL § 4, stk. 1 og 3.    

                                                

  

86 Professor Aage Michelsen, Kommentarer til udvalgte afgørelser, Revision og Regnskabsvæsen, september 2008,  



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Er den tekniske sambeskatning obligatorisk?       

Side 75 af 123 

Såfremt datterselskabet udelukkende vælger at udlodde årets overskud via anvendelse af SEL § 3, 

stk. 4 giver dette ikke anledning til problemer i relation til prioriteringsreglen, idet fondens uddeling 

eller hensættelse til almenvelgørende formål går lige op med det overskud, som datterselskabet har 

overført.   

Dette er imidlertid ikke tilfældet i de indkomstår, hvor fondens datterselskab ud over en udlodning 

via den tekniske sambeskatning også udlodder udbytte. En udlodning, der overstiger årets resultat, 

er ikke unormal og kan skyldes flere scenarier, f.eks. at selskabet har overskydende likviditet, som 

kan placeres og forrentes bedre i fonden eller simpelthen, at selskabet ønsker at foretage en risiko-

afgrænsning.  

Et aktie- eller anpartsselskab kan som ordinært udbytte udlodde overført resultat og andre ikke-

bundne reserver med fradrag af underskud, men udbyttet må dog generelt ikke overstige, hvad der 

er forsvarligt under hensyn til selskabets økonomiske stilling.  

En udlodning, der overstiger årets resultat, giver anledning til en vurdering af, hvor meget fonden 

skal uddele for at eliminere den skattepligtige indkomst.   

Udlodningen af udbytte vil som oftest først ske i det efterfølgende indkomstår, da udbytte først er 

skattepligtigt, når det er vedtaget eller deklareret. Som oftest vil udlodningen af udbytte ske på bag-

grund af årsrapporten, der af naturlige årsager først er udfærdiget efter indkomstårets afslutning. 

Der vil således ske en periodeforskydning af beskatning af det udloddede udbytte, da det først vil 

blive vedtaget i det efterfølgende indkomstår.  

Hvis datterselskabet i et indkomstår har en skattepligtig indkomst på 1 mio.kr., som skal indgå i den 

tekniske sambeskatning, kræver dette, at fonden uddeler eller hensætter 1 mio.kr. til senere uddeling 

til almengørende formål. Vi antager, at datterselskabet i samme indkomstår udlodder udbytte til 

fonden på nominelt 2 mio.kr.  

I fondsbeskatningslovens § 6 finder man den såkaldte prioriteringsregel, der anfører, at uddelinger, 

hensættelser og konsolideringsfradrag først skal modregnes i  

1. de skattefrie udbytter efter FBL § 10, og i 
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2. det skattefrie bundfradrag efter FBL § 3, stk. 2 

før fradragene fradrages i de skattepligtige indtægter efter FBL § 3.  

Det vil med andre ord betyde, at det skattefrie udbytte på 2 mio.kr., der er modtaget fra dattersel-

skabet, skal modregnes i fondens uddelinger og hensættelser, før fonden kan opnå fradrag for udde-

lingen på 1 mio.kr., der skal uddeles, for at selskabet kan få fradrag. Dette medfører, at fonden i 

indkomståret ikke kun skal uddele 1 mio.kr., men 3 mio.kr., idet de første 2 mio.kr. anses for ud-

loddet forlods pga. de skattefrie udbytter.  

Holdingstrukturen skaber udfordringer i relation til risikoafgrænsning, da det ikke er muligt at opnå 

sambeskatning og samtidig føre overskudslikviditet væk fra datter-/datterdatter-selskabet via udbyt-

teudlodninger.  

Fortolkningen af, hvor stor en del at et datterselskabs indkomst, der skal beskattes hos en moder-

fond samt den tidsmæssige horisont for udlodningen, er udfordret i en kendelse, TFS1997.594.LSR. 

Kendelsen vedrører et selskab, der drev restaurationsvirksomhed og var ejet af en sportsforening 

med almennyttigt formål. Der kunne kun godkendes skattefrihed af den del af selskabets overskud, 

som var udbetalt som udbytte, idet den resterende del af overskuddet ikke kunne anses anvendt eller 

henlagt til almennyttige formål.  

Denne kendelse slår således fast, at det ikke er hele datterselskabets overskud, der beskattes i mo-

derfonden, men udelukkende det beløb, der er overført. Samtidig indikerer kendelsen, at sambe-

skatning mellem moderfond og datterselskab er en ret, som kan vælges benyttet, men ikke en pligt.  

Likvidation 

En anden vinkel hvorpå man kunne vælge at anskue problemstillingen om den tekniske sambeskat-

ning er frivillig eller obligatorisk, er at se på, hvilke konsekvenser det ville have, hvis datterselska-

bet i et indkomstår blev likvideret. Ved likvidationen ophører virksomheden med at eksistere. En 

likvidation af et selskab indebærer, at alle virksomhedens aktiver sælges, hvorved virksomhedens 

aktiver gøres likvide. Efter indfrielse af selskabets gæld udbetales et eventuelt overskud til virk-

somhedens ejer(e), som i det givne tilfælde er fonden.  
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Såfremt et helejet datterselskab bliver likvideret, vil selskabets værdier87 overføres til fonden og vil 

kun kunne anvendes i overensstemmelse med fondens formål. Derfor ville en separat 

 
og måske 

mere restriktiv 

 
beskatning af datterselskabet og de overskud, der genereres i selskabets levetid, 

medføre en forringet skattemæssig stilling for fonden og være i strid med formålet om at sidestille 

fonde, der driver erhvervsvirksomhed i datterselskabs regi. Såfremt indkomsten i selskabets levetid 

var blevet betragtet som indtjent af fonden, ville evt. beskatning af skattepligtige overskud kunne 

have været elimineret gennem uddelinger og hensættelser hertil. Fonden kunne desuden have fået 

konsolideringsfradrag for de uddelinger, der var foretaget for at eliminere datterselskabets skatte-

pligtige indkomst.  

4.4.3 Samlet vurdering og anbefalinger 

Der er uklarhed om, hvorvidt reglen i § 3, stk. 4 om teknisk sambeskatning er obligatorisk for en 

fond, når lovreglens betingelser er opfyldt. En af de nyeste udgivelser på området anfører, at sambe-

skatningen mellem moderfond og datterselskab er obligatorisk på lige fod med reglerne om obliga-

torisk national sambeskatning for selskaber. Efter en analyse og gennemgang af loven og udvalgte 

afgørelser er det dog vores vurdering, at bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4 frem for alt 

skal anses som en mulighed for et fondsejet datterselskab, til at få fradrag for uddelinger, der ellers 

kun er forbeholdt fonde. Dette fradrag kan maksimalt udgøre summen af fondens uddelinger og 

hensættelser til almenvelgørende formål med fradrag af skattefrie indtægter som nævnt i fondsbe-

skatningslovens § 6, den såkaldte prioriteringsregel.   

Det er vores vurdering, at den tekniske sambeskatning er valgfri. Vi mener ikke, at det er hensigts-

mæssigt, at den tekniske sambeskatning gøres obligatorisk på lige for med de regler, der gælder for 

national sambeskatning. Såfremt den tekniske sambeskatning er obligatorisk, vil moderfonden da 

være tvungen til at foretage udlodninger, for at eliminere den indkomst, der overføres fra dattersel-

skabet. Skatteforpligtelsen vil hvile på moderfonden og ikke på datterselskabet, på trods af at det er 

datterselskabet, der har genereret den skattepligtige indkomst. Endvidere vil en obligatorisk sambe-

                                                

  

87 Nettoprovenuet ved likvidationen, som tilgår fonden, sidestilles med et aktiesalg. Har fonden på likvidationstidspunk-

tet ejet aktierne i datterselskabet i mere end 3 år, vil en eventuel avance eller tab ikke påvirke den skattemæssige ind-

komstopgørelse. Fondens årlige uddelinger og hensættelser i likvidationsåret vil heller ikke påvirkes af en eventuel 

skattefri aktieavance da prioriteringsreglen ikke finder anvendelse.  
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skatning være uhensigtsmæssigt, da der i modsætning til den almindelige sambeskatning kræves en 

decideret udlodning af resultatet i datterselskabet til moderfonden. Dette vil skabe problemer i rela-

tion til eventuelle minoritetsaktionærer, såfremt fonden ikke ejer datterselskabet 100 pct.  

For at forhindre tvivlsspørgsmål anbefaler vi, at der i bestemmelsen om teknisk sambeskatning di-

rekte anføres, at bestemmelsen også omfatter fonde på trods af, at beskatningen af fonde som ud-

gangspunkt er flyttet til fondsbeskatningsloven. Alternativt kunne der indføres en særskilt bestem-

melse i selskabsskatteloven eller endnu bedre i fondsbeskatningsloven, der giver hjemmel til den 

tekniske sambeskatning.  

Vi mener, at en præcisering af hvorvidt den tekniske sambeskatning er obligatorisk eller valgfri vil 

medføre, at det vil være nemmere for den enkelte koncern at indarbejde den mest hensigtsmæssige 

koncernstruktur.   
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Som vi tidligere har behandlet

moderfond og dets datterselskab er frivillig eller obligatorisk

om det overh

tvungne nationale sambeskatning. Denne problemstilling vil vi behandle i nedenstående afsnit.

 

4.6.1

 

En fortolkning som 

interessant og relevant problemstilling. En fond kan som tidligere nævnt

selskaber være det udløsende led i obligatorisk samb

søsterselskaber, der under normale omstændigheder ikke skulle sambeskattes, bliver koncernfo

bundne, hvilket medfører, at de skal indgå i en tvungen national sambeskatning. Fonden selv kan 

dog ikke indgå i den

 

Vi forestiller os en situation, hvor en fond ejer henholdsvis 75 pct. og 51 pct. af to datterselskaber

og at ejerskabet på de 51 pct. følger stemmeandelen og således giver bestemmende indflydelse i 

datterselskabet.

 

Som beskrevet

udløser en obligatorisk national sambeskatning mellem de to søsterselskaber.

 

Ejerandelen på 51 pct. kan derimod ikke anses for at være tilstrækkelig

vet, der er en betingelse for at anvende 
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Hvilken sambeskatning har førsteret i en koncern

Som vi tidligere har behandlet

moderfond og dets datterselskab er frivillig eller obligatorisk

om det overhovedet er muligt for en koncern

tvungne nationale sambeskatning. Denne problemstilling vil vi behandle i nedenstående afsnit.

 

Beskrivelse af problemstillin

En fortolkning som Erik Werlaufs

interessant og relevant problemstilling. En fond kan som tidligere nævnt

selskaber være det udløsende led i obligatorisk samb

søsterselskaber, der under normale omstændigheder ikke skulle sambeskattes, bliver koncernfo

bundne, hvilket medfører, at de skal indgå i en tvungen national sambeskatning. Fonden selv kan 

dog ikke indgå i denne sambeskatning.

i forestiller os en situation, hvor en fond ejer henholdsvis 75 pct. og 51 pct. af to datterselskaber

og at ejerskabet på de 51 pct. følger stemmeandelen og således giver bestemmende indflydelse i 

datterselskabet.

 

skrevet

 

i et tidligere afsnit vil den bestemmende indflydelse i Datter 2 medføre

udløser en obligatorisk national sambeskatning mellem de to søsterselskaber.

Ejerandelen på 51 pct. kan derimod ikke anses for at være tilstrækkelig

der er en betingelse for at anvende 

udvalgte problemstillinger

 
Hvilken sambeskatning har førsteret i en koncern

Som vi tidligere har behandlet, er der tvivl om, hvorvidt den tekniske sambeskatning mellem en 

moderfond og dets datterselskab er frivillig eller obligatorisk

ovedet er muligt for en koncern

tvungne nationale sambeskatning. Denne problemstilling vil vi behandle i nedenstående afsnit.

Beskrivelse af problemstillin

Erik Werlaufs

interessant og relevant problemstilling. En fond kan som tidligere nævnt

selskaber være det udløsende led i obligatorisk samb

søsterselskaber, der under normale omstændigheder ikke skulle sambeskattes, bliver koncernfo

bundne, hvilket medfører, at de skal indgå i en tvungen national sambeskatning. Fonden selv kan 

ne sambeskatning.

i forestiller os en situation, hvor en fond ejer henholdsvis 75 pct. og 51 pct. af to datterselskaber

og at ejerskabet på de 51 pct. følger stemmeandelen og således giver bestemmende indflydelse i 

i et tidligere afsnit vil den bestemmende indflydelse i Datter 2 medføre
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Uanset hvilken af årsagerne der gør sig gældende, er det problematisk, at så centrale områder af 

sambeskatningsreglerne ikke er harmoniseret og reguleret således, at beskatning af koncerner, hvori 

der indgår fonde, håndteres på en ensrettet, hensigtsmæssig og struktureret måde.  

Hvis man vælger at betragte bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4 som et særlig fradrag et 

fondsejet datterselskab kan gøre brug af, er der som udgangspunkt ikke hjemmel i den nationale 

obligatoriske sambeskatning til at anfægte anvendelsen af dette fradrag. Dette bekræftes endvidere i 

en landsskatteretskendelse af 7. marts 2003. Sagen vedrørte et selskab, A A/S, som drev erhvervs-

virksomhed med nyhedsformidling og var ejet af B Fond, hvis formål var godkendt som almenvel-

gørende. A A/S var i indkomståret sambeskattet med en række af dets datterselskaber. Sagen om-

handlede som udgangspunkt først og fremmest muligheden for fremførsel af underskud som følge 

af uddelingerne, men skattemyndigheder anerkendte i forbindelse med behandling af sagen, at sel-

skabet havde ret til fradrag efter den dagældende selskabsskattelovs § 3, stk. 5, for udlodninger fo-

retaget til almenvelgørende formål, idet selskabet var helejet af B Fond. Desuden kunne fradraget 

fratrækkes datterselskabets skattepligtige indkomst forud for opgørelsen af sambeskatningsindkom-

sten med de øvrige søsterselskaber. Det er derfor principielt muligt at eliminere indkomsten i et 

datterselskab via udlodning af overskud til moderfonden, således at Datter 1 f.eks. kommer til at 

indgå i den nationale sambeskatning med en indkomst på 0 kr., da der er foretaget udlodning til 

fonden.  

I forbindelse med vores behandling af emnet, er der blevet offentliggjort en bindende forhåndsbe-

sked på området88. Den bindende forhåndsbesked er offentliggjort den 4. november 2008 og er en 

de første, som omhandler samspillet mellem de to sambeskatningsregler. Vores fortolkning af reg-

lerne og samspillet mellem den obligatoriske nationale sambeskatning og den tekniske sambeskat-

ning af en moderfond og dens datterselskab bekræftes af SKATs svar.  

Den bindende forhåndsbesked vedrørte en Forening X, der ejede aktierne i A A/S, som drev en 

landsdækkende kæde af forretninger. SKAT bekræftede, at når der mellem Forening X og A A/S 

indskydes et selskab (holdingselskab), som bliver ejer af aktierne i A A/S, vil der skulle opgøres en 

sambeskatningsindkomst bestående af summen af den skattepligtige indkomst i henholdsvis hol-

                                                

  

88 SKM2008.888.SR 
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dingselskabet og A A/S. Dog vil denne indkomst i praksis kunne komme til at bestå udelukkende af 

indkomsten fra A A/S, såfremt holdingselskabet overfører hele sin indkomst til Forening X, da hol-

dingselskabet i så fald vil have et fradrag i sin skattepligtige indkomst svarende til selskabets skat-

tepligtige indkomst, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.  

Dette betyder, at en koncern har ret til at anvende reglen om den tekniske sambekstning, før datter-

selskabets indkomst skal indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning.  

Underskud som følge af uddelinger i en sambeskatning 

Vi har tidligere beskrevet, at en fond ikke kan/skal fremføre underskud som følge af uddelinger 

efter reglerne i ligningslovens § 15, jf. afsnit 3.11.   

Hvorvidt et (datter)selskab kan fremføre underskud som følge af sambeskatning med en moderfond, 

er som nævnt behandlet i en landsskatteretskendelse af 7. marts 2003. Sagen omhandlede et fonds-

ejet selskab, der i indkomståret havde negativ indkomst, og som gennem fonden havde foretaget 

udlodninger til almenvelgørende formål. Selskabet ønskede at fremføre underskuddet og fordele det 

forholdsmæssigt blandt de øvrige deltagere i sambeskatningen. Kendelsen fastslog, at datterselska-

bet ikke kunne foretage underskudsfremførsel i det omfang, underskuddet hidrørte fra udlodninger-

ne.   

Til støtte for afgørelsen anførte myndighederne, at selskabsskattelovens § 3, stk. 4 ikke hjemler et 

selvstændigt fradrag for uddelinger ud over den del af årets skattepligtige indkomst, der er anset for 

indtjent af fonden. Desuden blev bemærkningerne til lovforslaget fremhævet, idet det var tilsigtet at 

sidestille foreninger, der drev virksomhed i datterselskabsregi med de øvrige fonde. Da disse ikke 

kan fremføre underskud, som følge af uddelinger, kan selskabets uddelinger kun fradrages, hvis 

disse kan rummes i årets skattepligtige indkomst, som ikke derved må udvise underskud, jf. fonds-

beskatningslovens § 4, stk. 1 og § 3, stk. 2.      
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Hvis vi i vores eksempel antager, at den skattepligtige indkomst i Datter 1 kan opgøres til 100 t.kr., 

og at hele den skattepligtige indkomst overføres til fonden, samt at Datter 2 har et underskud på 200 

t.kr., får vi et interessant scenarie.   

Datter 1 Datter 2 I alt  
t.kr t.kr t.kr  ___________ ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst 100 -200 -100 

Overført til teknisk sambeskatning -100 0 -100  ___________ ___________ ___________ 

National sambeskatningsindkomst 0 -200 -200  ___________ ___________ ___________  

Figur 22: egen tilvirkning 

Resultatet er, at den skattepligtige indkomst i den nationale sambeskatning i de to søsterselskaber, 

Datter1 og Datter 2, bliver et underskud på 200 t.kr. Dette underskud mener vi er fremførselsberet-

tiget efter LL § 15. Såfremt Datter 1 ikke havde foretaget udlodning af årets indkomst til moderfon-

den, ville den skattepligtige indkomst i sambeskatningen være nul. På denne måde kan man i og for 

sig sige, at der via kombinationen af de to regelsæt for sambeskatning i en vis form opnås fremfør-

selsret af underskud, der er opstået som følge af uddelinger. Dette på trods af, at fonden og datter-

selskabet som enhed ikke havde denne mulighed. Dette skal dog forstås således, at såfremt datter-

selskabet ikke havde indgået i den tekniske sambeskatning, ville selskabet bidrage med en positiv 

skattepligtige indkomst i sambeskatningen, som de øvrige koncernselskabers underskud kunne 

modregnes i.  

Hvor stor en andel af indkomsten kan/skal indregnes? 

Det er således ikke muligt at fremføre underskud i datterselskabet som følge af uddelinger. Som 

behandlet i tidligere afsnit indikerer TFS1997.599.LSR, at det ikke nødvendigvis er hele dattersel-

skabets overskud, som det er tilfældet ved de almindelige sambeskatningsregler, der skal beskattes i 

moderfonden, men udelukkende det beløb, som selskabet fysisk vælger at udlodde. 

I nedenstående afsnit vil vi behandle, hvor stor en andel af datterselskabets overskud, der skal anses 

som indtjent af en moderfond, og hvilke problemstillinger dette kan give, hvis datterselskabet ikke 

er helejet.  

Såfremt en fond ikke ejer et datterselskab 100 pct., giver dette anledning til at vurdere, hvor meget 

af selskabets indkomst, der kan betragtes som indtjent af fonden. Indregning af overskudsandele 
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skal ifølge SEL § 3, stk. 4 ske i den fond, der er nærmeste direkte eller indirekte ejer af aktieselska-

bet. Dette medfører, at datterselskabets indkomst kun kan indregnes hos én ejer, nemlig den fond 

der har det altovervejende ejerskab. Dette må alt andet lige medføre, at datterselskabets fulde skat-

tepligtige indkomst indregnes i fonden, på trods af, at der ikke er 100 pct. ejerskab, hvis logikken 

fra den nationale sambeskatning af selskaber skal følges.  

Såfremt indkomsten i et datterselskab skal anses for indtjent i moderfonden, kræver dette, at der 

sker en fysisk udlodning til fonden. Dette volder i tilfælde af 100 pct. ejede datterselskaber ikke 

problemer. Situationen er imidlertid en anden, hvis fonden ikke er eneejer af selskabet. Såfremt det 

er hele datterselskabets overskud, der overføres, opstår der en problemstilling, idet der sker en 

skævvridning mellem de to aktionærer i datterselskabet. Den fysiske udlodning til fonden betyder, 

at der ikke sker en konsolidering af egenkapitalen i datterselskabet, da overskuddet flyttes op i mo-

derfonden. Dette bevirker, at der ikke sker nogen formueforøgelse i datterselskabet og kræver, at 

minoritetsaktionæren skal kompenseres herfor. Det næste spørgsmål, der rejser sig i den forbindelse 

er, på hvilken baggrund og hvordan denne kompensation skal fastlægges.  

Som udgangspunkt bør fonden kompensere minoritetsaktionæren med den andel af overskuddet, der 

svarer til minoritetsaktionærens ejerandel fratrukket skatteværdien heraf.   

Rent selskabsretligt er der en central problemstilling, da minoritetsaktionærens stilling som ud-

gangspunkt ikke må forringes. Omvendt er der ingen hjemmel i loven, der angiver at denne kom-

pensation skal foretages, og det må antages at en dette kræver en særlig lovhjemmel. I sambeskat-

ningsreglerne ser vi netop, at der er indført en bestemmelse der beskriver, hvorledes minoritetsakti-

onæren skal kompenseres.  

En løsning som umiddelbart kunne overvejes, er muligheden for udlodning af udbytte til minori-

tetsaktionæren. Reglerne om udbytte findes i aktieselskabslovens kapitel 13, §§ 109-113, og i an-

partsselskabslovens kapitel 8, §§ 44-45. Udgangspunktet ved udlodning af udbytte er ligedeling i 

forhold til ejerandele, og skatteretligt skal udbytte ligeledes beskattes ligeligt. Udgangspunktet er 

således, at fonden og minoritetsaktionæren ved udbytteudlodning er berettiget til et udbytte, der 

forholdsmæssigt svarer til deres ejerandel. Ved en forudgående aftale kan aktionærerne vælge at 

anføre, at den del, der via den tekniske sambeskatning overføres til fonden, skal fragå i fondens 
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andel ved en eventuel udlodning af ordinært udbytte. Det er efter vores vurdering et krav, at en 

skævdeling af det ordinære udbytte fra datterselskabet skal ske i henhold til en forudgående aftale. 

Såfremt dette ikke er tilfældet, er der risiko for, at skattemyndighederne ikke godkender skævdelin-

gen89.  Man skal dog være opmærksom på at en forudgående aftale ikke  må medføre væsentlige 

ændringer i aktionærernes rettigheder, da dette i givet fald kan medføre at ændringen/aftalen betrag-

tes som en afståelse og generhvervelse af aktierne.  

Det tidsmæssige perspektiv 

Som reglerne er nu, fremgår det ikke klart, om udlodningen i den tekniske sambeskatning skal fore-

tages inden indkomstårets afslutning eller bare inden indgivelse af selvangivelse til SKAT.  Dette er 

et væsentligt aspekt i forbindelse med, at denne ordning benyttes, idet den enkelte koncern har be-

hov for at vide, præcis hvornår de skal foretage udlodningen, for at kunne udnytte fordelen ved den 

tekniske sambeskatning. Det er vores vurdering, at udlodningen skal foretages i forbindelse med 

indsendelse af selvangivelsen. Det ville være uhensigtsmæssigt, såfremt udlodningen skulle finde 

sted inden indkomstårets udløb, da det ikke ville være muligt at opgøre datterselskabets skatteplig-

tige indkomst præcist. En for stor udlodning til fonden vil medføre manglende fradrag i dattersel-

skabet, da underskud som følge af uddelinger ikke kan fremføres. Omvendt ville en for lille udlod-

ning til moderfonden ikke udligne datterselskabets indkomst, som derved skulle beskattes efter de 

almindelige regler i selskabsskatteloven.  

Hvem hæfter for skatten?  

I forbindelse med en eventuel kompensation til minoritetsaktionæren kom vi frem til, at kompensa-

tionen skal nedbringes med den skat, datterselskabet var blevet pålignet, såfremt den ikke var ind-

gået i sambeskatningen med fonden. Dette rejser således et spørgsmål om, hvem af selskaberne der 

hæfter for skatten, såfremt moderfonden mod forventning ikke uddeler datterselskabets overskud?  

Som beskrevet tidligere benævnes det øverste selskab, der deltager i sambeskatningen, administra-

tionsselskabet. En fond kan imidlertid ikke være administrationsselskab i en national sambeskat-

ning, da denne ikke selv kan indgå i sambeskatningen. Derfor skal der udpeges et andet af søstersel-

skaberne til administrationsselskab. I den nationale sambeskatning er det administrationsselskabet, 

                                                

  

89 SKAT godkendte i SKM2008.206.BR ikke en skævdeling af udbytte, da dette ikke beroede på en forudgående aftale.  



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Hvilken sambeskatning har førsteret?       

Side 86 af 123 

der forestår indbetalingen af koncernens samlede indkomstskat, og det enkelte sambeskattede sel-

skab hæfter kun for den del af indkomstskatter mv., der vedrører den del af indkomsten, der forde-

les til det enkelte selskab. I og med at datterselskabet fysisk skal udlodde den del af overskuddet, 

der ønskes fradrag for, må datterselskabet ved betalingen/udlodningen anses for frigjort for en even-

tuel hæftelse. Såfremt fonden hensætter et beløb til senere uddeling, der modsvarer selskabets ud-

lodning, men denne hensættelse forfalder, således at der skal ske en efterbeskatning, er det herved 

fonden, der hæfter for skatten.  

At selskabet er frigjort for hæftelse ved betaling betyder ligeledes, at der ikke skal afsættes udskudt 

skat i datterselskabet af det overskud, der er overført til fonden.  

Efterbeskatning af hensættelser 

Eftersom det er moderfonden, der hæfter for skatten, såfremt fonden mod forventning ikke uddeler 

datterselskabets overskud, er det interessant at kigge på, hvorledes efterbeskatningen opgøres. Så-

fremt fonden ikke anvender de hensatte beløb indenfor tidsfristen på 5 år, sker der en efterbeskat-

ning af de hensatte beløb. Efterbeskatning af hensættelser er tidligere beskrevet i afsnit 3.10.  

Reglerne, der regulerer efterbeskatning, er beskrevet i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, der angi-

ver, at såfremt en hensættelse ikke er benyttet i sin helhed inden fristens udløb, medregnes det ikke 

anvendte hensættelsesbeløb med tillæg af 5 pct. for hvert år, eller 25 pct. 

Til sammenligning ligger skattetillæget for selskaber på 5,8 pct. Der er således tale om et tillæg af 

nogenlunde samme størrelse.  

Det er imidlertid ikke beregning af tillægget, der giver udfordringer og anledning til tvivlsspørgs-

mål, men derimod grundlaget, der skal ske efterbeskatning af.   

Netop hensættelser og efterbeskatning af disse er et væsentligt og kompliceret element i fondsbe-

skatning. Opgørelsen af hensættelser, der skal ske efterbeskatning af, er et område, der ligesom 

mange andre i fondsbeskatningsloven, beror på en fortolkning af lovteksten. Dette gav sig også til 

udtryk i en kendelse afsagt af Landsskatteretten i 200890.    

                                                

  

90 SKM2008.396.LSR 
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Kendelsen vedrørte en fond, der havde til formål, gennem aktiebesiddelse i et erhvervsdrivende 

selskab, at styrke virksomheden i selskabet samt at støtte almennyttige formål. Landskatteretten var 

ikke enig i den rækkefølge de foretagne hensættelser skulle anses benyttet. Landskatteren afgjorde, 

at hensættelser til de almennyttige formål fra tidligere år skulle være anvendt, før der kunne god-

kendes fradrag for udlodninger foretaget af indkomster for senere år. Dette bevirkede en indkomst-

forhøjelse for to indkomstår på ikke mindre end 32 mio.kr.   

Tvivlen angående rækkefølgen skyldes bl.a. fortolkningen af angivelsen i fondsbeskatningslovens § 

4, stk. 5, om, at hensættelserne skal være benyttet i deres helhed inden 5 år efter udløbet af hensæt-

telsesåret. Det var fondens påstand, at bestemmelsen hverken kan eller skal forstås som et krav om, 

at fonden, når den foretager uddelinger, skal anvende tidligere års hensættelser hertil. Men derimod 

at bestemmelsen alene angiver den tidsmæssige ramme, inden for hvilken hensættelsen skal være 

anvendt, hvis efterbeskatning skal undgås.  

Oprindeligt var det en betingelse, at det på hensættelsestidspunktet blev oplyst, hvilke konkrete al-

menvelgørende formål hensættelsen blev foretaget til senere opfyldelse af. Konkretiseringskravet 

for hensættelserne blev dog ophævet ved en ændring af loven i 1995.  

Det var SKATs vurdering, at efter ophævelsen af konkretiseringskravet for hensættelser, skulle man 

i administrativ praksis anse de først foretagne hensættelser for at være de først uddelte.  

Der anvendes således populært sagt et FIFO princip (First In First Out).  

Afgørelsen illustrerer, at behandlingen og fortolkningen af loven er af stor vigtighed, og at afskaf-

felsen af tidligere love besværliggører den skattemæssige behandling af fonde.  

4.6.3 Samlet vurdering og anbefalinger 

Et datterselskab af en fond kan blive omfattet af to sambeskatninger; teknisk sambeskatning med 

fonden og obligatorisk national sambeskatning med de øvrige søsterselskaber i koncernen. Såfremt 

lovreglens betingelser er opfyldt, er det vores vurdering, at datterselskabet kan fradrage udlodning 

til moderfonden, før indkomsten skal indgå i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten med søster-

selskaberne. Sat på højkant

 

medfører dette, at man reelt via kombinationen af de to regelsæt for 

sambeskatning kan få mulighed for at fremføre underskud i den nationale sambeskatning som følge 
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af uddelinger. Dette på trods af, at fonden og datterselskabet som selvstændige enheder, ikke har 

denne mulighed.  

Det er vores anbefaling, at der bør ske en præcisering af, hvilken sambeskatning der har førsteret. 

Dette vil bevirke, at den enkelte koncern vil kunne planlægge ud fra, hvorvidt et eventuelt dattersel-

skabs positive indkomst skal flyttes i fonden via den tekniske sambeskatning eller medtages i den 

nationale eller internationale sambeskatning med de andre koncernselskaber. Det kan have betyd-

ning både i forhold til uddelinger i fonden, ligesom det kan have betydning for f.eks. afskrivninger-

ne i de enkelte koncernselskaber.  

Såfremt et datterselskab ikke er fuldt ud ejet af en fond, men ejerskabskravet til den tekniske sam-

beskatning er opfyldt, kan der opstå visse udfordringer i relation til selskabsretten, som følge af den 

fysiske udlodning til fonden, da minoritetsaktionærens stilling som udgangspunkt ikke må forrin-

ges. Der er dog ingen hjemmel i loven, der angiver at denne kompensation skal foretages, og det må 

antages at dette kræver en særlig lovhjemmel.   

Via den fysiske udlodning til fonden må datterselskabet ved betalingen/udlodningen anses for fri-

gjort for en eventuel hæftelse af skat. Det er således fonden, der hæfter for skatten, såfremt der sker 

en efterbeskatning af ubenyttede hensættelser.  

Som reglerne er nu, fremgår det ikke klart, om udlodning til moderfonden i forbindelse med anven-

delse af den tekniske sambeskatning skal foretages inden regnskabsårets afslutning, eller bare inden 

indgivelse af selvangivelse til SKAT. Det er vores vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, 

at udlodningen følger fristen for indsendelse af selvangivelse, da udlodningen ellers vil være baseret 

på et skøn af datterselskabets skattepligtige indkomst, hvilket kan få uheldige konsekvenser.  

Det er vores anbefaling at der i loven sker en præcisering af den tidsmæssige frist for udlodning fra 

datterselskab til moderfond ved brug af den tekniske sambeskatning. Dette vil medføre, at den en-

kelte koncern vil være klar over præcis, hvornår denne udlodning af overskud vil skulle foretages, 

for at reglen om teknisk sambeskatning kan benyttes.    
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Der er næppe tvivl om, at mulighed

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

sige konsekvenser for fonde i 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

 

4.8.1

 

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at mo

skabsudbytter

vet i afsnit 3.10

fradragsret for uddelinger og

har for de danske fonde

love, der er gældende for selskaber

 

4.8.2

 

Vi tager udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

datterselskab og datterdatterselskab. 

Såfremt datterdatterselskabet udlodder udbytte

igen kan udlodde dette til moderfonden

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

niske sambeskatning
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Skattemæssig beh

er næppe tvivl om, at mulighed

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

sige konsekvenser for fonde i 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

 

Beskrivelse af problemstillingen

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at mo

skabsudbytter, som selskaber i henhold til 

afsnit 3.10

 

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

fradragsret for uddelinger og

har for de danske fonde

love, der er gældende for selskaber

 

Analyse af problemstillingen

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

datterselskab og datterdatterselskab. 

Såfremt datterdatterselskabet udlodder udbytte

gen kan udlodde dette til moderfonden

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

niske sambeskatning, på trods af

udvalgte problemstillinger

 
Skattemæssig beh

er næppe tvivl om, at mulighed

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

sige konsekvenser for fonde i forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

Beskrivelse af problemstillingen

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at mo

som selskaber i henhold til 

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

fradragsret for uddelinger og

 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

har for de danske fonde, og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

love, der er gældende for selskaber

Analyse af problemstillingen

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

datterselskab og datterdatterselskab. 

 

Såfremt datterdatterselskabet udlodder udbytte

gen kan udlodde dette til moderfonden

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

på trods af,

 
udvalgte problemstillinger

 

Side 

Skattemæssig behandling af udbytter i fonde

er næppe tvivl om, at muligheden for at modtage skattefrie indtægter spiller ind ved tilrettelæ

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

Beskrivelse af problemstillingen

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at mo

som selskaber i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

love, der er gældende for selskaber, vil betyde.

Analyse af problemstillingen

 

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

datterselskab og datterdatterselskab. 

 

Figur 

Såfremt datterdatterselskabet udlodder udbytte

gen kan udlodde dette til moderfonden, uden at dette udløser skat. Indirekte vil udbytteudlodning 

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

 

at datterdatterselskabet ind

udvalgte problemstillinger
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andling af udbytter i fonde

for at modtage skattefrie indtægter spiller ind ved tilrettelæ

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

Beskrivelse af problemstillingen

 

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at mo

selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

vil betyde.

  

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

Figur 23: egen tilvirkning

Såfremt datterdatterselskabet udlodder udbytte, kan dette modtages skattefrit i datterselskabet som 

uden at dette udløser skat. Indirekte vil udbytteudlodning 

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

at datterdatterselskabet ind

 
Skattemæssig behandling af udbytter i fonde

123

 
andling af udbytter i fonde

for at modtage skattefrie indtægter spiller ind ved tilrettelæ

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at mo

selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

 

: egen tilvirkning

 

kan dette modtages skattefrit i datterselskabet som 

uden at dette udløser skat. Indirekte vil udbytteudlodning 

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

at datterdatterselskabet indirekte ejes 100 pct. 

Skattemæssig behandling af udbytter i fonde

andling af udbytter i fonde

 
for at modtage skattefrie indtægter spiller ind ved tilrettelæ

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

Umiddelbart har de erhvervsdrivende fonde samme muligheder for at modtage skattefrie datterse

selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

kan dette modtages skattefrit i datterselskabet som 

uden at dette udløser skat. Indirekte vil udbytteudlodning 

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

irekte ejes 100 pct. 

Skattemæssig behandling af udbytter i fonde

for at modtage skattefrie indtægter spiller ind ved tilrettelæ

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæ

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

afsnit vil vi belyse samspillet mellem prioriteringsreglen og skattefrie udbytter.

 

dtage skattefrie datterse

selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, men som beskr

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

kan dette modtages skattefrit i datterselskabet som 

uden at dette udløser skat. Indirekte vil udbytteudlodning 

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den te

irekte ejes 100 pct. Ligningsrådet har i 

Skattemæssig behandling af udbytter i fonde

 
for at modtage skattefrie indtægter spiller ind ved tilrettelæg-

gelsen af koncernstrukturer for såvel selskaber som fonde. Vi har tidligere behandlet de skattemæs-

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

dtage skattefrie dattersel-

, men som beskre-

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 

hensættelser. Vi vil i det følgende analysere, hvilken konsekvens det 

og hvad en eventuel effekt af overgang til sambeskatningsreglerne og de 

udgangspunkt i en koncernstruktur med en moderfond som øverste led med henholdsvis et 

kan dette modtages skattefrit i datterselskabet som 

uden at dette udløser skat. Indirekte vil udbytteudlodning 

dog have en (negativ) skattemæssig effekt. Det udloddede udbytte kan nemlig ikke indgå i den tek-

Ligningsrådet har i 

 

forbindelse med muligheden for at modtage skattefrie udbytter. I dette 

skaber den såkaldte prioriteringsregel skår i glæden, da denne formindsker fondenes 
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2000 afgjort en sag netop vedrørende udlodning af udbytte fra et indirekte 100 pct.-ejet datterdatter-

selskab til en almenvelgørende fond og fastslået, at der i relation til bestemmelsen i selskabsskatte-

lovens § 3, stk. 4 ikke kan indfortolkes et indirekte ejerskab, hvor bestemmelsen alene omtaler ejer-

skab. Dette medfører at der ikke er mulighed for at anvende den tekniske sambeskatning i mere end 

et led i koncernen. Indkomst fra datterdatterselskaber vil således aldrig kunne indgå i den tekniske 

sambeskatning, på trods af at de indirekte er 100 pct. ejet af fonden.  

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange koncernniveauer et udbytte kan passere frit opad, blot 

ejerskabskravet og ejertiden er opfyldt i de enkelte koncernforhold. Problemet opstår imidlertid i 

moderfonden, såfremt fonden i indkomståret har foretaget uddelinger eller hensættelser til senere 

uddeling. Det skattefrie udbytte skal ifølge prioriteringsreglen i FBL § 6 modregnes i de foretagne 

uddelinger og reducerer derfor fradragsværdien af uddelingerne. Det vil med andre ord sige, at så-

fremt en fond modtager skattefrie udbytter i samme indkomstår, som den foretager uddelinger, vil 

fonden skattemæssigt set være ringere stillet pga. prioriteringsreglen, end en koncernstruktur, der 

udelukkende består af selskaber, vil være.  

Dette leder os hen på, hvorvidt det er muligt at etablere en indkomstrække, således at de skattefrie 

udbytter ikke påvirker skatteværdien af uddelingerne.  

Set fra en skattemæssig synsvinkel ville fondene have mest gavn af at modtage skattefrie udbytter i 

indkomstår, hvor de ikke foretager uddelinger. Rent objektivt set er det ikke muligt at påvirke den 

skattepligtige indkomst, men ikke desto mindre rummer fondsbeskatningsloven og selskabsskatte-

loven enkelte parametre, som i et vist omfang gør det muligt at påvirke den skattepligtige indkomst 

i en ønsket retning. Et eksempel på dette kunne være afskrivning på bygninger og driftsmidler. Dis-

se afskrivninger vil være ubundne og maksimalt kunne fradrages med henholdsvis op til 4 pct. for 

bygninger og 25 pct. for driftsmidler/inventar efter et saldoprincip. Virkningen af, at indregne skat-

temæssige afskrivninger i den skattepligtige indkomst er, at presset på hensættelser til senere udde-

ling mindskes. Vi vil i nedenstående eksempel illustrere dette.  

Eksemplet tager udgangspunkt i en moderfond og illustrer, hvorledes samme indkomst, driftsom-

kostninger, afskrivninger og uddelinger over en indkomstperiode på to år vil have forskellig skatte-

mæssig effekt alt efter, i hvilket indkomstår de placeres. 
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Eksemplet tager udgangspunkt i to indkomstår. En længere indkomstrække ville forekomme mere 

naturlig, men af hensyn til simplificering af eksemplet, er dette valgt. Desuden må det antages, at 

fondene ikke altid vil have indflydelse på, hvornår deres datterselskaber udlodder udbytte.  

Eksempel 1 

Fonden har over en indkomstperiode på to år en erhvervsmæssig indkomst på 8 mio.kr., driftsom-

kostninger på 2,5 mio.kr., afskrivninger på driftsmidler og inventar på i alt 1 mio.kr. samt uddelin-

ger til almennyttige/almenvelgørende formål på 800 t.kr. 

I eksempel 1 er ovenstående dispositioner ligeligt fordelt på de to indkomstår:   

år 1 år 2 i alt  
t.kr. t.kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 4.000 4.000 8.000 

Driftsomkostninger -1.000 -1.000 -2.000 

Afskrivninger -500 -500 -1.000  ___________ ___________ ___________  

2.500 2.500 5.000 

Fradrag for uddelinger -800 -800 -1.600 

Modtagne skattefrie udbytter 400 400 800 

Konsolideringsfradrag, 25 pct. -200 -200 -400  ___________ ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst  1.900 1.900 3.800  ___________ ___________ ___________ 

Skat heraf, 25 pct. 475 475 950  

Figur 24: egen tilvirkning 

Det fremgår af ovenstående, at fonden i de to indkomstår realiserer en skattepligtig indkomst på i alt 

3,8 mio.kr., skatten heraf udgør 950 t.kr.  

Eksempel 2 

Forudsætningerne i dette eksempel er næsten uændrede i forhold til eksempel 1. Den eneste forskel 

er, at fonden vælger at maksimere de skattemæssige afskrivninger i år 1 og samtidig vælger at fore-

tage uddeling på 1,6 mio. kr. frem for at foretage en fordeling med 800 t.kr. i hvert indkomstår. Re-

sultatet heraf er som følger:     
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År 1 År 2 I alt  
t.kr. t.kr. t.kr.  ___________ ___________ ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 4.000 4.000 8.000 

Driftsomkostninger -1.000 -1.000 -2.000 

Afskrivninger -1.000 0 -1.000  ___________ ___________ ___________  

2.000 3.000 5.000 

Fradrag for uddelinger -1.600 0 -1.600 

Modtagne skattefrie udbytter 0 800 800 

Ej skattepligtige andel udbytte 0 -800 -800 

Konsolideringsfradrag, 25 pct. -400 0 -400  ___________ ___________ ___________ 

Skattepligtig indkomst  0 3.000 3.000  ___________ ___________ ___________ 

Skat heraf, 25 pct. 0 750 750 
Figur 25: egen tilvirkning  

Som det fremgår af eksemplet, realiserer fonden en samlet skattepligtig indkomst på 3 mio.kr., altså 

800 t.kr. mindre end i eksempel 1, på trods af, at det kun er fordelingen mellem de to indkomstår, 

der adskiller de to eksempler. Skattebesparelsen er i dette tilfælde 200 t.kr., som svarer til skatte-

værdien af de foretagne uddelinger.   

Vores eksempler illustrer således, at det i en vis grad er muligt for fondene at foretage en indkomst-

udjævning (eller det modsatte), nøjagtig som det er tilfældet for selskaber. Forskellen er blot, at 

fonde i koncernforhold vil have et større incitament til at foretage denne skatteplanlægning, da det 

kan have en afgørende skattemæssig fordel.   

Det er ikke altid fonden vil have mulighed for at påvirke udlodningen af udbytter i datterselskaber, 

især ikke hvis der ikke er bestemmende indflydelse. I en sådan situation er det vores vurdering, at 

det kan være en fordel, at placere et holdingselskab mellem moderfonden og datterselskaberne, så-

ledes at udbytterne samles i holdingselskabet. Herved kan fonden styre hvornår de skattefrie udbyt-

ter fra datterselskaberne skal udloddes til fonden, og derved optimere i forhold til uddelinger. Der 

bør dog tages højde for den administrative byrde det ekstra selskab medfører.  

Baggrunden for den gældende lovgivning 

Baggrunden for den gældende lovgivning, herunder prioriteringsreglen, er som beskrevet i afsnit 

3.10 at forhindre/sikre, at fondene foretager opsparing på grundlag af de skattefri indtægter, således 

at uddelinger finansieres af en skattefri indtægt.  Reglen er ligeledes en værnsregel, der sikrer mod, 
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at fonde opbygger såkaldte "pengetanke" i stedet for at anvende fondens indtægter til formålet i 

henhold til fundatsen.  

I det givne tilfælde uddeler fonden det samme beløb, og der er således ikke tale om en pengetanks-

fond. På sin vis finansierer fonden sine uddelinger i år 2 med de skattefrie udbytter, der er modtaget 

i år 1, men spørgsmålet er, om det gør en afgørende forskel?  

4.8.3 Samlet vurdering og anbefalinger 

Fonde har som udgangspunkt de samme muligheder som selskaber for at modtage skattefrie udbyt-

ter fra datterselskaber i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, når blot kravene om ejer-

skab og ejertid er opfyldt. Såfremt en moderfond har foretaget uddelinger eller hensættelser i sam-

me indkomstår, som de skattefrie udbytter modtages, reduceres fradraget for uddelinger med stør-

relsen af det modtagne aktieudbytte. Dette betyder, at det ellers skattefritagne udbytte får en skatte-

mæssig konsekvens for fondene   

Vi har dog illustreret, at det i en vis grad er muligt for fondene, via en aktiv skatteplanlægning, at 

undgå reduceret fradrag for uddelinger som følge af modtagne skattefrie udbytter. Man kan derfor 

diskutere, hvor stor en konsekvens en ændring og ensretning af reglerne reelt vil have.  

Prioriteringsreglen og kravet om direkte ejerskab set i samspil med mulighederne for at modtage 

skattefrit udbytte i koncerner, kan umiddelbart virke urimeligt set i forhold til de regler, der er gæl-

dende for selskaber. Ikke desto mindre er fondene ligestillet med selskaberne i de indkomstår, hvor 

de ikke foretager uddelinger eller hensættelser hertil. Selskaberne har ikke samme mulighed for at 

fradrage omkostninger, som fondene via deres udvidede driftsomkostningsbegreb har.   

Det er vores vurdering, at reglerne, der gælder for modtagelse af skattefrie udbytter, er hensigts-

mæssige, da det må anses som rimeligt, at det har en skattemæssig konsekvens, såfremt fondene 

vælger at benytte sig af deres gunstige skattemæssige muligheder.    
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4.9 Underskudsbetragtninger  

Underskudsbetragtninger, og herunder retten til at fremføre underskud til modregning i senere års 

skattepligtige indkomster, er en central del af motivationen for at indgå i sambeskatning mellem to 

eller flere koncernselskaber, da overskudsgivende selskaber vil kunne udskyde deres skattebetaling 

til senere år eller måske uendeligt, hvis det underskudsgivende selskab aldrig kommer til at genere-

re overskud.  

4.9.1 Beskrivelse af problemstillingen 

Fonde såvel som selskaber er omfattet af reglerne i ligningslovens § 15 vedrørende fremførsel af 

underskud til modregning i senere indkomstår. I forlængelse heraf er der ganske få særregler både i 

forhold til selskaber og fonde.  

Selskaber, der ikke er koncernforbundne med andre selskaber, har som udgangspunkt ingen yderli-

gere regler, hvorimod de selskaber, der er koncernforbundne med andre selskaber, har særregler i 

forbindelse hermed. Disse særregler er dog begrænset til at omfatte begrænsninger i forbindelse 

med ind- og udgang af sambeskatning, således at fremførselsberettigede underskud, der er oparbej-

det før indtræden i sambeskatningen, kun kan benyttes i det enkelte selskab og derfor ikke modreg-

nes i de sambeskattede koncernselskabers indkomst.   

Hvad fonde angår, er skelen til hvorvidt der er koncernforbindelse som udgangspunkt ikke nødven-

dig. Fonde kan fremføre årets negative skattepligtige indkomst, hvis underskuddet er opstået før 

uddelinger og hensættelser, hvorimod underskud der er opstået som følge af uddelinger og hensæt-

telser, der overstiger den skattepligtige indkomst før uddelinger og hensættelser, ikke kan fremføres 

til modregning i senere indkomstår. Dette vil altså sige at hvis fonden har en negativ skattepligtig 

indkomst før uddelinger og hensættelser på 100.000 kr. og uddelinger og hensættelser på 100.000 

kr. 

 

altså et samlet underskud på 200.000 kr., er det kun de første 100.000 kr. der vil kunne fremfø-

res til modregning i senere indkomstår. Denne modregningsadgang kan kun foretages i den skatte-

pligtige indkomst før uddelinger og hensættelser. 

Reglerne herfor er nærmere beskrevet tidligere i afhandlingen, men leder os frem til den egentlige 

problemstilling, 

 

hvordan skal reglerne tolkes, hvis der er tale om en koncern med en fond som 

moderselskab? 
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4.9.2 Analyse af problematikken 

I forbindelse med analysen af problemstillingen vil vi i det følgende først behandle baggrunden for 

loven i dens nuværende form, således vi har fastlagt, hvad bevæggrundene for de nuværende regler 

er. På samme måde vil vi herefter behandle, hvorvidt de fremførselsberettigede underskud er omfat-

tet af prioriteringsreglen, samt hvornår disse underskud kan og skal modregnes i den skattepligtige 

indkomst. Herefter vil vi behandle, hvilke konsekvenser vi forventer, at en harmonisering af regler-

ne, således fonde kan indgå i sambeskatning, vil medføre, og hvilke ændringer i loven dette vil 

kræve. Sidst vil vi opsummere i en vurdering af problemstilling samt en anbefaling på, hvilke regler 

der med fordel kan ændres i forbindelse hermed, hvis dette er relevant.  

Baggrunden for loven i dens nuværende form  

Før vi kan tage stilling til, hvordan koncerner med fonde som moderselskaber skal beregnes i for-

hold til underskudsfremførsel, må vi først søge at fastlægge tankerne bag reglerne, som de er i dag, 

således at det er nemmere at tolke, hvad den oprindelige tanke med reglernes udformning var, da 

reglerne blev indført i loven.  

Den skattepolitiske begrundelse for adgangen til underskudsfremførsel var, at det er en nødvendig 

undtagelse til årsindkomstprincippet, således at der ikke sker en urimelig forskelsbehandling for 

selskaber med svingende indkomst i forhold til selskaber med konstant indkomst91.  

Som eksempel ser vi på to selskaber, som over tre år samlet set har den samme skattepligtige ind-

komst:   

Skattepligtig indkomst i kr. 

  

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt 
Selskab 1

 

500.000

 

-100.000

 

-300.000

 

300.000

 

600.000

 

1.000.000

 

Selskab 2

 

200.000

 

200.000

 

200.000

 

200.000

 

200.000

 

1.000.000

  

Figur 26: egen tilvirkning     

                                                

  

91 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, Forlaget Thomson, 4. Udgave 2005, side 358 
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Hvis der ikke var fradrag for underskud, ville de samlede skattebetalinger med en skatteprocent på 

25 pct. blive: 

            

Figur 27: egen tilvirkning 

Hvorved selskab 1, som har svingende indkomst, vil få langt større samlet skattebetaling end sel-

skab 2, som har konstant indkomst. Ser man derimod på skattebetalingerne, hvis underskuddet kan 

fremføres, for eksemplets skyld er den fremførelsesberettigede indkomst vist som negativ skatte-

pligtig indkomst, men i virkeligheden skal underskuddet først modregnes i den skattepligtige ind-

komst for det efterfølgende indkomstår, så: 

             

Figur 28: egen tilvirkning 

Derved ses det, at over tid udlignes skattefordelen ved konstant indkomst frem for svingende ind-

komst, hvilket var den oprindelige tanke ved indførelsen af retten til underskudsfremførsel.   

Dette er som tidligere nævnt også gældende for fonde, hvis underskuddet er oparbejdet inden udde-

linger og hensættelser. Baggrunden for at underskud, der fremkommer på baggrund af at uddelinger 

og hensættelser overstiger den opgjorte skattepligtige indkomst, ikke kan fremføres er, at fonden 

ikke skal have mulighed for at hensætte/uddele sig til et skattemæssigt underskud, som kan fremfø-

res til senere indkomstår92. Hvis en fond har fremførselsberettigede underskud, vil denne som tidli-

gere nævnt være tvunget til at modregne disse i indkomsten før uddelinger og hensættelser, med-

mindre det fremførelsesberettigede underskud stammer fra et fradragsberettiget kurstab efter kurs-

gevinstloven.   

Omfattet af prioriteringsreglen? 

Hvad der ikke fremgår klart nogen steder i lovgivningen er, hvorvidt disse underskud bliver omfat-

tet af prioriteringsreglen og derved vil skulle modregnes i uddelingernes fradrag i den skattepligtige 
                                                

  

92 Ligningsvejledningen 2008-3, S.H.19    

Skattebetaling i kr. 

  
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt 

Selskab 1

 

125.000

 

0

 

0

 

75.000

 

150.000

 

350.000

 

Selskab 2

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

250.000

   

Skattebetaling i kr. 

  

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt 
Selskab 1

 

125.000

 

-25.000

 

-75.000

 

75.000

 

150.000

 

250.000

 

Selskab 2

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

50.000

 

250.000
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indkomst. Som udgangspunkt er der argumenter, der taler både for og imod denne betragtning; dels 

kan fonde ikke undgå at modregne skattepligtige indtægter i uddelingerne, og derfor kunne man 

også argumentere for, at dette ved fradrag af de fremførselsberettigede underskud bliver til skatte-

frie indtægter og derved skal modregnes på samme måde. Dels er der tale om erhvervsmæssigt ne-

gativ skattepligtig indkomst, som bare ikke har kunnet indeholdes i det pågældende års skattepligti-

ge indkomst, og derfor har måttet fremføres til senere år. Havde det kunnet indeholdes i det pågæl-

dende år, skulle det ikke have været modregnet i årets uddelinger. Hertil skal siges, at havde det 

kunnet uddeles i det pågældende år, ville fonden måske til gengæld kunne have udnyttet en del af 

dette års uddelinger til fradrag i den skattepligtige indkomst.   

For eksempel hvis en fond et år har følgende skattepligtige indkomst:                                  

kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst -100.000 

Uddelinger inkl. Konsolideringsfradrag -200.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst -300.000  ___________   

Som kan fordeles således:  

Fremførselsberettiget  -100.000 

Uddelinger uden fradrag -200.000  ___________  

-300.000  ___________ 
Figur 29: egen tilvirkning  

Herved får fonden et skattemæssigt fremførselsberettiget underskud til modregning i senere ind-

komstår på 100.000 kr., men til gengæld får den ikke fradrag for uddelinger på 200.000 kr. Havde 

fonden derimod haft positiv skattepligtig indkomst, kunne man forestille sig følgende scenario:                               

 

kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 200.000 

Uddelinger inkl. Konsolideringsfradrag -200.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst 0  ___________   

Som kan fordeles således:  
Fremførselsberettiget  0 

Uddelinger uden fradrag 0  ___________  

0  ___________ 
Figur 30: egen tilvirkning 
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Her får fonden fuldt fradrag for sine uddelinger, men til gengæld har den ikke noget fremførselsbe-

rettiget underskud.   

Hvis fonden har et fremførselsberettiget underskud, vil den typisk miste fradrag for de uddelinger, 

der er foretaget i årets løb, hvorfor det umiddelbart ville virke logisk at modregning af fremførsels-

berettigede underskud ses som omfattet af prioriteringsreglen. Underskuddet er på sin vis allerede 

modregnet i uddelinger, da der ikke har været mulighed for at få skattemæssigt fradrag for uddelin-

gerne, det år underskuddet er oparbejdet. Det skal i den forbindelse dog siges, at prioriteringsreglen 

er en regel, der som udgangspunkt vedrører, hvordan uddelinger mv. skal modregnes i de skattefrie 

udbytter og bundfradrag, hvorfor den ikke umiddelbart kan benyttes direkte på de fremførselsberet-

tigede underskud. Ikke desto mindre fremgår det af en afgørelse fra SKAT vedr. fremførselsberetti-

gede kurstab med henvisning til FBL § 3, stk. 2, 4. pkt., at disse kurstab skal opgøres efter særlige 

regler og derved ikke efter de almindelige regler for underskudsfremførsel. Ligesom det i den for-

bindelse gøres gældende at93:  

Den særlige saldo efter FBL § 3, stk. 2, 4. pkt. udgør således ikke en del af det almindelige frem-

førselsberettigede underskud. Dette medfører tillige, at der intet grundlag er for at antage at priori-

teringsreglen i FBL § 6 finder anvendelse i denne sammenhæng.   

Herved må det kunne udledes, at prioriteringsreglen finder anvendelse på de almindelige regler for 

fremførselsberettigede underskud, men ikke for de underskud der stammer fra fremførselsberettige-

de kurstab. Vi mener dog, at ovenstående udtalelse fra SKAT ikke skal tolkes så restriktivt, hvorfor 

vores forventning er, at de fremførselsberettigede underskud ikke er omfattet af prioriteringsreglen, 

fordi underskuddet på sin vis allerede er modregnet i uddelinger, da der ikke har været mulighed for 

at få skattemæssigt fradrag for uddelingerne i det år underskuddet er oparbejdet.  

Hvornår skal driftsmæssige fremførselsberettigede underskud modregnes? 

Fonde er ligeledes omfattet af LL § 15, der beskriver, at underskud kan fremføres i det omfang de 

ikke kan indeholdes i tidligere indkomstår. Dette vil altså sige, at underskud vedrørende tidligere 

                                                

  

93SKM2001.622 LSR 

 

Kendelse fra landsskatteretten, der henviser til bemærkningerne til lovforslag for lov nr. 394 af 
6. juni 1991.   



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Underskudsbetragtninger       

Side 99 af 123 

indkomstår kan fremføres til senere indkomstår, hvis de ikke kan modregnes i dette indkomstårs 

skattepligtige indkomst. Dette er gældende for både selskaber og fonde.   

Et selskabs skattepligtige indkomst opgøres som det regnskabsmæssige resultat korrigeret for per-

manente og midlertidige forskelle. En fonds skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivnin-

gens almindelige for indregistrerede aktieselskaber gældende regler med de undtagelser, der følger 

af stk. 2 og 3 samt §§ 4-694. Stk. 2 og 3 beskriver bundfradraget og gavers skattemæssige stilling og 

§ 4-6 beskriver henholdsvis uddelinger og konsolideringsfradrag. Det vil altså sige, at en fonds skat-

tepligtige indkomst opgøres som indkomsten efter fradrag for uddelinger og hensættelser mv.   

Derfor vil det som udgangspunkt sige, at fremførselsberettigede underskud skal modregnes efter 

uddelinger og hensættelser. Dette virker bare ikke logisk, idet det underskud, der kan fremføres, er 

det rene driftsunderskud, altså den skattepligtige indkomst før uddelinger mv., da disse i sig selv 

ikke udløser fradragsret.   

Sondringen mellem hvorvidt underskud skal modregnes før eller efter uddelinger mv. har betydning 

for, om fonden får fradrag for årets uddelinger i det omfang, at årets skattepligtige indkomst kan 

indeholdes fuldt ud i det fremførselsberettigede underskud.  

Hvis vi for eksempel har en fond med erhvervsmæssig indkomst på 75.000 kr., ser det således ud:   

kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 75.000  ___________  

75.000 

Fremført underskud -75.000  ___________  

0  ___________  

Figur 31: egen tilvirkning  

Herved ses, at der for denne fond ikke vil være skattemæssigt incitament til at uddele mere end 

højst nødvendigt, før det fremførselsberettigede underskud fra tidligere år er brugt op. Hvis vi der-

imod ser på samme eksempel, men hvor det fremførselsberettigede underskud først skal modregnes 

efter fradrag for uddelinger, får vi følgende scenario: 
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kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst 100.000 

Bundfradrag -25.000  ___________  

75.000 

Hensættelser -75.000  ___________  

0  ___________ 
Figur 32: egen tilvirkning  

Herved ses det, at fonden modsat før stadig vil få skattemæssigt fradrag for de hensættelser, der kan 

indeholdes i indkomsten og derved vil kunne gemme det fremførselsberettigede underskud til de 

indkomstår, hvor indtægterne er så store, at fonden ikke umiddelbart vil kunne dække den ved årets 

uddelinger. Derved behøver fonden ikke at hensætte til senere uddelinger for at undgå skattebeta-

ling for dette år. Det virker dog stadig som den mest realistiske og rimelige tilgang, at underskudde-

ne modregnes før uddelinger mv., da det fremførselsberettigede underskud ligeledes opgøres før 

uddelinger mv. Da der derfor ikke er fradrag for underskud som følge af uddelinger, vurderes det 

heller ikke at være rimeligt, at underskuddet skal modregnes heri.  

Hvornår skal fremførselsberettigede kurstab modregnes? 

Tanken med retten til at fremføre kurstab er, at man fra lovgivers side ønsker at sikre, at fonde ikke 

bliver strengere beskattet end aktieselskaber i forhold til kursgevinster95. Da selskaber skattemæs-

sigt har fradrag for kurstab efter kursgevinstloven og har mulighed for at fremføre disse, har man 

valgt også at give fonde rettigheder hertil.   

Der har dog været en del debat om, hvorvidt disse kurstab efter kursgevinstloven skal modregnes i 

den skattepligtige indkomst før uddelinger og hensættelser eller først i den skattepligtige indkomst 

efter uddelinger og hensættelser ligesom ved de almindelige underskud. Hele denne problematik har 

været prøvet i Landsskatteretten96, hvor det blev konkluderet, at kurstab skulle medregnes efter 

modregning af uddelinger og hensættelser, hvilket også virker som den mest oplagte løsning, da 

hele tanken med loven var, at reglerne skulle være de samme som for selskaberne, der modregner i 

den skattepligtige indkomst.  
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Konsekvenserne ved ændring af loven således at fonde kan indgå i sambeskatning 

Som udgangspunkt er der ikke det store til hinder for, at fonde kan indgå i sambeskatning med kon-

cernselskaber, hvad underskud og fremførsel af disse angår. Det skyldes, at reglerne i store træk er 

ens for begge virksomhedsformer, dog med særregler for fonde som tidligere nævnt.  

Hvis fonde skal indgå i sambeskatningsindkomsten, skaber det dog lidt udfordringer i forhold til 

saldi på de enkelte fremførselsberettigede underskud, idet man ikke umiddelbart vil kunne indregne 

og derved også modregne fondes og selskabers underskud under et. Hvorvidt sambeskatningsind-

komsten skal opgøres samlet for fonde og selskaber med fælles modregningsret eller indkomsten 

skal opgøres som summen af selskabernes samlede indkomst efter modregning sammenlagt med 

fondens indkomst efter modregning. Ligeledes skal det overvejes, hvorvidt underskuddene skal 

opgøres og fremføres efter, hvorvidt de kan modregnes før eller efter uddelinger/hensættelser eller 

bare fordeles på selskaber/fonde.  

Som udgangspunkt ville den mest nærliggende løsning være, at hvert enkelt selskab og hver enkelt 

fond hver især opgjorde deres skattepligtige indkomst, som herefter sammendrages til en sambe-

skatningsindkomst, ligesom reglerne er for koncerner uden fonde p.t. Problemet kommer i det øje-

blik, hvor der er underskud til modregning fra tidligere år, for hvordan skal disse behandles fonde 

og selskaber imellem. Der er dog tre overvejelser, der skal gøres i den forbindelse:  

1. Almindelige underskud for fonde kan fremføres sammen med selskabernes underskud. Her-

ved får koncernen fradragsret, men der vil være stort administrativt besvær i forbindelse 

med at holde de forskellige underskud i fonden adskilt. 

2. Regulering af de skattemæssige fordele for fonde for eksempel via uddelingernes fradragsret 

som betyder, at fondene hverken bliver begrænset i deres egentlige fradragsret eller får tilfø-

jet yderligere skattefordele. Kort sagt får de beskatning på lige fod med selskaberne. 

3. Modregningsret i årets indkomst men adskilt fremførselsret som vil sige, at årets modreg-

ning kan forsvares ved, at dette er et reelt tab på en investering fonden har foretaget som 

samtidig ikke påvirker de senere indkomstår så fondene får urimelige fordele. 

Et generelt problem i forhold til at lade fonde indgå i sambeskatningen er, at det vil være meget 

svært at administrere og kontrollere de fremførselsberettigede indkomster for koncernen, ligesom 
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det er nu for de enkelte fonde, idet det ikke nødvendigvis er det samme beløb, som kan fremføres 

som det beløb der udgør den negative skattepligtige indkomst. For eksempel:  

Skattepligtig indkomst, fond kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst -50.000 

Kurstab -100.000 

Uddelinger/hensættelser -200.000  ___________ 

I alt -350.000  ___________ 
Figur 33: egen tilvirkning  

Hvis en fond har ovenstående indtægter og derved en samlet negativ skattepligtig indkomst, vil 

dens skattepligtige indkomst til fremførsel og/eller modregning ikke være den samme som ovenstå-

ende, da der ikke vil være skattemæssig fremførsel og fradragsret for de 200.000 kr. der er benyttet 

til uddelinger/hensættelser. Derved vil fondens fremførselsberettigede skattepligtige indkomst afvi-

ge med 200.000 kr. og herved være 150.000 kr. Dette vil besværliggøre processen betydeligt i for-

hold til at skulle opgøre en koncerns samlede skattepligtige indkomst og fremførselsberettigede 

underskud   

Hvis man vælger den første metode, vil almindelige underskud fra fonde kun kunne fremføres til 

modregning i fondens senere indtægtsår, mens underskud fra fondes kurstab efter kursgevinstloven 

vil kunne fremføres sammen med eventuelle underskud fra datterselskaber efter selskabsskattelo-

vens regler.   

Dette vil medføre, at fondes almindelige underskud løbende modregnes inden opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, hvor de resterende underskud modregnes:  

Skattepligtig indkomst, fond kr.  ___________ 

Erhvervsmæssig indkomst -30.000 

Kurstab -40.000  ___________  

-70.000 

Uddelinger/hensættelser -60.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst -130.000  ___________      
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Skattepligtig indkomst, selskaber:  
Skattepligtig indkomst, datter 1 100.000 

Skattepligtig indkomst, datter 2 -200.000  ___________ 

Skattepligtig indkomst -100.000  ___________   

Sambeskatningsindkomst -230.000  ___________   

Fremførselsberettiget kurstab/selskabsunderskud:  
Årets kurstab, fonde -40.000 

Negativ indkomst, selskaber -100.000  ___________ 

I alt -140.000  ___________   

Fremførselsberettigede erhvervsmæssige underskud:  

Årets tab på erhvervsmæssig indkomst, fonde -30.000  ___________ 

I alt -30.000  ___________ 
Figur 34: egen tilvirkning  

I ovenstående ser vi en fond med negativ skattepligtig indkomst og kurstab efter kursgevinstloven, 

som kan fremføres i senere indkomstår. Herudover fradrages uddelinger/hensættelser(her opgjort 

efter konsolideringsfradrag og begrænsninger efter prioriteringsreglen). Herudover ses to dattersel-

skaber med hhv. positiv og negativ skattepligtig indkomst, som samlet giver en negativ sambeskat-

ningsindkomst på 230.000 kr. Den fremførselsberettigede selskabsindkomst og kurstab udgør til 

gengæld samlet set 140.000 kr. da både kurstabet og den samlede sambeskatningsindkomst kan 

fremføres, ligesom særunderskud vedr. fonden udgør 30.000 kr. Derved ses, at der bliver fremfør-

selsret for alle indkomstkategorier bortset fra uddelinger, der som tidligere nævnt ikke er fradrags- 

og fremførselsret for.  Dette kan dog medføre en del administrativt besvær, i og med at der er flere 

underskudskategorier, der skal holdes styr på både samlet og for det enkelte selskab.  

Benytter man den anden metode, regulerer man nogle af de andre skattemæssige fordele svarende 

til værdien af de underskud, der benyttes fra datterselskaberne. Dette kunne typisk være, at under-

skuddene, der er benyttet i datterselskabet skulle medtages i prioriteringsrækkefølgen på samme 

måde som underskuddene, der indregnes før uddelinger og hensættelser, således at fonden ikke får 

yderligere fordele af datterselskabernes underskud. Herved opnår fondene ikke yderligere skattefor-

dele, hvis de uddeler, men hvis de ikke uddeler, kan de til gengæld benytte datterselskabets under-

skud, hvis der er et sådant. Her kan man så argumentere for, at fondene bliver behandlet på lige fod 
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med selskaberne, da de kun får et reelt og direkte fradrag i de indkomstår, hvor de ikke uddeler til 

almenvelgørende formål og i princippet opgør deres indkomst som selskaber.   

Vælger man at benytte den sidste metode, hvor datterselskabets indkomst kan modregnes i sambe-

skatningsindkomsten for året samlet for både selskaber og fond, men kun fremføres til senere mod-

regning i enten selskaberne saldo, eller i fondens saldo, får koncernen modregningsret i det enkelte 

indkomstår, men ingen yderlige fordele af datterselskabers eventuelle underskud i senere indkomst-

år. Man kan dog argumentere for, at fondene herved får en urimelig fordel hvis et datterselskab har 

oparbejdet et underskud der kan modregnes i det pågældende indkomstår, men man kan modsat 

også argumentere for at fondene i det pågældende indkomstår rent faktisk har haft en udgift til dette 

underskud, da deres investering i datterselskabet er faldet med den pågældende værdi. Problematik-

ken her er også at holde de enkelte underskud for fonde og selskaber korrekt registreret og adskilt 

som tidligere nævnt.  

4.9.3 Samlet vurdering og anbefaling 

Af ovenstående afsnit kan vi konkludere, at selskaber og fonde som udgangspunkt er omfattet af 

samme regler for fremførsel af underskud, dog med den begrænsning, at fonde ikke kan fremføre 

underskud, der stammer fra årets uddelinger og hensættelser. Reglerne om fremførsel af underskud 

blev indført med baggrund i et ønske om, at selskaber og fonde med konstante indkomster ikke 

skulle have urimelige fordele i forhold til selskaber og fonde med svingende indkomster.   

Hvorvidt underskud fra fonde er omfattet af prioriteringsreglen, fremgår ikke klart af litteraturen, 

men ud fra afgørelserne kan det tolkes, at de almindelige underskud fra driften er omfattet heraf, 

hvorimod underskud som følge af kurstab efter kursgevinstloven ikke er omfattet heraf. Dette selv-

om det umiddelbart ville virke mere logisk, hvis alle underskudsreglerne for fonde ikke var omfat-

tet, da underskuddene i princippet allerede en gang er modregnet i uddelingerne, da fondene ikke 

har fået fradrag herfor i det pågældende indkomstår. Det er vores vurdering, at det ikke er hensigten 

med denne udtalelse, at de almindelige fremførselsberettigede driftsunderskud skal omfattes af prio-

riteringsreglen.  
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Hvis fonde skal indgå i sambeskatningen, virker det mest logisk, hvis sambeskatningsindkomsten 

opgøres på samme måde, som den opgøres for selskaber efter de nuværende regler. Der er dog tre 

overvejelser, der skal gøres i den forbindelse: 

1. Almindelige underskud for fonde kan fremføres sammen med selskabernes underskud. Her-

ved får koncernen fradragsret, men der vil være stort administrativt besvær i forbindelse 

med at holde de forskellige underskud i fonden adskilt. 

2. Regulering af de skattemæssige fordele for fonde, for eksempel via uddelingernes fradrags-

ret, som betyder, at fondene hverken bliver begrænset i deres egentlige fradragsret eller får 

tilføjet yderligere skattefordele. Kort sagt får de beskatning på lige fod med selskaberne. 

3. Modregningsret i årets indkomst, men adskilt fremførselsret, som vil sige, at årets modreg-

ning kan forsvares ved, at dette er et reelt tab på en investering fonden har foretaget som 

samtidig ikke påvirker de senere indkomstår, så fondene får urimelige fordele.  

Vores vurdering er, at den mest rimelige løsning vil være løsning nummer 2, som ligestiller moder-

fonden med et almindeligt moderselskab kombineret med fremførselsretten fra løsning 3, da denne 

virker som den administrativt bedste og nemmeste løsning, da de enkelte underskud ikke bliver 

sammenblandet i en pulje.    



Fondsbeskatning 

 
udvalgte problemstillinger  Fordele og ulemper       

Side 106 af 123 

4.11 Fordele og ulemper ved fondsbeskatningen 

I forlængelse af vores analyse af udvalgte problemstillinger, vil vi hermed opsummere fordele og 

ulemper ved beskatning af fonde i koncerner. Denne opsummering vil munde ud i en oversigt over 

fordele og ulemper, således det er nemmere for det danske erhvervsliv at vurdere, hvilke koncern-

strukturer, der er de mest hensigtsmæssige, når de ønsker, at fonde skal indgå heri.  

Vi vil i den forbindelse koncentrere os om de beskatningsmæssige aspekter i forbindelse med kon-

cernkonstruktioner. Der er også fordele og ulemper, der for eksempel går på det selskabsretlige, 

men dem vil vi ikke komme nærmere ind på her, idet afhandlingen kun behandler de skattemæssige 

aspekter.  

Der gælder en række undtagelser, hvorved beskatningen af fonde adskiller sig fra beskatningen af 

selskaber. Dette vil i de fleste tilfælde medføre en fordel enten for fonden som en særskilt enhed 

eller for hele koncernen, men kan dog også medføre en ulempe i visse tilfælde. De fordele og ulem-

per som koncerner, der indeholder fonde har, er behandlet nedenfor:  

4.11.1 Skattefrie indtægter 

Ovennævnte undtagelser kan bevirke, at visse indtægter, der er skattepligtige for selskaber, ikke vil 

blive beskattet i fonde. Fonde har blandt andet et bundfradrag på 25.000 kr. således, at det kun er 

den del af indkomsten, som overstiger 25.000 kr. der medregnes til den skattepligtige indkomst. 

For eksempel er gaver ikke skattepligtige, hvis de gives til en fond og det tilfalder grundkapitalen. 

På denne måde kan man sige, at hvis man vil give en gave til et selskab, der har en fond som mo-

derselskab, vil det være en fordel at give gaven til fonden i stedet. Derved kan fondene indskyde det 

på grundkapitalen og samtidig yde et skattefrit tilskud fra de frie reserver til datterselskabet, hvor-

ved gaven kommer skattefrit ned i det selskab, hvortil den var tiltænkt. Denne mulighed har kon-

cerner, der kun indeholder selskaber, ikke, idet de ikke kan modtage gaven skattefrit fra en ekstern 

part. Dette forudsætter dog, at der er frie reserver til rådighed i fonden, da fonden bliver skatteplig-

tig af det udloddede beløb, hvis dette tages fra grundkapitalen.  
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4.11.2 Skattefrie udbytter 

Fonde har som udgangspunkt de samme muligheder som selskaber for at modtage skattefrie udbyt-

ter fra datterselskaber i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, når blot kravene om ejer-

skab og ejertid er opfyldt. Fondene skal dog være opmærksomme på, at de skattefrie udbytter kan 

begrænse deres fradragsret for uddelinger.   

Hvorvidt den skattemæssige konsekvens ved at modtage skattefrie udbytter er en ulempe for fonde-

ne, afhænger dog af, om der foretages uddelinger eller hensættelser hertil i samme indkomstår. Så-

fremt der ikke foretages uddelinger i indkomståret, er fondene ligestillede med selskaberne, hvorved 

skattefrie udbytter hverken er en fordel eller en ulempe for den enkelte fond.   

4.11.3 Det udvidede omkostningsbegreb 

Fonde kan fratrække en række udgifter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som normalt 

ikke lader sige gøre for selskabers vedkommende. Selskaber kan fratrække omkostninger, der er 

med til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, mens fonde yderligere har mulighed for at 

fratrække omkostninger, som afholdes i forbindelse med at varetage fondens vedtægtsmæssige for-

mål. Fonde har således et udvidet driftsomkostningsbegreb.   

For eksempel, hvis en fond har det som et vedtægtsmæssigt formål at bevare og drive fondens byg-

ninger, vil de kunne fratrække omkostninger til bevaring af ejendommene i fonden, i stedet for at 

skulle aktivere og afskrive på disse. Derved opnås fradraget nu og her, frem for at det er fordelt over 

de næste mange indkomstår.  

4.11.4 Uddelinger 

Fonde har fradrag i den skattepligtige indkomst, for de uddelinger de foretager. Såfremt der er tale 

om uddeling til almennyttige formål, er der altid fradrag for uddelingerne, hvorimod hvis der er tale 

om uddelinger til andre formål, er der kun fradrag, hvis modtageren af uddelingen er skattepligtig. 

Uddelingerne er både en fordel og en ulempe; på én gang har fondene mulighed for at uddele sig ud 

af en positiv skattepligtig indkomst, men på samme tid forpligter de sig til at give disse penge væk 

til et eller flere formål. 
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4.11.5  Prioriteringsrækkefølgen 

Disse ovenstående uddelingers skattefrihed begrænses dog blandt andet af de i årets løb modtagne 

skattefrie indtægter. Dette skyldes, at der fra SKAT s side er et ønske om, at fonde ikke kun skal 

uddele de skattefrie indtægter. Derfor kan uddelingerne først fradrages i den skattepligtige ind-

komst, når de skattefrie indtægter er modregnet i uddelingerne. Herved er det ikke altid en fordel at 

modtage udbytte fra eventuelle datterselskaber samme år, som man har behov for at foretage udde-

linger for at udligne den skattepligtige indkomst og derved undgå en eventuel skattebetaling.   

4.11.6 Konsolideringsfradrag 

Fonden har mulighed for at få et konsolideringsfradrag på 25 pct. af de faktisk foretagne uddelinger 

til almennyttigt formål. Konsolideringsfradraget er indført for at sikre fonde mod udhuling af kapi-

talgrundlaget.   

Konsolideringsfradraget beregnes af de faktisk foretagne uddelinger og påvirkes således ikke af 

begrænsninger som følge af prioriteringsrækkefølgen. Herved vil det altid være en fordel for fonde-

ne at uddele til almengørende formål frem for de almindelige formål efter fundatsen, idet de opnår 

fradrag i den skattemæssige indkomst på i alt 125 pct. for disse typer af uddelinger.  Selv hvis de 

begrænses i skattefradraget for uddelingerne som følge af modregning af skattefrie indtægter behol-

der fonden stadig konsolideringsfradraget, som kan modregnes i årets skattepligtige indkomst.  

4.11.7 Teknisk sambeskatning 

Det er muligt at opretholde en form for sambeskatning mellem selskabet og moderfonden. Dette 

sker ved, at selskabets årlige skattepligtige overskud udloddes fysisk til fonden. Herved opnår sel-

skabet fradrag for det overskud, som overføres til fonden under forudsætning af, at fonden videre-

uddeler beløbet til almenvelgørende eller almennyttige formål.  

Dette er en fordel for koncerner, der inkluderer fonde, hvis eventuelle datterselskaber kan overføre 

deres overskud til moderfonden. Fonden kan herefter uddele et beløb tilsvarende til overskuddet 

modtaget fra datterselskabet/datterselskaberne og undgå skattebetaling i datterselskabet. Herved vil 

fonden dog være tvunget til at uddele til almenvelgørende formål og pengene derved være bundet 

hertil, hvis fonden ikke i forvejen uddelte til almenvelgørende formål. Uddeles der til gengæld i 
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forvejen til almenvelgørende forhold og evt. med et beløb, der overstiger den skattepligtige ind-

komst, vil fonden derimod få overført indkomst skattefrit fra datterselskab til fond.   

I ovenstående analyseafsnit har vi fastslået, at denne sambeskatningsform er frivillig, i modsætning 

til den nationale sambeskatning, som er obligatorisk, hvis betingelserne for sambeskatning er op-

fyldt. Denne valgfrihed anser vi som værende en fordel for fonde med koncerner. På den anden side 

har disse fonde ikke mulighed for at modregne og fremføre datterselskabernes underskud, hvilket er 

en ulempe set i forhold til reglerne for selskabers sambeskatning.  

4.11.8 Opsummering 

Som det fremgår af ovenstående, er det for størstedelen en fordel at være omfattet af fondes særlige 

beskatningsform, men der forefindes dog også ulemper ved at blive beskattet efter fondsbeskat-

ningsloven.   

For at få et overblik over, hvilke af de ovennævnte områder, der udgør en fordel eller en ulempe, 

har vi udarbejdet en oversigt herover:  

 

Fordele Ulemper 
Skattefrie indtægter Skattefrie udbytter 
Det udvidede omkostningsbegreb Prioriteringsrækkefølgen 
Uddelinger Uddelinger 
Konsolideringsfradrag Teknisk sambeskatning - underskudsfremførsel 

Teknisk sambeskatning - frivillig   

 

Figur 35: Egen tilvirkning 

Som denne oversigt illustrerer, har fonde både mulighed for at modtage flere indtægter skattefrit, 

såvel som de har fradrag for flere omkostninger en et almindeligt selskab har. Herudover har fonde-

ne ligeledes mulighed for at få skattemæssigt fradrag for deres uddelinger, og hvis disse er til al-

menvelgørende formål, har de ligeledes mulighed for at modtage et konsolideringsfradrag på 25 pct. 

Dette kombineret med muligheden for den tekniske sambeskatning medfører, at koncerner, der har 

fonde som moderselskaber, har mulighed for at modtage og uddele overskudsandel fra datterselska-

ber med overskud skattefrit og med et ekstra fradrag på 25 pct., hvorved den enkelte fond kan mi-

nimere deres skattebetaling og uddelinger. 
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Det eneste, der slår skår i glæden, er prioriteringsrækkefølgen og herved også uddelingerne, da prio-

riteringsrækkefølgen modregner for eksempel de skattefrie indtægter i skattefradraget fra uddelin-

gerne, således der skal uddeles en større andel for at nå det ønskede fradrag i den skattepligtige ind-

komst. Dette kan man dog rimeligvis planlægge sig ud af med bestemmende indflydelse, idet man 

kan sørge for at de skattefrie indkomster samles i et år, og uddelingerne i det andet. 
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5 Konklusion 

Formålet med denne afhandling var at give en grundlæggende forståelse af reglerne, der gælder for 

beskatning af fonde og selskaber i koncerner samt at vurdere samspillet mellem disse regelsæt.   

Vi har i afhandlingen beskrevet de generelle og skærpede beskatningsregler for sambeskatning af 

selskaber samt de grundlæggende beskatningsregler for fonde. Herudover har vi defineret, hvornår 

der foreligger en koncern og en fond, samt hvornår disse er skattepligtige.  

En koncern med en modefond står i relation til sambeskatning overfor en række udfordringer, hvor-

af vi har valgt at behandle følgende:  

1. Manglende harmonisering af reglerne om fonds- og sambeskatning 

2. Forskellige ejerskabskrav for at indgå i sambeskatning 

3. Er den tekniske sambeskatning obligatorisk? 

4. Hvilken sambeskatning har førsteret i en koncern 

5. Skattemæssig behandling af udbytter i fonde 

6. Underskudsbetragtninger   

Som udgangspunkt er fonde ikke omfattet af reglerne om sambeskatning. Dette er gældende for 

såvel national som international sambeskatning. Alligevel er fonde omfattet af reglerne om CFC 

beskatning og derved også deltagere i den såkaldte tvungne sambeskatning, der er en følge heraf. 

Reglerne om at fonde bliver inddraget i CFC beskatning, er blevet indført for, at undgå at alle inve-

steringer bliver placeret i et datterselskab i et lavskatteland, dels en direkte følge af de engelske reg-

ler blev kendt i strid med EU lovgivningen.  

Til gengæld fremgår det ikke af litteraturen, hvorfor fonde ikke kan inddrages under de resterende 

sambeskatningsregler. Umiddelbart ses der tre bagtanker herfor; dels at fondes skatteregler er gun-

stigere end selskabers, og der er fra lovgivers side ikke ønske om at give yderligere skattefordele, 

men da sambeskatningsindkomsten opgøres som summen af de skattepligtige indkomster, vurderes 

der ikke at være et problem i forhold til, at fonde har gunstigere regler end selskaber, 

 

Forskellen 

er bare om eventuelle datterselskabers underskud indregnes nu eller senere, dels at undgå at incita-

mentet til uddelinger nedsættes - Uddelingerne bliver ved nærmere undersøgelse som udgangspunkt 
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ikke påvirket negativt af, om fonde indgår i sambeskatningen bortset fra, hvis der kun er underskud 

i selskaberne, ellers vil fondene som udgangspunkt uddele mere, for at dække ind således koncernen 

ikke skal betale skat. Samt frygt for at miste skatteindtjening 

 
der er dog ikke umiddelbart noget 

der tyder på at SKAT vil have det store tab, da fonde i forvejen skatteplanlægger for at undgå skat.  

Overordnet set er der umiddelbart ikke væsentlige og klare argumenter for, at fonde ikke kan indgå 

som en del af den nationale og internationale sambeskatning. Vi er dog udmærket klar over, at en 

fuldstændig harmonisering af fonds- og sambeskatningsreglerne vil skulle foregå over en længere 

årrække, og vil kræve mange og ressourcekrævende undersøgelser af reglerne i deres helhed, hvor-

for dette ikke umiddelbart vurderes at være en realistisk anbefaling til forbedring af lovgivningen i 

dens nuværende form.   

Ejerskabskravene, der skal være opfyldt, for at en fond kan etablere sambeskatning med et eller 

flere datterselskaber, er defineret som "altovervejende ejerskab , og er således ikke harmoniseret 

med ejerskabskravene i selskabslovens § 31, hvor kravene til sambeskatning er "bestemmende ind-

flydelse". Såvel praksis som FBL giver intet klart svar på, nøjagtig hvor stor en ejerandel, der kan 

anses som "altovervejende ejerskab". Det er vores vurdering, at et altovervejende ejerskab som mi-

nimum bør udgøre 2/3 af kapitalen i et selskab, og at der må foretages en helhedsvurdering i de en-

kelte tilfælde, hvor såvel objektive og subjektive kriterier indgår i bedømmelsen.   

En lempelse og harmonisering af ejerskabskravet ville medføre en mere enkel ordning og større 

fleksibilitet for koncernerne. En lempelse vil som følge af fondenes gunstige skattemæssige stilling 

alt andet lige medføre et provenutab, da fondene har mulighed for at eliminere den skattepligtige 

indkomst via uddelinger og hensættelser hertil. Ikke desto mindre vil en lempelse af ejerskabskravet 

medføre en større sum penge, der kan anvendes til styrkelse af almennyttige formål i samfundet.   

Det er vores vurdering, at der bør foretages en revurdering af ejerskabskravet, og at der bør indar-

bejdes en specifik definition af ejerskabskravet i fondsbeskatningsloven. Såfremt ejerskabskravet 

fremgår tydeligt af loven, vil det blive nemmere for koncernerne og de myndigheder at vide, hvor-

når koncerner er omfattet af reglerne om teknisk sambeskatning.   
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Der er uklarhed om, hvorvidt reglen i § 3, stk. 4 om teknisk sambeskatning er obligatorisk for en 

fond, når lovreglens betingelser er opfyldt. En af de nyeste udgivelser på området anfører, at sambe-

skatningen mellem moderfond og datterselskab er obligatorisk på lige fod med reglerne om national 

obligatorisk sambeskatning for selskaber. Efter en analyse og gennemgang af loven og udvalgte 

afgørelser er det dog vores vurdering, at bestemmelsen i selskabsskattelovens §3, stk. 4 frem for alt 

skal anses som en mulighed for et fondsejet datterselskab, til at få fradrag for uddelinger, der ellers 

kun er forbeholdt fonde. Dette fradrag kan maksimalt udgøre summen af fondens uddelinger og 

hensættelser til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål med fradrag af skattefrie 

indtægter som nævnt i fondsbeskatningslovens § 6, den såkaldte prioriteringsregel.   

Det er vores vurdering, at den tekniske sambeskatning er valgfri. Vi mener ikke, at det er hensigts-

mæssigt, at den tekniske sambeskatning gøres obligatorisk på lige for med de regler, der gælder for 

national sambeskatning. Såfremt den tekniske sambeskatning var obligatorisk, ville moderfonden da 

være tvunget til at foretage udlodninger for eliminere den indkomst, der overføres fra datterselska-

bet. Skatteforpligtelsen ville hvile på moderfonden og ikke på datterselskabet, på trods af at det er 

datterselskabet, der har genereret den skattepligtige indkomst. Endvidere ville en obligatorisk sam-

beskatning være uhensigtsmæssigt, da der i modsætning til den almindelige sambeskatning kræves 

en decideret udlodning af resultatet i datterselskabet til moderfonden. Dette vil skabe problemer i 

relation til eventuelle minoritetsaktionærer, såfremt fonden ikke ejer datterselskabet 100 pct.  

For at forhindre tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at der i bestemmelsen om teknisk sambeskatning 

direkte anføres, at bestemmelsen også omfatter fonde på trods af at beskatningen af fonde som ud-

gangspunkt er flyttet til fondsbeskatningsloven. Alternativt kunne der indføres en særskilt bestem-

melse i selskabsskatteloven eller endnu bedre i fondsbeskatningsloven, der giver hjemmel til den 

tekniske sambeskatning.  

Vi mener, at en præcisering af hvorvidt den tekniske sambeskatning er obligatorisk eller valgfri vil 

medføre, at det vil være nemmere for den enkelte koncern at indarbejde den mest hensigtsmæssige 

koncernstruktur.   

Et datterselskab af en fond kan blive omfattet at to sambeskatninger: teknisk sambeskatning med 

fonden og obligatorisk national sambeskatning med de øvrige søsterselskaber i koncernen. Såfremt 
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lovreglens betingelser er opfyldt, er det vores vurdering, at datterselskabet kan fradrage udlodning 

til moderfonden, før indkomsten skal indgå i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten med søster-

selskaberne. Sat på højkant

 
medfører dette, at man reelt via kombinationen af de to regelsæt for 

sambeskatning kan få mulighed for at fremføre underskud i den nationale sambeskatning som følge 

af uddelinger. Dette på trods af at fonden og datterselskabet som selvstændige enheder, ikke har 

denne mulighed.  

Det er vores anbefaling, at der bør ske en præcisering af, hvilken sambeskatning der har førsteret. 

Dette vil bevirke, at den enkelte koncern vil kunne planlægge ud fra, hvorvidt et eventuelt dattersel-

skabs positive indkomst skal flyttes i fonden via den tekniske sambeskatning eller medtages i den 

nationale eller internationale sambeskatning med de andre koncernselskaber. Det kan have betyd-

ning både i forhold til uddelinger i fonden, ligesom det kan have betydning for f.eks. afskrivninger-

ne i de enkelte koncernselskaber.  

Såfremt et datterselskab ikke er fuldt ud ejet af en fond, men ejerskabskravet til den tekniske sam-

beskatning er opfyldt, kan der opstå visse udfordringer i relation til selskabsretten, som følge af den 

fysiske udlodning til fonden, da minoritetsaktionærens stilling som udgangspunkt ikke må forrin-

ges. Der er dog ingen hjemmel i loven, der angiver at denne kompensation skal foretages, og det må 

antages at dette kræver en særlig lovhjemmel.   

Via den fysiske udlodning til fonden må datterselskabet ved betalingen/udlodningen anses for fri-

gjort for en eventuel hæftelse for skat. Det er således fonden, der hæfter for skatten, såfremt der sker 

en efterbeskatning af ubenyttede hensættelser  

Som reglerne er nu, fremgår det ikke klart, om udlodning til moderfonden i forbindelse med anven-

delse af den tekniske sambeskatning skal foretages inden regnskabsårets afslutning eller bare inden 

indgivelse af selvangivelse til SKAT. Det er vores vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, 

at udlodningen følger fristen for indsendelse af selvangivelse, da udlodningen ellers vil være baseret 

på et skøn af datterselskabets skattepligtige indkomst, hvilket kan få uheldige konsekvenser.   

Det er vores anbefaling, at der i loven sker en præcisering af det tidsmæssige frist for udlodning fra 

datterselskab til moderfond ved brug af den tekniske sambeskatning. Dette vil medføre, at den en-
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kelte koncern vil være klar over præcis, hvornår denne udlodning af overskud vil skulle foretages, 

for at reglen om teknisk sambeskatning kan benyttes.   

Fonde har som udgangspunkt de samme muligheder som selskaber for at modtage skattefrie udbyt-

ter fra datterselskaber, når blot kravene om ejerskab og ejertid er opfyldt. Såfremt en moderfond har 

foretaget uddelinger eller hensættelser i samme indkomstår, som de skattefrie udbytter modtages, 

reduceres fradraget for uddelinger med størrelsen af det modtagne aktieudbytte. Dette betyder, at 

det ellers skattefritagne udbytte får en skattemæssig konsekvens for fondene.   

Vi har dog illustreret, at det i en vis grad er muligt for fondene, via en aktiv skatteplanlægning, at 

undgå reduceret fradrag for uddelinger som følge af modtagne skattefrie udbytter. Man kan derfor 

diskutere, hvor stor en konsekvens en ændring og ensretning af reglerne reelt vil have.  

Prioriteringsreglen og kravet om direkte ejerskab set i samspil med mulighederne for at modtage 

skattefrit udbytte i koncerner kan umiddelbart virke urimeligt set i forhold til de regler, der er gæl-

dende for selskaber. Ikke desto mindre er fondene ligestillet med selskaberne i de indkomstår, hvor 

de ikke foretager uddelinger eller hensættelser hertil. Selskaberne har ikke samme mulighed for at 

fradrage omkostninger, som fondene via deres udvidede driftsomkostningsbegreb har.   

Det vores vurdering, at reglerne, der gælder for modtagelse af skattefrie udbytter, er hensigtsmæssi-

ge, da det må anses som rimeligt, at det har en skattemæssig konsekvens, såfremt fondene vælger at 

benytte sig af deres gunstige skattemæssige muligheder.   

Selskaber og fonde er som udgangspunkt omfattet af samme regler for fremførsel af underskud, dog 

med den begrænsning, at fonde ikke kan fremføre underskud, der stammer fra årets uddelinger og 

hensættelser. Reglerne om fremførsel af underskud blev indført med baggrund i et ønske om, at 

selskaber og fonde med konstante indkomster ikke skulle have urimeligt fordele i forhold til selska-

ber og fonde med svingende indkomster.    
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Hvis fonde skal indgå i sambeskatningen, virker det mest logisk, hvis sambeskatningsindkomsten 

opgøres på samme måde, som den opgøres for selskaber efter de nuværende regler. Der er dog tre 

overvejelser, der skal gøres i den forbindelse: 

1. Almindelige underskud for fonde kan fremføres sammen med selskabernes underskud. Her-

ved får koncernen fradragsret, men der vil være stort administrativt besvær i forbindelse 

med at holde de forskellige underskud i fonden adskilt. 

2. Regulering af de skattemæssige fordele for fonde for eksempel via uddelingernes fradrags-

ret, som betyder, at fondene hverken bliver begrænset i deres egentlige fradragsret eller får 

tilføjet yderligere skattefordele. Kort sagt får de beskatning på lige fod med selskaberne. 

3. Modregningsret i årets indkomst, men adskilt fremførselsret, som vil sige at årets modreg-

ning kan forsvares ved, at dette er et reelt tab på en investering fonden har foretaget, som 

samtidig ikke påvirker de senere indkomstår, så fondene får urimelige fordele.  

Vores vurdering er at den mest rimelige løsning vil være løsning nummer 2, som ligestiller moder-

fonden med et almindeligt moderselskab kombineret med fremførselsretten fra løsning 3, da denne 

virker som den administrativt bedste og nemmeste løsning, da de enkelte underskud ikke bliver 

sammenblandet i en pulje.  

I forlængelse af vores og analyse af udvalgte problemstillinger, opsummerede vi fordele og ulemper 

ved beskatning af fonde i koncerner. Dette er illustreret i nedenstående figur:  

 

Fordele Ulemper 
Skattefrie indtægter Skattefrie udbytter 
Det udvidede omkostningsbegreb Prioriteringsrækkefølgen 
Uddelinger Uddelinger 
Konsolideringsfradrag Teknisk sambeskatning - underskudsfremførsel 

Teknisk sambeskatning - frivillig   

 

Som denne oversigt illustrerer, har fonde både mulighed for at modtage flere indtægter skattefrit 

såvel som de har fradrag for flere omkostninger end et almindeligt selskab har. Herudover har fon-

dene ligeledes mulighed for at få skattemæssigt fradrag for deres uddelinger, og hvis disse er til 

almenvelgørende formål, har de ligeledes mulighed for at få et konsolideringsfradrag på 25 pct.  
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Vi har således i vores afhandling konstateret, at der på flere områder i fonds- og sambeskatningsreg-

lerne er modstridende regler og manglende samspil mellem lovene. Vi har således fundet, at fonds-

reglerne på væsentlige områder ikke giver udtryk for klare retningslinjer, men i høj grad ligger op 

til en fortolkning af lovteksten. Det er derfor vores vurdering, at der bør ske en revurdering og præ-

cisering af de gældende regler, således at fondsbeskatningsreglerne lever op til nutidens krav, og at 

der derigennem sikres en ensartet skattemæssig behandling af fonde i koncerner.  
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6 Perspektivering 

Som belyst i opgaven giver fondsbeskatning anledning til adskillige problemstillinger og tvivls-

spørgsmål især i relation til sambeskatning med øvrige koncernselskaber.   

Interessen for fonde og offentlighedens fokus har hidtil været koncentreret om mediernes behand-

ling af enkeltsager som eksempelvis A.P. møllers donation til Operahuset, Riskær fonden mv. Fon-

dene har således levet en forholdsvis anonym tilværelse, men fremtiden er måske en anden.  

Fondsejede koncerner er kommet for at blive, og vil i fremtiden måske udgøre et endnu mere væ-

sentligt element i det danske erhvervsliv. Netop i disse tider med finansiel krise spiller fondene en 

væsentlig rolle, idet de fondsejede koncerner har den finansielle styrke, der skal til for at foretage 

gunstige, langsigtede opkøb.97   

Fondsbeskatningsloven, der regulerer disse betydningsfulde fondsejede koncerner er på flere områ-

der mangelfuld, på trods af at den kun er godt tyve år gammel. Dette skyldes at fondslovene i vidt 

omfang bygger på en administrativ praksis, der er fastlagt længe før loven blev indført.98 Der har 

igennem tiden, været flere tilløb til nytænkning indenfor fondslovene bl.a. i 1999, hvor Finansmini-

steriet nedsatte en arbejdsgruppe, der havde til hensigt at drøfte en række problemstillinger omkring 

corporate governance99. Resultatet heraf er dog udeblevet. Dette skyldes ifølge professor Lennart 

Lynge Andersen, at der ikke har været tilstrækkelig fondsretslig ekspertise til rådighed.  

De danske sambeskatningsregler har for nyligt været udsat for en gennemgående revision, som har 

forårsaget en række justeringer. I den forbindelse falder det naturligt at spørge; Hvornår kommer 

tiden til en revision af fondsbeskatningsloven?   

Såvel den nationale som internationale udvikling stiller stadig stigende krav til et præcist lovgrund-

lag, hvilket nødvendiggør denne revision af fondsbeskatningsloven. Tiden er inde til en gennem-

gang, præcisering og ajourføring af fondsbeskatningsloven. Gennemgangen bør særligt behandle de 

                                                

  

97 Tom Frovst, Fondsejede virksomheder nyder godt af krisen, Dagbladet Børsen, 18. November 2008 
98 Lennart Lynge Andersen, Lærebog i fondsret, Gads Forlag, 3. Udgave 2004, s. 18 
99 Lennart Lynge Andersen, Lærebog i fondsret, Gads Forlag, 3. Udgave 2004, s. 19 
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muligheder og udfordringer de fondsejede virksomheder står overfor på sambeskatningsområdet, da 

der er et område der for alvor trænger til et serviceeftersyn. Fremtiden vil derfor medføre et stigen-

de behov for en justering af fondsbeskatningsloven, for at undgå at koncerner udnytter tvivlstilfæl-

de, manglende lovgrundlag og eventuelle skattehuller i fondsbeskatningsloven som følge af, at disse 

er blevet lukket i de øvrige love.      
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7 Executive summary 

The purpose of this thesis was to provide a basic understanding of the rules governing the taxation 

of foundations and companies in groups and to assess the interaction between these rules. An essen-

tial element in establishing corporate structures is tax planning including the possibility of joint tax-

ation with group companies. In light of this, the interplay between taxation of foundations and rules 

subject to joint taxation has dropped us in mind.  

In the thesis we have described the general and stricter tax rules for joint taxation of companies and 

the basic rules for the taxation of foundations. In addition, we defined when it is a group and a 

foundation, and when these are taxable.  

A group with a parent foundation stands in relation to joint taxation with a variety of challenges, of 

which we have dealt with selected relevant and interesting issues that arise when a group with a 

parent foundation is to be included in joint taxation. In the analysis, we have carefully identified and 

described the opportunities and challenges that are valid for each issue, so it is possible to identify 

weaknesses and irregularities in the legislation.  

In out thesis we have found that in several areas rules subject to foundations and joint taxation are 

conflicting rules and lack of interaction between the laws. So we have found that foundation rules in 

important areas do not express clear guidelines, but largely is set for an interpretation of the law 

text. It is therefore our assessment that there should be a review and clarification of the existing 

rules in order to make the taxation of foundations rules meet today's requirements and thereby to 

provide a uniform tax treatment of foundations in groups.  

A total harmonization of the rules subject to foundations and joint taxation is not realistic. Harmo-

nization of the rules subject to foundations and joint taxation will be conducted over a longer period 

of years, and will require many resources and studies of the rules in their entirety. It is our assess-

ment that the rules of the Taxation of Foundations Act usefully can be clarified so the rules clearly 

show how the individual issues should be dealt with.   
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