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Summary 

 
Danish and International joint taxation in the light of the judgement in the Marks 

& Spencer case  

Our study deals with the problem as to whether the current rules on utilisation of tax losses 

and recapture of tax losses are in accordance with Article 43 of the EC Treaty seen in the light 

of the judgement in the Marks & Spencer case. The problem will be explained by looking 

closer at two specific situations in which a Danish group and a foreign group, respectively, 

purchase the ultimate parent company in a group with both Danish and foreign companies.  

The judgement in the Marks & Spencer case is concerned with a situation in which the parent 

company, located in Great Britain, does not have the possibility of deducting the final losses 

from foreign subsidiaries in the joint taxation. In accordance with the legislation in the coun-

tries in which the subsidiaries are located it is not possible either to deduct the losses realised. 

Thereby the losses in the companies mentioned will be forfeited. The judgement specifies that 

it is alright not to give the possibility of deducting losses in a joint taxation in the year in 

which the loss arises, but that is should be possible to deduct the final losses when the com-

pany is closed down and it has not been possible to deduct the losses in the native country of 

the subsidiary.  

After having compared the two situations in relation to EC law, it is our opinion that there is 

difference in treatment of a Danish group and a foreign group in the areas concerning state-

ment of opening values and treatment of losses when entering into a joint taxation or closing 

down a company.  

A foreign group has to assess opening values of all foreign companies in order to have a basis 

for depreciation which can be used prospectively. The opening values are computed based on 

the assumption that maximum depreciation has been made in all years, whereas Danish com-

panies not necessarily have made maximum depreciation, and Danish companies have there-

fore the advantage that they prospectively in the joint taxation have possibility of larger de-

preciation. However, in our opinion, it is not immediately possible to treat this differently due 

to the fact that an opening value has to be found when entering into the joint taxation.  

The losses which foreign companies have from previous years before entering into an interna-

tional joint taxation cannot be included in the international joint taxation. The losses will 



     
therefore be forfeited, as full tax has to be paid in the joint taxation and there is no possibility 

of credit relief. The Danish companies included in an international joint taxation still have 

possibility of setting off losses in own future profits. Thereby, there is difference in treatment 

of the losses which a foreign company and a Danish company may have when entering into a 

joint taxation.  

If a group decides to withdraw from the international joint taxation, and thereby will be liable 

to pay tax on balance of tax losses for future recapture, if any, there is a risk that groups with 

foreign companies will not have the possibility of setting off final realised losses on equal 

terms with purely Danish groups.   

In the judgement in the Marks & Spencer case emphasis is precisely placed on the fact that it 

is allowed to make difference in treatment of the cash advantage 

 

meaning when they can 

deduct the losses 

 

but there cannot be difference in treatment of whether they are allowed to 

deduct final losses.  

It is therefore our assessment that certain points in the Danish tax legislation are not in accor-

dance with EC law in this area and that there are no reasoned considerations which can justify 

this difference in treatment.  
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1 Indledning 

Sambeskatningsinstituttet opstod i praksis som følge af indførelsen af indkomstbeskatningen med 

statsskatteloven (SSL) af 1903. I 1960 vedtog folketinget selskabsskattelovens (SEL) § 31, hvor-

med sambeskatningen blev lovfæstet. Baggrunden for reglerne om frivillig sambeskatning er altså 

historisk og bunder i ønsket om skattemæssigt at kunne behandle koncerner ens uanset organise-

ring.1  

Regelsættet var tidligere baseret på spredte lovbestemmelser, anvisninger fra Ligningsrådet og ad-

ministrativ praksis, og har givet anledning til adskillelige lovændringer. Reglerne var derfor vanske-

lige at anvende for virksomhederne og vanskeliggjorde forretningsbetingede omstruktureringer.2  

I 2004 ønskede man fra politisk hold at reformere de danske sambeskatningsregler, da man mente, 

der var et hul i lovgivningen. Skatteministeriet har dog ikke kunnet dokumentere, at der har fore-

kommet grove eller gentagne tilfælde af misbrug af sambeskatningsreglerne inden for de seneste 15 

år.3  

Skatteministeren besluttede i foråret 2004 at nedsætte et ekspertudvalg, det såkaldte sambeskat-

ningsudvalg, der skulle udarbejde en rapport med mulighederne for at gennemføre en reform af de 

danske sambeskatningsregler. Udvalget skulle ligeledes vurdere erhvervslivets behov for fleksible 

regler i forbindelse med etablering af forskellige koncernstrukturer, herunder samspillet med regler-

ne i andre EU-lande. Endvidere skulle udvalget sikre gennemsigtighed og enkelthed i den fremtidi-

ge lovgivning samt sikre, at reglerne var robuste overfor skatteplanlægning.4  

Sambeskatningsudvalget offentliggjorde deres rapport i november 2004 og d. 15. december 2004, 

fremsatte skatteministeren lovforslag L 153. Lovforslaget nåede dog ikke at blive behandlet i Folke-

tinget, inden der blev udskrevet valg. I marts 2005 fremsatte skatteministeren L 121 Forslag til lov 

om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten og global-

pulje-princip i sambeskatningen). L 121 blev vedtaget som lov nr. 426 af 6. juni 2005.  

                                                

 

1 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 7 
2 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 4 
3 SPO.2005.163, Emne: Medens vi venter på EF-domstolen I 
4 SR.2004.0173 Emne: Sambeskatningsreglerne 

 

udviklingen 1. juli 2002 til 15. marts 2004 
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Forslaget fra regeringen var, overraskende for mange, ikke baseret på flertallet i sambeskatningsud-

valgets anbefalinger, men derimod på et forslag fra mindretallet, der udgjordes af embedsmænd 

ansat i Skatteministeriet.5  

Danmark har med vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005, som det hidtil eneste land i verden, 

indført regler om obligatorisk national sambeskatning. Tidligere var de danske regler om sambe-

skatning, for så vidt angik adgangen til at lade selskaber hjemmehørende i udlandet indgå i sambe-

skatningen, blandt de mest liberale i Europa. Reglerne er nu blevet erstattet af det såkaldte global-

pulje-princip. De nye regler har den konsekvens, at hovedparten af de selskaber, der er hjemmehø-

rende i Danmark, afskaffes adgangen til sambeskatning med selskaber hjemmehørende uden for 

Danmark.6  

Lov nr. 426 af 6. juni 2005 har ligesom L 153, der aldrig blev vedtaget, været udsat for hård kritik 

på en række punkter. Særligt forholdet til fællesskabsretten har givet anledning til debat.7   

I forbindelse med regeringens fremsættelse af lov nr. 426 af 6. juni 2005 er der stillet spørgsmål til 

både Skatteministeriet og Justitsministeriet om, hvorvidt lov nr. 426 af 6. juni 2005 ligger indenfor 

de fællesselskabsretlige rammer. Begge ministerier har i det store hele dog afvist de anførte EU-

retlige synspunkter. Det er ud fra en overordnet betragtning bemærkelsesværdigt, at Skatteministe-

riets og Justitsministeriets fortolkning af fællesskabsretten i den grad afviger fra den fortolkning, 

der anlægges ved de højere læreanstalter. Særligt i den situation kan man undre sig over, at Skatte-

ministeriet ikke har forholdt sig mere detaljeret til den fremkomne kritik.8  

1.1 Problemformulering 

Som konsekvens af kritikken af lov nr. 426 af 6. juni 2005 i forhold til fællesskabsretten ønsker vi i 

afhandlingen at belyse den specifikke problemstilling, om hvorvidt de gældende regler om under-

skudsanvendelse og genbeskatning af underskud er i overensstemmelse med EF-traktatens art. 43 

set i lyset af dommen i Marks & Spencer sagen.  

                                                

 

5 SPO.2005.163, Emne: Medens vi venter på EF-domstolen I 
6 SPO.2005.163, Emne: Medens vi venter på EF-domstolen I 
7 SPO.2005.163, Emne: Medens vi venter på EF-domstolen I 
8 RR.2005.08.0010, Emne: Nye sambeskatningsregler og territorialprincippet 
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Problemstillingen vil blive belyst ved gennemgangen af to situationer, hvor et ultimativt modersel-

skab i en koncern med både danske og udenlandske selskaber bliver opkøbt af henholdsvis en helt 

dansk og en helt udenlandsk koncern. De to situationer vil blive holdt op imod de EU-retlige regler 

om forskelsbehandling af sammenlignelige situationer og afgørelsen i Marks & Spencer dommen.  

Ovenstående problemstilling vil blive behandlet ved besvarelsen af følgende spørgsmål:  

 

Hvordan har den historiske udvikling inden for sambeskatningen været? 

 

Hvordan er de nuværende nationale og internationale sambeskatningsregler? 

 

Hvordan er reglerne inden for EU-retten? 

 

Hvilke forhold blev taget op i Marks & Spencer dommen? 

 

Hvilken indflydelse kan Marks & Spencer dommen have på de fremtidige sambeskatnings-

regler i Danmark? 

 

Er der tale om forskelsbehandling af den danske og den udenlandske koncern, når de opkø-

ber et ultimativt moderselskab i en koncern med både danske og udenlandske selskaber? Og 

er det i strid med EU-retten? 

 

Hvilke forhold arbejdes der med i EU og Danmark på sambeskatningsområdet?  

1.2 Afgrænsning 

I opgaven har vi fundet det hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger:   

Der er ikke set nærmere på andre typer af omstruktureringer i koncerner, da analysen derved ville 

blive for overordnet og ikke så dybdegående.  

CFC-beskatning er ikke medtaget i opgaven, da der her er tale om en anden form for tvungen sam-

beskatning. Vi mener ikke, at CFC-beskatningen er relevant i forhold til vores problemstilling.  

Skyggesambeskatning og andre overgangsregler er ikke medtaget i opgaven, da der udelukkende er 

set på de gældende sambeskatningsregler og deres konsekvens for henholdsvis danske og udenland-

ske koncerner.  
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De lovregulerede forhold, der ikke direkte har betydning for belysningen af den valgte problemstil-

ling, vil ikke blive medtaget i opgaven.  

1.3 Model- og metodevalg 

Udgangspunktet for opgaven er den gældende lovgivning indenfor national og international sambe-

skatning i forbindelse med opkøb af koncerner og udnyttelsen af underskud i den forbindelse. An-

befalinger samt domspraksis anvendes på de områder, hvor forholdene ikke fremgår direkte af lov-

givningen. Herudover anvendes litteratur på området, primært i form af lærebøger og artikler.  

De steder i opgaven, hvor der henvises til benyttede kilder, er det anført i fodnoterne. For en fuld-

stændig oversigt over benyttede kilder, henvises til litteraturlisten. Fodnoter kan også indeholde 

uddybende forklaringer. Der er i opgaven anvendt nogle generelle forkortelser på anvendte love, 

som ligeledes fremgår af litteraturlisten.  

Dataindsamlingen er afsluttet 31. december 2008.  

1.4 Kildekritik 

Vi har ved anvendelsen af den anvendte litteratur forsøgt at forholde os kritiske og objektive til lit-

teraturen. Af sekundære kilder er der særligt anvendt artikler fra diverse tidsskrifter samt rapporter 

af dansk karakter. Anvendelsen af disse er sket med en kritisk tilgang, idet den type kilder ofte in-

deholder subjektive meninger, som udtryk for holdningen hos kildens forfatter. Gennem hele forlø-

bet har vi forsøgt at få informationerne bekræftet fra flere parter for at vurdere de subjektive og ge-

nerelle forhold.  
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1.5 Afhandlingens struktur 

Afhandlingens struktur fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 1: Afhandlingens struktur, Kilde: Egen tilvirkning  

Afhandlingen er i kapitel 1 indledt med en belysning af det aktuelle fokus, der er på emnet, efter-

fulgt af en mere dybdegående problemstilling, der ønskes behandlet i afhandlingen.  

Kapitel 2 indeholder et overblik over udviklingen i sambeskatningens historie siden sambeskat-

ningsinstituttets indførelse og frem til og med reglerne, der var gældende, indtil lov nr. 426 af 6. 

juni 2005 blev vedtaget. Kapitlet er medtaget for at give læseren et historisk overblik over sambe-

skatningsreglerne gennem tiderne.  

Da vi i afhandlingen ønsker at belyse, om de danske sambeskatningsregler strider imod fællesskabs-

retten i forhold til vores problemstilling, beskriver vi i kapitel 3 og 4 reglerne for henholdsvis natio-
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nal og international sambeskatning efter vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005. Herefter følger 

en gennemgang af EU-retten, herunder diskriminations- og restriktionsforbuddet i kapital 5.   

EF-domstolen afsagde i december 2005 dom i Marks & Spencer sagen. Dommens indhold samt 

betydningen for de danske sambeskatningsregler gennemgås i kapitel 6.   

På baggrund af gennemgangen i de foregående kapitler ønsker vi i kapitel 7 at vurdere, om de dan-

ske regler for international sambeskatning er i overensstemmelse med fællesskabsretten i forhold til 

den opstillede problemstilling. Det gøres med udgangspunkt i de to forskellige opkøbssituationer, 

hvor en helt dansk og en helt udenlandsk koncern står for opkøbet af en blandet koncern.  

I kapitel 8 ser vi på de forhold og løsningsmodeller, der arbejdes med i EU på sambeskatningsom-

rådet.  

Som afslutning vil vi i kapitel 9 drage en konklusion på den opstillede problemstilling i problem-

formuleringen. 
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2 Historisk overblik 

I det følgende kapitel vil vi kort gennemgå den historiske udvikling indenfor sambeskatningens 

historie for at give læseren et indblik i historien bag sambeskatningen samt give læseren en bedre 

forståelse af de nuværende regler.  

2.1 Sambeskatning før 1960 

Den generelle indkomstbeskatning og dermed også sambeskatningsinstituttet blev introduceret til-

bage i 1903 ved SSL´s vedtagelse. SSL indeholdte ikke en egentlig definition af et selskab, hvilket 

besværliggjorde det hele lidt. Sambeskatningsinstituttet er formentlig derfor opstået som en praktisk 

foranstaltning, hvor filialer og selvstændige juridiske personer skulle behandles ens skattemæssigt.9  

I 1917 kom den første aktieselskabslov, hvorved det selskabsretlige kom på plads, men der var sta-

digvæk uklarhed omkring, hvorvidt et aktieselskab kunne have et andet aktieselskab som aktionær. 

I 1922 blev der indført datterselskabslempelse, således at skatten på udbytte fra datterselskaber bort-

faldt. I 1930 blev aktieselskabsloven (ASL) ændret, så tvivlen omkring de selskabsretlige forhold 

forsvandt, hvilket blev tolket som om, at retten til sambeskatning bortfaldt. Det blev dog underkendt 

af Højesteret i en dom i 1936 (U1936.715H), der statuerede, at datterselskabslempelsen ikke ude-

lukkede sambeskatning og i en anden dom i 1943 (U1943.784H) blev det fastslået, at der ikke kun-

ne nægtes fradrag for udenlandsk sambeskatning.  

Indtil 1960 var der 4 betingelser, der skulle være opfyldt, når der blev søgt om sambeskatning. Be-

tingelserne er opstået gennem praksis:10 

1. Skattemyndighederne gav tilladelse 

2. Moderselskabet skulle eje 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet, hvor der var tale om et 

dansk selskab (økonomisk enhed) 

3. Selskaberne skulle drive virksomhed i samme eller nærbeslægtede branche (saglig enhed) 

4. Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelsen i datterselskabet, det vil sige be-

sætte flertallet af bestyrelsesposterne i datterselskabet med bestyrelsesmedlemmer fra mo-

derselskabet (administrativ enhed)  

                                                

 

9 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 30 
10 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 31-32 
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2.2 Sambeskatning 1960-2005 

Først i 1960 kom der egentlig lovgivning omkring sambeskatning, nemlig i SEL § 31, hvor det blev 

muligt at vælge frivillig dansk og udenlandsk sambeskatning. Betingelserne for sambeskatningen 

var herefter følgende: 

1. Tilladelse fra Ligningsrådet 

2. Samme regnskabsår 

3. Direkte/indirekte 100 % ejerskab 

4. Nærmere regler blev fastsat af Ligningsrådet  

Fra 1977 blev der årligt udgivet et sambeskatningscirkulære, der indeholdte uddybende bemærknin-

ger omkring fortolkningen af SEL § 31. Det seneste er vedtaget som TSS-cirkulære 2004-42.  

I de efterfølgende år kom der mange ændringer til sambeskatningsreglerne samt en del forslag om 

at ophæve muligheden for international sambeskatning, som har været specielt for Danmark. Der er 

ikke ret mange andre lande, der har muligheden for international sambeskatning. Forslagene blev 

aldrig vedtaget.  

I forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 221 af 31. marts 2004 blev der indført mulighed for sambe-

skatning af to danske søsterselskaber, der er ejet af det samme udenlandske moderselskab.  

Udover reglerne i SEL § 31 er der gennem årene indført en del værnsregler for at forhindre udnyt-

telse af sambeskatningsreglerne. Det drejer sig bl.a. om reglerne vedrørende genbeskatning af un-

derskud i udenlandske datterselskaber, hvis den frivillige sambeskatning ophører. Reglerne findes i 

Ligningslovens (LL) § 33 E.11  

Formålet med genbeskatningen var, at muligheden for sambeskatning med udenlandske selskaber 

kun skulle være en udskydelse af beskatningstidspunktet, det vil sige, at når det udenlandske datter-

selskab begynder at give overskud, så skal skattekreditten betales tilbage.12   

                                                

 

11 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 36 
12 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 37 
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Reglerne for sambeskatning indeholdte en mulighed for frivillig sambeskatning med både danske 

og udenlandske datterselskaber, og det var muligt kun at medtage udvalgte datterselskaber i sambe-

skatningen. På den måde kunne udenlandske datterselskaber med overskud, der var beliggende i et 

land med en lavere skatteprocent end Danmark, holdes udenfor sambeskatningen. Mens udenland-

ske datterselskaber med underskud kunne medtages i sambeskatningen og derved mindske den dan-

ske skat. Der var kun tvungen sambeskatning for selskaber med CFC-indkomst, det vil sige ind-

komst af finansiel karakter i et land med en betydelig lavere skatteprocent end i Danmark.  

Der var to krav, der skulle være opfyldt for, at selskaberne kunne opnå godkendelse til frivillig 

sambeskatning. Det var Ligningsrådet, der behandlede ansøgningerne om frivillig sambeskatning, 

men normalt var det en formsag at få godkendelsen. Følgende krav skulle opfyldes: 

1. Samme regnskabsår 

2. Moderselskabet skulle eje 100% af datterselskabet  

Samme regnskabsår 

De sambeskattede selskaber skulle have samme regnskabsår, hvilket blev modificeret lidt, idet sel-

skaberne bare skulle slutte regnskabsåret samtidigt. Det vil sige, var datterselskabet først stiftet i 

løbet af regnskabsåret, så indgik det i sambeskatningen fra stiftelsesdatoen. Ejerforholdet skulle 

have bestået i både hele moderselskabets og hele datterselskabets regnskabsår.  

Moderselskabet skulle eje 100% af datterselskabet 

Det andet krav var, at moderselskabet skulle eje 100% af datterselskabet direkte eller indirekte. Det 

vil sige, at et datterselskab godt kunne være ejet 80% af moderselskabet og de resterende 20% kun-

ne være ejet af et andet datterselskab. Herved opnåede moderselskabet indirekte 100% ejerskab. 

Var der tale om udenlandske datterselskaber, så var det nok, at moderselskabet ejede den andel, som 

det måtte eje, da der i nogle lande er regler for, hvor meget et udenlandsk selskab må eje. Det dan-

ske moderselskab skulle dog eje det maksimalt tilladte.  

Indkomsten blev opgjort hvert selskab for sig efter de danske skatteregler, hvorefter de blev lagt 

sammen. Sambeskatningsindkomsten blev opgjort i moderselskabet, men alle sambeskattede sel-

skaber hæftede solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten.  
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Der var tre metoder, hvorpå skatten kunne fordeles mellem selskaberne:13 

1. Fordeling på danske overskudsselskaber 

 
nettoskatten fordeles forholdsmæssigt på de dan-

ske selskaber med overskud på baggrund af deres skattepligtige indkomst 

2. Fuld fordeling 

 
nettoskatten fordeles forholdsmæssigt på de her i landet hjemmehørende 

selskaber, hvis indkomst er positiv, men herudover skal de her i landet hjemmehørende sel-

skaber med underskud refundere, hvad der svarer til deres skattebesparelse. 

3. Ingen fordeling 

 

nettoskatten posteres i moderselskabet  

Fordeling af underskuddene er en af fordelene ved sambeskatningen. Underskuddene skulle forde-

les på følgende måde:14 

1. Underskuddene fordeles forholdsmæssigt på de selskaber, der har overskud. Hvis der heref-

ter stadigvæk er underskud, så fordeles det forholdsmæssigt på selskaberne med underskud, 

til brug for modregning i fremtidige overskud i den samlede sambeskatningsindkomst. 

2. Ubenyttede underskud fra tidligere år modregnes i overskud med de ældste underskud først. 

Underskud fra tiden inden sambeskatningen kan kun modregnes i overskud hos det selskab, 

der har oparbejdet underskuddet. Underskud indenfor sambeskatningen i indeværende år 

skal dog bruges først. 

3. Underskud i udenlandske selskaber inden sambeskatningens indtræden kan ikke benyttes 

indenfor sambeskatningen.  

I 2004 nedsatte skatteministeren et sambeskatningsudvalg, der skulle se nærmere på reglerne om 

sambeskatning, og samtidig skulle de komme med et forslag til at samle reglerne om sambeskatning 

på et sted i lovgivningen. Udvalget arbejdede med sambeskatningen gennem hele 2004. Flertallets 

anbefalinger var, at sambeskatningen skulle ske efter den såkaldte koncernfradragsmodel, men skat-

teministeriet valgte at lave helt om på sambeskatningsreglerne og bruge mindretallets forslag til de 

nye sambeskatningsregler.   

De nye og stadig gældende sambeskatningsregler blev vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005.   

                                                

 

13 TSS-cirkulære 2004-42 
14 TSS-cirkulære 2004-42 
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2.3 Sammenfatning 

De danske sambeskatningsregler har en lang historik bag sig. De blev introduceret tilbage i 1903 i 

forbindelse med vedtagelsen af SSL og har gennem årerne været diskuteret og ændret gentagne 

gange.  

Da Danmark tidligere var et af de eneste lande, der gav mulighed for international sambeskatning, 

har der været en del forslag om at ophæve denne mulighed, hvilket dog aldrig blev vedtaget.   

Skatteministeren nedsatte i 2004 et sambeskatningsudvalg, der skulle se nærmere på sambeskat-

ningsreglerne. Skatteministeren valgte at bruge mindretallets forslag til de nye sambeskatningsreg-

ler.   

Vi vil herefter i de følgende kapitler gennemgå reglerne, som de er i dag efter vedtagelsen af lov nr. 

426 af 6. juni 2005. 
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3 National sambeskatning 

Ved vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev der indført helt nye sambeskatningsregler. I det-

te kapitel vil vi gennemgå baggrunden for reglerne samt foretage en gennemgang af de gældende 

regler vedrørende national sambeskatning. Gennemgangen foretages med henblik på, senere at kun-

ne sammenholde reglerne for national sambeskatning med reglerne for international sambeskatning.  

3.1 Baggrunden for de gældende sambeskatningsregler 

Som beskrevet i kapitel 2, blev der i 2004 nedsat et sambeskatningsudvalg, der havde til opgave at 

gennemgå reglerne om sambeskatning for at komme med et forslag til nogle nye og mere forenkle-

de regler for sambeskatning. Rapporten blev offentliggjort d. 24. november 2004, og allerede d. 15. 

december 2004 blev lovforslag L 153 fremsat. Skatteministeriet valgte hermed ikke at følge sambe-

skatningsudvalgets anbefalinger. De valgte at følge mindretallets anbefaling omkring globalpulje-

princippet i stedet for koncernfradragsmodellen, som flertallet havde anbefalet.15   

Baggrunden for loven var bl.a., at der skulle lukkes et hul i den danske skattelovning. Det skulle 

hermed undgås, at udenlandske koncerner bevidst valgte at have underskudsgivende subkoncerner, 

der koncernmæssigt lå under de danske selskaber. Ved denne koncernopbygning kunne modersel-

skabet vælge frivillig international sambeskatning med de udenlandske underskudsgivende selska-

ber, såkaldt "cherry picking". Herved kunne koncernen undgå eller minimere skatten i Danmark.16   

Lovforslaget, der danner grundlaget for de gældende sambeskatningsregler, er, L 153 af 15. decem-

ber 2004. Lovforslaget blev aldrig vedtaget, da der i mellemtiden blev udskrevet folketingsvalg. 

Efter valget blev et nyt lovforslag fremsat, L 121, som blev vedtaget, som lov nr. 426 af 6. juni 

2005. Det nye lovforslag indeholdte nogle ændringer, der var kommet til, siden det første lovforslag 

blev offentliggjort.17  

Reglerne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan regeringen ønskede, at de internationale sam-

beskatningsregler skulle være, da baggrunden for lovforslaget var, at der skulle lukkes et hul for de 

internationale koncerner. Herefter blev de nationale regler udarbejdet, så der kom overensstemmel-

                                                

 

15 Selskabsskatteret 2006/07, side 355 
16 Bemærkningerne til L 121 
17 Bemærkningerne til L 121 
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se mellem reglerne for international og national sambeskatning.18 Det er bl.a. derfor, at der er ind-

ført obligatorisk national sambeskatning, da der ellers ville have været uoverensstemmelser mellem 

de nationale og de internationale sambeskatningsregler, hvilket ikke ville være i overensstemmelse 

med EU-retten.  

Tidligere var reglerne om sambeskatning spredt over flere love og i flere bestemmelser, bl.a. var en 

del af lovgivningen reguleret i det årligt udgivne sambeskatningscirkulære. Med lov nr. 426 af 6. 

juni 2005 blev reglerne om sambeskatning samlet i SEL § 31 m.fl., hvorved der også er sket en ty-

deligere opdeling af bestemmelserne. Opdelingen i SEL § 31 er således: 

 

§ 31 

 

National sambeskatning (gennemgås i kapitel 3) 

 

§ 31 A 

 

International sambeskatning 

 

herunder genbeskatning af underskud (gennemgås i 

kapitel 4) 

 

§ 31 B 

 

Ligningsrådets bemyndigelse (gennemgås ikke yderligere) 

 

§ 31 C 

 

Definition af koncernforbundne selskaber (gennemgås i kapitel 3)  

Reglerne er opbygget med udgangspunkt i den internationale sambeskatning, hvorfor det ville være 

mest oplagt at gennemgå reglerne for international sambeskatning først. Selve lovgivningen er dog 

opbygget med de nationale regler først, derfor har vi ligeledes valgt at gennemgå de nationale regler 

først.  

Vi vil først gennemgå betingelserne for national sambeskatning og efterfølgende vil vi gennemgå 

konsekvenserne for den nationale sambeskatning.  

3.2 Betingelserne for national sambeskatning 

Nedenfor gennemgås betingelserne for national sambeskatning efter de gældende sambeskatnings-

regler. 

3.2.1 Hvem er omfattet af national sambeskatning? 

National sambeskatning omfatter, jf. SEL § 31, stk. 1, stort set alle selskaber, der er nævnt i SEL § 

1. Der er få undtagelser, som er andelsselskaber, jf. SEL § 1 stk. 1, nr. 3, investeringsforeninger, jf. 

SEL § 1, stk. 1, nr. 5a, andre foreninger, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 6 samt fonde og foreninger, der er 

omfattet af fondsbeskatningsloven.  
                                                

 

18 Bemærkningerne til L 121 
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Selskaberne eller fondene kan stadigvæk have betydning for en evt. koncernforbindelse, hvis en 

fond f.eks. har to datterselskaber, så indgår datterselskaberne i den obligatoriske sambeskatning, 

som følge af, at det er den samme fond, der øver bestemmende indflydelse over de to datterselska-

ber.19 Men en fond kan aldrig selv indgå i en sambeskatning, da den er selvejende. 

3.2.1.1 Særbeskatning contra sambeskatning 

Selvom der er tale om sambeskatning, så er det stadigvæk den enkelte juridiske person, der bliver 

beskattet af den indkomst, der kan henføres til den enkelte juridiske person. Sambeskatning er alene 

et udtryk for, at indkomsten for de enkelte selskaber i sambeskatningen sammenlægges, når selska-

berne har opgjort den skattepligtige indkomst hver for sig. For de sambeskattede danske selskaber 

har det ikke den store betydning, hvorvidt der tales om en eller flere juridiske enheder i skattemæs-

sige henseende, da selskaberne i den sammenhæng skal ses under et.20 

3.2.2 Territorialprincippet 

Ved vedtagelsen af de nuværende sambeskatningsregler, blev der indført et territorialprincip for den 

nationale sambeskatning, hvilket betyder, at alle danske selskaber samt udenlandske selskabers fa-

ste driftsteder samt faste ejendomme i Danmark indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning.  

Tidligere var hovedreglen, som blev indført med vedtagelsen af SSL i 1903, at der skete beskatning 

efter globalindkomstprincippet, jf. SSL § 4, stk. 1. Det vil sige, at f.eks. overskud i et fast driftssted 

i udlandet, ejet af et dansk selskab, blev beskattet i Danmark. Efter de nuværende regler skal over-

skud eller underskud fra faste driftsteder i udlandet ikke længere medtages i den danske indkomst. 

Der er altså ved vedtagelsen af territorialprincippet ændret grundlæggende på, hvilke indtægter og 

udgifter, der skal medtages i den danske indkomstopgørelse.  

Det er herved også blevet vigtigere at fastslå, hvad et fast driftsted er. Der er tre betingelser, der skal 

være opfyldt, før der bliver tale om et fast driftsted.21 

1. Der skal være et "forretningssted". 

2. Forretningsstedet skal være "fast". 

3. Der skal ske "erhvervsudøvelse gennem forretningsstedet".  

                                                

 

19 Sambeskatning 2006/07, side 42 
20 Selskabsskatteret 2006/07, side 356-357 
21 Sambeskatning 2006/07, side 148 
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Ad 1. Det er her ligegyldigt, om forretningsstedet ejes eller lejes. Der kan dog også være et forret-

ningssted uden, at der er lokaler.  

Ad 2. Der skal være en forbindelse mellem forretningsstedet og en geografisk lokalitet. Forret-

ningsstedet skal også være af længerevarende karakter.  

Ad 3. Der skal udøves erhverv regelmæssigt og det skal have et vist omfang.  

Det faste driftsted opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden starter med at udøve erhvervsvirk-

somhed.22 

3.2.3 Koncernbegrebet 

Der er i forhold til tidligere sambeskatningsregler foretaget en væsentlig ændring af definitionen af 

koncernbegrebet, der afgør, hvorvidt der bliver tale om sambeskatning eller ej. Efter de nuværende 

sambeskatningsregler, så er der tale om et moderselskab, såfremt et af følgende forhold gør sig gæl-

dende, jf. SEL § 31C, stk. 2: 

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

2. Er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et an-

det selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan 

3. Er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet sel-

skabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller af-

tale med denne 

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

stemmerettighederne i en anden virksomhed (datterselskab) eller 

5. Besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indfly-

delse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse.  

Ad 1. At besidde flertallet af stemmerettighederne i et selskab er ikke nødvendigvis ensbetydende 

med, at der ejes kapitalandele. Det er her altså nok, at et selskab har over 50 % af stemmerne i et 

andet selskab. Det betyder, at selskaberne skal sambeskattes, selvom der ikke er tale om ejerskab af 

aktierne. Det kan f.eks. lade sig gøre, hvis der er tale om ejerskab af stemmetunge A-aktier i et sel-

skab.23 

                                                

 

22 Sambeskatning 2006/07, side 152 
23 Selskabsskatteret 2006/07, side 358 
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Ad 2. Hermed menes, at har et selskab muligheden for at vælge flertallet i bestyrelsen i dattersel-

skabet, så er der tale om bestemmende indflydelse. Det kan f.eks. lade sig gøre ved, at der laves en 

aftale, hvori et selskab har ret til at vælge flertallet i bestyrelsen. Det kan altså ske uden, at selskabet 

nødvendigvis ejer ret meget af det andet selskab. Herved opnås der mulighed for, at selskaberne kan 

aftale sig frem til en koncernforbindelse, hvorved der relativt hurtigt kan opnås udnyttelse af et skat-

temæssigt underskud.24  

Ad 3. Muligheden er ikke aktuel i den obligatoriske nationale sambeskatning, da det ikke i Dan-

mark er muligt, rent selskabsretligt, at indgå en aftale med datterselskabet om ledelsesretten i sel-

skabet eller efter datterselskabets vedtægter. Det betyder, at forholdet kun kommer i betragtning, 

når der skal ses nærmere på en eventuel international sambeskatning.25  

Ad 4. Der er tale om en koncernforbindelse, hvis en aktionær via en aktionæroverenskomst f.eks. 

har indgået aftale om, at selskabet kan råde over et større antal stemmer i det andet selskab. Det kan 

ske ved, at selskabet kan give de andre aktionærer retningslinier for, hvordan de skal stemme.26  

Ad 5. De 4 ovenstående muligheder for en koncernforbindelse er alle objektive, hvorimod den 5. og 

sidste mulighed er en såkaldt opsamlingsbestemmelse. Bl.a. indeholder den muligheden for en kon-

cernforbindelse, hvis et selskab rent praktisk har ledelsen. F.eks., hvis et selskab ejer 40% af aktier-

ne og aktionærerne ved, at ikke alle møder op til generalforsamlingen. Hermed kan en ejerandel på 

40% være nok til at have den egentlige ledelse af selskabet. På den baggrund foreligger der også en 

koncernforbindelse, der medfører sambeskatning.27  

Der opstår en koncernforbindelse, hvis et moderselskab har en af ovenstående 5 forbindelser med et 

andet selskab, jf. SEL § 31C, stk. 3.  

Det er den samme koncerndefinition, der benyttes i årsregnskabsloven. Det skulle lette arbejdet en 

del, da selskaberne i forvejen, i kraft af deres koncernforbindelse, jf. årsregnskabslovens bestem-

melser, skal udveksle oplysninger til brug for bl.a. koncernregnskabet. De mindre koncerner får dog 

ingen glæde af det, da der i selskabsskatteretten ikke er fritagelser for mindre koncerner, ligesom 

                                                

 

24 Selskabsskatteret 2006/07, side 359 
25 Selskabsskatteret 2006/07, side 359 
26 Selskabsskatteret 2006/07, side 360 
27 Selskabsskatteret 2006/07, side 360 
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der er for mindre koncerner i forbindelse med aflæggelse af koncernregnskabet, jf. årsregnskabslo-

vens bestemmelser.  

Når der skal tages stilling til, hvorvidt der foreligger et koncernforhold, så er det både moderselska-

bets og eventuelle andre datterselskabers andele i datterselskabet, der er afgørende. Der skal i lighed 

med øvrige regler i selskabsretten ikke medregnes egne aktier, da de annulleres i den sammenhæng.  

Er selskaberne omfattet af reglerne i IFRS, er det koncerndefinitionen i IFRS, der skal benyttes for 

at vurdere en eventuel koncernforbindelse.   

Selskaberne er omfattet af den obligatoriske sambeskatning, hvis der bare har været koncernforbin-

delse en enkelt dag i løbet af et indkomstår. Den obligatoriske sambeskatning for nationale selska-

ber er indført for at sikre symmetrien i beskatningen, således at både indtægter og udgifter beskattes 

ens nationalt og internationalt.28 

3.2.4 Skattesubjekter, der kan holdes uden for sambeskatningen 

Der er enkelte skattesubjekter, der kan holdes udenfor sambeskatningen. Det drejer sig om følgende 

situationer, jf. SEL § 31C, stk. 6, nr. 1, nr. 2 og nr. 3, 1. led:  

1. Det er et datterselskab, og betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser 

moderselskabets udøvelse af sine rettigheder over datterselskabets aktiver eller ledelse 

2. Det er et datterselskab, og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rime-

lig frist eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger eller 

3. Det er et datterselskab, der ikke tidligere har indgået i sambeskatningen, og moderselskabet 

udelukkende besidder kapitalandelene i datterselskabet med henblik på efterfølgende at 

overdrage det.  

Ad 1. Betydelige og vedvarende hindringer skal opfattes meget indskrænkende, hvilket vil sige, at 

datterselskabet skal befinde sig i et land med krig eller lignende, så moderselskabet ikke har mulig-

hed for at øve indflydelse på beslutninger mv. Det er ikke nok, at det bare er lidt besværligt og tids-

krævende.29  

                                                

 

28 Skatteministerens svar på spørgsmål 1 fra Ernst & Young i bilag 16 til L 121 
29 Selskabsskatteret 2006/07, side 361 
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Ad 2. Bestemmelsen er mindre indskrænkende end den forrige bestemmelse. Der skal dog stadig-

væk meget til, før et datterselskab kan holdes udenfor sambeskatningen. Dog kan et af følgende 

forhold medføre, at et datterselskab må holdes udenfor sambeskatningen, i hvert fald i et indkomst-

år. Har der f.eks. har været brand, tyveri mv. i selskabet, så det ikke har været muligt at få regn-

skabs- og skatteoplysninger frem til moderselskabet, så kan selskabet udelades af sambeskatnin-

gen.30  

Ad 3. For at der kan være tale om et datterselskab, der haves med salg for øje, så må selskabet ikke 

tidligere have været omfattet af sambeskatningen. Ligesom der skal være gennemført seriøse for-

handlinger for at få aktierne solgt. Tidshorisonten for ejerskabet af datterselskabet er ca. 1-2 år.31  

Det forventes dog ikke at være undtagelser, der ofte vil blive brugt. 

3.2.5 Skattesubjekter, der skal holdes uden for sambeskatningen 

Et selskab skal holdes helt uden for sambeskatningen, hvis moderselskabet eller andre koncernfor-

bundne selskaber har fradraget eller vil kunne foretage fradrag i henhold til kursgevinstlovens 

(KGL) § 4, stk. 5. Det vil sige, hvis "koncernforbindelsen

 

alene er etableret med henblik på kredi-

tors midlertidige drift af debitors virksomhed til afvikling af tidligere ydede udlån eller til medvir-

ken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder". Det er altså i meget få tilfælde, at et selskab 

skal holdes helt uden for sambeskatningen.  

Vi har nu gennemgået betingelserne for, at der kan blive tale om national sambeskatning.  

3.3 Konsekvenserne ved national sambeskatning 

Nedenfor er gennemgået konsekvenserne af den obligatoriske nationale sambeskatning. 

3.3.1 Administrationsselskab 

En af konsekvenserne ved den obligatoriske nationale sambeskatning er, at der skal udpeges et ad-

ministrationsselskab i den sambeskattede koncern, hvilket sker efter faste retningslinier. Er der et 

ultimativt moderselskab i Danmark, er selskabet automatisk administrationsselskab. Er der ikke et 

ultimativt moderselskab, så er det selskabet, der er øverst i den danske del af koncernen, der skal 

                                                

 

30 Selskabsskatteret 2006/07, side 361-362 
31 Selskabsskatteret 2006/07, side 362-363 
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være administrationsselskab. Er der derimod tale om to danske søsterselskaber, der skal sambeskat-

tes, så kan de frit vælge hvilket selskab, der skal fungere som administrationsselskab og ellers så 

udpeger skattemyndighederne et administrationsselskab.   

Sker der omstruktureringer i koncernen eller sker der opkøb, så er administrationsselskabet det nye 

ultimative moderselskab. Udskiftningen sker ved, at det nye administrationsselskab indsender op-

lysninger om skiftet til skattemyndighederne. Skiftet skal ske senest ved indsendelsen af selvangi-

velsen.32  

Når der sker skift af administrationsselskab, overgår alle rettigheder og forpligtelser til det nye ad-

ministrationsselskab. Det tidligere administrationsselskab er forpligtet til at betale et beløb, der sva-

rer til de hidtidige forpligtelser, til det nye administrationsselskab.  

Administrationsselskabet forestår alle skattebetalinger overfor skattemyndighederne, og der kan 

udbetales overskydende skat til administrationsselskabet med frigørende virkning for skattemyn-

dighederne. Administrationsselskabet skal ligeledes sørge for at indsamle alle oplysningerne til brug 

for sambeskatningen, ligesom de skal sørge for at få indsendt selvangivelserne for alle selskaberne i 

den obligatoriske nationale sambeskatning. 

3.3.2 Samme indkomstår 

Selskaberne i sambeskatningen skal have samme indkomstår, også selvom de ikke har samme regn-

skabsår. Det vil dog være yderst sjældent, at to koncernselskaber ikke har samme regnskabsår, som 

de har indkomstår. Der sker obligatorisk omlægning af indkomståret, så de sambeskattede selskaber 

har samme indkomstår. Det sker ved, at nye selskaber i sambeskatningen får omlagt deres ind-

komstår. For det meste sker det ved, at det nye selskab forlænger eller afkorter sit indkomstår, så det 

fremadrettet følger administrationsselskabets indkomstår.  

                                                

 

32 Sambeskatning 2006/07, side 71 
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Er der tale om, at et nystiftet selskab i sit første indkomstår etablerer en koncernforbindelse, og ind-

komstperioden vedrører et indkomstår, som det andet selskab endnu ikke har påbegyndt, så indtræ-

der der først sambeskatning fra det nystiftede selskabs første indkomstår. Undtagelsen gælder kun 

under følgende omstændigheder:33  

1. Det nystiftede selskab etablerer koncernforbindelse i sin første indkomstperiode 

2. Denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af det selskab, 

som det nystiftede selskab etablerer koncernforbindelse med 

3.3.3 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Hvert selskab indenfor sambeskatningen skal opgøre deres skattepligtige indkomst efter de gælden-

de danske skatteregler. Herefter sammenlægges de enkelte selskabers skattepligtige indkomst, hvor-

efter sambeskatningsindkomsten fremkommer. På baggrund af denne indkomst beregnes den sam-

lede skat for koncernen. Beregning af sambeskatningsindkomsten samt opgørelse og fordeling af 

skatten finder sted hos administrationsselskabet.  

Er der et selskab, som kun ejes 80% inden for sambeskatningen, så indregnes der alligevel 100% af 

den skattepligtige indkomst i sambeskatningsindkomsten. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 

426 af 6. juni 2005, da det blev vurderet, at det ville være en lettelse for de enkelte administrations-

selskaber, at der ikke skulle ske flere forskellige opgørelser til skattemyndighederne. Ligesom det 

enkelte selskab heller ikke selv skal indsende selvangivelse for den del af indkomsten, der ikke 

medtages i selvangivelsen for de sambeskattede selskaber.34  

Har udenlandske datterselskaber fast driftsted i Danmark eller fast ejendom, så er det dog kun den 

aktuelle ejerandel, der medtages i den obligatoriske nationale sambeskatning. Den resterende del 

skal beskattes efter de udenlandske regler. 

3.3.4 Fordeling af over- og underskud inden for sambeskatningen 

En af de væsentligste fordele ved sambeskatningen er, at underskuddene kan modregnes i overskud 

i de øvrige sambeskattede selskaber.35 I den nationale sambeskatning er det muligt at få skatteforde-

len med det samme, idet underskuddene kan modregnes i indeværende indkomstår. Ved indførslen 

                                                

 

33 Selskabsskatteret 2006/07, side 371-372 
34 Lovbemærkningerne til L 121 
35 Sambeskatning 2006/07, side 45 
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af de nye regler er alle nationale selskaber ligestillet, idet alle selskaberne automatisk er omfattet, 

hvor der tidligere skulle søges om sambeskatning hos skattemyndighederne.  

Over- og underskud inden for sambeskatningen fordeles efter følgende prioriteret rækkefølge:36 

1. Selskabets egne underskud før og under sambeskatningen (ældste underskud først) 

2. Underskud for det pågældende indkomstår fordeles mellem de sambeskattede selskaber 

3. Tidligere års sambeskatningsunderskud fremføres (ældste underskud først)  

Underskud fra før indtræden i sambeskatningen kan kun modregnes i overskud i det pågældende 

selskab og det betegnes som et særunderskud. Underskud fra tidligere år kan kun modregnes i over-

skud i et andet koncernselskab, hvis følgende to betingelser er opfyldt:37 

a) Underskuddet er fra et år, hvor de to selskaber har været sambeskattet, og 

b) Sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt  

Ad 1. Når der sker sambeskatning, så er det først selskabets eget underskud fra før sambeskatnin-

gen, der skal benyttes til modregning i selskabets eget overskud. Har selskabet herefter stadigvæk 

overskud, så kan et underskud fra sambeskatningen modregnes.  

Ad 2. Har selskabet stadigvæk underskud tilbage, så fordeles underskuddet forholdsmæssigt ud på 

de overskudsgivende selskaber i sambeskatningen.  

Ad 3. Til sidst fordeles tidligere års underskud fra sambeskatningen forholdsmæssigt ud på de over-

skudsgivende selskaber i sambeskatningen.  

For at underbygge reglerne om anvendelse af underskud i sambeskatningen er nedenfor et eksem-

pel.  

A er moderselskab og ejer C og D 100% og har gjort det også i 2005. B erhverves 100% 

01.05.2006, jf. nedenstående figurer.  

                                                

 

36 SR.2005.0144, De nye sambeskatningsregler 

 

L 121 
37 Sambeskatning 2006/07, side 50 
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Figur 2: Koncernstruktur i 2005, Kilde: Egen tilvirkning   

Figur 3: Koncernstruktur 01.01-30.04.2006, Kilde: Egen tilvirkning   

Figur 4: Koncernstruktur 01.05-31.12.2006, Kilde: Egen tilvirkning  

Der skal derfor udarbejdes periodeopgørelser for B, hvilket vil blive gennemgået nærmere i næste 

afsnit. Herunder vil blive gennemgået reglerne for anvendelse af underskuddene i koncernen.  

Fremførte 
underskud 2005 Indkomst 2006

Fremførte 
underskud 2006

Selskab A (200) 200 0
Selskab B 01.01.2006 - 30.04.2006 0 (300) (100)
Selskab B 01.05.2006 - 31.12.2006 0 200 0
Selskab C (600) 200 (350)
Selskab D (50) 100 0

 

Tabel 1: Anvendelse af underskud i sambeskatning, Kilde: Egen tilvirkning 
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Jf. ovenstående gennemgang, så er det først selskabernes egne underskud, der modregnes, hvilket 

gør, at A udnytter hele sit fremførselsberettigede underskud fra 2005.  

Selskab B har et underskud fra perioden før indtræden i sambeskatningen. Underskuddet kan mod-

regnes i overskuddet fra perioden i sambeskatningen. Det resterende underskud på 100 kan ikke 

benyttes i sambeskatningen, da det er opstået før indtræden i sambeskatningen. Underskuddet kan 

fremføres til modregning i senere års overskud i B.  

Selskab C udnytter 200 af underskuddet på de 600. Der er derfor 400 tilbage, til brug for modreg-

ning i overskud i de øvrige sambeskatningsselskaber.  

Selskab D udnytter først sit eget underskud fra 2005 på 50. Herefter er der et overskud på 50. Heri 

kan modregnes underskuddet fra C på 50. Det har som konsekvens, at C derefter har et fremførsels-

berettiget underskud på 350, der kan benyttes i sambeskatningen fremadrettet, mens underskuddet i 

B er et særunderskud. 

3.3.5 Periodeopgørelser 

Da sambeskatningen indtræder, så snart der er tale om koncernforbindelse, skal der for delperioder-

ne udarbejdes periodeopgørelser. Et indkomstår kan dermed splittes op i flere delperioder, og et 

selskab kan derfor indgå i indtil flere sambeskatninger i løbet af et indkomstår. Periodeopgørelserne 

skal laves med eksakte tal, og der må ikke foretages en forholdsmæssig fordeling af indtægter og 

udgifter.38  

Ved periodeopgørelserne skal der specielt tages højde for, at afskrivningerne skal fordeles for-

holdsmæssigt ud fra antallet af måneder, som er med i henholdsvis det ene og det andet regnskabs-

år. Det skyldes, at afskrivningerne skal med i den korrekte periodeopgørelse. For at underbygge 

problemstillingen har vi udarbejdet nedenstående eksempel vedrørende beregning af afskrivninger-

ne.  

A køber selskab B pr. 1.5.2006 og B indtræder derfor i sambeskatningen fra 1.5.2006. Nedenfor er 

vist opgørelsen af den skattepligtige indkomst for B for perioden 1.1.2006 

 

30.4.2006.  

                                                

 

38 Sambeskatning 2006/07, side 64 
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Skattemæssigt resultat før afskrivninger 205.000
Afskrivning på ejendomme, 5 % * (4/12) af 3.500.000 kr. (58.333)
Afskrivning på driftsmidler, 25 % * (4/12) af 950.000 kr. (79.167)
Skattepligtig indkomst 67.500

 
Tabel 2: Skattepligtig indkomst for B i perioden 1.1.2006 

 
30.4.2006, Kilde: Egen tilvirkning  

Da B's første indkomstperiode kun løber i 4 måneder, skal der kun beregnes afskrivninger for de 4 

måneder.  

Efter opgørelsen af den skattepligtige indkomst for årets første 4 måneder inden sambeskatningen, 

opgøres den skattepligtige indkomst for årets sidste 8 måneder, som indgår i sambeskatningen med 

A.  

Ved overgangen til den nye koncern overtages de skattemæssige værdier på overgangstidspunktet, 

det vil sige, at der for driftsmiddelsaldoen skal opgøres en saldo pr. 30.4.2006, som derefter er den 

driftsmiddelsaldo, der afskrives på i den nye koncern. Den nye driftsmiddelsaldo bliver herefter 

(950.000 

 

79.167) = 870.833 kr. Afskrivningsgrundlaget for ejendommen er uændret 3.500.000 kr.  

Skattemæssigt resultat før afskrivninger 507.000
Afskrivning på ejendomme, 5 % * (8/12) af 3.500.000 kr. (116.667)
Afskrivning på driftsmidler, 25 % * (8/12) af 870.833 kr. (145.139)
Skattepligtig indkomst 245.195

 

Tabel 3: Skattepligtig indkomst for B i perioden 1.5.2006 

 

31.12.2006, Kilde: Egen tilvirkning  

Det er for begge perioder forudsat, at det er mest hensigtsmæssigt at foretage maksimale afskriv-

ninger for henholdsvis en periode på 4 og 8 måneder.  

Havde man valgt at lave en forholdsmæssig fordeling af den skattepligtige indkomst, havde resulta-

tet været følgende:  

Skattemæssigt resultat før afskrivninger 712.000
Afskrivning på ejendomme, 5 % af 3.500.000 kr. (175.000)
Afskrivning på driftsmidler, 25 % af 950.000 kr. (237.500)
Skattepligtig indkomst 299.500

 

Tabel 4: Skattepligtig indkomst for B i perioden 01.01-31.12.2006, Kilde: Egen tilvirkning 
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De to perioders skattepligtige indkomst blev i alt 312.695 kr., mens den skattepligtige indkomst for 

B for hele indkomståret ville være blevet 299.500 kr. Der bliver altså tale om en forskel på 13.195 

kr. i den skattepligtige indkomst, når indkomsten skal opgøres i to perioder i stedet for i en samlet 

periode.  

Jf. ovenstående beregninger ses det, at det ikke er nok at foretage en forholdsmæssig fordeling af 

den skattepligtige indkomst ud fra antallet af måneder, men at det er vigtigt, at der foretages en ek-

sakt opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

3.3.6 Fordeling af skatterne 

I de tidligere sambeskatningsregler var der 3 valgmuligheder, når skatterne skulle fordeles inden for 

sambeskatningen, men efter de gældende regler er der nu ikke længere valgmulighed. Der skal fore-

tages fuld fordeling af skatterne, hvilket vil sige, at underskud, der benyttes i sambeskatningen, skal 

godtgøres overfor selskaberne med underskud. Omvendt så skal selskaber med overskud betale skat 

af deres overskud fratrukket et eventuelt underskud overført fra de øvrige sambeskattede selskaber.  

Bogføringen og betalingen af skatterne mellem de sambeskattede selskaber skal ske efter de gæl-

dende regler for betaling af selskabsskatten. Acontoskatterne skal fordeles efter gennemsnittet af de 

seneste 3 års skattepligtige indkomst.39 Foretages der frivillig betaling af acontoskat, skal den forde-

les efter de forventede skattepligtige indkomster for indkomståret.  

Som tidligere nævnt, er det administrationsselskabet, der skal foretage alle skattebetalinger, og som 

skal holde regnskab med opkrævning af acontoskatter mv. hos de øvrige selskaber inden for sambe-

skatningen. 

3.3.6.1 Hæftelse 

I de gamle sambeskatningsregler hæftede alle selskaber i sambeskatningen solidarisk for den sam-

lede skat i koncernen. Efter de nye regler er det ændret til, at det enkelte selskab kun hæfter for dets 

egen skat. Administrationsselskabet hæfter for hele skatten i sambeskatningen, så snart dattersel-

skaberne har overført deres del af skattebetalingen til administrationsselskabet.  

                                                

 

39 Sambeskatning 2006/07, side 78 
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3.4 Sammenfatning 

De gældende nationale sambeskatningsregler blev vedtaget som lov nr. 426 af 6. juni 2005.   

Reglerne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan regeringen ønskede de internationale sambe-

skatningsregler skulle være. Herefter blev de nationale regler udarbejdet, således at der kom over-

ensstemmelse mellem reglerne for international og national sambeskatning.   

Vedtagelsen medførte, at der ikke længere skulle ske sambeskatning efter globalindkomstprincip-

pet, men efter territorialprincippet.   

Der er i forhold til tidligere sambeskatningsregler foretaget en væsentlig ændring af definitionen af 

koncernbegrebet, der afgør, hvorvidt der bliver tale om sambeskatning eller ej. Koncernbegrebet er 

ændret, således at der anvendes samme definition som i årsregnskabsloven.   

Selskaberne er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning, hvis der bare har været kon-

cernforbindelse en enkelt dag i løbet af et indkomstår.   

En af konsekvenserne ved den obligatoriske nationale sambeskatning er, at der skal udpeges et ad-

ministrationsselskab i den sambeskattede koncern. Administrationsselskabet skal forestå alle skatte-

betalinger overfor skattemyndighederne.   

Selskaberne i sambeskatningen skal have samme indkomstår, også selv om de ikke har samme 

regnskabsår.   

Hvert selskab indenfor sambeskatningen skal opgøre deres skattepligtige indkomst efter de gælden-

de danske skatteregler. Herefter sammenlægges de enkelte selskabers skattepligtige indkomst, hvor-

efter sambeskatningsindkomsten fremkommer. Den samlede skat for koncernen beregnes på bag-

grund af sambeskatningsindkomsten.   

En af de væsentligste fordele ved sambeskatningen er, at underskuddene kan modregnes i overskud 

i de øvrige sambeskattede selskaber.  
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Så snart der er tale om en koncernforbindelse, indtræder sambeskatningen og der skal for delperio-

derne i indkomståret udarbejdes periodeopgørelser. Periodeopgørelserne skal laves med eksakte tal, 

og der må ikke foretages en forholdsmæssig fordeling af indtægter og udgifter.   

Når skatten skal fordeles inden for sambeskatningen, skal der foretages fuld fordeling af skatterne. 

Administrationsselskabet hæfter for hele skatten i sambeskatningen, så snart datterselskaberne har 

overført deres skattebetaling til administrationsselskabet.   

Vi har nu gennemgået reglerne vedrørende obligatorisk national sambeskatning, og vil i det næste 

kapitel se nærmere på reglerne vedrørende frivillig international sambeskatning. 
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4 International sambeskatning 

Det følgende kapitel omhandler reglerne for international sambeskatning. Først gennemgås betin-

gelserne for international sambeskatning og efterfølgende gennemgås konsekvenserne ved valg af 

international sambeskatning. Gennemgangen foretages med henblik på senere at kunne sammen-

holde reglerne for international sambeskatning med reglerne for national sambeskatning.  

4.1 Betingelserne for valg af international sambeskatning 

International sambeskatning er efter de gældende regler frivilligt, hvilket vil sige, at det ultimative 

moderselskab skal vurdere, hvorvidt de udenlandske selskaber skal medtages i sambeskatningen. 

Der er indført et globalpulje-princip, hvilket betyder, at vælger moderselskabet, at et udenlandsk 

datterselskab skal medtages i sambeskatningen, så skal alle de øvrige udenlandske datterselskaber, 

faste driftsteder og faste ejendomme i udlandet ligeledes medtages i den internationale sambeskat-

ning. Den internationale sambeskatning gælder også, hvis det danske moderselskab har et uden-

landsk moderselskab over sig, så skal det ultimative udenlandske moderselskab også indgå i den 

internationale sambeskatning.40 Valget foretages af det ultimative moderselskab i koncernen.  

Den internationale sambeskatning omfatter udover udenlandske datterselskaber ligeledes udenland-

ske faste driftsteder samt fast ejendom i udlandet, jf. SEL § 31A, stk. 1, 2. pkt.  

Udover betingelsen om at alle udenlandske selskaber skal medtages i sambeskatningen, er definiti-

onerne om koncernbegreb og fast driftsted samt betingelserne for hvilke selskaber, der kan eller 

skal medtages i sambeskatningen, enslydende med definitionerne og betingelserne, som er gennem-

gået i afsnittet om reglerne om obligatorisk national sambeskatning i kapitel 3.  

4.2 Konsekvenserne ved valg af international sambeskatning 

Nedenfor er i hovedtræk angivet konsekvenserne ved valg af international sambeskatning i en kon-

cern. 

                                                

 

40 Sambeskatning 2006/07, side 85 
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4.2.1 Udpegning af administrationsselskab samt hæftelse 

Jf. SEL § 31A, stk. 4, 1. pkt. er det koncernens ultimative moderselskab, der er sambeskatningens 

administrationsselskab. Det forudsætter dog, at selskabet indgår i sambeskatningen og at det enten 

er hjemmehørende i Danmark eller har et fast driftsted eller en fast ejendom, der er beliggende i 

Danmark. Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, vælges det øverste danske selskab i koncernen, 

som administrationsselskab.41 Det kan f.eks. være et dansk søsterselskab.  

Administrationsselskabet og det ultimative moderselskab (er sammenfaldende, hvis det ultimative 

moderselskab er dansk) hæfter solidarisk for alle indkomstskatter og genbeskatningssaldi, der 

stammer fra udenlandske selskaber.42 

4.2.2 Bindingsperiode 

Idet international sambeskatning er frivillig og den nationale sambeskatning er obligatorisk, så har 

man valgt at indføre regler om, at vælger en koncern international sambeskatning, er de bundet af 

valget i 10 år. Reglen er indført for, at selskaberne ikke bare træder ind og ud af den internationale 

sambeskatning, som det passer dem bedst, og derved kun bidrager med underskud til modregning i 

de skattepligtige indkomster i Danmark. Efter udløbet af den 10-årige bindingsperiode kan koncer-

nen vælge at indtræde i en ny 10-årig bindingsperiode. Der vil senere i opgaven blive set nærmere 

på konsekvenserne af bindingsperioden. 

4.2.3 Genbeskatning af underskud 

Ved vedtagelsen af de nye sambeskatningsregler er der indført nye regler for genbeskatning af un-

derskud. Nedenfor vil reglerne for ordinær og fuld genbeskatning blive gennemgået. 

4.2.3.1 Ordinær genbeskatning 

Når den 10-årige bindingsperiode udløber, og koncernen ikke vælger at forlænge sambeskatnings-

perioden, sker der en ordinær genbeskatning. Rent praktisk sker der det, at administrationsselska-

bets indkomst i sambeskatningens ophørsår forhøjes. Forhøjelsen sker med et beløb, der svarer til, 

at det udenlandske selskab sælger aktiver og passiver, og fortjenesten herved forhøjer indkomsten i 

ophørsåret hos administrationsselskabet. Forhøjelsen er dog maksimeret til genbeskatningssaldoen 

divideret med selskabsskatteprocenten i indkomståret for den ordinære sambeskatning.  

                                                

 

41 Sambeskatning 2006/07, side 100 
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Genbeskatningssaldoen opgøres som de underskud, de udenlandske selskaber har haft i sambeskat-

ningsperioden, og som ikke er modsvaret af senere års overskud i det pågældende selskab. Det er 

skatteværdien af underskuddet, der udgør selve genbeskatningssaldoen. Skatteværdien beregnes 

med skatteprocenten fra indkomståret, hvor underskuddene er udnyttet, eller hvor overskuddene 

eller genbeskatningsindkomsten er beskattet. Genbeskatningssaldiene opgøres pr. land efter såkaldt 

landepuljning. Det betyder, at har koncernen kun et selskab i et af landene og koncernen vælger at 

sælge det selskab, så henstår en eventuel genbeskatningssaldo. For at tydeliggøre reglerne om gen-

beskatningssaldoen er nedenfor lavet et eksempel.  

Resultat år 1 Resultat år 2

Skattemæssigt 
underskud, ej 

benyttet ultimo 
år 2

Genbeskatnings-
saldoen ultimo år 

2
Selskab A, Tyskland -500.000 50.000 -450.000 -112.500
Selskab B, Belgien 200.000 -250.000 -250.000 -62.500
Selskab C, Danmark 500.000 750.000 0 0

 

Tabel 5: Beregning af genbeskatningssaldo, Kilde: Egen tilvirkning  

Det er vigtigt, at koncernen efter udløbet af den 10-årige bindingsperiode overvejer, hvorvidt det 

kan betale sig at få genbeskatningssaldiene til beskatning, eller om det bedre kan betale sig at over-

føre dem til den næste 10-årige bindingsperiode. Det har specielt betydning, hvis koncernen er op-

hørt med at drive aktiviteter i et af de pågældende lande. Koncernen kan sagtens fravælge internati-

onal sambeskatning i nogle år, for derefter at indtræde i sambeskatningen igen. Det har dog som 

konsekvens, at alle genbeskatningssaldi kommer til genbeskatning, når koncernen fravælger inter-

national sambeskatning.  

Ovenstående regler finder ligeledes anvendelse, hvis et udenlandsk datterselskab, der har været om-

fattet af den internationale sambeskatning, bliver solgt. Ophører selskabet eller foretages der spalt-

ning eller fusion, hvor de fortsættende selskaber indgår i den internationale sambeskatning, sker der 

ikke genbeskatning, jf. SEL § 31A, stk. 10, 5. pkt.  

Frasælges et selskab i udlandet, der har akkumulerede underskud, kan der ske genbeskatning af un-

derskuddet, hvis der er andre selskaber i samme land, der indgår i sambeskatningen. Hvis ikke kon-
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cernen har andre selskaber i det land, så henstår genbeskatningssaldoen fremadrettet og vil blive 

brugt, hvis koncernen en dag etablerer et nyt selskab eller et fast driftsted i landet.  

Likvideres et selskab i udlandet, forhøjes administrationsselskabets indkomst i det indkomstår, hvor 

sambeskatningen ophører, med likvidationsfortjenesten, der opgøres på baggrund af handelsværdien 

af de aktiver og passiver, der stadig er i selskabet. Forhøjelsen kan dog maksimalt udgøre den om-

regnede værdi af genbeskatningssaldoen. Såfremt likvidationsfortjenesten er mindre end den om-

regnede værdi af genbeskatningssaldoen, forbliver differencen som en del af genbeskatningssaldoen 

i det pågældende land.    

4.2.3.2 Fuld genbeskatning 

Vælger koncernens ultimative moderselskab, at den internationale sambeskatning skal ophøre, skal 

der ske fuld genbeskatning, jf. SEL § 31A, stk. 11. Det vil sige, at administrationsselskabets ind-

komst i ophørsåret forhøjes med alle genbeskatningssaldi divideret med selskabsskatteprocenten jf. 

SEL § 17, stk. 1. Herudover forhøjes administrationsselskabets indkomst ligeledes med en eventuel 

genbeskatningssaldo efter LL § 33D.   

Reglerne i LL § 33D omhandler situationen, hvor der ejes en fast ejendom i en fremmed stat og 

Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvor Danmark skal 

lempe efter exemptionsmetoden. Hvilket betyder, at Danmark skal nedsætte skatten "med den del 

deraf, som efter forholdet mellem overskuddet i det faste driftsted og den samlede beskattede ind-

komst falder på førstnævnte del af indkomsten uanset størrelsen af den skat, der er betalt til den 

fremmede stat".43  

Ophører administrationsselskabet med at være skattepligtigt til Danmark eller bliver det solgt fra, 

skal der ligeledes ske fuld genbeskatning. Udpeges der i stedet for et nyt administrationsselskab i 

den tilbageværende koncern, sker der ikke fuld genbeskatning af underskuddene fra det tidligere 

administrationsselskab. Genbeskatningssaldiene bliver tværtimod bare overført til den nye koncern 

og det nye administrationsselskab.  

Fuld genbeskatning er også aktuelt, når det ultimative moderselskab bliver opkøbt, hvorved den 

internationale sambeskatning, som udgangspunkt, ophører med fuld genbeskatning til følge.  

                                                

 

43 Ligningslovens § 33D, stk. 1 
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Fuld genbeskatning sker også i andre tilfælde, hvor den 10-årige bindingsperiode afbrydes før tid. 

Reglen er indført for at hindre, at koncernerne vælger international sambeskatning til og fra, fra år 

til år. Ved indførslen af reglen er der sørget for, at det har konsekvenser, hvis koncernerne skifter 

mellem international sambeskatning fra år til år. 

4.2.4 Bindingspligt og genbeskatning 

Vælger en koncern international sambeskatning, betyder det, at koncernen er bundet af sambeskat-

ningen i 10 år, jf. SEL § 31A, stk. 3, 3. pkt. Når den 10-årige periode udløber, kan koncernen vælge 

international sambeskatning for en ny 10-årig periode. Sambeskatningen fortsætter uændret i den 

nye 10-årige periode og eventuelle genbeskatningssaldi videreføres, jf. lovbemærkningerne.  

Det er det ultimative moderselskabs valg af international sambeskatning, der er afgørende for den 

10-årige periode. Det vil sige, at sker der opkøb af udenlandske selskaber eller salg af udenlandske 

selskaber, er det moderselskabets 10-årige periode, der er gældende. Hvilket vil sige, at perioden 

ikke ændres, fordi der sker opkøb af et nyt udenlandsk datterselskab.  

Afstår moderselskabet sit eneste udenlandske datterselskab efter f.eks. 5 år med international sam-

beskatning, er moderselskabet stadigvæk omfattet af reglerne for international sambeskatning i de 

næste 5 år. Det betyder, at investerer moderselskabet f.eks. i år 8 i et nyt udenlandsk datterselskab, 

bliver det automatisk omfattet af den internationale sambeskatning i de resterende 2 år af bindings-

perioden. Med mindre moderselskabet vælger at lade sig fuldt genbeskatte af oparbejdede genbe-

skatningssaldi fra de udenlandske datterselskaber, jf. SEL § 31A, stk. 3, 6. pkt.  

4.2.4.1 Særregler for bindingsperioden ved omstruktureringer 

Der er indført særregler vedrørende bindingsperioden på 10 år, når der sker omstruktureringer i 

koncernerne. Nedenfor vil blive gennemgået forskellige former for omstruktureringer, der kan have 

betydning for den internationale sambeskatning, og specielt reglerne om 10 års bindingspligt.  

Overdragelse af det ultimative moderselskab 

Når der sker overdragelse af det ultimative moderselskab i en sambeskattet koncern, er udgangs-

punktet, at der skal ske fuld genbeskatning hos administrationsselskabet og at den 10-årige bin-

dingsperiode afbrydes. For ikke at forhindre koncerner i at lave omstruktureringer, har man valgt at 

lave en del undtagelser til hovedreglen. Undtagelserne vil blive gennemgået nærmere nedenfor.  
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Sker opkøbet af det ultimative moderselskab af et enkeltstående selskab eller en koncern, der ikke 

tidligere har været internationalt sambeskattet, er spørgsmålet, hvorvidt den tidligere koncern kan 

fortsætte international sambeskatning uden, at der skal ske fuld genbeskatning.   

Der står ikke noget direkte i lovteksten, men på baggrund af et ændringsforslag, der blev stillet den 

24. maj 2005 uden for betænkningen, er det vurderingen, at overdragelsen af et ultimativt modersel-

skab i den sammenhæng kan sidestilles med situationen, hvor to ultimative moderselskaber fusione-

rer. Der står direkte i betænkningen, at "Det foreslås derfor, at der ikke skal ske genbeskatning, hvis 

det modtagende ultimative moderselskab straks vælger international sambeskatning. Der vil være 

tale om et nyt valg af international sambeskatning, så der påbegyndes en ny bindingsperiode på 10 

år."44 Det vil sige, at vælger det nye ultimative moderselskab, at der stadigvæk skal være internatio-

nal sambeskatning i koncernen, er det godt nok, hvis selskabet vælger det i forbindelse med indsen-

delsen af selvangivelsen for det pågældende indkomstår.  

Men har selskabet ikke taget beslutningen på tidspunktet for indsendelse af selvangivelsen, vil der 

ske fuld genbeskatning hos det tidligere administrationsselskab, ligesom de udenlandske selskaber i 

koncernen kan bibeholde de nuværende indgangsværdier og afskrivninger. Herved lettes arbejdet en 

del for de internationale koncerner i forbindelse med omstruktureringer. Den eneste ulempe, der er, 

når det ultimative moderselskab opkøbes af et selskab, der ikke selv har været internationalt sambe-

skattet, er, at bindingsperioden starter forfra, i stedet for at fortsætte i den bindingsperiode, som den 

oprindelige koncern havde.  

Nedenfor er nogle eksempler, der viser, hvad der sker, når det ultimative moderselskab opkøbes i en 

koncern, der tidligere har valgt international sambeskatning.         

                                                

 

44 Ændringsforslag stillet den 24. maj 2005 uden for betænkningen til lovforslag nr. L 121, bemærkninger til nr. 28 
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Eksempel 1 

Den nuværende koncernstruktur er følgende:  

Figur 5: Den opkøbte koncern, Kilde: Egen tilvirkning   

Figur 6: Den opkøbende koncern, Kilde: Egen tilvirkning 

Den nye koncernstruktur efter opkøbet:  

Figur 7: Koncernstruktur efter opkøb, Kilde: Egen tilvirkning  

M/S 1 opkøbes af M/S 2, der i forvejen har D/S 3. Både M/S 1 og M/S 2 er hjemmehørende i Dan-

mark, mens de 3 datterselskaber alle er hjemmehørende i udlandet. Begge subkoncerner har tidlige-

re valgt international sambeskatning. M/S 1 + datterselskaber kan derfor vælge at indtræde i sambe-

skatningen og dermed bindingsperioden for M/S 2.    
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Den nye koncern kan også vælge at lade den tidligere subkoncern (M/S 1 + datterselskaber) genbe-

skatte. Det er i den situation frivilligt, om den tidligere subkoncern (M/S 1 + datterselskaber) vil 

indtræde i den overordnede internationale sambeskatning. Men fravælger M/S 2 international sam-

beskatning for den tidligere koncern, ophæves sambeskatningen også for den opkøbende koncern 

(M/S 2 + datterselskab), og der sker derfor fuld genbeskatning i hele den nye koncern. Det er her 

meget vigtigt, at det nye ultimative moderselskab nøje overvejer konsekvenserne ved til- eller fra-

valg af international sambeskatning, da beslutningen har store konsekvenser for koncernens skatte-

mæssige forhold.  

Eksempel 2 

Hvis det er den samme aktionærkreds, som efter opkøbet af M/S 1 stadigvæk direkte eller indirekte 

råder over mere end 50% af stemmerettighederne i det opkøbte selskab, anvendes bindingsperioden 

for den koncern, som senest er indgået i en bindingsperiode. Det vil sige, hvis den ene koncern ind-

gik i bindingsperioden for 3 år siden og den anden for 7 år siden, benyttes den bindingsperiode, som 

blev indgået for 3 år siden. På den måde har man for den ene halvdel af koncernen valgt sambeskat-

ning i en længere periode, end der reelt set var tilbage af den oprindelige bindingsperiode. Alterna-

tivet er fuld genbeskatning, hvorfor det trods alt er lempeligere at indtræde i en ny bindingsperiode, 

hvis koncernen har et nogenlunde klart billede af, hvad der kommer til at ske i de næste år.  

Eksempel 3 

Er det nye ultimative moderselskab nystiftet ved opkøbet af det hidtidige ultimative moderselskab, 

fortsætter bindingsperioden uændret for den nye koncern, på baggrund af det hidtidige ultimative 

moderselskab, hvis det nye ultimative moderselskab vælger international sambeskatning.  

Fuld genbeskatning ved opkøb af det ultimative moderselskab i en koncern med international sam-

beskatning kan altså undgås, hvis en af ovenstående situationer gør sig gældende. 

4.2.5 Opgørelse af sambeskatningsindkomst 

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter de danske nationale sambeskatningsregler, hvilket vil sige 

efter de danske skatteregler. Der er nogle få undtagelser og tilføjelser hertil, når der vælges interna-

tional sambeskatning. Undtagelserne fremgår af SEL § 31A, stk. 2-14, og de væsentligste vil blive 

gennemgået nedenfor.  
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Underskud, opstået før indtræden i international sambeskatning, kan ikke fradrages i efterfølgende 

overskud i sambeskatningen, jf. SEL § 31A, stk. 2, 1. pkt. Underskuddene har dermed ikke nogen 

værdi for selskabet. Det kan illustreres, jf. nedenstående eksempel.  

Resultat år 1 Resultat år 2

Skattemæssigt 
underskud, ej 

benyttet ultimo 
år 2 i udlandet

Indkomst fra år 2 
til beskatning i 

Danmark
Selskab A, udlandet -500.000 300.000 -200.000 300.000

 

Tabel 6: Beregning af underskud ved likvidation, Kilde: Egen tilvirkning  

Selskab A er et udenlandsk selskab, der i år 1 har et underskud på 500.000 kr. Det forudsættes, at 

selskab A er hjemmehørende i et land, hvor underskud kan fremføres til modregning i fremtidige 

overskud. I år 2 bliver selskabet købt af et dansk selskab og har samtidig et overskud på 300.000 kr. 

Vælger det danske moderselskab international sambeskatning, har de ikke mulighed for at benytte 

underskuddet fra år 1 på 500.000 kr., men skal medregne hele overskuddet på 300.000 kr. i deres 

sambeskatning.   

For datterselskabets vedkommende er det muligt at modregne overskuddet fra år 2 i underskuddet 

fra år 1 og de skal derfor ikke betale skat i hjemlandet. I Danmark skal koncernen betale skat af de 

300.000 kr. og da der ikke er betalt skat i datterselskabets hjemland, er det ikke muligt at få credit-

lempelse. Vælger datterselskabet at lade sig beskatte af de 300.000 kr. i hjemlandet er der mulighed 

for creditlempelse i Danmark, men underskuddet fra tidligere vil så ikke blive anvendt.   

Underskud, hos udenlandske selskaber, opstået under den internationale sambeskatning, som ikke er 

brugt ved udtræden af den internationale sambeskatning, kan ikke fremføres til modregning i den 

danske sambeskatning efter udtræden, jf. SEL § 31A, stk. 2, 3. pkt.  

Udgifter, der er afholdt før indtræden i sambeskatningen, kan kun fradrages, såfremt der var fra-

dragsret på afholdelsestidspunktet, fordi det udenlandske selskab var begrænset skattepligtigt efter 

SEL § 2, jf. SEL § 31A, stk. 2, 3. pkt.   
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Der kan opnås fradrag for koncernbidrag, hvis der samtidig sker medregning af koncernbidraget i 

selskabet, der er sambeskattet med selskabet, der yder koncernbidraget, jf. SEL § 31A, stk. 2, sidste 

pkt. 

4.2.6 Indgangsværdier og anskaffelsestidspunkter 

Reglerne vedrørende indgangsværdier og anskaffelsestidspunkter er uændret i forhold til den tidli-

gere lovgivning. Reglerne er dog flyttet til SEL § 31A, stk. 7-9.  

Når et selskab indtræder i den internationale sambeskatning, skal der opgøres indgangsværdier, li-

gesom der skal fastlægges anskaffelsestidspunkter.  

Aktiver og passiver, som inddrages under den internationale sambeskatning, anses som anskaffet på 

det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår un-

der sambeskatningen, jf. SEL 31A, stk. 7, 1. pkt., jf. SEL § 31A, stk. 8.  

Er der tale om afskrivningsberettigede aktiver, anses de, jf. SEL § 31A, stk. 8, 1. pkt., som erhver-

vet til den faktiske anskaffelsessum og på det faktiske anskaffelsestidspunkt. De afskrivningsberet-

tigede aktiver anses, som afskrevet maksimalt efter de gældende danske afskrivningsregler indtil det 

indkomstår, hvor selskabet indtræder i den internationale sambeskatning. Det er afskrivningsregler-

ne for det pågældende indkomstår, hvor selskabet indtræder i sambeskatningen, der anvendes.  

De genvundne afskrivninger på aktiver, der er inddraget under sambeskatningen, opgøres som for-

skellen mellem de afskrivninger, der er foretaget under sambeskatningen og det faktiske værditab 

under sambeskatningen, jf. SEL § 31A, stk. 9, 1. pkt. 

4.2.7 Fordeling af skatterne 

Har et udenlandsk selskab, under sambeskatningen, underskud, skal selskabet modtage godtgørelse 

fra administrationsselskabet, og omvendt skal selskabet betale til administrationsselskabet, hvis det 

udenlandske selskab har overskud. Der er også ved international sambeskatning tale om fuld forde-

ling af skatterne. Det vil sige, at reglerne er helt identiske med reglerne om national sambeskatning, 

jf. afsnit 3.3.6.  



  
38

  
4.3 Sammenfatning 

Det er frivilligt, om reglerne for international sambeskatning anvendes og det er det ultimative mo-

derselskab, der skal beslutte, om de ønsker at gøre brug af reglerne. Der er med de gældende regler 

indført et globalpuljeprincip, hvilket medfører, at anvendes reglerne for international sambeskat-

ning, skal alle udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme medtages i sambeskat-

ningen.   

Definitionerne om koncernbegreb og fast driftsted samt betingelserne for hvilke selskaber, der kan 

eller skal medtages i sambeskatningen, er enslydende med definitionerne og betingelserne for nati-

onal sambeskatning.  

Det er koncernens ultimative moderselskab, der er sambeskatningens administrationsselskab. Det er 

dog en forudsætning, at selskabet indgår i sambeskatningen og at det enten er hjemmehørende, har 

et fast driftsted eller en fast ejendom i Danmark. Et dette ikke tilfældet, vælges det øverste danske 

selskab i koncernen, som administrationsselskab.   

Administrationsselskabet og det ultimative moderselskab hæfter solidarisk for alle indkomstskatter 

og genbeskatningssaldi, der stammer fra udenlandske selskaber.   

Vælger en koncern international sambeskatning, er de bundet af valget i 10 år. Efter udløbet af den 

10-årige bindingsperiode kan koncernen vælge, om de vil forlænge sambeskatningsperioden ved at 

indtræde i en ny 10-årig bindingsperiode, eller om de vil træde ud af sambeskatningen. Såfremt 

koncernen ikke vælger at forlænge sambeskatningsperioden eller træder ud af sambeskatningsperi-

oden før tid, sker der enten ordinær genbeskatning eller fuld genbeskatning.  

Sambeskatningsindkomsten opgøres efter de danske nationale sambeskatningsregler, med enkelte 

undtagelser og tilføjelser. Underskud, opstået før indtræden i international sambeskatning, kan ikke 

fradrages i efterfølgende overskud i sambeskatningen og har derfor ingen værdi for selskabet, da 

der så skal betales fuld skat i sambeskatningen og der ikke er mulighed for creditlempelse. Ligele-

des kan underskud hos udenlandske selskaber, opstået under den internationale sambeskatning, som 

ikke er brugt ved udtræden af den internationale sambeskatning, ikke fremføres til modregning i 

den danske sambeskatning efter udtræden.  
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Når et selskab indtræder i den internationale sambeskatning, skal der opgøres indgangsværdier, li-

gesom der skal fastlægges anskaffelsestidspunkter.  

Når skatten skal fordeles inden for sambeskatningen, skal der foretages fuld fordeling af skatterne, i 

lighed med reglerne for national sambeskatning.  

Reglerne for valg af international sambeskatning er nu gennemgået og det kan konkluderes, at det er 

vigtigt, at moderselskabet overvejer, hvorvidt international sambeskatning er det rigtige, da valget 

har store konsekvenser for koncernen mange år frem i tiden.  
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5 De EU-retlige forhold 

Det følgende kapitel vil omhandle en præsentation af EU-retten, EF-domstolen og generaladvoka-

terne. Bagefter vil vi gennemgå idéen bag fællesmarkedet og det indre marked samt den foreløbige 

harmonisering af medlemslandenes skatteregler samt diskriminations- og restriktionsforbuddet. 

Formålet med kapitlet er at give et overblik over EU-rettens betydning og indflydelse på udform-

ningen af nationale skatteregler samt vurdere, hvorvidt de danske regler for national og international 

sambeskatning er i strid med EU-retten.  

5.1 EU retten45 

I de senere år har EU-retten fået en stadig stigende betydning inden for de direkte skatter.46 Det føl-

gende afsnit vil derfor indeholde en gennemgang af EU-rettens placering i forhold til andre gælden-

de retssystemer.   

EU-retten antager en selvstændig natur og kan hverken placeres som en del af Folkeretten eller den 

nationale ret.  

En væsentlig forskel på EU-retten og Folkeretten er, at en medlemsstat ikke må træffe udlignings- 

eller beskyttelsesforanstaltninger for at imødegå andre medlemsstaters overtrædelser af f.eks. EU-

retten. Det er i skarp kontrast til Folkeretten, hvor handelsboykot ofte bruges som pressionsmiddel 

landene imellem.47  

Internationale organisationer er normalt karakteriseret ved, at et samarbejde etableres omkring nog-

le traktater, der indeholder de væsentligste regler for samarbejdet. EU-retten er baseret på en række 

traktater, men adskiller sig fra de traditionelle internationale organisationer ved, at det ikke overla-

des til medlemsstaterne selv at bestemme, hvorledes disse traktater skal inkorporeres i de forskellige 

medlemsstater. Traktaterne skal derimod hovedsageligt udfyldes gennem vedtagelsen af sekundære 

retsakter, og derved tilnærme sig en harmonisering af medlemsstaternes nationale ret. EU-retten 

stiller krav til implementeringen af retsakterne og EF-domstolen er kompetent til at fortolke direkti-

verne og dermed de nationale gennemførelsesregler. 

                                                

 

45 Afsnit 5.1 bygger på EU-retten, side 35-37 
46 Skatteretten 3, side 44 
47 Introduktion til EU-ret, side 28 
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Medlemsstaterne har i kraft af deres medlemskab af EU givet EU´s institutioner ret til at lovgive på 

visse områder. Retsreglerne i de forskellige medlemsstater består således af en blanding af national 

ret og EU-ret.  

EF-domstolen har udviklet EU-rettens egne fortolkningsprincipper og retskilder. Principperne og 

retskilderne skal fortolkes og bruges ens i alle medlemsstater. Det kan opnås, hvis EU-retten under-

lægges en selvstændig fortolkning løsrevet fra de forskellige nationale retssystemer. Ved fortolk-

ningen af EU-retten er det således ikke muligt at falde tilbage på fortolkningen af den nationale ret.  

Der kan således let opstå konflikter mellem EU-ret og national ret på grund af omfanget af EU-

reguleringer på en række vigtige lovgivningsområder samt begrænsningerne i den nationale lovgiv-

ningskompetence. Når en sådan konflikt opstår, vil EF-domstolen altid ligge EU-retten til grund for 

sin bedømmelse.   

5.2 EF-domstolen og generaladvokaterne 

EF-domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU, hvis primære opgave er at dømme i sa-

ger, der vedrører EF-traktaten. EF-domstolen skal sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og an-

vendes på samme måde i hele EU.48  

EF-domstolen består af 27 dommere, én fra hvert medlemsland. De bliver udnævnt af medlemslan-

denes regeringer for seks år ad gangen. Dommernes uafhængighed skal være uomtvistelig, hvilket 

betyder, at eksempelvis den danske dommer ikke må tage særlige hensyn til danske interesser.49  

EF-domstolen skal inden for rammerne af sine beføjelser værne om lov og ret ved fortolkningen og 

anvendelsen af EF-traktaten. For at kunne varetage denne opgave har EF-domstolen kompetence til 

at træffe afgørelser inden for bl.a. traktatbrudssager, annullationssager, passivitetssager, erstatnings-

sager mod EU-institutioner og præjudicielle spørgsmål om EU-rettens fortolkning eller gyldighed.  

Domstolen assisteres af 8 generaladvokater med samme kvalifikationer som dommerne. Generalad-

vokaternes funktion består i at komme med upartiske og uafhængige forslag til afgørelser af sager 
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forelagt domstolen. Det indebærer en grundig gennemgang af sagen, hvori der redegøres for parter-

nes argumentation, tages stilling til disse og sluttes af med et forslag til en domskonklusion.   

Generaladvokaternes forslag indeholder ofte mere omfattende teoretiske diskussioner og videregå-

ende inddragelse af litteraturen og komparativ ret end EF-domstolens domme. Retskildeværdien af 

udtalelser fra generaladvokater er derfor tvivlsom, men giver et godt indtryk af problemstillingerne 

og de modstående synspunkter.50  

Generaladvokaterne deltager ikke i EF-domstolens bedømmelse af sager og er heller ikke til stede i 

forbindelse med voteringerne. Domstolen er således på ingen måde forpligtet til at følge generalad-

vokatens forslag. Dog deltager generaladvokaten i den mundtlige domsforhandling og kan på lige 

fod med dommerne stille spørgsmål til sagens parter. Generaladvokatens forslag kan således ses 

som en form for førsteinstansbehandling af en given sag og er derfor nyttig for bl.a. retsteoretikere i 

de tilfælde, hvor domstolen når frem til et andet resultat end generaladvokaten.51  

5.3 Fællesmarkedet og det indre marked 

EU-fællesskabets opgaver skal, jf. EF-traktatens art. 2, opnås bl.a. gennem oprettelsen af et fælles-

marked. Fællesmarkedet er ikke som begreb defineret i EF-traktaten, men det ligger fast, at det in-

debærer en integration af de nationale markeder i de forskellige medlemsstater, således at der etab-

leres et stort hjemmemarked for erhvervslivet. Et skridt i retningen af oprettelsen af fællesmarkedet 

er etableringen af det indre marked. Det indre marked er modsat fællesmarkedet defineret i EF-

traktatens art. 14, stk. 2:  

 

Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, 

personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat.   

Det indre marked skal sikre selskabernes ret til en grænseoverskridende etablering, hvorfor det er 

afgørende, at der ikke forekommer skattemæssige barrierer, der hindrer en sådan. Grundlaget for 

realiseringen af det indre marked findes i de artikler i EF-traktaten, der indeholder forbud omkring 

begrænsningen af den frie bevægelighed i form af diskriminations- og restriktionsforbud.  
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Formålet med det indre marked er således at opnå en øget samhandel og økonomisk integration 

medlemsstaterne imellem. For at det kan lade sig gøre, forudsættes det, at der sker en harmonisering 

af en stor del af medlemsstaternes juridiske regler. Gennemførelsen af det indre marked er derfor 

afhængig af, hvorvidt det lykkedes at fjerne hindringer for varer, personer, tjenesteydelser og kapi-

tal.  

5.4 Harmonisering 

Jf. EF-traktatens art. 3, stk.1, litra h, skal der ske tilnærmelser af medlemsstaternes nationale lov-

givning, i det omfang det er nødvendigt for oprettelsen af et fællesmarked. Harmoniseringen vil 

normalt ske gennem direktiver, men kan dog også gennemføres via andre retsakter, herunder for-

ordninger. Medlemsstaterne har pligt til at implementere direktiverne i deres nationale lovgivning, 

for derigennem at opnå en tilnærmelse af de forskellige medlemsstaters lovgivning og dermed en 

etablering af det indre marked.  

Der blev i starten af 60'erne lavet detaljerede planer inden for harmoniseringen af etableringsretten, 

tjenesteydelser, varernes fri bevægelighed osv. Fokus var især på at få fjernet oplagte hindringer i 

form af diskriminerende bestemmelser samt andre restriktioner for den frie bevægelighed. I starten 

af 70'erne blev traktatens grundlæggende bestemmelser dog erklæret umiddelbart anvendelige. 

Traktatens regler kunne dermed anvendes til at tilsidesætte diskriminerende regler og i visse tilfæl-

de også restriktioner. Da EF-domstolens praksis var begrænset til tilsidesættelse af visse nationale 

hindringer for den frie bevægelighed, kunne den alene forhindre en deregulering. Harmoniseringen 

kunne derimod omfatte samtlige nationale love, og derigennem resultere i ens eller lignende regler 

for alle medlemsstater. 

5.4.1 EU-skatteret 

Der er, modsat harmoniseringen af de indirekte skatter, kun i begrænset omfang gennemført harmo-

nisering af de direkte skatter. Indtil videre er der således kun vedtaget fire direktiver, der vedrører 

de direkte skatter.52 Det skyldes, at direktiver vedrørende direkte skatter skal vedtages ved enstem-

mighed, samt det faktum, at de fleste medlemsstater selv ønsker at kunne fastlægge reguleringen af 

de direkte skatter. Der har dog i de seneste år været større og større opmærksomhed på, at de natio-

nale skatteregler skal indrettes i overensstemmelse med traktatens almindelige regler. Det skyldes, 
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at de nationale skatteregler grundet EU-rettens forrang må vige, såfremt de udgør en traktatstridig 

diskrimination eller restriktion.  

5.5 Diskriminations- og/eller restriktionsforbud 

De enkelte EU-medlemsstater skal overholde EF-traktatens grundlæggende bestemmelser om fri 

bevægelighed, herunder diskriminations- og restriktionsforbuddet, hvilket medfører, at en person 

eller et selskab mv. uden videre foranstaltninger kan påberåbe sig bestemmelserne.53  

Det generelle diskriminationsforbud er udtrykt i EF-traktatens art. 12, 1. punktum, der har følgende 

ordlyd:  

 

"Inden for denne traktats anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestem-

melser er al forskelsbehandling, der kan udøves på grundlag af nationaliteten, forbudt."  

Det generelle diskriminationsforbud er derudover yderligere suppleret i bl.a. EF-traktatens art. 28 

(varernes frie bevægelighed), art. 39 (arbejdskraftens frie bevægelighed), art. 43 (etableringsretten), 

art. 49 (tjenesteydelsernes frie bevægelighed) og art. 56 (kapitalens frie bevægelighed).  

5.5.1 Varernes frie bevægelighed 

Den grundlæggende bestemmelse om varernes frie bevægelighed fremgår af EF-traktatens art. 28:  

 

"Kvantitative indførelsesrestrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende 

virkning er med forbehold af nedenstående bestemmelser forbudt mellem medlemslandene."  

Formålet med bestemmelsen er, at den internationale samhandel traditionelt har været begrænset af 

en række vidt forskellige typer af nationale foranstaltninger, som alle har søgt på forskellig måde at 

favorisere den indenlandske produktion af varer.54 Selve bestemmelsen er udformet som et restrik-

tionsforbud og har ikke hidtil haft nogen særlig bevågenhed i forhold til de direkte skatter. Det ene-

ste eksempel, der kan nævnes i forbindelse hermed, er EF-domstolens dom af 7.5.1985 (Kommissi-

onen mod Frankrig 

 

Den franske forelæggersag). Sagen vedrørte en fransk regel, som gav udgivere 

af visse tidsskrifter og aviser ret til forlods at foretage skattemæssige fradrag. Fradraget var imidler-
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tid betinget af, at publikationerne ikke blev trykt i udlandet. EF-domstolen fandt, at betingelsen 

kunne tilskynde franske udgivere til at lade deres publikationer fremstille i Frankrig frem for i andre 

medlemsstater. Skattereglen var derfor egnet til at hæmme indførelsen af trykte produkter fra øvrige 

medlemsstater, hvorfor den var forbudt efter EF-traktatens art. 28.55  

EF-traktatens art. 28 har ikke senere har givet anledning til sager for EF-domstolen om direkte skat-

ter. Det betyder dog ikke, at bestemmelsen er irrelevant, da den er med til at forhindre, at medlems-

staterne udnytter skattereglerne til reelt at støtte indenlandsk producerede varer.56 Bestemmelsen har 

således en præventiv betydning ved udformningen af medlemsstaternes nationale skatteregler.   

5.5.2 Arbejdskraftens frie bevægelighed 

Reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed findes i EF-traktatens art. 39. Bestemmelsens ho-

vedformål er at sikre, at statsborgere fra andre medlemsstater ikke diskrimineres, når de udnytter 

retten til at arbejde eller søge arbejde i den pågældende medlemsstat, herunder retten til at tage op-

hold i arbejdsstaten.57 EF-traktatens art. 39 har følgende indhold:  

 

"1. Arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Fællesskabet. 

2. Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af 

medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige ar-

bejdsvilkår. 

3. Med forbehold af de begrænsninger, der retfærdiggøres af hensynet til den offentlige or-

den, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebærer den retten til: 

a  at søge faktisk tilbudte stillinger; 

b  frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed; 

c. at tage ophold i en medlemsstat for der at have beskæftigelse i henhold til de ved lov 

eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for indenlandske arbejdstage-

res beskæftigelse; 

d. at blive boende på en medlemsstats område på de af Kommissionen ved gennemfø-

relsesordninger fastsatte vilkår efter at have ansættelse der. 

4. Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for ansættelser i den offentlige administrati-

on."  
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EF-domstolen har i sin praksis argumenteret både ud fra et diskriminationsforbud og et restriktions-

forbud, idet bestemmelsen også skal sikre, at der ikke stilles hindringer op for den frie bevægelig-

hed for arbejdskraften.58 Traktatens regler om arbejdskraftens frie bevægelighed udgør et essentielt 

element af det indre marked, idet de sikrer den frie bevægelighed som en produktionsfaktor.59  

Da bestemmelserne for arbejdskraftens frie bevægelighed ikke er relevant i forhold til opgavens 

problemstilling, behandles de ikke yderligere. 

5.5.3 Etableringsretten 

Den centrale bestemmelse om etableringsretten findes i EF-traktatens art. 43. Artiklen er med til at 

sikre selvstændige erhvervsdrivende personers ret til at udøve virksomhed i andre medlemsstater på 

samme måde, som EF-traktatens art. 39 er med til at sikre arbejdstagere muligheden for at søge be-

skæftigelse i andre medlemslande.60 Beskyttelsen af retten til at etablere sig omfatter såvel selve 

etableringen som udøvelsen af virksomhed i tiden efter etableringen. EF-traktatens art. 43 har føl-

gende indhold:  

 

"Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, som 

hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats områ-

de. Dette forbud omfatter også hindringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en 

medlemsstats område, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber.  

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsret-

ten adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og le-

de virksomheder, herunder navnlig selskaber i den i artikel 48 anførte betydning, på de vil-

kår, som i etableringslandet lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere."  

I lighed med EF-traktatens art. 39, indeholder EF-traktatens art. 43 et forbud mod diskrimination  

og restriktioner for den frie etablering. Afgrænsningen mellem EF-traktatens art. 39 og art. 43 fore-

tages uafhængigt af den afgrænsning, der foretages inden for skatteretten.61 Det vil kun i de færreste 

tilfælde volde problemer at bestemme, om en persons aktiviteter er omfattet af EF-traktatens art. 39 
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eller art. 43. Det er karakteren af den aktivitet, som personen påbegynder i gæstelandet, der er afgø-

rende for, hvilken bestemmelse der finder anvendelse.62  

I sag C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant har EF-domstolen taget stilling til, hvordan EF-

traktatens art. 43 skal fortolkes.63 Sagen omhandler Hughes de Lasteyrie, der i september 1998 for-

lod Frankrig for at bosætte sig i Belgien. Han havde på dagen for fraflytningen eller på et tidspunkt 

inden for de seneste fem år forud for fraflytningen fra Frankrig, direkte eller indirekte, sammen med 

sin familie været indehaver af værdipapirer, der gav ret til mere end 25% af overskuddet i et sel-

skab, der var selskabsskattepligtigt og havde sit hjemsted i Frankrig. Salgsværdien på disse værdi-

papirer var på fraflytningstidspunktet højere end deres anskaffelsesværdi, hvorfor Hughes de 

Lasteyrie blev pålignet aktieavanceskat i henhold til de franske bestemmelser i CGI's artikel 167a.  

Bestemmelserne giver mulighed for, at den skattepligtige kan få henstand med betalingen i en peri-

ode på op til 5 år. Hvis de selskabsrettigheder, avancen vedrører, fortsat indgår i den skattepligtiges 

formue efter 5 år, bortfalder skattebetalingen. Henstanden er dog betinget af, at de skattepligtige 

stiller sikkerhed for, at skatten kan opkræves.  

Kommissionen har i præmis 22 anført, at de restriktive virkninger af CGI's artikel 167a indebærer 

hindringer for udøvelsen af etableringsfriheden. Til forskel fra skattepligtige, der bor i Frankrig og 

først beskattes af avancer efter den faktiske realisering af disse, beskattes skattepligtige, der flytter 

deres bopæl til udlandet, af latente avancer. En sådan ordning straffer skattepligtige, der forlader 

Frankrig, i forhold til dem, der bliver der, og indfører derfor en forskelsbehandling, der er diskrimi-

nerende.  

Beskatningens foreløbige karakter og muligheden for at få henstand med betalingen kan ikke ude-

lukke en sådan restriktiv virkning, idet henstanden ikke ydes automatisk og er betinget af, at der 

udpeges en repræsentant, som er hjemmehørende i Frankrig. Pligten til at stille sikkerhed indebærer 

ikke blot økonomiske omkostninger, men navnlig, at der ikke kan rådes over de værdier, der gives i 

sikkerhed.  

Den franske regering har gjort gældende, at formålet med CGI's artikel 167a er at forebygge risiko-

en for skatteunddragelse, og at det ikke er i strid med EF-traktatens art. 52 (nu art. 43). CGI's artikel 
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167a blev vedtaget som følge af visse skattepligtiges adfærd, der bestod i, før de afstod værdipapi-

rer, midlertidigt at flytte deres skattemæssige hjemsted med det ene formål at undgå at betale skat af 

avancen i Frankrig. Den franske regering mener desuden, at da en effektiv skattekontrol er et tvin-

gende alment hensyn, må hensynet til den faktiske opkrævning af en forfalden skat, der er en senere 

fase i forhold til den kontrol, der foretages i forbindelse med skattebehandlingen, også anses for at 

være tvingende hensyn.  

Den franske regering har desuden anført, at anvendelsen af CGI's artikel 167a står i rimeligt forhold 

til det forfulgte mål, idet de byrder, der pålægges den skattepligtige, er tidsbegrænsede. Den pålig-

nede skat kan således kun blive endelig inden for en frist på fem år fra fraflytningsdatoen. Hvis 

vedkommende ved udløbet af fristen endnu ikke har afstået sine værdipapirer, bortfalder pligten til 

at svare skat til de franske myndigheder. Fastsættelsen af en frist på fem år sikrer, at systemet er 

effektivt og hindrer svig ved hjælp af kortvarig etablering i udlandet.   

I præmis 34 har Kommissionen anført, at den generelle og automatiske formodning for skatteund-

dragelse, der opstilles i CGI's artikel 167a, medfører, at latente avancer beskattes med det samme, 

har en langt mere vidtgående virkning end nødvendigt for effektivt at bekæmpe skattesvig eller 

skatteunddragelse, og derfor udgør en uforholdsmæssig stor hindring for etableringsfriheden.   

Kommissionen påpeger desuden i præmis 37, at betalingshenstand ikke ydes automatisk, og at den 

skattepligtige under alle omstændigheder skal kunne stille sikkerhed for skattens betaling. Det er 

åbenbart, at disse foranstaltninger ikke står i rimeligt forhold til det forfulgte mål. Med hensyn til 

reglerne om sikkerhedsstillelse har Kommissionen ligeledes gjort gældende, at de er diskrimineren-

de i betragtning af, at det ikke er muligt at lægge værdipapirer, der ikke er noteret på den franske 

børs, til sikkerhed i stedet for at stille en bankgaranti for betalingen af hele den pålignede skat.   

En skattepligtig, der i forbindelse med udøvelsen af den ret, som han er sikret ved EF-traktatens art. 

52 (nu art. 43), ønsker at flytte sit hjemsted fra det franske område, behandles således ufordelagtigt i 

forhold til en person, der beholder sin bopæl i Frankrig. Den skattepligtige skal nemlig, alene på 

grund af fraflytningen, svare skat af en indkomst, som han endnu ikke har realiseret og derfor ikke 

har rådighed over, hvorimod avancen, hvis han forblev i Frankrig, først ville blive beskattet, når og i 

det omfang 

 

den faktisk blev realiseret. Denne forskel i behandlingen med hensyn til aktieavance-

beskatning, der kan have betydelige konsekvenser for den skattepligtiges formue i tilfældet af, at 
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den skattepligtige ønsker at flytte sit hjemsted fra Frankrig, kan bevirke, at en skattepligtig afholder 

sig fra at foretage en sådan flytning.  

Hvad angår den franske regerings begrundelse i hensynet til at forebygge skatteunddragelse bemær-

kes, jf. præmis 50, at CGI's artikel 167a ikke har specielt til formål at udelukke, at rent kunstige 

arrangementer, hvis formål er at omgå den franske skattelovgivning, kan give en skattefordel, men 

generelt tager sigte på enhver situation, hvori en skattepligtig, der er indehaver af en væsentlig an-

del af et selskabsskattepligtigt selskab, af en hvilken som helst grund flytter sit skattemæssige hjem-

sted fra Frankrig.   

Flytning af en fysisk persons hjemsted fra en medlemsstats område indebærer imidlertid ikke i sig 

selv en skatteunddragelse. Jf. præmis 51, kan der ikke opstilles en generel formodning for, at der er 

tale om skatteunddragelse eller skattesvig, når en fysisk persons hjemsted flyttes til en anden med-

lemsstat. En sådan formodning kan heller ikke tjene som begrundelse for en skattemæssig foran-

staltning, som krænker en grundlæggende frihed, der er sikret ved EF-traktaten.  

EF-domstolen konkluderer, at det princip om etableringsfrihed, der er opstillet i traktatens art. 52 

(nu art. 43), skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en medlemsstat, af hensyn til at imøde-

gå en risiko for skatteunddragelse, indfører regler om beskatning af latente avancer som dem, der er 

fastsat i CGI's artikel 167a, i tilfælde af, at en skattepligtigs skattemæssige hjemsted flyttes fra med-

lemsstaten.  

Etableringsretten efter EF-traktatens art. 43 omfatter ifølge EF-traktatens art. 48 også selskaber:  

 

"Selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og hvis 

vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende inden for 

Fællesskabet, ligestilles for så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel med 

personer, der er statsborgere i medlemsstaterne.  

Ved selskaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, 

der henhører under den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som 

ikke arbejder med gevinst for øje."  
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Etableringsretten har for selskabers vedkommende betydning ved oprettelse af agenturer, filialer 

eller datterselskaber i andre medlemsstater. Det er i hovedtræk de samme forhold, der gør sig gæl-

dende for personer, som for selskaber, når det gælder etableringsretten. 

5.5.4 Den frie bevægelighed for tjenesteydelser 

En af EU-rettens vigtigste økonomiske rettigheder er retten til fri udveksling af tjenesteydelser. Den 

giver f.eks. erhvervsdrivende mulighed for at udøve grænseoverskridende aktiviteter fra sit drifts-

sted, uden at han behøver at etablere sig i gæstelandet.64 Den afgørende bestemmelse findes i EF-

traktatens art. 49, stk. 1:  

 

"Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser, er der forbud mod restriktioner, der 

hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, for så vidt angår statsbor-

gere i medlemsstaterne, der er bosat i et andet af Fællesskabets lande end modtageren af 

den pågældende ydelse."      

Det fremgår ikke umiddelbart af bestemmelsens ordlyd, men den hjemler både rettigheder for ud-

byderen og modtageren af en tjenesteydelse. Bestemmelsen indeholder ligeledes påbud til de natio-

nale regeringer om at afstå fra at opstille hindringer for den fri udveksling af tjenesteydelser.65  

Det fremgår yderligere af bestemmelsens indhold, at modtageren af en tjenesteydelse skal være bo-

sat i en anden medlemsstat end udbyderen, hvilket bunder i kravet om en grænseoverskridende ak-

tivitet.66 Efter bestemmelsens ordlyd dækker EF-traktatens art. 49 følgende to situationer:67  

1. Når der udbydes tjenesteydelser på tværs af grænserne, det vil sige at det kun er selve tjene-

steydelsen, der krydser en grænse. I dette tilfælde forbliver både udbyderen og modtageren i 

deres respektive medlemsstater i forbindelse med udvekslingen. 

2. Når tjenesteudbyderen opholder sig i gæstelandet på midlertidig basis med henblik på at ud-

føre tjenesteydelsen i den pågældende medlemsstat.  

I lighed med bestemmelserne vedrørende etableringsretten kan juridiske personer, der er etableret i 

en af medlemsstaterne, også påberåbe sig retten til fri udveksling af tjenesteydelser. Den EU-retlige 
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definition af begrebet tjenesteydelser, er ikke beslægtet med, hvad der sædvanligvis forstås ved en 

tjenesteydelse i Danmark.68 En nærmere definition kan findes i EF-traktatens art. 50:  

 
"Som tjenesteydelser i denne traktats forstand betragtes de ydelser, der normalt udføres med 

betaling, i det omfang, de ikke omfattes af bestemmelserne vedrørende den frie bevægelig-

hed for varer, kapital og personer. 

Tjenesteydelserne omfatter især: a) virksomhed af industriel karakter, b) virksomhed af 

handelsmæssig karakter, c) virksomhed af håndværksmæssig karakter, d) de liberale er-

hvervs virksomhed.  

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet om etableringsretten kan tjenesteyderen midler-

tidigt udøve sin virksomhed i det land, hvor ydelsen præsteres, på samme vilkår, som det 

pågældende land fastsætter for sine egne statsborgere."  

EF-domstolen har på et tidligt tidspunkt fastslået, at EF-traktatens art. 49 indeholder et forbud mod 

at opstille restriktioner, og vil derfor typisk argumentere ud fra et restriktionsforbud i sager om EF-

traktatens art. 49. Når der skal sondres mellem, hvorvidt det er EF-traktatens art. 43 (etableringsret-

ten) eller EF-traktatens art. 49 (fri bevægelighed for tjenesteydelser), der finder anvendelse, har EF-

domstolen lagt vægt på, om den erhvervsmæssige aktivitet udøves i en tidsmæssig afgrænset perio-

de.69  

EF-domstolens praksis viser, at en dårligere skattemæssig behandling af en grænseoverskridende 

tjenesteydelse i forhold til en tilsvarende tjenesteydelse uden et grænseoverskridende element, som 

udgangspunkt er i strid med restriktionsforbuddet i EF-traktatens art. 49.   

Det blev fastslået i Bachmann dommen, jf. sag C-204/90.   

Bachmann var en tysk statsborger, der flyttede fra Tyskland til Belgien for at bo og arbejde dér. 

Han fortsatte med at indbetale præmier til tyske syge- og invalideforsikringer og til en tysk livsfor-

sikringsordning. Alle forsikringerne var tegnet, inden han flyttede til Belgien. Ifølge den belgiske 

lovgivning kunne præmier til sådanne forsikringer fradrages i indkomstopgørelsen. Fradragsretten 

modsvaredes af beskatning ved de senere udbetalinger, hvorfor indbetalinger til udenlandske forsik-
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ringsordninger ikke kunne fradrages. Bachmann blev derfor nægtet fradrag for sine indbetalinger til 

de tyske forsikringer.  

Den belgiske regering anførte, at reglerne ikke var en overtrædelse af fællesskabsretten, da det ikke 

kun var udenlandske statsborgere, der blev nægtet fradrag for indbetalinger til udenlandske forsik-

ringer, men også belgiske statsborgere. Samtidig var udenlandske statsborgere, bosat i Belgien, ikke 

skattepligtige af udbetalinger fra de udenlandske forsikringsselskaber. Såfremt de udenlandske 

statsborgere senere blev pålagt skat af udbetalingerne, hvis de vendte hjem til deres oprindelsesland, 

var det ikke de belgiske regler, der var i strid med fællesskabsretten, men derimod manglende har-

monisering af skattereglerne.  

EF-domstolen anførte i præmis 11, at en sådan lovgivning primært ramte statsborgere fra andre 

medlemsstater, der arbejdede i Belgien, da de ofte vil have været erhvervsaktive i deres oprindelses-

land og oprettet forsikringskonti her, som ønskedes opretholdt ved senere flytning. Lovgivningen 

medførte desuden en begrænsning af de belgiske statsborgeres incitament til at oprette forsikringer 

hos udenlandske forsikringsselskaber. Endelig kunne manglende harmonisering indenfor området 

ikke retfærdiggøre en overtrædelse af fællesskabsretten. Den belgiske lovgivning indeholdte således 

en forskelsbehandling.  

Den belgiske regering argumenterede for, at der ikke var tale om nogen forskelsbehandling, da til-

flyttende udenlandske statsborgere bare kunne opsige tidligere forsikringsordninger og oprette nye i 

belgiske forsikringsselskaber. Det blev dog afvist af EF-domstolen, jf. præmis 12-13, da det måtte 

formodes, at der ville være praktiske problemer, som ekstraudgifter i forbindelse med dette.  

Den belgiske regering fremlagde yderligere det argument, at forskelsbehandlingen var begrundet i 

de problemer, der måtte ligge i at kontrollere, om en belgisk skatteyder havde indbetalt præmier til 

en udenlandsk forsikringsordning. Forskelsbehandlingen forsøgtes hermed begrundet i hensynet til 

en effektiv skattekontrol.70 EF-domstolen afviste argumentet og henviste til direktivet om gensidig 

bistand.  

I præmis 18-20 påpegede EF-domstolen, at selvom direktivet ikke pålægger nogle medlemslande at 

samarbejde, hvor deres lovgivning eller administrative praksis forhindrer dem i at indhente oplys-
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ninger, kunne det ikke retfærdiggøre nægtelsen af fradrag. Der var således intet, der forhindrede de 

belgiske skattemyndigheder i at forlange, at en pågældende skatteyder fremskaffede tilstrækkelige 

beviser for indbetalinger til udenlandske forsikringsselskaber. På baggrund af sådanne beviser kun-

ne fradrag efterfølgende tillades eller nægtes, såfremt beviserne ikke fandtes tilstrækkelige.  

EF-domstolen vurderede dog i præmis 21-23, at der i de belgiske skatteregler var en direkte sam-

menhæng mellem det forhold, at der blev givet fradrag for indbetalte forsikringspræmier og at disse 

ved senere udbetaling blev beskattet. Sammenhængen skulle bibeholdes for at opretholde sammen-

hængen i beskatningsordningen. Samtidig var senere udbetalinger skattefrie, såfremt der ikke var 

givet fradrag for præmierne ved indbetalingen. EF-domstolen vurderede i præmis 27, at det ikke var 

muligt for de belgiske myndigheder at sikre en senere beskatning af udbetalinger fra udenlandske 

forsikringsordninger på en mindre restriktiv måde, og at det derfor ud fra hensynet til sammenhæn-

gen i beskatningsordningen accepteredes, at der ikke blev givet fradrag ved indbetalinger til disse. 

5.5.5 Kapitalens frie bevægelighed 

Det er en forudsætning for den frie handel af varer, tjenesteydelser og etablering af virksomheder på 

tværs af landegrænser, at der kan ske grænseoverskridende kapitaloverførsler. Det er et af  målene 

med etableringen af det indre marked, at der etableres et egentligt fælles finansielt marked, som 

tillader, at virksomhederne kan tiltrække investeringer fra hele EU.71 Bestemmelserne om kapita-

lens frie bevægelighed findes i EF-traktatens art. 56 og har følgende ordlyd:  

 

"1. Inden for rammerne af bestemmelserne i dette kapitel er alle restriktioner for kapitalbe-

vægelser mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemslandene og tredjelande 

forbudt. 

  2. Inden for rammerne af bestemmelserne i dette kapitel er alle restriktioner for betalinger 

mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande forbudt."  

Bestemmelsen i EF-traktatens art. 56 tilstræber at imødegå hindringer for kapitalens frie bevægelig-

hed, som er diskriminerende og er derfor formuleret som et restriktionsforbud.72  

I forhold til de øvrige bestemmelser om fri bevægelighed kan det være vanskeligt at afgøre præcis, 

hvornår EF-traktatens art. 56 finder anvendelse. Er et forhold i strid med en af de øvrige bestem-
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melser om fri bevægelighed i EF-traktatens art. 28, 39, 43 eller 49, behandler EF-domstolen forhol-

det ud fra disse bestemmelser. Det er herefter ikke påkrævet at undersøge, om forholdet er i strid 

med EF-traktatens art. 56. Dersom en hindring for kapitalens frie bevægelighed ikke tillige er om-

fattet i en af de øvrige bestemmelser om fri bevægelighed, bedømmes forholdet efter EF-traktatens 

art. 56.73   

De forenede sager Metallgesellschaft C-397/98 og Hoechst C-410/98 er eksempler på, at et forhold 

først behandles ud fra de øvrige bestemmelser om fri bevægelighed.   

Dommen vedrører de tidligere engelske regler om "advance corporation tax", herefter ACT. Når et 

engelsk datterselskab udloddede udbytte til sit moderselskab, skulle de betale ACT, en forskudsbe-

taling af selskabsskat, som efterfølgende kunne modregnes i den "mainstream corporation tax", her-

efter MCT, de skulle betale.   

Såfremt datterselskaberne havde moderselskaber, der var hjemmehørende i Storbritannien, havde de 

mulighed for efter visse betingelser at vælge frivillig sambeskatning og hermed være fritaget for at 

betale ACT-skat, når de udbetalte udbytte til moderselskabet. Reglerne for frivillig sambeskatning 

kunne dog ikke vælges, når der var tale om datterselskaber med moderselskaber i andre medlems-

stater.   

Det fremgår af præmis 44, at det er ubestridt, at et datterselskab af et moderselskab, der er hjemme-

hørende i Storbritannien, af denne grund har en likviditetsfordel, fordi selskabet råder over det be-

løb, de ellers skulle have betalt i ACT-skat, indtil MCT-skatten forfalder til betaling.  

En sådan dårligere skattemæssig behandling af et datterselskab med et udenlandsk moderselskab, 

var i strid med EF-traktatens art. 52 (nu art. 43), og kunne heller ikke retfærdiggøres af saglige hen-

syn.  

5.6 Diskriminationsforbuddet 

EF-traktatens diskriminationsforbud forhindrer diskrimination på grund af forskelle i statsborger-

skab. I praksis vil diskriminationen over for udenlandske statsborgere imidlertid sjældent blive 

praktiseret således, at statsborgerskab direkte angives, som begrundelse for forskelsbehandlingen. 
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Det er derfor af stor praktisk betydning, at EF-domstolen i sin retspraksis har fastslået, at også en-

hver form for skjult diskrimination, begrundet i nationaliteten, som ved anvendelsen af andre krite-

rier, reelt fører til samme resultat.   

Ved vurderingen af, om der foreligger et brud på EF-traktatens diskriminationsforbud, har EF-

domstolen i sin praksis normalt splittet prøvelsen op i to, nogle gange dog 3 dele. Dels om der er 

tale om en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer, dels om en sådan forskelsbehandling 

i givet fald kan begrundes med saglige hensyn. Nogle gange prøves det også, hvorvidt proportiona-

litetsprincippet er opfyldt.74 

5.6.1 Forskelsbehandling 

For at forstå betydningen af diskriminationsforbuddet er det vigtigt at forstå begreberne direkte og 

skjult diskrimination. Sondringen har betydning, når det skal testes, om der foreligger en forskels-

behandling, der kan være en diskrimination.75  

Direkte forskelsbehandling foreligger, når en medlemsstat underlægger udenlandske statsborgere og 

selskaber strengere regler end dem, der gælder for landets egne statsborgere og selskaber. Det vil 

således ofte være let at fastslå den direkte forskelsbehandling.76   

I nogle situationer kan det være vanskeligt at konstatere, om der er tale om direkte forskelsbehand-

ling, idet det kan være problematisk at finde ud af, hvad der skal sammenlignes med. Det kan f.eks. 

være, hvis en vare eller en selskabsform ikke er kendt i en medlemsstat, hvad skal der så sammen-

lignes med for at finde ud af, om der foreligger en forskelsbehandling. Der må her foretages en 

konkret vurdering af, hvilke varer eller selskaber der ligner, og som der derfor kan foretages en 

sammenligning med.77   

Skjult forskelsbehandling foreligger, når en stat forskelsbehandler på grund af andre kriterier end de 

i traktatbestemmelserne angivne, men hvor forskelsbehandlingen reelt fører til samme resultat, som 

den direkte forskelsbehandling.78 Hvis f.eks. national lovgivning pålægger visse varer eller tjeneste-

ydelser en byrde, og denne gruppe varer og tjenesteydelser er afgrænset på en måde, så den rammer 
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varer og tjenesteydelser, der normalt leveres fra udlandet, vil der være tale om skjult forskelsbe-

handling.  

Diskriminationsbegrebet omfatter ikke kun situationer, hvor ensartede situationer behandles forskel-

ligt, men også hvor forskellige situationer behandles ens.79 

5.6.2 Saglige hensyn 

Det er ikke givet, at der foreligger direkte eller skjult diskrimination, selv om der foreligger en di-

rekte eller en skjult forskelsbehandling. Er forskelsbehandlingen sagligt begrundet, foreligger der 

ikke direkte eller skjult diskrimination.80   

Efter EF-domstolens praksis er det vanskeligt at retfærdiggøre en direkte forskelsbehandling, når 

det først er slået fast, at der foreligger sammenlignelige situationer. De saglige hensyn må med an-

dre ord være af en betydelig styrke.  

Derimod vil der ofte kunne foreligge saglige grunde, der kan retfærdiggøre en skjult forskelsbe-

handling. Forskelsbehandlingen af personer, der har bopæl i andre lande, vil således i visse tilfælde 

kunne være berettiget, f.eks. i skatteretten. Formålet med de nationale regler må derfor undersøges 

nærmere, for at fastslå, hvorvidt forskelsbehandlingen skyldes saglige hensyn eller om hensigten 

med reglerne er at diskriminere.81  

Domstolen går i visse tilfælde en gang dybere ned i sagen for at konstatere, hvorvidt der er tale om, 

at forskelsbehandlingen går videre end nødvendigt for, at staten kan varetage de saglige hensyn. 

Domstolen benytter sig her af proportionalitetsprincippet.82 

5.6.3 Proportionalitetsprincippet 

Efter EF-domstolens praksis er det ved vurdering af, om en lovbestemmelse er i overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet, afgørende, om den forfølger et lovligt formål og at de midler, der 

bringes i anvendelse, er egnede til at virkeliggøre det tilstræbte mål og ikke er ud over, hvad der er 

nødvendigt for at virkeliggøre det.83  
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5.7 Restriktionsforbuddet 

Ud over et diskriminationsforbud indeholder bestemmelserne om fri bevægelighed også et restrikti-

onsforbud, det vil sige et forbud mod at opstille hindringer for udøvelsen af den frie bevægelighed. 

Et restriktionsforbud kan som udgangspunkt ramme flere nationale skatteregler end et diskriminati-

onsforbud, idet de hindringer, som kan være i strid med restriktionsforbuddet, ikke nødvendigvis 

behøver at indebære nogen forskelsbehandling af sammenlignelige situationer. Omvendt vil en dis-

kriminerede regel tillige udgøre en hindring for den frie bevægelighed, hvorfor diskriminationsfor-

buddet kan siges at udgøre en delmængde af restriktionsforbuddet.84   

Ved restriktionsprøvelsen skal det først undersøges, hvorvidt der er tale om en beskatning mv., som 

kan virke som en hindring for udøvelsen af den frie bevægelighed. Såfremt det besvares bekræften-

de, skal det ifølge EF-domstolens praksis prøves, om hindringen kan begrundes i tvingende almene 

hensyn. Herudover stilles der ved restriktionsprøvelsen et krav om, at de nationale regler er propor-

tionale, det vil sige, at de ikke går videre end nødvendigt.85 

5.7.1 Restriktion 

For at vurdere hvorvidt der foreligger et brud på EF-traktatens restriktionsforbud, skal det undersø-

ges, om en national regel udgør en hindring eller restriktion for den frie bevægelighed. Ved en re-

striktion forstås en national foranstaltning, der gør det mindre attraktivt at udøve en af de ved EF-

traktaten sikrede rettigheder, fordi det gøres enten dyrere eller mere besværligt og derved kan af-

holde en fra at udøve sine traktatsikrede rettigheder. 

5.7.2 Tvingende almene hensyn 

Vurderingen af, om der foreligger tvingende almene hensyn, indebærer, at det skal vurderes, om der 

er nogle hensyn, der kan begrunde hindringerne. I nogle sager omtales de som tvingende sam-

fundsmæssige hensyn. Derved bliver det muligt at anføre mange forskellige hensyn til støtte for de 

restriktive foranstaltninger, idet listen principielt bliver uendelig. EF-domstolen er som oftest meget 

imødekommende over for de hensyn, som anføres af medlemsstaterne, hvor disse er sagsøgt. Der er 

dog nogle almene hensyn, som EF-domstolen konsekvent afviser at acceptere. Det er bl.a. økono-

miske hensyn samt hensyn begrundet i administrative vanskeligheder.86 
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5.7.3 Proportionalitetsprincippet 

Såfremt en national regel indeholder en restriktion og er den begrundet i tvingende almene hensyn, 

skal det undersøges, om reglen overholder proportionalitetsprincippet. Overholdes proportionali-

tetsprincippet ikke, kan en given regel erklæres for ugyldig. EF-domstolen undersøger i de fleste 

sager, om proportionalitetsprincippet overholdes. Medlemsstaterne taber en del sager på, at de må-

ske nok varetager legitime hensyn, men at det kunne gøres på en mindre restriktiv måde, som vil 

indebære færre ulemper for den frie bevægelighed.87  

5.8 Hensyn der kan begrunde en forskelsbehandling 

Når først EF-domstolen har konkluderet, at der er tale om en forskelsbehandling af sammenligneli-

ge situationer eller en hindring for den frie bevægelighed, skal det som tidligere nævnt vurderes, om 

der er hensyn, der kan retfærdiggøre forskelsbehandlingen.   

Argumenteres der ud fra diskriminationsforbuddet, er der tale om saglige hensyn, mens hvis der 

argumenteres ud fra restriktionsforbuddet, er der tale om tvingende almene hensyn.  

EF-domstolen har i en række domme forholdt sig til de hensyn, der er fremført af medlemslandene, 

men har i sin hidtidige praksis været tilbageholdende med at acceptere, at hensyn konkret kan ret-

færdiggøre en forskelsbehandling.88  

I de følgende afsnit vil vi gennemgå en række hensyn, som er blevet fremført for EF-domstolen og 

vurdere argumenterne for at godkende eller afvise hensynene. Det gøres med henblik på at inddrage 

argumenterne i analysen af de danske internationale sambeskatningsregler.  

5.8.1 Hensynet til statens skatteindtægter 

I de seneste år har EF-domstolen gentagne gange afvist hensynet til statens skatteindtægter som et 

alment hensyn, der kan begrunde en hindring for den frie bevægelighed.   

Der er således ingen tvivl om, at EF-domstolen vil afvise et medlemslands argumenter som irrele-

vante, hvis de er baseret på deres bekymring for finansieringen af statens udgifter. Det skal dog be-

mærkes, at EF-domstolen principielt har accepteret hensyn, som er mere snævert afgrænset, men 
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som alle hver for sig bidrager til at sikre statens skatteindtægter. Det gælder således hensynet til 

sammenhængen i skattesystemet, hensynet til skattekontrol og hensynet til at forhindre skatteund-

dragelse og omgåelse.89  

5.8.2 Sammenhæng i skattesystemet 

EF-domstolen har accepteret, at en forskelsbehandling kan begrundes i hensynet til sammenhængen 

i skattesystemet. I Bachmann-dommen fra 1992 anerkendte EF-domstolen principielt, at hensynet er 

relevant ved vurderingen af, om en forskelsbehandling af en udenlandsk statsborger er i strid med 

EU-rettens diskriminationsforbud.90   

I Bachmann-dommen var der tale om forskelsbehandling, men Belgien blev frifundet, da EF-

domstolen fandt forskelsbehandlingen tilstrækkeligt begrundet i hensynet til skattesystemet. Sam-

menhængen blev sikret ved, at fradrag for indbetalinger var knyttet sammen med beskatning ved 

senere udbetalinger og omvendt var fradrag knyttet sammen med skattefrihed ved senere udbetalin-

ger.  

Isoleret set kunne Bachmann-dommen udlægges således, at EF-domstolen med sin accept af hensy-

net til sammenhængen i skattesystemet i praksis ville være tilbageholdende med at anse nationale 

skatteregler for at være i strid med EF-traktatens diskriminationsforbud. I Wielockx-dommen fra 

1995 blev rækkevidden af hensynet til sammenhængen i skattesystemet imidlertid indskrænket be-

tydeligt.91   

Wielockx havde domicil i Belgien, men erhvervede som selvstændig næsten hele sin indkomst fra 

Holland, hvorfor han var underkastet begrænset skattepligt i Holland. Hans indbetalinger på en 

selvpensioneringsordning var derfor ikke fradragsberettiget i Holland. Da Wielockx netop erhver-

vede næsten hele sin indkomst fra Holland, var hans situation sammenlignelig med fuldt skatteplig-

tige, der efter gældende regler havde fradrag for indbetalinger. Den manglende fradragsret begrun-

dede den hollandske regering med hensynet til sammenhængen i skattesystemet, idet Holland som 

følge af den hollandsk-belgiske dobbeltbeskatningsoverenskomst var afskåret fra senere at beskatte 

udbetalinger fra denne selvpensioneringsordning.   
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EF-domstolen afviste synspunktet, jf. præmis 24 med den begrundelse, at de dobbeltbeskatningsaf-

taler, den hollandske regering henviste til, følger OECD's modelkonvention. EF-domstolen frem-

hæver, at en stat beskatter alle pensioner, som oppebæres af hjemmehørende på dens område, uan-

set i hvilken stat bidragene hertil er betalt, og giver afkald på at beskatte pensioner, oppebåret i ud-

landet, selv om grundlaget herfor er bidrag, der er indbetalt på dens område, og som har været fra-

dragsberettiget. Sammenhængen i skattesystemet er således ikke tilvejebragt i tilknytning til den 

enkelte skattepligtige person ved en streng sammenhæng mellem adgang til fradrag af bidrag og 

beskatning af pensionsudbetalinger, men tilvejebringes andetsteds, der hvor de anvendelige regler i 

de kontraherende stater er gensidige.92  

Det er usikkert, om EF-domstolen vil fastslå, at manglende fradragsret for indbetalinger på uden-

landske pensionsordninger strider mod EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed. Er det 

tilfældet, vil det formentlig indebære, at EF-domstolen må gå bort fra synspunktet i Bachmann-

dommen om, at hensynet til sammenhængen i skattesystemet kan begrunde en sådan forskelsbe-

handling. EF-domstolen har i sin efterfølgende praksis begrænset rækkevidden af argumentet om 

hensynet til sammenhængen i skattesystemet meget, men det må konstateres, at EF-domstolen gen-

tagne gange har fremhævet situationen fra Bachmann-dommen som eksempel på, at hensynet kan 

begrunde en forskelsbehandling. Bachmann-dommen har dog hidtil været det eneste eksempel, der 

fandtes.93   

I EF-Domstolens dom af 18/7 2007 i sag nr. C-231/05 OY AA, accepterer de den finske koncernbi-

dragsordning, selv om der kun ydes fradrag for koncernbidrag til finske koncernselskaber. EF-

Domstolen fastslår, at der er tale om forskelsbehandling i strid med EF-traktatens art. 43, idet der 

foreligger en restriktion i etableringsfriheden. EF-Domstolen finder forskelsbehandlingen begrundet 

i almene hensyn, idet der i modsat fald ville blive givet mulighed for, at koncerner med internatio-

nal aktivitet selv kan bestemme, hvor beskatningen skal ske.94  

I hovedparten af de sager om diskriminations- og restriktionsforbud EF-domstolen har skullet tage 

stilling til, er sammenhængen i skattesystemet gjort gældende. Principielt har EF-domstolen aner-

kendt hensynets relevans, men har i samtlige tilfælde siden Bachmann-dommen og indtil dommen 

om den finske koncernbidragsordning afvist, at hensynet konkret kunne begrunde en forskelsbe-
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handling og har herved givet hensynet til sammenhængen i skattesystemet en begrænset rækkevid-

de.95 Dommen i sagen mod OY AA har dog bekræftet at EF-Domstolen fortsat ankerkender hensy-

nets relevans.    

5.8.3 Effektiv skattekontrol 

Når de enkelte medlemsstater skal udforme skatteregler, kan hensynet til en effektiv skattekontrol 

have stor betydning. Hensynet er jævnligt blevet fremført overfor EF-domstolen som argument for, 

at der sker en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer.  

Principielt har EF-domstolen anerkendt hensynet til en effektiv skattekontrol som et hensyn, der kan 

begrunde en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer.96 Alligevel viser en gennemgang af 

praksis, at EF-domstolen generelt ikke vil tillægge hensynet til en effektiv skattekontrol særlig vægt 

ved diskriminationsprøvelsen.  

I praksis har EF-domstolen vurderet sammenhængen mellem hensynet til en effektiv skattekontrol i 

forhold til mulige alternativer. Ved vurderingen af mulige alternativer har EF-domstolen generelt 

ikke tillagt administrativt besvær nogen særlig betydning og har desuden ofte fundet, at hensynet til 

en effektiv skattekontrol i tilstrækkelig grad har været sikret ved direktivet om gensidig bistand.97  

Direktivet om gensidig bistand har ganske vist den væsentlige svaghed, at den medlemsstat, som 

ikke selv har mulighed for at fremskaffe oplysninger, ikke kan forpligte en anden medlemsstats 

skattemyndigheder til at skaffe dem. EF-domstolen er opmærksom herpå, men har ikke tillagt ind-

sigelsen afgørende betydning, hvilket også fremgår af Bachmann-dommen.98  

I Bachmann-dommen blev det anført, at det ville være vanskeligt at kontrollere præmieindbetalin-

ger til udenlandske forsikringsselskaber og her henviste EF-domstolen til direktivet om gensidig 

bistand. De belgiske skattemyndigheder havde bl.a. anført, at direktivet ikke sikrede tilstrækkelige 

kontrolmuligheder. EF-domstolen udtalte hertil, at der intet var til hinder for, at skattemyndigheder-

ne i stedet afkrævede skatteyderen de beviser, som fandtes nødvendige, og såfremt beviserne ikke 

kunne fremlægges 

 

nægtede skatteyderen fradragsret.99 
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Selv om EF-domstolen i Bachmann-dommen tillagde hensynet til effektiv skattekontrol en vis vægt, 

er det væsentligt at bemærke, at kontrolhensynet ikke blev tillagt en sådan vægt, at det i sig selv 

kunne begrunde en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer.100   

I 1997 fastslog EF-domstolen imidlertid i Futura Participations-dommen, at en medlemsstat i et vist 

omfang kan retfærdiggøre hindringer for den fri bevægelighed for at sikre en effektiv skattekontrol.   

Futura Participations-dommen C-250/95 omhandlede det franske selskab Futura Participations SA, 

der havde en filial i Luxembourg. Filialen anmodede i indkomståret 1986 om overførsel af under-

skud fra tidligere regnskabsår. De luxembourgske skattemyndigheder afslog anmodningen med den 

begrundelse, at filialen ikke overholdte betingelserne for overførsel af underskud. Betingelserne for 

overførsel af underskud var, at underskuddet skulle have økonomisk sammenhæng med den skatte-

pligtiges indkomst i staten, og at filialen i regnskabsårene, hvor underskuddene opstod, skulle have 

ført regnskab efter de luxembourgske regler og have opbevaret det i Luxembourg.  

For at vurdere om de luxembourgske betingelser var i overensstemmelse med fællesskabsretten, 

blev betingelserne vurderet hver for sig.  

I forhold til den økonomiske sammenhæng, kræves det, at det overførte underskud har økonomisk 

sammenhæng med indkomst i beskatningslandet, således at der kun kan overføres underskud, der 

hidrører fra den ikke-hjemmehørende skattepligtiges virksomhed i beskatningslandet.   

I henhold til luxembourgsk lov var hjemmehørende selskaber skattepligtige efter globalindkomst-

princippet. Ikke-hjemmehørende selskaber beskattes efter territorialprincippet, og derfor alene af 

overskud og underskud, der hidrører fra deres virksomhed i Luxembourg. En sådan ordning er i 

overensstemmelse med det skattemæssige territorialprincip og kan ikke anses for at indebære åben-

lys eller skjult forskelsbehandling i strid med traktaten.  

Med den anden betingelse krævede de luxembourgske skattemyndigheder, at filialen i året med un-

derskud havde ført regnskab i Luxembourg efter de på det tidspunkt gældende nationale regler.   
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En sådan betingelse kan udgøre en hindring for etableringsfriheden i henhold til traktatens art. 52 

(nu art. 43) for et selskab, som i medfør af traktatens art. 58 (nu art. 48) er ligestillet med en fysisk 

person, der er statsborger i en medlemsstat, og som ønsker at oprette en filial i en anden medlems-

stat end den, hvor selskabet har hjemsted.  

Betingelsen indebærer, at et sådant selskab, hvis det ønsker at have mulighed for at overføre sin 

filials eventuelle underskud, er nødsaget til 

 

foruden sit eget regnskab, der skal være i overens-

stemmelse med de gældende skatteregler i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted 

 

at føre et 

særskilt regnskab for filialens virksomhed efter de gældende skatteregler i den stat, hvor filialen er 

etableret. Regnskabet skal endvidere opbevares på det sted, hvor filialen er etableret, og ikke på 

selskabets hjemsted.  

I den foreliggende sag har den luxembourgske regering gjort gældende, at en national foranstaltning 

som den anden betingelse er, er nødvendig for, at en medlemsstats skattemyndigheder kan kontrol-

lere den indkomst, der skal beskattes i medlemsstaten.  

Kommissionen har, jf. præmis 30, den opfattelse, at selvom formålet med den anden betingelse er 

lovlig, så er betingelsen ikke nødvendig for formålet. Idet myndighederne har mulighed for at be-

nytte det allerede udarbejdede regnskab, som der føres for filialen på dennes hjemsted.  

EF-domstolen fastslog dog, jf. præmis 31, at hindringen kunne retfærdiggøres, da en medlemsstat 

gerne må træffe foranstaltninger, der gør det muligt med klarhed og præcision at kontrollere både 

den indkomst, der er skattepligtig, men også underskud der kan fremføres i medlemsstaten, hvilket i 

denne sag kunne gøres ved at stille krav om et regnskab udarbejdet efter reglerne i landet, hvor filia-

len ligger.  

EF-domstolens efterfølgende praksis har vist, at hensynet til en effektiv skattekontrol sjældent har 

retfærdiggjort en hindring.101  
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5.9 Værnsregler mod skatteudnyttelse 

EF-domstolen har i generelle vendinger i Avoir fiscal-dommen sag C-270/83 udtalt, at EF-

traktatens art. 52 (nu art. 43) ikke hjemler mulighed for at fravige den grundlæggende ret til etable-

ring, med henvisning til skatteunddragelsesrisikoen.  

Det fremgår af efterfølgende praksis, direkte eller forudsætningsvis, at hensynet til bekæmpelse af 

skatteunddragelse kan retfærdiggøre en hindring af den frie bevægelighed. Det skal dog bemærkes, 

at EF-domstolen ved afgørelsen af konkrete sager, har været afvisende over for at lade hensynet til 

bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig retfærdiggøre en hårdere skattemæssig behand-

ling.102  

Det fremgår bl.a. af ICI-dommen (Imperial Chemical Industries plc) C-264/96, der omhandlede et 

britisk selskab, der blev nægtet et skattefradrag for underskud i et engelsk datterselskab af et hol-

dingselskab, som ICI var medejer af. ICI ejede 49% af et holdingselskab, der ejede aktier i 23 dat-

terselskaber i forskellige lande. De 4 af datterselskaberne var hjemmehørende i Storbritannien, 

hvoraf det ene i 1985-1987 havde underskud. ICI ansøgte derfor om et skattemæssigt fradrag i deres 

skattepligtige indkomst for disse år, svarende til 49% af det pågældende datterselskabs underskud.   

De britiske skattemyndigheder nægtede fradraget under henvisning til, at hovedparten af holding-

selskabets datterselskaber (19 ud af 23) ikke var hjemmehørende i Storbritannien. Hvis holdingsel-

skabet udelukkende eller hovedsageligt havde ejet datterselskaber, der var hjemmehørende i Stor-

britannien, ville det skattemæssige fradrag være blevet godkendt. Sagen blev herefter forelagt EF-

domstolen.  

Domstolen konstaterede, at de britiske regler udgjorde en hindring for, at britiske selskaber etable-

rede sig i datterselskabsform uden for Storbritannien, jf. præmis 20-23. Spørgsmålet var herefter, 

om forskelsbehandlingen var sagligt begrundet.   

De britiske myndigheder anførte det synspunkt, at de ikke mente, at stillingen for henholdsvis in-

denlandske og udenlandske etablerede selskaber, som regel ikke er sammenlignelige, hvad angår 

direkte beskatning, hvilket de argumenterede for på to måder, jf. præmis 25. Lovgivningen havde 

for det første det formål at begrænse faren for skatteflugt og undgå, at stiftelsen af datterselskaber i 

                                                

 

102 Skatteretten 3, side 484 



  
65

  
udlandet anvendes med det formål at holde skattepligtige indtægter uden for beskatning i Storbri-

tannien (skatteunddragelse).   

For det andet havde lovgivningen det formål at undgå et fald i de indtægter, som kunne opnås, alene 

fordi der fandtes udenlandske etablerede datterselskaber, og som var en følge af, at de britiske skat-

temyndigheder var afskåret fra at udligne det tab af skatteindtægter, som retten til at fradrage inden-

landsk etablerede datterselskabers tab gav anledning til, gennem beskatning af overskuddet i datter-

selskaber med hjemsted uden for Storbritannien (sammenhæng i skattesystemet).  

EF-domstolen afviste begge argumenter i præmis 26-28. Vedrørende argumentationen om risikoen 

for skatteunddragelse fandt EF-domstolen, at lovgivningen ikke havde det specielle formål at lukke 

rent kunstige arrangementer for at omgås Storbritanniens skattelovgivning, men ramte alle koncer-

ner, hvor flertallet af koncernens datterselskaber var etableret uden for Storbritannien. Etableringen 

af et selskab uden for Storbritannien medførte ikke i sig selv skatteunddragelse, da det pågældende 

selskab ville være omfattet af skattelovgivningen i etableringsstaten.   

I den konkrete sag forsøgte lovgivningen at undgå risikoen for omkostningsoverførsler. Denne risi-

ko er på ingen måde afhængig af, om et flertal at datterselskaber har hjemsted i eller uden for Stor-

britannien. Risikoen kan nemlig opstå, hvis der bare findes ét datterselskab etableret uden for Stor-

britannien.  

Vedrørende argumentationen om sammenhæng i beskatningsordningen fandt EF-domstolen, at det 

ikke er de hensyn, der er anført i traktatens art. 56 (nu art. 46) og ikke kan anses for et tvingende 

hensyn af almen interesse, der kan påberåbes, som begrundelse for en forskelsbehandling der prin-

cipielt strider mod traktatens art. 52 (nu art. 43).  

EF-domstolen udtalte, at bestemmelsen om etableringsfrihed også beskytter mod, at oprindelsessta-

ten forhindrer, at dens statsborgere, herunder selskaber, etablerer sig i en anden medlemsstat, og at 

den britiske skattelovgivnings afgørende kriterium for at nægte fradrag var de kontrollerede datter-

selskabers hjemsted. Den skattemæssige forskelsbehandling på grund af datterselskabernes hjem-

sted kunne ikke retfærdiggøres.  
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5.10 Forholdet mellem diskriminations- og restriktionsforbuddet 

Diskriminations- og restriktionsforbuddets bestemmelser efterlader ikke noget indtryk af forholdet 

mellem de to forbud.  

Diskriminationsforbuddet kan kun anvendes, hvor man kan konstatere, at varer, personer, selskaber, 

tjenesteydelser eller kapital behandles anderledes på grund af deres nationalitet. Restriktionsforbud-

det rækker videre end diskriminationsforbuddet og kan anvendes til at tilsidesætte i princippet en-

hver bestemmelse, der hindrer den frie bevægelighed, medmindre hindringen kan begrundes i visse 

tvingende almene hensyn.103  

Som tidligere nævnt, vil en diskriminerende regel udgøre en hindring for den frie bevægelighed, 

hvorfor diskriminationsforbuddet kan siges at udgøre en delmængde af restriktionsforbuddet. Der-

med er diskriminationsforbuddet minimumsindholdet i alle traktatens bestemmelser om det indre 

marked, og problemet er derfor at bestemme, hvornår en bestemmelse går ud over dette forbud og 

også forbyder restriktioner.104  

Forskellen mellem diskriminations- og restriktionsforbuddet er i EF-domstolens praksis generelt set 

uklar. Normalt vil man nå frem til samme resultat, hvad enten man argumenterer ud fra et diskrimi-

nations- eller et restriktionsforbud.105  

5.11 Sammenfatning 

EU-retten er baseret på en række traktater, som medlemslandene skal inkorporere i national ret. 

Medlemslandene har i kraft af deres medlemskab af EU, givet EU's institutioner ret til at lovgive på 

visse områder.   

EF-domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU, hvis primære opgave er at dømme i sa-

ger, der vedrører EF-traktaten. EF-domstolen skal sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og an-

vendes på samme måde i hele EU.  
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EU-fællesskabets opgaver skal løses gennem oprettelsen af et fællesmarked, der indebærer en inte-

gration af de nationale markeder i de forskellige medlemsstater, således at der etableres et stort 

hjemmemarked for erhvervslivet. Et skridt i retningen af oprettelsen af fællesmarkedet er etablerin-

gen af det indre marked, der skal sikre selskabernes ret til grænseoverskridende etablering, hvorfor 

det er afgørende, at der ikke forekommer skattemæssige barrierer, der hindrer dette. Gennemførel-

sen af det indre marked er afhængig af, hvorvidt det lykkes at fjerne hindringer for fri bevægelighed 

for varer, personer, tjenesteydelser og kapital.  

De enkelte EU-medlemsstater skal overholde EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed, 

herunder diskriminations- og restriktionsforbuddet.   

Diskriminationsforbuddet skal forhindre diskrimination på grund af forskelle i statsborgerskab. Ved 

vurderingen af, om der foreligger et brud på EF-traktatens diskriminationsforbud, ser EF-domstolen 

på, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling af sammenlignelige situationer og om en eventuel 

forskelsbehandling kan begrundes med saglige hensyn.  

Restriktionsforbuddet skal forhindre, at der ikke opstilles hindringer for udøvelsen af den frie be-

vægelighed. Ved restriktionsprøvelsen skal det undersøges, hvorvidt der er tale om en beskatning 

mv., der kan virke som en hindring for udøvelsen af den frie bevægelighed. Er det tilfældet, skal det 

vurderes, om hindringen kan begrundes i tvingende almene hensyn.  

Forskellen mellem diskriminations- og restriktionsforbuddet er i EF-domstolens praksis generelt set 

uklar. Normalt vil man nå frem til samme resultat, hvad enten man argumenterer ud fra et diskrimi-

nations- eller et restriktionsforbud.  

EF-domstolen har i en række domme set nærmere på saglige og tvingende almene hensyn, der kan 

retfærdiggøre en uoverensstemmelse med fællesskabsretten. EF-domstolen har således gennem sine 

afgørelser og fortolkninger af en række sager, indflydelse på udformningen af nationale skatteregler 

og er i stand til at vurdere, hvorvidt disse er i overensstemmelse eller i strid med EU-retten. 
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6 Marks & Spencer sagen 

Nedenfor gennemgås Marks & Spencer sagen (sag C-446/03), hvori der blev afsagt dom d. 13. de-

cember 2005. Sagen omhandler muligheden for at modregne underskud fra et udenlandsk dattersel-

skab i moderselskabets skattepligtige indkomst, det vil sige frivillig international sambeskatning. 

Dommen konkluderer, at det er i overensstemmelse med EU-retten at hindre den likviditetsmæssige 

fordel ved at kunne modregne underskuddet i selve indkomståret, men at det ikke er i overensstem-

melse med EF-traktatens art. 43 at nægte fradrag for det endelige underskud, der kan opstå i et 

udenlandsk datterselskab, hvis f.eks. aktiviteten indstilles. Dommen konkluderede, at de engelske 

skatteregler til dels var i strid med den gældende EU-ret.  

I det følgende vil vi gennemgå dommens konsekvenser for de danske sambeskatningsregler. Først 

gennemgås de britiske regler om sambeskatning, herefter beskrives koncernen Marks & Spencer, og 

til sidst gennemgås de fremsatte spørgsmål, som de blev forelagt EF-domstolen. Til sidst i kapitlet 

vil vi se på dommens konsekvenser for de danske sambeskatningsregler.  

6.1 Den britiske lovgivning 

Nedenfor gennemgås kort hovedtrækkene i den britiske lovgivning, der har betydning for sagen, for 

at give læseren en mulighed for at vurdere dommen i forhold til de lokale regler samt for at kunne 

vurdere, om dommen kan bruges analogt i Danmark i forhold til afhandlingens problemstilling. 

6.1.1 National underskudsoverførsel 106 107 

Et selskab, der er hjemmehørende i Storbritannien, er skattepligtigt efter globalindkomstprincippet. 

Er selskabet ikke hjemmehørende i Storbritannien, men drives der erhvervsmæssig aktivitet fra et 

fast driftsted i Storbritannien, skal der ske beskatning efter territorialprincippet.  

I Storbritannien er der indført regler om "group relief", hvilket betyder, at der inden for koncernen 

kan overføres underskud til et andet koncernselskab under visse betingelser. Det er dog frivilligt om 

selskaberne vil gøre brug af muligheden. Underskuddene kan overføres opad, nedad eller til søster-

selskaber, så længe forudsætningerne for en koncerngruppe er opfyldt. Der er tale om en koncern-

gruppe, når følgende forudsætninger er opfyldt: 
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moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 75 % af aktiekapitalen i koncernselska-

bet, hvor 

 
moderselskabet har ret til mindst 75% af udbyttet og hvor 

 
moderselskabet har kontrol med beslutningerne i koncernselskabet  

Det er dog 100% af underskuddet, der kan overføres, selvom ejerandelen er under 100%. En yderli-

gere betingelse er, at selskaberne har samme regnskabsår. Har de ikke det, kan der kun ske en for-

holdsmæssig overførsel af underskuddet.  

De eneste tab, der ikke kan modregnes, er kapitaltab. Alle andre underskud kan overføres mellem 

koncernselskaberne.  

De britiske regler foreskriver, at underskuddet kun kan modregnes i samme indkomstår. Det vil 

sige, at det ikke kan fremføres til modregning i senere års overskud. Herved er der en væsentlig 

forskel i forhold til de danske regler, hvor der i sambeskatningen kan ske fremførsel af skattemæs-

sige underskud til modregning i fremtidige skattemæssige overskud. 

6.1.2 International underskudsoverførsel108 

De britiske regler tillader ikke, at underskud fra udenlandske datterselskaber modregnes i overskud i 

hjemmehørende moderselskaber. Derimod skal underskud og overskud fra faste driftsteder i udlan-

det medregnes i Storbritannien. Der gives creditlempelse for eventuelt betalte udenlandske skatter.  

Det er reglerne om modregning af underskud fra udenlandske datterselskaber, som Marks & Spen-

cer sagen omhandler. Sagen drejer sig om, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling, når et mo-

derselskab, der er hjemmehørende i Storbritannien, kan fratrække underskud fra et datterselskab, 

der ligeledes er hjemmehørende i Storbritannien, men ikke har mulighed for at fratrække underskud 

fra et datterselskab i udlandet.   

Der vil efter en kort gennemgang af Marks & Spencers historie blive set nærmere på forholdet om 

modregning af underskud.  
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6.2 Historiske oplysninger/Baggrundsoplysninger 

Marks & Spencer er en koncern indenfor detailhandelen, der handler med tøj, fødevarer, hushold-

ningsartikler og finansielle tjenesteydelser. Moderselskabet er registeret i England og Wales.  

Marks & Spencer blev stiftet tilbage i 1884 af Michael Marks, og i 1894 indgik han i et partnerskab 

med Tom Spencer. I begyndelsen solgte de fra en bod på et lokalt marked, men allerede nogle år 

efter var den første forretning en realitet. I 1926 begyndte salget af tekstiler og efter det fulgte små 

caféer, salg af vin, madvarer mv. I 1975 åbnede Marks & Spencer de første forretninger på det kon-

tinentale Europa, nærmere bestemt i Paris og i Bruxelles. I de efterfølgende årtier etablerede de sig 

via datterselskaber i andre lande, herunder bl.a. i Frankrig, Belgien og Tyskland. På et tidspunkt var 

de repræsenteret i ikke mindre end 36 lande.  

Marks & Spencer er i dag en virksomhed med over 75.000 medarbejdere og en omsætning på over 

7.977,5 £m.  

De arbejder i dag ud fra en plan A, der indeholder nogle af de vigtigste udfordringer, som deres 

virksomhed står overfor. Som de selv udtrykker det, så har de ingen plan B. Plan A indeholder hen-

sigtserklæringer indenfor 5 væsentlige områder, som de forsøger at tænke ind i alt, hvad de foreta-

ger sig. Nedenfor er oplistet de 5 områder, som plan A er koncentreret om.109  

 

Climate Change, klimaændringer 

 

Raw Materials, råmaterialer 

 

Healthy Eating, sund mad 

 

Waste, affald 

 

Fair Partner, fair samarbejdspartner  

Det er vores vurdering, at Marks & Spencer er en stor koncern, der har lagt mange planer for, hvor-

dan de vil drive deres virksomhed. Det er derfor samtidig vores vurdering, at mange koncerner in-

denfor EU har en stor interesse i, hvordan Marks & Spencer sagen ved EF-domstolen vil falde ud, 

da det kan have stor betydning for andre koncerner og deres skattemæssige forhold, idet de på man-

ge områder kan sidestilles med Marks & Spencer.  
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Beskrivelse af sagens problemstilling 

Det er Marks & Spencers datterselskaber i Frankrig, Belgien og Tyskland, som sagen omhandler. 

Det gik ikke så godt i datterselskaberne i 1990'erne og Marks & Spencer besluttede derfor at skille 

sig af med selskaberne på det kontinentale Europa. I de 3 pågældende lande havde der efter lande-

nes egne skatteregler været skattemæssige underskud i årene 1998-2001.  

Ved udgangen af 2001 er selskabet i Frankrig solgt til anden side og aktiviteten er indstillet i Belgi-

en og Tyskland. Herefter opgør Marks & Spencer (moderselskab beliggende i Storbritannien) un-

derskuddet efter de gældende britiske regler og forventer, at de kan foretage modregning af under-

skuddene fra de udenlandske datterselskaber i koncernens skattepligtige indkomst i Storbritannien 

for årene 1998-2001.110 Det er den tvist, som sagen omhandler.  

Nedenfor vil vi først kort skitsere debatten i Danmark inden domsafsigelsen, herefter vil vi gen-

nemgå dommens præmisser og til sidst vil vi se nærmere på debatten efter domsafsigelsen.   

6.3 Debat om de danske sambeskatningsregler inden domsafsigelsen 

Da Marks & Spencer sagen kom for EF-domstolen, og inden generaladvokatens udtalelse, startede 

det en stor debat i Danmark, idet forholdene i Marks & Spencer sagen på mange punkter lignede de 

forhold, der var i Danmark. Det rejste straks spørgsmålet om, hvorvidt reglerne for sambeskatning i 

Danmark levede op til kravene i EF-traktaten om fri etableringsret mv.  Nedenfor vil vi kort gen-

nemgå nogle af de problemstillinger, som blev fremhævet i debatten, mens sagen kørte ved EF-

domstolen. Ligesom vi kort vil opsummere generaladvokatens forslag til afgørelse.  

Professor lic.jur. Søren Friis Hansen har skrevet artiklen "Medens vi venter på EF-domstolen I". I 

artiklen tager han udgangspunkt i, hvad Skatte- og Justitsministeriet har udtalt omkring de nuvæ-

rende sambeskatningsregler. Nemlig at de efter deres opfattelse overholder fællesskabsretten, og at 

Marks & Spencer sagen derfor ikke vil få konsekvenser for de danske sambeskatningsregler. Begge 

ministerier mener, at sambeskatningsreglerne i Danmark kan begrundes med det tvingende sam-

fundsmæssige hensyn om, at reglerne er til for at skabe sammenhæng i beskatningsordningen. Det 

har ikke tidligere, jf. domspraksis, været muligt at bruge det tvingende samfundsmæssige hensyn 

som begrundelse i ret mange situationer, hvorfor det virker tvivlsomt, at domstolen vil ændre prak-

sis på det område. 
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Den 7. april 2005 kom generaladvokatens udtalelse i Marks & Spencer sagen. Generaladvokaten er 

noget grundigere i sin undersøgelse af sagen end EF-domstolen er, og det vil sige, at EF-domstolen 

bruger generaladvokatens underliggende undersøgelser, som grundlag for deres behandling af sa-

gen. Generaladvokatens udtalelse blev ikke fulgt af EF-domstolen. Men i perioden fra generaladvo-

katens udtalelse kom til der faldt dom i sagen var der mange reaktioner i Danmark på, hvilken be-

tydning det ville få for de danske sambeskatningsregler, hvis generaladvokatens udtalelse blev stad-

fæstet af EF-domstolen.   

Overordnet set gav generaladvokaten den engelske regering medhold, hvilket vil sige, at han ud-

trykte, at selskaber og filialer ikke kan sammenlignes og derfor ikke kan forvente samme behand-

ling. Derimod mener generaladvokaten, at der ikke kan gøres forskel på ind- og udenlandske datter-

selskabers mulighed for at fradrage skattemæssige underskud. Samtidig mener generaladvokaten, at 

det er i orden at kræve, at det først er blevet undersøgt, at underskud ikke kan benyttes i hjemlandet. 

Herved mener generaladvokaten, at det kan undgås, at der bliver tale om egentlig "dobbelt-dip".111  

Generaladvokaten lagde altså meget vægt på, at forskelsbehandlingen kunne retfærdiggøres ud fra 

et hensyn om at tilgodese sammenhængen i skattesystemet.112 "Domstolen har imidlertid i en række 

efterfølgende domme fastslået, at dette hensyn kun kan være berettiget, hvis der er tale om en direk-

te sammenhæng for én og samme skattepligtige."113 Generaladvokaten foreslår altså en lempelse af 

den tidligere domstolspraksis på området.  

6.4 Gennemgang af den afsagte dom 

Nedenfor vil vi gennemgå dommen, som den blev afsagt af EF-domstolen. Marks & Spencer op-

gjorde underskuddene i de udenlandske datterselskaber i Frankrig, Tyskland og Belgien i årene 

1998-2001 efter gældende britisk skattelovgivning. Parterne i sagen var enige om opgørelsesmeto-

den, som skulle finde sted efter den gældende britiske skattelovgivning. Herefter foretog Marks & 

Spencer modregning af underskuddene fra datterselskaberne i det britiske moderselskabs indkomst-

opgørelse. De britiske skattemyndigheder ville ikke godkende fradraget og sagen blev indbragt for 

"Special Commissioners of Income Tax", som ikke gav Marks & Spencer medhold. Marks & Spen-
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cer appellerede herefter afgørelsen til "High Court of Justice, Chancery Division", som udsatte sa-

gen og i stedet for fremlagde følgende præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen:  

"Foreligger der en restriktion i strid med EF-traktatens art. 43 jf. art. 48, når de engelske regler 

nægter det engelske moderselskab at fradrage underskud fra udenlandske datterselskaber, når et 

sådant fradrag ville være mulig, såfremt der i stedet havde været tale om underskud i indenlandske 

datterselskaber."114  

Efter behandlingen af det første spørgsmål ved domstolen var det ikke nødvendigt at behandle 

spørgsmål 2, hvorfor det ikke er medtaget i vores gennemgang af dommen.115  

Domstolens opgave var med andre ord at afgøre, hvorvidt den britiske skattelovgivning var en hin-

dring for etableringsfriheden indenfor EU, som omhandlet i EF-traktatens art. 43, jf. art. 48.  

I første omgang var sagen indbragt for Special Commissioners of Income Tax, der så på, hvordan 

de nuværende britiske skatteregler var og om Marks & Spencer overholdt reglerne. Jf. præmis 23 og 

24, så kan der kun foretages lempelse i den skattepligtige indkomst for underskud opstået i virk-

somhed, der er udført i Storbritannien. Det vil sige, at der som minimum skal have været et fast 

driftsted i Storbritannien. Da det ikke var tilfældet i sagen, blev lempelsen nægtet.  

Herefter indbragte Marks & Spencer sagen for High Court of Justice, der valgte at indbringe et præ-

judicielt spørgsmål for EF-domstolen.  

I præmis 29 gøres det klart, at de direkte skatter hører under de enkelte medlemsstater, men at skat-

tereglerne i de enkelte medlemsstater skal overholde de fællesskabsretlige regler. Hermed slås det 

fast, at skattelovgivningen i de enkelte medlemsstater skal overholde fællesskabsretten, selvom det 

er de enkelte medlemsstater, der udfærdiger reglerne.  

I første omgang skal det vurderes, hvorvidt sagen skal prøves på baggrund af et diskriminationsfor-

bud eller et restriktionsforbud. I lighed med andre prøvede sager ved EF-domstolen, der omhandler 

hindringer i oprindelsesstaten, er der i sagen argumenteret på baggrund af et restriktionsforbud.  
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EF-domstolen gennemgår herefter sagen ud fra de 3 led, som udgør den samlede prøvelse ved EF-

domstolen.  

Første led i prøvelsen skal afgøre, hvorvidt der er tale om en restriktion for den frie etableringsret 

ifølge EF-traktatens art. 43, jf. art. 48.  

EF-domstolen udtaler, at der vil være tale om en likviditetsmæssig fordel, hvis underskud fra et 

koncernselskab kan modregnes i overskud i andre koncernselskaber i det samme indkomstår, jf. 

præmis 32. Herefter fastslår EF-domstolen, at det kan hindre etableringsfriheden, hvis et modersel-

skab nægtes muligheden for fradrag af underskud fra et udenlandsk datterselskab, mens et moder-

selskab kan opnå fradrag for et indenlandsk datterselskabs underskud, jf. præmis 33.  

I præmis 34 fastslår EF-domstolen, at der er tale om en hindring for etableringsfriheden, jf. EF-

traktatens art. 43 og art. 48. Det konkluderede EF-domstolen i præmis 32-34, hvor det vurderes, at 

der er tale om en forskelsbehandling af underskud pådraget af et hjemmehørende datterselskab og 

underskud pådraget af et ikke-hjemmehørende datterselskab.116  

Det næste led i prøvelsen er, hvorvidt der er tale om tvingende almene hensyn. EF-domstolen ud-

trykker det således: "En sådan hindring ville kun være tilladt, hvis den forfulgte et legitimt mål, som 

var foreneligt med traktaten, og som var begrundet i tvingende almene hensyn."117 Udover at der 

skal være et tvingende alment hensyn, så er det yderligere et krav, at hindringen ikke går udover, 

hvad der er absolut nødvendigt.  

Generaladvokatens forslag til afgørelse fra den 7. april 2005 lagde stor vægt på to hensyn, nemlig 

hensynet til territorialbeskatningen og hensynet til sammenhængen i skattesystemet. Da sagen skul-

le afgøres ved EF-domstolen, lagde de vægt på helt andre ting. De nævnte slet ikke hensynet til 

sammenhængen i skattesystemet, men lagde mere vægt på, at det var i orden, at de enkelte med-

lemsstater indførte regler, der skulle hindre "dobbelt-dip", men at medlemsstaterne ikke kan hindre 

fradrag for endelige underskud i datterselskaberne. Det er yderst sjældent, at der er så stor forskel på 

generaladvokatens forslag til afgørelse og den endelige afgørelse, som det er tilfældet i denne sag.  
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Storbritannien og de andre lande, der er kommet med indlæg i sagen har tilkendegivet, at de ikke 

mener, at udenlandske og indenlandske datterselskaber er i en sammenlignelig situation, jf. præmis 

36. Domstolen præciserer dog, at det ikke altid er tilfældet, men at det objektivt skal vurderes fra 

sag til sag.   

EF-domstolen konkluderede indledningsvist, at det, at Storbritannien kun beskatter overskuddet fra 

udenlandske selskaber, der har aktivitet i Storbritannien, ikke i sig selv er begrundelse nok til, at der 

kun kan fradrages underskud fra datterselskaber hjemmehørende i Storbritannien. Efterfølgende 

gennemgik EF-domstolen de tre forhold, der var fremsat fra Storbritannien samt andre EU-lande, 

som begrundelse for begrænsningen.118  

Det første forhold omhandler, at underskud og overskud skal behandles symmetrisk, hvilket EF-

domstolen var enige i. Det giver en balanceret fordeling af skatterne mellem de forskellige med-

lemsstater.119  

Det andet forhold vedrører, hvorvidt landene har ret til at forhindre selskaberne i at foretage fradrag 

af underskud to gange. Det var EF-domstolen enige i.120  

Det tredje forhold vedrører skatteunddragelse, hvormed EF-domstolen mener, at underskud kan 

flyttes til det land, der har den højeste skatteprocent, da underskuddet derved får den største værdi.  

Herefter konkluderede EF-domstolen, at "Med hensyn til disse tre forhold som helhed bemærkes, at 

en restriktiv lovgivning som den i hovedsagen omhandlede dels forfølger legitime mål, som er for-

enelige med traktaten, og som vedrører tvingende almene hensyn, dels er egnet til at sikre gennem-

førelsen af de pågældende mål."121  

Efter vurderingen af de tvingende almene hensyn, skal EF-domstolen vurdere, om der er proportio-

nalitet i restriktionerne, det vil sige, om restriktionerne var mere vidtgående end nødvendigt. Her 

vurderede EF-domstolen, at restriktionen var mere vidtgående end nødvendigt, hvilket er i strid med 

proportionalitetsprincippet. Da selskaberne ikke havde mulighed for international sambeskatning, 

men kun havde mulighed for national sambeskatning, når der var tale om datterselskaber. 
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EF-domstolen fastslog, at der skal være mulighed for endelig modregning af underskud, som ikke 

kan benyttes i datterselskabets hjemland, når alle muligheder i hjemlandet er udtømt. Det vil sige, 

hvis aktiviteten indstilles eller underskuddene af en eller anden grund ikke kan udnyttes i hjemlan-

det, men hvor underskuddet kan udnyttes i moderselskabets hjemland.122  

Overordnet set har sambeskatning to formål: 

1. Likviditetsfordel (underskuddet udnyttes i det år, hvor det opstår) 

2. Fradrag for endelige underskud  

Afgørelsen i Marks & Spencer sagen viser, at de enkelte lande godt må forhindre international sam-

beskatning med begrundelse i likviditetsfordelen, men de må ikke forhindre fradrag for de endelige 

underskud opstået i datterselskaber i udlandet, da det ikke er i overensstemmelse med etablerings-

friheden, jf. art. 43 jf. art. 48 i EF-traktaten.  

Afgørelsen lagde altså vægt på helt andre forhold end det, som debatten i Danmark havde koncen-

treret sig om, mens sagen blev behandlet ved domstolen.  

6.5 Debatten i Danmark efter domsafsigelsen ved EF-domstolen 

Efter domsafsigelsen i Marks & Spencer sagen var debatten i Danmark igen stor. Havde dommen 

egentlig de konsekvenser for de danske sambeskatningsregler, som der var ventet? Eller overholdte 

reglerne i Danmark rent faktisk fællesskabsretten? Meningerne og holdningerne var mange, men de 

fleste var dog forundret over, at der var så stor forskel på generaladvokatens forslag til afgørelse og 

så Domstolens endelige afgørelse. Ligesom de i store træk var enige om, at de danske sambeskat-

ningsregler på nogle punkter stadigvæk formentlig er i strid med fællesskabsretten.  

En del eksperter herhjemme forventede, at Marks & Spencer dommen ville åbne op for en ensret-

ning af reglerne for national og international sambeskatning indenfor EU, men det skete ikke. Da 

dommen endelig kom, tilgodeså den både den ene og den anden part i sagen, idet den tog hensyn til 

medlemsstaternes beskatningssystemer og samtidig ikke afskar selskaber fra muligheden for at 
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etablere datterselskaber i udlandet.123 Der var tale om et egentlig kompromis fra domstolens side af, 

hvorfor det vakte en del forundring og forvirring blandt eksperterne.  

Søren Friis Hansen mener i artiklen "Medens vi venter på EF-domstolen II", at det gældende glo-

balpuljeprincip i den internationale sambeskatning stadig må være mere vidtgående end nødvendigt, 

hvad angår mulighederne for modregning af udenlandske datterselskabers endelige underskud. Idet 

en modregning af underskuddene kræver, at der vælges international sambeskatning for alle uden-

landske selskaber i en bindingsperiode på 10 år. Problemstillingen tager EF-domstolen ikke direkte 

stilling til, idet der ikke er en tilsvarende regel i Storbritannien, men de udtaler, at det er i orden, at 

de enkelte lande nægter fradrag for udenlandske datterselskabers underskud løbende henover årene, 

hvorved de mister likviditetseffekten, men at det ikke er i orden helt at nægte fradrag for under-

skuddene, når det er konstateret, at underskuddene er endelige.124  

Søren Friis Hansen mener, at der snart vil komme en sag for EF-domstolen, hvor det vil blive prø-

vet, om de danske sambeskatningsregler er mere vidtgående end nødvendigt, idet de danske regler 

kræver sambeskatning med alle udenlandske selskaber i en bindingsperiode på 10 år.125 Der er ved 

afslutningen af indsamlingen af data til brug for afhandlingen endnu ikke anlagt en sag til prøvelse 

af påstanden.  

EF-domstolen opstiller følgende betingelser, der skal være opfyldt for, at et moderselskab har krav 

på at fradrage udenlandske datterselskabers underskud i deres skattepligtige indkomst. Hvis datter-

selskabet:126 

 

Har udtømt alle de muligheder for at tage hensyn til underskuddene, der eksisterer, i dets 

hjemstat, med hensyn til det pågældende skatteår, og hvis 

 

Der på den anden side ikke er mulighed for at tage hensyn til det ikke hjemmehørende dat-

terselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse med senere skatteår, enten af dattersel-

skabet selv eller af en tredjemand, der måtte overtage datterselskabet.  

Ifølge Søren Friis Hansen kan det være svært at fastholde, at Danmark ikke foretager en diskrimina-

tion af de udenlandske datterselskaber, idet de praktiske forhold i hvert fald tilsiger, at der sker en 

forskelsbehandling af danske og udenlandske datterselskaber. EF-domstolen lægger generelt meget 
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vægt på de praktiske forhold, så selvom det rent teoretisk er muligt at fradrage underskuddene, så er 

det formentlig ikke noget, der sker ret tit. Det kan derfor anfægtes, at der sker en forskelsbehand-

ling, set ud fra en praktisk synsvinkel, når danske moderselskaber kun kan fradrage endelige under-

skud fra udenlandske datterselskaber, hvis de vælger international sambeskatning i en bindingsperi-

ode på 10 år.  

Søren Friis Hansen konkluderer, at de danske regler om international sambeskatning er i strid med 

fællesskabsretten, idet et dansk moderselskab skal inddrage alle udenlandske koncernselskaber for 

at kunne fradrage et endeligt underskud fra et udenlandsk datterselskab. Det går efter Søren Friis 

Hansen videre end nødvendigt.127  

Herudover er det ifølge Søren Friis Hansen i strid med fællesskabsretten, når et dansk moderselskab 

kun kan foretage fradrag for udenlandske datterselskabers underskud, hvis der også eksisterer et 

underskud, når den skattepligtige indkomst opgøres efter de danske skatteregler.128  

Michael Kirkegaard Nielsen opfordrer i sin artikel til, at de danske skattemyndigheder fremadrettet 

skal give tilladelse til, at moderselskaber får mulighed for at fradrage endeligt konstaterbare under-

skud fra udenlandske datterselskaber uden, at der skal ske valg af international sambeskatning i de 

næste 10 år.129  

Niels Winther-Sørensen mener, at der er en overvejende sandsynlighed for, at de danske sambe-

skatningsregler er i strid med afgørelsen fra EF-domstolen, da der ikke er en reel adgang til at fra-

drage de endelige underskud fra udenlandske datterselskaber uden, at der skal ske valg af internati-

onal sambeskatning med en bindingsperiode på 10 år.130 Dog anerkender EF-domstolen, at når der 

kan opnås national sambeskatning, er det ikke en nødvendighed, at der også er mulighed for inter-

national sambeskatning.131  

Niels Winther-Sørensen opfatter dommen som en form for kompromis fra domstolens side af, idet 

de forsøger at tilgodese de skattemæssige hensyn, som blev fremført under retssagen samtidig med, 
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at de gerne vil sikre, at der ikke er restriktioner ved at etablere sig i andre lande.132 Domstolen vare-

tog hensynet ved at slå fast, at det ikke er i strid med fællesskabsretten kun at have national sambe-

skatning og ikke tillade international sambeskatning. Samtidig så blev hensynet til etableringen i 

andre medlemsstater en mulighed ved, at de slog fast, at der skal gives mulighed for fradrag af en-

delige underskud i udenlandske datterselskaber, når alle muligheder er udtømt i datterselskabets 

hjemland.133   

Dommen giver anledning til en del afgrænsningsspørgsmål, idet det ifølge dommen er op til de en-

kelte lande at definere, hvornår der er tale om underskud, og hvordan underskuddet skal opgøres og 

efter hvilke lands regler.134  

Thomas Rønfeldt mener modsat Niels Winther-Sørensen ikke, at de danske sambeskatningsregler 

efter domsafsigelsen er i strid med fællesskabsretten. Han mener tværtimod, at dommen giver med-

lemsstaterne mulighed for at kunne tilrettelægge skattereglerne, så der undgås "dobbelt-dip".135 Det 

eneste, der efter Thomas Rønfeldts mening kan give problemer i Danmark, er bindingsperioden på 

10 år ved valg af international sambeskatning.136  

Morten von Jessen opsummerer i sin artikel konsekvenserne af dommen i Marks & Spencer sagen i 

de øvrige EU-lande og i den forbindelse gør han klart, at der kan være visse uoverensstemmelser 

mellem de danske sambeskatningsregler og fællesskabsretten, specielt hvad angår muligheden for 

fradrag af underskud i udenlandske selskaber.137  

Jeppe Rune Stokholm mener, at det største problem ved de danske sambeskatningsregler er reglerne 

om genbeskatning af et udenlandsk datterselskab, når det udtræder af den internationale sambeskat-

ning. Idet reglerne for udenlandske datterselskaber er mindre attraktive end for et indenlandsk dat-

terselskab. Jeppe Rune Stokholm er af den opfattelse, at reglerne i Danmark bør ændres, så et un-

derskud fra et udenlandsk datterselskab ikke stilles ringere end underskud fra et indenlandsk datter-

selskab.138  

                                                

 

132 SU 2006,3, Emne: Marks & Spencer-dommen 
133 SU 2006,3, Emne: Marks & Spencer-dommen 
134 SU 2006,3, Emne: Marks & Spencer-dommen 
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Generelt er de fleste af eksperterne enige i, at de danske sambeskatningsregler også efter dommen i 

Marks & Spencer sagen på nogle punkter kan være i strid med fællesskabsretten. De er stort set alle 

enige i, at den 10-årige bindingsperiode er mere omfattende end, hvad der er nødvendigt. Marks & 

Spencer dommen har derfor ikke afklaret alle de spørgsmål, der har været stillet omkring de danske 

sambeskatningsregler og overholdelse af fællesskabsretten.  

6.6 Vurdering af de danske sambeskatningsregler efter dommen 

De nuværende danske sambeskatningsregler blev vedtaget inden, der blev afsagt dom i Marks & 

Spencer sagen, og det er derfor relevant at se på, hvorvidt de danske sambeskatningsregler lever op 

til reglerne i EF-traktaten, sådan som EF-domstolen har tolket dem i Marks & Spencer sagen.  

For at kunne foretage sammenligningen skal der først tages stilling til, hvorvidt der er tale om græn-

seskridende transaktioner, så EF-traktatens bestemmelser kan komme i betragtning. Det vil være 

tilfældet, da de danske regler skal sammenholdes med den engelske situation i Marks & Spencer 

sagen, hvor der er tale om endelige underskud i udenlandske datterselskaber.  

Herefter skal det prøves, hvorvidt der er tale om en hindring af den frie bevægelighed, og/eller om 

der er tale om en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer. I Danmark er det muligt at 

etablere et dansk datterselskab og dermed modregne underskuddet i moderselskabets skattepligtige 

indkomst. Det sker efter reglerne om tvungen national sambeskatning.  

Etablerer et dansk moderselskab et datterselskab i udlandet, så er der også mulighed for at modreg-

ne underskud. Det kræver, at der vælges frivillig international sambeskatning. Der er mange be-

sværligheder ved den internationale sambeskatning, hvorfor der også her er tale om en restriktion i 

lighed med Marks & Spencer sagen. Det selvom den teoretiske mulighed for international sambe-

skatning er til stede.  

Som den danske lovgivning er nu, er der ikke direkte mulighed for at fradrage endelige underskud 

fra udenlandske datterselskaber i moderselskabets indkomst. Det kan lade sig gøre, men det kræver, 

at der skal vælges international sambeskatning for alle udenlandske selskaber i koncernen, og der-

med indtræder der bindingspligt i 10 år. Samtidig vil alle underskuddene komme til genbeskatning, 

hvis koncernen vælger at udtræde af den internationale sambeskatning inden de 10 år er gået. Den 
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danske lovgivning er her meget skærpet, idet det ikke er en mulighed at fradrage de endelige under-

skud, uden at der skal vælges international sambeskatning i 10 år for hele koncernen.  

Den næste del af prøvelsen omhandler, hvorvidt der er tale om tvingende almene hensyn, der kan 

retfærdiggøre hindringen af den frie bevægelighed. Jf. Marks & Spencer dommen, så accepterede 

EF-domstolen de tvingende almene hensyn. De omhandlende hensyn vedrører symmetrisk behand-

ling af overskud og underskud, forhindring af dobbeltfradrag samt skatteunddragelse. De tilsvaren-

de almene hensyn vil ligeledes gøre sig gældende i dansk ret.   

Til sidst skal det prøves, hvorvidt de danske sambeskatningsregler lever op til proportionalitetsprin-

cippet. Det vil sige, om de danske regler om sambeskatning er mere vidtgående end nødvendigt. De 

danske regler levner muligheden for at modregne de endelige underskud, der er opstået i udenland-

ske datterselskaber i den danske skattepligtige indkomst, om end det er meget besværligt. Den teo-

retiske mulighed er dog til stede.   

EF-domstolen har i overvejende grad lagt vægt på de praktiske regler og ikke de teoretiske regler. 

På den baggrund kan det vurderes, at EF-domstolen formentlig vil anse de danske regler for at være 

i strid med EF-traktatens art. 43, jf. art. 48.139 Det skyldes, at reglerne om international sambeskat-

ning er besværlige at anvende i praksis, og at det derfor må betegnes som en teoretisk mulighed for 

de store internationale koncerner at anvende international sambeskatning, og dermed foretage mod-

regning af endelige underskud i udenlandske datterselskaber.  

Vi har nu gennemgået dommen i Marks & Spencer sagen, hvor det fra EF-domstolens side af blev 

konkluderet, at det ikke er i overensstemmelse med EF-traktaten at nægte et moderselskab fradrag 

for endelige underskud i udenlandske datterselskaber, når det ikke på nogen måde er muligt at ud-

nytte underskuddene i landet, hvor datterselskabet er hjemmehørende.  

Efter Marks & Spencer dommen er de britiske regler blevet ændret, så det fremover er muligt at 

opnå fradrag for endelige underskud. Det vil sige i udenlandske selskaber, hvor aktiviteten er ind-

stillet eller hvor underskuddet kun kan fremføres i et vist antal år og fristen for fremførsel er over-

skredet. Tidligere var det kun muligt at fradrage underskud fra faste driftsteder i udlandet, jf. global-

indkomstprincippet, mens det ikke var muligt at fradrage underskud i et datterselskab i det pågæl-

                                                

 

139 SU 2006, 3, Emne: Marks & Spencer-dommen 
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dende land. De nye regler har dermed ensrettet reglerne for underskud i selskaber og faste driftste-

der. Ligesom der er gjort op med reglerne om inden- og udenlandske datterselskabers forskellige 

behandling, hvad angår modregning af underskud i datterselskaberne.  

6.7 Sammenfatning 

Marks & Spencer sagen har i Danmark givet anledning til megen debat, både før, under og efter at 

dommen kom. Det skyldes, at sagen omhandler underskud i udenlandske datterselskaber og mulig-

heden for at fratrække underskuddene i moderselskabets indkomstopgørelse. Det blev i Danmark 

forventet, at dommen ville få store konsekvenser for de danske sambeskatningsregler om tvungen 

national sambeskatning og frivillig international sambeskatning.   

Afgørelsen i sagen blev, at medlemslandene godt må forhindre international sambeskatning, når det 

er for at undgå, at nogle selskaber får en likviditetsfordel, men medlemslandene må ikke forhindre 

muligheden for fradrag af endelige underskud oparbejdet i udenlandske datterselskaber.   

Dommen fik dog ikke så store umiddelbare konsekvenser som ventet, men der forventes stadigvæk 

i fremtiden at komme sager for EF-domstolen, der skal afprøve de danske sambeskatningsregler i 

forhold til EU-retten.  

Vi vil nu se nærmere på en speciel situation, hvor en koncern med international sambeskatning bli-

ver opkøbt af henholdsvis en helt udenlandsk og en helt dansk koncern. 
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7 Analyse af forskellige opkøbssituationer 

Analysen vil indeholde en situation, hvor en koncern med international sambeskatning bliver op-

købt af henholdsvis en helt udenlandsk og en helt dansk koncern. De to situationer vil blive sam-

menholdt for at vurdere diskriminations- og restriktionsforbuddet set i forhold til EU-retten. Først 

vil vi beskrive situationen i den opkøbte koncern, og derefter vil vi beskrive og vurdere forskellene 

på de to opkøbende koncerner, og se nærmere på konsekvenserne af opkøbene. Herefter vil der bli-

ve foretaget en sammenholdelse af situationerne i forhold til EU-retten. Til sidst vil vi konkludere 

på, hvorvidt der er tale om diskriminations- eller restriktionsforbud i de to situationer.  

7.1 Beskrivelse af koncernen, der opkøbes 

Nedenstående koncern er udgangspunktet for vores analyse.   

Figur 8: Den opkøbte koncern, Kilde: Egen tilvirkning  

Vi vil i det følgende beskrive koncernens skattemæssige forhold.  

Koncernen består af et dansk moderselskab, som har tre 100% ejede datterselskaber, to i Danmark 

og et i Sverige. Herudover har det ene danske datterselskab et datterselskab i England. Alle selska-

berne er 100% ejede. Koncernforbindelsen, som den er nu, har eksisteret i de sidste 5 år. Det ulti-

mative moderselskab DK M/S 1 har for 3 år siden valgt international sambeskatning for hele kon-

cernen.  

Selskaberne i koncernen har været sambeskattet i 3 hele indkomstår på tidspunktet, hvor opkøbet af 

koncernen sker. Opkøbet finder sted 4 måneder inde i det fjerde indkomstår. Alle selskaberne har 
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været med i sambeskatningen fra start af. Der er ikke kommet yderligere selskaber til under sambe-

skatningen.  

At koncernen har valgt international sambeskatning betyder, at DK M/S 1 har valgt, at alle selska-

berne i koncernen skal beskattes sammen, både de danske og de udenlandske selskaber, som var de 

en juridisk person. Det er altså ikke muligt at foretage "cherry picking", hvor kun nogle selskaber 

medtages i sambeskatningen. Ved "cherry picking" ville det være naturligt kun at tilvælge de uden-

landske underskudsgivende selskaber. Der er her tale om globalpuljning, hvilket vil sige, at alle 

selskaber, faste driftsteder og faste ejendomme i hele verden skal medtages. Det er altså alt eller 

intet, der skal medtages i den internationale sambeskatning, når der er tale om globalpuljning.  

Alle selskaberne i koncernen skal opgøre deres skattepligtige indkomst hver for sig efter de danske 

skatteregler og herefter sammenlægges selskabernes skattepligtige indkomster til en fælles sambe-

skatningsindkomst. Det er på baggrund af sambeskatningsindkomsten, at skatten for koncernen be-

regnes. Herefter fordeles skatten ud på de enkelte selskaber i koncernen.  

Det er administrationsselskabet, der skal afregne en eventuel skat. Ligesom det er administrations-

selskabet, der modtager en eventuel overskydende skat for koncernen. Den internationale sambe-

skatning har den umiddelbare ulempe for de udenlandske selskaber i koncernen, at de skal opgøre 

deres skattepligtige indkomst efter både hjemlandets og Danmarks skatteregler.  

Nedenfor er vist de skattepligtige indkomster mv. for de 3 hele år i sambeskatningen. Idet opkøbet 

finder sted 4 måneder inde i det fjerde indkomstår, så skal der for den opkøbte koncern udarbejdes 

to periodeopgørelser, der dækker henholdsvis en periode på 4 og 8 måneder. De vil blive gennem-

gået særskilt efter indkomstopgørelserne for de 3 hele indkomstår.  

Underskuddene fordeles forholdsmæssigt ud på de overskudsgivende selskaber, selvom der er i 

SEL § 31, stk. 2 står: "Er sambeskatningsindkomsten positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt 

mellem de overskudsgivende selskaber. Er sambeskatningsindkomsten for et indkomstår negativ, 

fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos 

det pågældende selskab til modregning for efterfølgende indkomstår."140 Den nedenfor brugte for-

deling giver samme resultat, men viser hvilke underskud, der benyttes. 

                                                

 

140 SEL § 31, stk. 2 
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Indkomstopgørelse år -1

Fordeling Sambeskat- Sambeskat-
Skattepligtig Underskud Heraf af årets ningsindkomst nings- Fremført

Indkomst primo benyttet underskud herefter underskud Underskud

DK M/S 1 1.500 0 0 -536 964 0 0

DK D/S 1 500 0 0 -179 321 0 0

DK D/S 2 500 0 0 -179 321 0 0

Udl. D/S 1 -1.000 0 0 1.000 0 0 0

Udl. D/S 2 300 0 0 -107 193 0 0

I alt 1.800 0 0 0 1.800 0 0
Tabel 7: Indkomstopgørelse i den opkøbte koncern år -1, Kilde: Egen tilvirkning  

Indkomstopgørelse år 0

Fordeling Sambeskat- Sambeskat-
Skattepligtig Underskud Heraf af årets ningsindkomst nings- Fremført

Indkomst primo benyttet underskud herefter underskud Underskud

DK M/S 1 300 0 0 (300) 0 0 0

DK D/S 1 100 0 0 (100) 0 0 0

DK D/S 2 100 0 0 (100) 0 0 0

Udl. D/S 1 (500) 0 0 200 0 0 (300)

Udl. D/S 2 (750) 0 0 300 0 0 (450)

I alt (750) 0 0 0 0 0 (750)
Tabel 8: Indkomstopgørelse i den opkøbte koncern år 0, Kilde: Egen tilvirkning  

Indkomstopgørelse år 1

Fordeling Sambeskat- Sambeskat-
Skattepligtig Underskud Heraf af årets ningsindkomst nings- Fremført

Indkomst primo benyttet underskud herefter underskud Underskud

DK M/S 1 200 0 0 (120) 80 (80) 0

DK D/S 1 (200) 0 0 200 0 0 0

DK D/S 2 800 0 0 (480) 320 (320) 0

Udl. D/S 1 100 (300) 100 0 0 123 (77)

Udl. D/S 2 (400) (450) 0 400 0 277 (173)

I alt 500 (750) 100 0 400 0 (250)
Tabel 9: Indkomstopgørelse i den opkøbte koncern år 1, Kilde: Egen tilvirkning 
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Indkomstopgørelse år 2 - 4 måneder

Fordeling Sambeskat- Sambeskat-
Skattepligtig Underskud Heraf af årets ningsindkomst nings- Fremført

Indkomst primo benyttet underskud herefter underskud Underskud

DK M/S 1 400 0 0 (400) 0 0 0

DK D/S 1 (500) 0 0 449 0 (51) (51)

DK D/S 2 700 0 0 (700) 0 0 0

Udl. D/S 1 (150) (77) 0 135 0 (15) (92)

Udl. D/S 2 (575) (173) 0 516 0 (59) (232)

I alt (125) (250) 0 0 0 (125) (375)
Tabel 10: Indkomstopgørelse i den opkøbte koncern år 2 

 

4 måneder, Kilde: Egen tilvirkning  

Indkomstopgørelse år 2 - 8 måneder

Skattepligtig Underskud
Indkomst primo

DK M/S 1 750 0

DK D/S 1 (200) (51)

DK D/S 2 1.000 0

Udl. D/S 1 100 (92)

Udl. D/S 2 (700) (232)

I alt 950 (375)

 

Tabel 11: Indkomstopgørelse i den opkøbte koncern år 2 

 

8 måneder, Kilde: Egen tilvirkning 

Fordelingen af underskud mv. i tabel 10 skal foretages samlet i den nye internationale sambeskat-

ning i det pågældende indkomstår, hvis der vælges international sambeskatning i den nye koncern.  

Når der er valgt international sambeskatning, skal der for alle de udenlandske selskaber i sambe-

skatningen opgøres en genbeskatningssaldo. Saldoen opgøres samlet for alle selskaber i samme 

land, det vil sige den såkaldte landepuljning.  

Genbeskatningssaldiene for de 3 år og 4 måneder kan herefter opgøres. Jf. SEL § 31A, stk. 11 samt 

SEL § 17, stk. 1 benyttes den gældende selskabsskatteprocent i året for genbeskatningen. Der er 

nedenfor benyttet en selskabsskatteprocent på 25%. 
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Udl. D/S 1 Udl. D/S 2 I alt

Primo år -1 0 0 0
Ultimo år -1 -250.000 0 -250.000
Ultimo år 0 -375.000 -187.500 -562.500
Ultimo år 1 -350.000 -287.500 -637.500
Ultimo år 2, 4 måneder -387.500 -431.250 -818.750

 

Tabel 12: Opgørelse af genbeskatningssaldi, Kilde: Egen tilvirkning  

Genbeskatningssaldiene er opgjort med udgangspunkt i underskuddene i de udenlandske selskaber 

fratrukket eventuelle senere overskud i de udenlandske selskaber. Bliver der herefter tale om, at der 

skal ske fuld genbeskatning, så betyder det, at administrationsselskabet i den internationale sambe-

skatning skal betale 818.750 kr. yderligere i skat i ophørsåret. Fuld genbeskatning finder sted, hvis 

den internationale sambeskatning ophæves før udløbet af den 10-årige bindingsperiode.  

Da genbeskatningssaldiene er opgjort til den gældende selskabsskatteprocent, vil en efterfølgende 

nedsættelse af selskabsskatteprocenten til f.eks. 22% betyde, at genbeskatningssaldoen falder til 

720.500 kr., mens en stigning til f.eks. 27% vil betyde, at genbeskatningssaldoen stiger til 884.250 

kr. Det kan derfor i enkelte tilfælde betale sig at udskyde en genbeskatning, hvis man har kendskab 

til en nedsættelse af selskabsskatteprocenten, men det vil formentlig være yderst sjældent, at det kan 

betale sig, da der også skal tages hensyn til mange andre forhold.  

Vælger det ultimative moderselskab ikke at forlænge sambeskatningen ved udløbet af den 10-årige 

bindingsperiode, sker der ordinær genbeskatning efter SEL § 31A, stk. 10. Det vil sige, at der skal 

opgøres en fortjeneste, som svarer til en fortjeneste ved salg af alle aktiver og passiver i det enkelte 

udenlandske selskab. Fortjenesten tillægges den skattepligtige indkomst hos administrationsselska-

bet.  

Vi har ovenfor beskrevet de skattemæssige forhold for den opkøbte koncern. Nedenfor vil vi se 

nærmere på de to situationer, hvor koncernen opkøbes af henholdsvis en udenlandsk og en dansk 

koncern, og hvor der henholdsvis vælges eller fravælges international sambeskatning i den nye kon-

cern.  
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7.2 Opkøbet foretages af en udenlandsk koncern 

Vi vil i det følgende afsnit beskrive den udenlandske koncern, der foretager opkøbet af den ovenfor 

beskrevne blandede koncern. Koncernen har gennem årene investeret i flere udenlandske dattersel-

skaber, der fungerer som salgsselskaber i de enkelte lande. Koncernen ønsker nu at udvide yderlige-

re og vælger derfor at opkøbe koncernen, der har danske salgsselskaber. Koncernen har ikke haft 

danske selskaber inden opkøbet. Den udenlandske opkøbende koncern ser sådan ud inden opkøbet:  

 

Figur 9: Udenlandsk opkøbende koncern inden det foretagne opkøb, Kilde: Egen tilvirkning  

Moderselskabet Udl. M/S 1 opkøber det ultimative moderselskab DK M/S 1 i den opkøbte koncern. 

Den udenlandske koncern har ikke haft nogen form for sambeskatning tidligere. Koncernen, der 

opkøbes, har som tidligere beskrevet valgt international sambeskatning for 3 år og 4 måneder siden.  



  
89

  
Efter opkøbet kommer den nye koncern til at se sådan ud:  

 

Figur 10: Den samlede koncern efter opkøb, Kilde: Egen tilvirkning  

Den nye koncern består herefter af både danske og udenlandske selskaber.   

Den nye koncern har nu to valgmuligheder. Den kan vælge international sambeskatning for den nye 

koncern eller de kan vælge at lade den opkøbte koncern udtræde af den internationale sambeskat-

ning. Nedenfor vil vi se nærmere på konsekvenserne af de to valg. Helt overordnet skal følgende 

forhold overvejes inden beslutningen om international sambeskatning træffes. 

7.2.1 Overvejelser omkring valget af international sambeskatning 

Det nye ultimative moderselskab skal nøje overveje, hvilke konsekvenser det har for koncernen, 

hvis selskabet vælger international sambeskatning for den nye koncern. Ligesom moderselskabet 

skal overveje, hvilke konsekvenser det har, hvis koncernen ikke vælger international sambeskat-

ning.   

Vælger koncernen ikke at fortsætte med international sambeskatning, kommer genbeskatningssaldi-

ene til fuld genbeskatning, som opgjort i tabel 11. Det vil sige, at skatten i ophørsåret forøges med 

818.750 kr. i administrationsselskabet.  
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Ovenstående forhold betyder reelt set, at koncernen ikke får mulighed for at fratrække underskud-

dene fra de udenlandske selskaber i den opkøbte koncern, da underskud, opstået før indtræden i 

international sambeskatning, ikke kan fradrages i efterfølgende overskud i sambeskatningen og har 

derfor ingen værdi for selskabet, da der så skal betales fuld skat i sambeskatningen og der ikke er 

mulighed for creditlempelse. Jf. tabel 11, er der tale om et samlet skattemæssigt underskud på 

3.275.000 kr., der dermed går tabt for koncernen. Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at de skat-

temæssige underskud kan fratrækkes i hjemlandet, når de er oparbejdet i en international sambe-

skatning, og opgjort efter de danske skatteregler.  

Vælger koncernen derimod international sambeskatning, skal den tage hensyn til koncernens for-

ventede fremtid i 10 år. Det er altså vigtigt, at koncernen har gjort op med sig selv, hvad der skal 

ske i fremtiden, specielt med henblik på køb og salg af udenlandske selskaber. Ligesom det kan 

være vigtigt, at budgetterne er realistiske og rækker mere end 2-3 år frem i tiden. Det er formentlig 

en af hovedårsagerne til, at eksperterne generelt forventer, at det er relativt få internationale koncer-

ner, der fremover vil vælge international sambeskatning.141 Idet koncernerne ikke har mulighed for 

at danne sig et realistisk billede af konsekvenserne ved valg af international sambeskatning. De øv-

rige forhold, som skal indgå i betragtningen, vil blive gennemgået nedenfor.   

En anden vigtig ting, som det ultimative moderselskab skal overveje ved valget af international 

sambeskatning, er opgørelsen af indgangsværdier for alle aktiver, og værdien skal opgøres for akti-

verne hver for sig. Der skal derfor fremfindes oplysninger omkring anskaffelsessummer og anskaf-

felsestidspunkter, og så skal der foretages maksimale afskrivninger frem til året for indtræden i den 

internationale sambeskatning, hvilket kan være en meget omfattende og tidskrævende proces. Det 

skal ske for alle de udenlandske selskaber.  

Det ultimative moderselskab har hvert år ved indsendelsen af selvangivelsen muligheden for at fra-

vælge international sambeskatning. Der er dog, som ovenfor nævnt, nogle forhold, som koncernen 

skal overveje ved at udtræde af den internationale sambeskatning, herunder specielt forholdene om 

genbeskatningssaldiene. Denne overvejelse bør derfor finde sted hvert år ved indsendelse af selvan-

givelsen.  

                                                

 

141 RR.2005.08.0010, Emne: Nye sambeskatningsregler og territorialprincippet 
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Det er ligeledes vigtigt, at koncernen overvejer selskabsskatteprocenten i de andre lande, da det kan 

have indflydelse på, hvor underskuddene udnyttes bedst muligt. Hermed menes, at hvis et andet 

land har en højere skatteprocent end den danske, så vil det kunne betale sig at lade selskabet beskat-

te i Danmark, da skatteprocenten her er lavere. Hvis det udenlandske selskab derimod har under-

skud og de kan udnytte det i hjemlandet, vil det være mest optimalt.  

Er skatteprocenten lavere i udlandet, kan det bedst betale sig at lade det udenlandske selskab beskat-

te i udlandet, hvis det har overskud, mens værdien af et underskud bliver størst, hvis det udnyttes i 

Danmark.  

Der er derfor nogle helt overordnede overvejelser, som det nye ultimative moderselskab skal over-

veje inden de til- eller fravælger international sambeskatning for den nye koncern. 

7.2.2 International sambeskatning fravælges 

Som udgangspunkt er situationen den, at den internationale sambeskatning i den opkøbte koncern 

ophører med fuld genbeskatning til følge, jf. SEL § 31A, stk. 11. Hermed menes, at underskud i de 

udenlandske selskaber, der ikke er blevet modsvaret af et efterfølgende overskud i selskabet, kom-

mer til genbeskatning. Grunden til, at der sker ophævelse af den internationale sambeskatning, 

skyldes, at der sker opkøb af det ultimative moderselskab i koncernen. Normalt ville der ellers ved 

køb af selskaber ske det, at de nye selskaber i koncernen bare vil indgå i den oprindelige internatio-

nale sambeskatning. Der gælder dog helt andre regler, når der sker opkøb af det ultimative moder-

selskab.  

At der sker fuld genbeskatning på grund af ophøret af den internationale sambeskatning betyder her, 

at DK M/S 1, som er administrationsselskab i den oprindelige internationale sambeskatning, i op-

hørsåret bliver beskattet af genbeskatningssaldiene fra de udenlandske datterselskaber. Helt konkret 

betyder det, at skatten for DK M/S 1 forhøjes med 818.750 kr. i ophørsåret, jf. tabel 11. Herefter vil 

der kun bestå en obligatorisk national sambeskatning for alle de danske selskaber i den nye koncern. 

Det vil sige for DK M/S 1, DK D/S 1 og DK D/S 2.  

Da opkøbet finder sted 4 måneder inde i indkomståret, skal der udarbejdes en periodeopgørelse for 

de første 4 måneder for alle selskaberne i den hidtidige internationale sambeskatning. Det er det 

hidtidige administrationsselskab, der skal sørge for, at det bliver selvangivet. Det betyder, at der 

skal foretages en korrekt opgørelse af indkomsten og at der skal foretages en korrekt periodisering. 
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Samtidig skal der ske en fordeling af de skattemæssige afskrivninger fordelt på de to periodeopgø-

relser, der dækker henholdsvis 4 og 8 måneder. Vi har nedenfor vist beregningerne for det ene af 

selskaberne (DK D/S 2) i den opkøbte koncern.  

Hele året 4 måneder 8 måneder
Skattepligtig indkomst før regulering af afskrivninger 1.975.000 775.000 1.200.000
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger (700.000) (233.333) (466.667)
Skattemæssige afskrivninger 251.367 83.789 158.057
Skattepligtig indkomst  1.526.367 625.456 891.390

 

Tabel 13: Skattepligtig indkomst opgjort for henholdsvis et helt indkomstår samt fordelingen på to delperioder, 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som omtalt i kapitel 3.3.5, ses det, at de skattemæssige afskrivninger ikke bare kan fordeles for-

holdsmæssigt på baggrund af et helt års skattemæssige afskrivninger.  

Udover fuld genbeskatning og periodeopgørelser frem til udtrædelsen af den internationale sambe-

skatning, vurderes der ikke at være flere forhold, der gør sig gældende, hvis den internationale sam-

beskatning fravælges. 

7.2.3 International sambeskatning vælges for hele den nye koncern 

Det er det nye ultimative moderselskab Udl. M/S 1, der skal tage stilling til, om der skal vælges 

international sambeskatning, jf. SEL § 31A, stk. 1 for den nye koncern.  

Normalt når der sker ændringer i en koncern efter de danske sambeskatningsregler, bliver de nye 

koncernselskaber automatisk en del af den købende koncerns internationale sambeskatning. Det vil 

sige, at den 10-årige bindingsperiode fortsætter uændret, selvom der sælges eller opkøbes subkon-

cerner eller enkelte selskaber, jf. SEL § 31A, stk. 3. Det er dog ikke tilfældet her, idet den opkøben-

de koncern ikke tidligere har haft mulighed for at vælge international sambeskatning efter de danske 

sambeskatningsregler.  

Når det nye ultimative moderselskab vælger international sambeskatning, bliver der tale om en ny 

sambeskatning, og det er ikke muligt at fortsætte i den tidligere bindingsperiode. Der vil derfor bli-

ve påbegyndt en ny 10-årig bindingsperiode. Det vil blive det øverste danske selskab, der bliver 
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administrationsselskab, idet det ultimative moderselskab ikke er hjemmehørende i Danmark, har et 

fast driftsted eller en fast ejendom i Danmark.142  

Administrationsselskabet og det ultimative moderselskab hæfter solidarisk for indkomstskat, acon-

toskat og restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret samt en eventuel genbeskatnings-

forpligtelse. Hæftelsen omfatter dog ikke indkomstskat mv. af den indkomst, der, jf. SEL § 31, ville 

indgå i en national obligatorisk sambeskatning, hvis der ikke havde været valgt international sambe-

skatning.  

Når der opstår en ny koncernforbindelse i løbet af et indkomstår, skal der udarbejdes periodeopgø-

relser for de to delperioder, som indkomståret kan opdeles i. Periodeopgørelserne udarbejdes på 

samme måde, som hvis der ikke havde været valgt international sambeskatning, jf. afsnit 7.2.2.  

Nedenfor er gennemgået de forhold, der gør sig gældende, når det nye ultimative moderselskab Udl. 

M/S 1 vælger frivillig international sambeskatning for hele den nye koncern. Der vil blive set nær-

mere på følgende forhold: 

 

Bindingsperiode 

 

Overførsel af genbeskatningssaldi 

 

Indgangsværdier 

 

Underskud fra før sambeskatningen 

 

Administrative besværligheder 

7.2.3.1 Bindingsperiode 

Idet Udl. M/S 1 vælger international sambeskatning for den nye koncern, afbrydes den nuværende 

bindingsperiode og de indgår dermed i en ny 10-årig bindingsperiode for hele koncernen. Det bety-

der, at alle selskaber, faste driftsteder og faste ejendomme, både danske og udenlandske, skal med-

tages, når sambeskatningsindkomsten for koncernen opgøres. Alle nye selskaber, der opkøbes i den 

kommende 10-årige periode, vil være omfattet af sambeskatningen, både dem der ligger over og 

under det ultimative moderselskab.   

Det er ikke muligt at fortsætte bindingsperioden fra den internationale sambeskatning i den opkøbte 

koncern. Muligheden er kun til stede, hvis det er den samme aktionær, der efter opkøbet ejer mere 

end 50 % af aktierne, jf. SEL § 31A, stk. 3, hvilket ikke er tilfældet her. 
                                                

 

142 Sambeskatning 2006/07, side 100 
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Da bindingsperioden er forholdsvis lang, er det vigtigt, at det ultimative moderselskab nøje overve-

jer, hvilke konsekvenser det har for koncernen i de næste 10 år omkring køb og salg af virksomhe-

der, da den 10-årige bindingsperiode har betydning for genbeskatningssaldi mv.  

Sælger koncernen f.eks. sit sidste selskab i et land, er genbeskatningssaldiene derfra stadigvæk om-

fattet, hvis koncernen senere i den samme 10-årige bindingsperiode investerer i et nyt selskab i 

samme land. Herved bliver det meget omfattende for administrationsselskabet, som skal holde styr 

på genbeskatningssaldiene i en 10-årig periode, hvor der med stor sandsynlighed kan ske både køb 

og salg af selskaber.   

Fortsætter den internationale sambeskatning bindingsperioden ud, og vælger det ultimative moder-

selskab herefter at stoppe den internationale sambeskatning, sker der en ordinær genbeskatning, 

hvilket betyder, at der skal opgøres handelsværdier for alle aktiver og passiver. Fremkommer der 

herefter en avance, skal den beskattes i ophørsåret. Der er her altså tale om en likvidationslignende 

beskatning, hvis den internationale sambeskatning ophæves ved udgangen af en bindingsperiode.  

Moderselskabet kan vælge at hæve den internationale sambeskatning før tid, hvis de f.eks. vurderer, 

at udbyttet ved den internationale sambeskatning er for lavt eller der er for meget administrativt 

arbejde herved. Ophævelsen af den internationale sambeskatning har, som tidligere nævnt, som 

konsekvens, at der skal ske fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldiene i ophørsåret.  

Fuld genbeskatning kan undgås, når den opkøbte koncern indtræder i en ny bindingsperiode for det 

nye ultimative moderselskab. Det vil sige, at det nye ultimative moderselskab senest ved indkomst-

årets udløb skal vælge international sambeskatning for den nye koncern. Som tidligere nævnt i kapi-

tel 4, har det ikke været præciseret, om det er nok, at det nye moderselskab vælger sambeskatning 

ved udløbet af indkomståret, eller om det er et krav, at der tidligere har været valgt international 

sambeskatning i den opkøbende koncern.  

Det er ud fra reglerne omkring fusioner mellem moderselskaber vurderet, at det er tilstrækkeligt, 

hvis det nye ultimative moderselskab vælger international sambeskatning ved indkomstårets ud-

løb.143 Det skal bl.a. ses i lyset af, at det har været et ønske at gøre omstruktureringer i koncerner 

                                                

 

143 SR.2005.0144, Emne: De nye sambeskatningsregler 

 

L 121, pkt. 3.2.2.1 
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mulige. Den vurdering af reglerne betyder, at genbeskatningssaldi mv. kan fremføres til brug i den 

nye internationale sambeskatning, hvor bindingsperioden på de 10 år, så begynder forfra.144  

7.2.3.2 Overførsel af genbeskatningssaldi 

Når det nye ultimative moderselskab vælger international sambeskatning i koncernen, overføres alle 

indgangsværdier og genbeskatningssaldi fra den tidligere sambeskatning til den nye internationale 

sambeskatning, som om intet var ændret. Selvom der frasælges selskaber i løbet af den kommende 

10-årige bindingsperiode, vil genbeskatningssaldiene stadigvæk forblive i sambeskatningen. Det vil 

også være tilfældet, hvis det er det sidste selskab i et bestemt land, der sælges. Det er derfor vigtigt, 

at moderselskabet har det med i overvejelserne, når de i fremtiden køber nye selskaber. Det kan 

være, at der er en genbeskatningssaldo i det pågældende land i forvejen.  

Genbeskatningssaldiene overføres til den nye internationale sambeskatning, og der sker derfor in-

gen forhøjelse af den skattepligtige indkomst i det tidligere administrationsselskabs indkomst i op-

hørsåret.  

Det kan i store koncerner med mange udenlandske selskaber samt en stor handel med datterselska-

ber være noget af et arbejde at holde styr på alle genbeskatningssaldiene i koncernen.  

Ligesom koncernen i 10 år skal holde styr på alle genbeskatningssaldi i alle lande, hvor selskabet 

har aktiviteter eller har haft aktiviteter inden for den 10-årige periode. 

7.2.3.3 Indgangsværdier  

For alle de nye udenlandske selskaber i sambeskatningen skal der opgøres indgangsværdier på tids-

punktet for etablering af koncernforbindelsen. Det betyder, at der for de enkelte aktiver i de uden-

landske selskaber skal opgøres et anskaffelsestidspunkt, anskaffelsesværdi samt evt. et afskriv-

ningsgrundlag mv. ved indtræden i den internationale sambeskatning.  

Aktiver og passiver anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt, men de anses som 

anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår under sambeskatningen. Det 

vil sige, at der for alle aktiver og passiver skal opgøres en handelsværdi på tidspunktet for indtræ-

den i den internationale sambeskatning. Koncernen skal derfor for alle de nye udenlandske selska-

ber i sambeskatningen indhente vurderinger mv. af koncernens aktiver og passiver, der ikke er af-

                                                

 

144 Ændringsforslag stillet den 24. maj 2005 uden for betænkningen til lovforslag nr. L 121, bemærkning til nr. 28 
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skrivningsberettiget. Det vurderes i mange koncerner at være et stort arbejde for administrationssel-

skabet.  

For de afskrivningsberettigede aktiver anses de for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt 

til den faktiske anskaffelsessum. Herudover anses de for at være afskrevet maksimalt efter de dan-

ske regler frem til indtræden i den internationale sambeskatning. Det er reglerne for det indkomstår, 

hvori sambeskatningen påbegyndes, der anvendes.   

Nedenfor er vist konsekvenserne for Udl. D/S 9, når de indtræder i den internationale sambeskat-

ning. Der er ved beregningerne af afskrivningerne for de første 4 måneder i år 2 taget højde for de 

forholdsmæssige afskrivninger.  

År -1 År 0 År 1 År 2
4 måneder

Driftsmidler
Saldo primo 0 187.500 140.625 105.469
Tilgang 250.000 0 0 0
Afskrivningsgrundlag 250.000 187.500 140.625 105.469
Årets afskrivninger, 25% -62.500 -46.875 -35.156 -8.789
Saldo ultimo 187.500 140.625 105.469 96.680

 

Tabel 14: Indgangsværdier for driftsmidler i Udl. D/S 9, Kilde: Egen tilvirkning  

For driftsmidlerne er der sket en tilgang i år -1, der foretages fuld afskrivning i år -1 til 1 samt i år 2 

indtil sambeskatningen indtræder, hvorefter driftsmiddelsaldoen er 96.680 kr., som derfor bliver 

saldoen på driftsmidler ved indtrædelse i den internationale sambeskatning. Der skal derfor ske op-

gørelse af alle driftsmidlerne, hvilket vil sige, at der sagtens kan have været tilgange i de andre år 

også. Det er altså en del gamle oplysninger, som skal findes frem, for at kunne lave opgørelserne.  

År -1 År 0 År 1 År 2
4 måneder

Ejendom
Anskaffelsessum 5.000.000 5.000.000 5.000.000
- grund -500.000 -500.000 -500.000
Afskrivningsgrundlag 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Akkumulerede afskrivninger primo 0 -225.000 -450.000
- årets afskrivninger, 5% -225.000 -225.000 -75.000

4.275.000 4.050.000 3.975.000

 

Tabel 15: Indgangsværdier for ejendomme i Udl. D/S 9, Kilde: Egen tilvirkning  
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For ejendommene skal der opgøres et afskrivningsgrundlag og derefter skal der ske maksimale af-

skrivninger efter de gældende regler. Netop omkring ejendomme kan det være besværligt at finde 

de oprindelige oplysninger, idet ejendomme i mange tilfælde har været ejet i rigtig mange år.  

Det er de opgjorte fiktive nedskrevne skattemæssige værdier, der danner udgangspunkt for afskriv-

ningerne i den internationale sambeskatning.  

De allerede fastsatte indgangsværdier for de udenlandske selskaber i den opkøbte koncern kan fort-

sat benyttes i den nye internationale sambeskatning.  

Der er her altså tale om, at der skal vurderes og beregnes en del, før alle de udenlandske selskaber 

er klar til at indtræde i den internationale sambeskatning. Der skal ligeledes fremfindes en del op-

lysninger, der kan være meget gamle. 

7.2.3.4 Underskud fra før sambeskatningen i udenlandske selskaber 

Underskud, der er opstået i de udenlandske selskaber i den opkøbende koncern, før der vælges in-

ternational sambeskatning, kan ikke fradrages under sambeskatningen. Det vil sige, at har enkelte af 

de udenlandske selskaber oparbejdet underskud gennem de sidste år, er det ikke muligt at fradrage 

det, når de først er indtrådt i den internationale sambeskatning. Der er her altså en mulighed for, at 

en del underskud kan gå tabt, da modregning i fremtidige overskud i udlandet medfører, at der ikke 

betales skat i udlandet, og der derfor ikke vil være mulighed for creditlempelse i den skat, der skal 

betales i Danmark. Det nye ultimative moderselskab skal derfor holde et eventuelt tab af underskud 

ved at indtræde i en international sambeskatning op imod de underskud, der kommer til genbeskat-

ning fra den tidligere internationale sambeskatning.  

Igen er det altså vigtigt, at der overvejes både fordele og ulemper ved at vælge eller fravælge inter-

national sambeskatning, da det kan have meget store konsekvenser for koncernens skattemæssige 

forhold. 

7.2.3.5 Administrative besværligheder 

Når en koncern vælger international sambeskatning, følger der en del administrative byrder med 

for, at det er muligt for koncernen at opfylde kravene til international sambeskatning. Nedenfor vil 

blive gennemgået de væsentligste og mest omfattende.  
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Administrationsselskabet skal for alle udenlandske selskaber i koncernen sørge for, at der bliver 

udarbejdet en skattemæssig indkomstopgørelse efter de danske skatteregler. Herudover skal der 

foretages en skattemæssig indkomstopgørelse efter skattereglerne i det land, hvor det udenlandske 

selskab er hjemmehørende. Herved øges arbejdsbyrden betragteligt i koncernen, specielt hvis der er 

mange udenlandske selskaber i koncernen, og de er hjemmehørende i flere forskellige lande.   

Herudover skal de udveksle en del oplysninger selskaberne imellem, hvilket ligeledes kan øge ar-

bejdsbyrden i administrationsselskabet, idet det kan være tidskrævende at få indsamlet oplysninger-

ne fra alle de udenlandske selskaber i koncernen, som måske ikke har den fulde forståelse for, hvad 

oplysningerne skal bruges til. Oplysningerne, der skal udveksles, er alle oplysninger til brug for en 

skattemæssig indkomstopgørelse efter danske skatteregler.  

Administrationsselskabet skal ligeledes holde styr på alle genbeskatningssaldiene, som i en koncern 

af denne størrelse kan være noget af en opgave, idet der både kan være køb og salg indenfor kon-

cernen. Ligesom der skal holdes styr på eventuelle genbeskatningssaldi i lande, hvor der tidligere 

har været aktivitet indenfor den 10-årige bindingsperiode. Genbeskatningssaldiene skal være op-

gjort pr. land til brug for selvangivelsen.  

Det er også administrationsselskabets opgave at holde styr på, hvilke selskaber der har betalt hvor  

meget i acontoskat. Ligesom det skal sørge for at opkræve eller udbetale skat til de forskellige kon-

cernselskaber rundt omkring i verden. Det kan være en forholdsvis stor opgave, idet nogle selskaber 

har overskud, mens andre har underskud. Det er administrationsselskabet, der skal afregne overfor 

SKAT, hvorfor det er vigtigt, at administrationsselskabet selv har styr på, hvordan skatten skal for-

deles i koncernen.  

Det er et krav, at alle selskaberne i sambeskatningen har samme indkomstår, det vil sige, at selska-

ber, der ikke følger administrationsselskabets indkomstår, automatisk får omlagt indkomståret, så 

det følger administrationsselskabets indkomstår. Det er ikke et krav, at regnskabsårene følger hin-

anden.  

Administrationsselskabet skal sørge for, at der bliver indsendt selvangivelser for alle omfattede sel-

skaber i koncernen.  
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Vi har nu gennemgået de forhold, der gør sig gældende, når et udenlandsk moderselskab indgår i en 

ny international sambeskatning.  

7.3 Opkøbet foretages af en dansk koncern 

I det følgende vil vi beskrive den danske koncern, der foretager opkøbet af den tidligere beskrevne 

blandede koncern. Koncernen ønsker at ekspandere i udlandet, hvilket de vil gøre gennem opkøb. 

Derfor vil de købe koncernen, der har nogle udenlandske datterselskaber, der opererer indenfor 

samme område som den helt danske koncern. Herved kan de benytte de udenlandske selskabers 

ekspertise inden for branchen i de pågældende lande. Den danske koncern ser inden opkøbet sådan 

ud:   

Figur 11: Dansk opkøbende koncern inden opkøb, Kilde: Egen tilvirkning  

Moderselskabet DK M/S 2 opkøber det ultimative moderselskab DK M/S 1 i den opkøbte koncern. 

Den opkøbende koncern har ikke tidligere haft international sambeskatning, men de er omfattet af 

reglerne om obligatorisk national sambeskatning. Koncernen, der opkøbes, har som tidligere be-

skrevet valgt international sambeskatning for 3 år siden. Opkøbet af koncernen finder sted 4 måne-

der inde i det 4. indkomstår.  

Efter opkøbet kommer koncernen til at se sådan ud: 
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Figur 12: Koncern efter opkøb, Kilde: Egen tilvirkning  

Den nye koncern består herefter af to udenlandske selskaber og en hel del danske selskaber. Havde 

der kun været danske selskaber i den opkøbte koncern, havde de bare indgået i den obligatoriske 

nationale sambeskatning i den købende koncern. I dette tilfælde har den opkøbte koncern tidligere 

valgt international sambeskatning og den opkøbende koncern har aldrig haft international sambe-

skatning.  

Den nye koncern har herefter to muligheder, enten kan der vælges international sambeskatning for 

den nye koncern eller de kan vælge at lade den opkøbte koncern udtræde af den internationale sam-

beskatning. Nedenfor vil vi se nærmere på konsekvenserne af de to valg. 

7.3.1 Overvejelser omkring valget af international sambeskatning 

Det nye ultimative moderselskab skal overveje, hvilke konsekvenser et valg af international sambe-

skatning har for koncernen som helhed. Umiddelbart ændrer det ikke det helt store, idet der tidligere 

har været international sambeskatning i den koncern, der har udenlandske selskaber. Derfor kan det 

nye ultimative moderselskab indtræde i den internationale sambeskatning uden, at det ændrer ret 

meget, da indgangsværdier er uændrede og genbeskatningssaldi kan overføres fra den ene sambe-

skatning til den anden.  

Herudover gør de samme forhold sig gældende som i afsnit 7.2.1, når opkøbet er sket af en uden-

landsk koncern. 
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7.3.2 International sambeskatning fravælges 

Fravælger det nye ultimative moderselskab international sambeskatning, betyder det, at der vil ske 

fuld genbeskatning af genbeskatningssaldiene fra de udenlandske selskaber. Konsekvenserne er 

beløbsmæssigt de samme, som hvis det var den udenlandske koncern, der havde forestået opkøbet 

jf. afsnit 7.2.2.   

Herudover skal der udarbejdes periodeopgørelser for de to delperioder, som indkomståret er opdelt 

i, når der sker skift i ejerforholdene.  

Der er altså ingen forskel på, om det er en dansk eller en udenlandsk koncern, der forestår opkøbet, 

hvis det nye ultimative moderselskab fravælger international sambeskatning. Dog vil der være obli-

gatorisk national sambeskatning for alle de danske selskaber i den nye samlede koncern, som vil 

omfatte flere selskaber end hvis opkøbet var foretaget af den rent udenlandske koncern. 

7.3.3 International sambeskatning vælges for hele den nye koncern 

Helt overordnet set er det de samme forhold, der gør sig gældende, når det er en rent dansk koncern, 

der foretager opkøbet, som når det er en rent udenlandsk koncern, der foretager opkøbet, jf. afsnit 

7.2.3. Det er derfor det nye ultimative moderselskab, der vælger, om der skal etableres en internati-

onal sambeskatning for den nye koncern.  

Det bliver også tale om en ny 10-årig bindingsperiode, da det ikke er muligt at fortsætte i den op-

købte koncerns bindingsperiode.  

Det nye ultimative moderselskab bliver også administrationsselskabet, da selskabet er hjemmehø-

rende i Danmark. Det vil sige, at hæftelserne omkring indkomstskat mv. påhviler det ultimative 

moderselskab.  

Der skal ligeledes udarbejdes periodeopgørelser for de to perioder, som indkomståret bliver opdelt i 

som følge af ændringen i ejerforholdene.  
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Nedenfor er gennemgået de forhold, der gør sig gældende, hvis det nye moderselskab DK M/S 2 

vælger frivillig international sambeskatning for den nye koncern. Der vil blive set nærmere på føl-

gende forhold: 

 
Bindingsperiode 

 
Overførsel af genbeskatningssaldi 

 

Indgangsværdier 

 

Underskud fra før sambeskatningen 

 

Administrative besværligheder 

7.3.3.1 Bindingsperiode 

Hvis DK M/S 2 vælger international sambeskatning gælder det i 10 år, med mindre de ophæver den 

internationale sambeskatning tidligere. Det betyder, at alle danske og udenlandske selskaber, faste 

driftsteder og faste ejendomme i udlandet i de næste 10 år skal indgå i den internationale sambe-

skatning. Ligesom der skal holdes styr på genbeskatningssaldiene i de næste 10 år. Det er fuldstæn-

dig de samme forhold, som gør sig gældende, som hvis opkøbet var foretaget af en udenlandsk kon-

cern, jf. afsnit 7.2.3.1. Det er dog umiddelbart mere overskueligt, da den nye koncern kun har to 

udenlandske selskaber, mens resten er danske, som i forvejen skal indgå i en obligatorisk national 

sambeskatning. 

7.3.3.2 Overførsel af genbeskatningssaldi 

Det er muligt at overføre genbeskatningssaldiene fra den tidligere sambeskatning til den nye. Her-

ved er der ikke yderligere besværligheder vedrørende genbeskatningssaldiene, da saldiene er op-

gjort i den tidligere internationale sambeskatning. Fremadrettet kan det dog medfører nogle besvær-

ligheder, hvis koncernen opkøber og sælger andre udenlandske selskaber, idet der skal holdes rede 

på genbeskatningssaldiene i de enkelte lande, også hvor der måske ikke længere er aktivitet. Jf. lige-

ledes gennemgangen i afsnit 7.2.3.2. 

7.3.3.3 Indgangsværdier 

Da der er tale om en helt dansk koncern, der opkøber en koncern med udenlandske selskaber, der 

tidligere har indgået i en koncern med international sambeskatning, så skal der ikke opgøres ind-

gangsværdier, idet de udenlandske selskaber fra den opkøbte koncern kan få lov til at fortsætte med 

deres indgangsværdier i den nye internationale sambeskatning, hvis det nye ultimative modersel-

skab vælger international sambeskatning fra det indkomstår, hvor opkøbet finder sted. 
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7.3.3.4 Underskud fra før sambeskatningen 

Underskuddene fra alle de danske selskaber i den opkøbende koncern kan bruges til modregning i 

kommende overskud i de enkelte selskaber, men det er ikke muligt at fratrække disse i sambeskat-

ningsindkomsten. Det forhold ændres ikke af, at der er tale om international sambeskatning i stedet 

for den obligatoriske nationale sambeskatning. Selskaberne vil stadigvæk kun kunne modregne un-

derskud fra før sambeskatningen i egne kommende overskud. 

7.3.3.5 Administrative besværligheder 

Koncernen skal fremadrettet opgøre en skattepligtig indkomst efter både de danske og de udenland-

ske regler for de to udenlandske selskaber. Det ændres ikke ved, at der kommer et nyt ultimativt 

moderselskab. Dog har den opkøbte koncern opgjort det tidligere, så de udenlandske selskaber ved, 

hvilke oplysninger de skal komme med. Der er derfor ikke tale om en yderligere administrativ byr-

de, idet der jo ikke kommer flere udenlandske selskaber til, og der derfor kun er tale om en fortsæt-

telse af tidligere arbejde.  

Det er derfor begrænset, hvad der vil komme af yderligere administrative byrder for det nye admini-

strationsselskab i forhold til, hvad det tidligere administrationsselskab i den opkøbte koncern havde, 

men der er dog tale om nogle få yderligere administrative besværligheder for det nye administrati-

onsselskab, der tidligere kun var administrationsselskab i en ren dansk koncern.  

7.4 Sammenholdelse af forskelle mellem de to situationer 

Overvejelserne omkring valget af international sambeskatning er som udgangspunkt de samme uan-

set, om det er en dansk eller en udenlandsk koncern, der foretager opkøbet. Konsekvenserne er ofte 

større for en udenlandsk koncern, idet den internationale sambeskatning er frivillig, mens en dansk 

koncern er omfattet af reglerne for obligatorisk national sambeskatning, hvorfor det vil være et 

mindre antal selskaber, der kan gøre forskellen. Det er derfor vigtigt, at en koncern med mange 

udenlandske selskaber nøje overvejer, hvilke konsekvenser det har for koncernen at vælge interna-

tional sambeskatning. Det er dog nærmest umuligt at tage højde for alt, hvad der kommer til at ske i 

koncernen i de næste 10 år.  

Der skal opgøres indgangsværdier, når det er en udenlandsk koncern, der opkøber koncernen, og de 

vælger, at der fortsat skal være international sambeskatning i koncernen. Det er ikke nødvendigt, 

når det er en dansk koncern, der foretager opkøbet, idet de danske selskaber i forvejen er blevet 
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beskattet efter det danske system, og derfor ikke skal ind i et nyt system. De danske selskaber skal 

derfor ikke opgøre indgangsværdier.  

Det har specielt betydning for opgørelsen af afskrivningsgrundlag mv. for afskrivningsberettigede 

aktiver, da det for et udenlandsk selskab forudsættes, at de har afskrevet maksimalt, mens et dansk 

selskab sagtens kan indgå i en international sambeskatning, selvom de ikke har foretaget maksimale 

afskrivninger.  

Efter at flere og flere af afskrivningerne efter danske skatteregler er blevet ikke bundne, er der flere 

og flere danske selskaber, der formentlig skubber en del af deres afskrivninger, så det vil være de 

færreste danske selskaber, der har foretaget maksimale afskrivninger. Forskellen får stor betydning 

for den skattepligtige indkomst i en koncern med mange udenlandske selskaber i forhold til en kon-

cern med det tilsvarende antal danske selskaber.  

Der er her altså tale om en stor forskel, der får betydning fremadrettet, idet en udenlandsk koncern 

fremadrettet har færre skattemæssige afskrivninger til at nedbringe den skattepligtige indkomst, 

selvom de måske slet ikke har foretaget afskrivninger indtil indtrædelsen i den internationale sam-

beskatning. Det betyder, at den udenlandske koncern kommer til at betale mere i skat end en dansk 

koncern, der ikke har foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger, og som derfor fremadrettet 

har mulighed for store skattemæssige afskrivninger og dermed en mindre skattepligtig indkomst, 

som der skal betales skat af.  

Reglerne omkring bindingsperioderne er de samme, idet der i begge tilfælde vil være tale om en ny 

bindingsperiode på 10 år, hvis det nye ultimative moderselskab vælger international sambeskatning. 

Her er forskellen, som tidligere nævnt, at det er færre udenlandske selskaber, det drejer sig om, når 

det er en dansk koncern, der står for opkøbet. Herved bliver konsekvenserne af en 10-årig bindings-

periode mindre, da koncernen er mere overskuelig. Ligesom en eventuel genbeskatningssaldo vil 

være mere overskuelig.  

Som udgangspunkt skal der i begge tilfælde ske genbeskatning af underskuddene fra de udenland-

ske datterselskaber i det ophørende administrationsselskab, når der sker opkøb af det ultimative 

moderselskab i den oprindelige koncern. Det er dog muligt i begge tilfælde at overføre genbeskat-

ningssaldiene til den nye internationale sambeskatning.  
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Når det er en dansk koncern, der opkøber, så har de danske selskaber mulighed for at udnytte deres 

egne underskud i kommende overskud i deres eget selskab. Hvis det derimod er udenlandske sel-

skaber, der indtræder i en international sambeskatning, har de ikke den samme mulighed for at be-

nytte tidligere underskud, da de går tabt, hvis selskabet indtræder i en international sambeskatning. 

Det forhold skal derfor ligeledes indgå i overvejelserne, når det ultimative moderselskab skal vælge, 

hvorvidt koncernen skal indgå i en international sambeskatning.  

Hvad angår de administrative besværligheder i de to situationer, er det de samme oplysninger mv., 

der skal gives, når der indsendes selvangivelser, dog vil en udenlandsk koncern skulle indsende 

flere oplysninger, da de vil have flere genbeskatningssaldi fordelt på forskellige lande, end en dansk 

koncern med to udenlandske datterselskaber vil have. Der er derfor noget mere at holde styr på, når 

der er tale om en udenlandsk koncern i stedet for en dansk koncern. Det er dog formentlig noget 

mere besværligt for administrationsselskabet i den udenlandske koncern, idet de nu skal sørge for, 

at der bliver udarbejdet indkomstopgørelser for alle de udenlandske selskaber efter danske regler. 

Ligesom der stadigvæk skal udarbejdes indkomstopgørelser efter de udenlandske regler også.  

Som udgangspunkt hæfter administrationsselskabet og det ultimative moderselskab solidarisk for 

den samlede indkomstskat af indkomst, der er optjent uden for dansk territorium samt af eventuelle 

genbeskatningssaldi. Reglerne om hæftelse gælder ikke for indkomst, der er omfattet af den obliga-

toriske nationale sambeskatning. Der er derfor en stor forskel på hæftelsesreglerne for en dansk og 

en udenlandsk koncern, der foretager opkøbet. De skærpede regler for de udenlandske selskaber 

skyldes, jf. bemærkningerne til ændringsforslag nr. 7 og 11 i betænkning af 18/5 2005, en sikkerhed 

for, at det er muligt at inddrive skatterne fra de udenlandske selskaber. Det skyldes, at det efter in-

ternational ret kun er muligt at sikre sig skatterne fra de udenlandske selskaber, hvis selskaberne 

selv påtager sig en hæftelse.145  

7.5 Likvidation 

I Marks & Spencer dommen fastslog EF-domstolen, at der skal være mulighed for at modregne en-

delige underskud, som ikke kan benyttes i datterselskabernes hjemland, når alle muligheder i hjem-

landet er udtømt.  

                                                

 

145 Sambeskatning 2006/07, side 100-101 
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Det faktum, at genbeskatningssaldoen opgøres pr. land, og principperne om likvidationsgenbeskat-

ning ved udløb af den 10-årige bindingsperiodes, kan gøre det vanskeligt at opnå fradrag for ende-

ligt konstaterede tab i udlandet.  

En koncern hjemmehørende i Danmark, der ejer et udenlandsk datterselskab med en stor genbe-

skatningssaldo, og som vælger at likvidere datterselskabet, skal opgøre en likvidationsavance, jf. 

SEL § 31 A, stk. 10, 1. punkt. Selvom den opgjorte likvidationsavance er nul og de tidligere fra-

trukne underskud i datterselskabet dermed er endeligt konstateret, bliver genbeskatningssaldoen 

stående i resten af bindingsperioden.   

Principperne indebærer også, at hvis koncernen også har et overskudsgivende datterselskab i samme 

land, som det likviderede selskab ligger i, kan en likvidationsavance i det overskudsgivende selskab 

ved frasalg eller periodens udløb medføre, at der sker en fuld genbeskatning af den saldo, der er 

opbygget via endelige underskud i det likviderede selskab.  

Der er derfor en risiko for, at koncerner med udenlandske selskaber, der vælger international sam-

beskatning ikke får mulighed for at modregne endelige konstaterede underskud på lige fod med rent 

danske koncerner.   

7.6 Forholdet til EU-retten 

I det næste afsnit vil vi sammenholde de to situationer, hvor der sker opkøb af den oprindelige kon-

cern. Vi vil sætte situationerne op i forhold til EU-retten for derigennem at vurdere, hvorvidt EU-

retten er overholdt. For at kunne foretage en sammenligning af de to situationer, hvor opkøbet af 

den blandede koncern med både danske og udenlandske selskaber foretages af henholdsvis en dansk 

og en udenlandsk koncern, er det vigtigt først at konstatere, hvorvidt de to situationer kan sammen-

lignes i forhold til EU-retten. For at de to situationer kan sammenlignes, skal der være tale om 

grænseskridende transaktioner. Det er et grundlæggende krav for, at der kan blive tale om at benytte 

EF-traktatens bestemmelser.   

Efter vores vurdering vil der i begge tilfælde være tale om grænseskridende transaktioner, idet der i 

begge de nye koncerner efter opkøbene, er tale om en koncern med udenlandske datterselskaber. 

Det er her ikke af afgørende betydning, at der er tale om henholdsvist et dansk og et udenlandsk 

ultimativt nyt moderselskab. Det vigtige er, at der er udenlandske selskaber i den nye koncern. 
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Når det er konstateret, at EF-traktatens bestemmelser kan benyttes, skal det vurderes, hvorvidt prø-

velsen skal tage udgangspunkt i et diskriminations- eller et restriktionsforbud. Som udgangspunkt 

må der være tale om, at prøvelsen skal finde sted efter diskriminationsforbuddet, idet det skal prø-

ves, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling alt efter, om det er en dansk eller en udenlandsk 

koncern, der opkøber det tidligere ultimative moderselskab.   

Det er altså et spørgsmål om nationalitet, hvorfor det må være efter diskriminationsforbuddet, at 

prøvelsen skal finde sted. Som nævnt tidligere, er diskriminationsforbuddet at betragte som en del-

mængde af restriktionsforbuddet, hvorfor resultatet af prøvelsen formentlig vil blive den samme, 

uanset, om det er diskriminationsforbuddet eller restriktionsforbuddet, der prøves efter.  

Prøvelsen efter diskriminationsforbuddet består herefter af 3 dele, hvor det for den enkelte del skal 

vurderes, hvorvidt punktet er opfyldt. Punkterne tages et efter et og er det foranliggende punkt ikke 

besvaret bekræftende, kan de næste punkter udelades, idet alle punkterne skal være besvaret be-

kræftende, før der er tale om, at forholdet, der prøves, strider mod EU-retten. De 3 punkter er føl-

gende:  

1. Er der forskelsbehandling af sammenlignelige situationer? 

2. Kan forskelsbehandlingen begrundes med saglige hensyn? 

3. Er proportionalitetsprincippet opfyldt? 

7.6.1 Er der forskelsbehandling af sammenlignelige situationer? 

Hvis der ses på den del af situationen, hvor den internationale sambeskatning ophører, da der sker 

opkøb af det ultimative moderselskab, er der ikke tale om forskelsbehandling i de to situationer, idet 

der i begge tilfælde vil være tale om, at den internationale sambeskatning ophører, når der sker op-

køb af det ultimative moderselskab i en koncern. Det gør sig gældende uanset, om det er en dansk 

eller en udenlandsk koncern, der står for opkøbet.  

Ser man på mulighederne for at vælge international sambeskatning i den nye koncern, har begge 

koncerner mulighed for at vælge, hvorvidt den nye koncern skal indgå i en ny international sambe-

skatning. Den eneste forskel i den situation er, at en udenlandsk koncern skal opgøre indgangsvær-

dier, når de indgår i en international sambeskatning. Det skal en dansk koncern ikke. Det vil sige, at 

der skal fastsættes anskaffelsestidspunkter og anskaffelsesværdier. Ligesom der skal ske opgørelse 
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af maksimale afskrivninger for alle de afskrivningsberettigede aktiver. Herved opstår der en forskel 

i en ellers sammenlignelig situation.  

Den danske koncern har ved opkøbet mulighed for at fratrække egne tidligere skattemæssige under-

skud i egne fremtidige skattemæssige overskud. Den mulighed har de udenlandske selskaber ikke, 

idet deres underskud fra tidligere indkomstår går tabt, når selskaberne indtræder i en international 

sambeskatning.146  

De udenlandske selskaber har heller ikke mulighed for at fratrække underskuddet i hjemlandet, da 

de er indtrådt i en international sambeskatning. Herved mister de udenlandske selskaber retten til 

det endelige fradrag for deres tidligere underskud, hvilket er i strid med dommen i Marks & Spen-

cer sagen, der netop gik på, hvorvidt endeligt konstaterbare underskud bør kunne fradrages.   

Afgørelsen i dommen lød, at et selskab ikke kunne kræve, at de løbende kunne få fradrag for deres 

underskud, men at der skulle være regler, der sikrede, at de som minimum kunne få endeligt fradrag 

for deres underskud enten i den ene eller den anden stat.  

Som reglerne er lige nu, er det ikke muligt for de udenlandske selskaber, der indgår i en internatio-

nal sambeskatning, at få endeligt fradrag for deres underskud fra før indtræden i den internationale 

sambeskatning, idet de mistes, når selskaberne indtræder i den internationale sambeskatning. Der er 

her altså tale om, at der er forskel på betingelserne for henholdsvis danske og udenlandske selska-

ber, som indgår i en international sambeskatning, hvad angår udnyttelsen af tidligere underskud.  

Der er efter vores vurdering tale om en forskelsbehandling af sammenlignelige situationer, specielt 

omkring behandlingen af underskud fra før indtræden i den internationale sambeskatning samt op-

gørelse af indgangsværdier, hvorfor vi vil se nærmere på, om der er saglige hensyn, der kan be-

grunde forskelsbehandlingen. 

7.6.2 Kan forskelsbehandlingen begrundes i saglige hensyn? 

At et udenlandsk selskab skal opgøre indgangsværdier, når det indtræder i en international sambe-

skatning skyldes, at der er nødt til at være et grundlag, hvorpå der kan beregnes afskrivninger mv. 

efter danske regler. Da det ellers kan være et problem, når der er store forskelle på afskrivningsreg-

lerne i de forskellige lande.  
                                                

 

146 Sambeskatning 2006/07, side 95 
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Der kan dog argumenteres for, at det giver en forskelsbehandling, som kan være svær at forsvare, 

fordi de danske afskrivningsregler efterhånden for de fleste afskrivningstyper er ubundne, hvilket 

betyder, at afskrivningerne kan fratrækkes i det indkomstår, hvor de er mest optimale. Det betyder, 

f.eks. for et nystiftet selskab, som formentlig har underskud i opstartsårene, at de kan vente med at 

tage de skattemæssige afskrivninger, indtil de har skattemæssigt overskud. Det vil sige, at afskriv-

ningerne kan fremføres.  

Den mulighed har de udenlandske selskaber ikke, hvis de indtræder i en international sambeskat-

ning, idet der vil blive beregnet maksimale afskrivninger for alle indkomstårene siden anskaffelsen 

og indtil de indtræder i den internationale sambeskatning, hvor de så fremadrettet skal opgøre af-

skrivningerne efter de danske skatteregler. Det betyder altså, at de udenlandske selskaber kan have 

færre afskrivningsmuligheder end et dansk selskab efter, at de er indtrådt i en international sambe-

skatning. Det selvom det danske og det udenlandske selskab ellers indtil indtrædelsen i den interna-

tionale sambeskatning har ageret på nøjagtig samme måde.  

Det kan dog formentlig være svært i praksis at finde et bedre princip, medmindre det så kræves, at 

de udenlandske selskaber skal opgøre deres skattepligtige indkomst efter de danske skatteregler for 

alle årene, inden de indtræder i den internationale sambeskatning. Det er dog klart en forskelsbe-

handling, som kan være svær at forhindre, idet der jo skal opgøres en form for indgangsværdi, som 

kan benyttes fremadrettet.  

Vedrørende fradraget for underskuddene for de udenlandske selskaber, der indtræder i den interna-

tionale sambeskatning, så mener vi ikke, at der er tale om et sagligt hensyn, som kan begrunde for-

skelsbehandlingen. Da der ikke i den sammenhæng bør vær forskel på, hvorvidt det er en dansk 

eller udenlandsk koncern, der køber den oprindelige koncern. Forskellen kunne begrundes, hvis de 

udenlandske selskaber på den ene eller anden måde kunne få fradrag for deres endelige underskud, 

men dette er ikke umiddelbart tilladt, som reglerne er nu. Selvom Marks & Spencer dommen har 

taget hul på debatten omkring netop det forhold.  

Som nævnt tidligere, ønskede man fra politisk hold at reformere de danske sambeskatningsregler, 

da man mente, der var et hul i lovgivningen. Skattereglerne blev ændret således, at det ikke er mu-

ligt kun at medtage udenlandske selskaber med underskud i en sambeskatning, såkaldt cherry pick-

ing, men skal medtage alle udenlandske selskaber. 
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Der er altså noget, der tyder på, at forskelsbehandlingen bunder i hensynet til bekæmpelse af skatte-

unddragelse. EF-domstolen har principielt accepteret hensynet som en begrundelse for en forskels-

behandling af sammenlignelige situationer, men praksis viser, at EF-domstolen gentagne gange har 

været afvisende overfor, at lade hensynet til bekæmpelse af skatteunddragelse retfærdiggøre en hår-

dere skattemæssig behandling.  

Det kom bl.a. til udtryk i ICI-dommen, jf. afsnit 5.11., hvor EF-domstolen ikke ville acceptere hen-

synet til skatteunddragelse, da reglerne ikke havde det specielle formål at lukke rent kunstige arran-

gementer, men ramte alle koncerner, hvor flertallet af koncernens datterselskaber var etableret uden 

for Storbritannien. Etableringen af et selskab uden for Storbritannien medførte ikke i sig selv skat-

teunddragelse.  

Det er nærliggende at tro. at EF-domstolen vil anvende tilsvarende argumentation i forhold til de 

danske regler, da den manglende fradragsret for underskud i datterselskaber udelukkende rammer 

koncerner med datterselskaber uden for Danmark.  

Det skal dog bemærkes, at EF-domstolen med Marks- & Spencer-dommen synes at have tilkende-

givet, at medlemsstaterne skal have bedre muligheder for at kunne retfærdiggøre en konkret for-

skelsbehandling med henvisning til hensynet til at undgå skatteunddragelse og skattesvig.147  

Det er vores vurdering, at de saglige hensyn kan retfærdiggøre en forskelsbehandling, hvad angår 

indgangsværdier, men ikke den manglende fradragsret for underskud opstået før indtræden i den 

internationale sambeskatning. 

7.6.3 Er proportionalitetsprincippet opfyldt? 

Til sidst skal det afgøres, hvorvidt forskelsbehandlingen kan gøres på en mindre vidtrækkende må-

de. Det er vores vurdering, at det at opgøre indgangsværdierne ikke umiddelbart kan gøres på en 

mindre vidtrækkende måde, uden at det vil medføre en anden form for forskelsbehandling mellem 

danske og udenlandske selskaber. Det vil, som tidligere nævnt, være mere vidtrækkende at skulle 

foretage en opgørelse af den skattepligtige indkomst efter danske regler for alle årene inden indtræ-

                                                

 

147 Skatteretten 3, side 484 
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den i den internationale sambeskatning, og det er efter vores opfattelse, det eneste reelle alternativ 

til opgørelsen af indgangsværdierne.  

Det bør være muligt at gøre reglerne omkring underskud mere ensartede, så forskelsbehandlingen 

på danske og udenlandske selskaber ikke bliver så store, som de er nu. Det kunne umiddelbart gøres 

ved, at de udenlandske selskaber havde mulighed for at modregne deres tidligere underskud i egne 

kommende overskud, ligesom de danske selskaber har på nuværende tidspunkt. Det ville dog med-

føre nogle andre problemer, idet underskuddene ville være opgjort efter hjemlandets regler og ikke 

efter de danske skatteregler.   

Derfor vil der opstå et omregningsproblem, som i yderste konsekvens vil medføre, at alle de uden-

landske selskaber med underskud fra før den internationale sambeskatning skal opgøre deres ind-

komster efter danske regler for underskudsårene for, at det ville være muligt fremadrettet at mod-

regne underskuddene i deres egne skattemæssige overskud opgjort efter de danske regler.  

7.7 Sammenfatning 

Helt overordnet er der to situationer, hvor der efter vores vurdering er tale om forskelsbehandling på 

de to opkøbende koncerner. Den ene er, at den udenlandske koncern skal opgøre indgangsværdier 

for alle de udenlandske selskaber ved indtræden i en international sambeskatning ud fra princippet 

om, at der er foretaget maksimale afskrivninger i alle indkomstår siden anskaffelsen og indtil de 

indtræder i sambeskatningen.   

Den danske koncern skal ikke tilsvarende opgøre indgangsværdier, idet de danske selskaber allere-

de er inde i det danske system. Det betyder derfor, at et udenlandsk selskab kan have færre afskriv-

ningsmuligheder end et dansk selskab. Det er dog vores vurdering, at der ikke umiddelbart er nogen 

nem løsning på dette problem, da der jo skal være en indgangsværdi af en eller anden slags, som der 

fremadrettet kan afskrives på.  

Den anden situation er, at et en udenlandsk koncern ikke kan få fradrag for underskud, opstået før 

indtræden i den internationale sambeskatning. Underskud oparbejdet inden indtræden i den interna-

tionale sambeskatning vil gå tabt, hvis det nye ultimative moderselskab vælger international sambe-

skatning, da underskuddene ikke kan fradrages i efterfølgende overskud i sambeskatningen. Det har 
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derfor ingen værdi for selskabet, da der så skal betales fuld skat i sambeskatningen og der ikke er 

mulighed for creditlempelse.   

I Marks & Spencer dommen fastslog EF-domstolen, at der skal være mulighed for at modregne en-

delige underskud, som ikke kan benyttes i datterselskabernes hjemland, når alle muligheder i hjem-

landet er udtømt.  

Der er derfor en risiko for, at koncerner med udenlandske selskaber, der vælger international sam-

beskatning ikke får mulighed for at modregne endelige konstaterede underskud på lige fod med rent 

danske koncerner.  

Det bør derfor efter vores vurdering ændres, så det på en eller anden måde bliver muligt at fratræk-

ke de endelige underskud. Det vil sige, når der slet ikke er andre muligheder for at fratrække under-

skuddene, skal det være muligt at foretage et endeligt fradrag i den internationale sambeskatning.   

Vi mener derfor, at der er tale om en forskelsbehandling og at der ikke er nogen saglige hensyn, der 

kan begrunde dette. De danske internationale sambeskatningsregler er derfor i strid med EU-retten 

på dette punkt.    
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8 Perspektivering 

I vores perspektivering vil vi se nærmere på nogle af de forhold, som der på nuværende tid arbejdes 

med i EU og i Danmark på sambeskatningsområdet.  

8.1 Ensartede skatteregler i EU 

Ens skatteregler i hele EU ville afhjælpe mange af de problemstillinger, som er rejst i afhandlingen. 

Det vil dog tage noget tid, idet reglerne i de enkelte lande er meget forskellige og at netop skatteom-

rådet er meget svært at blive enige om i EU, fordi det har stor betydning for de indtægter, som de 

enkelte lande får. Der vil dog formentlig i fremtiden blive udarbejdet yderligere retningslinier for, 

hvordan underskud skal behandles i EU-landene på baggrund af de afgørelser, som EF-domstolen 

løbende kommer med.  

Der vil også helt klart i fremtiden komme sager for EF-domstolen, som omhandler de nuværende 

sambeskatningsregler i Danmark, idet der vil være nogle ting, som kan være i strid med EU-retten. 

Herunder blandt andet mulighederne for fradrag for underskud ved indtrædelse i en international 

sambeskatning.  

EU-kommission har i december 2006 udsendt en meddelelse, der omhandler den skattemæssige 

behandling af underskud i grænseoverskridende situationer. Baggrunden for meddelelsen er, at de 

europæiske skattesystemer ikke behandler de skattemæssige overskud og underskud symmetrisk, 

idet overskuddene altid bliver beskattet med det samme, mens underskuddene ikke tilsvarende re-

funderes, når de opstår. Meddelelsen ser også nærmere på behandlingen af underskud nationalt og 

grænseoverskridende. Tidligere har EF-domstolen set på grænseoverskridende underskud i relation 

til faste driftsteder, mens det med Marks & Spencer sagen var første gang, at der skulle tages stil-

ling til underskud mellem selskaber.  

Kommissionen anbefaler, at koncerner med virksomheder i flere medlemsstater behandles på sam-

me måde som koncerner, der udelukkende har virksomheder i en medlemsstat. Det skal bl.a. ske 

ved, at: 

 

Der gives adgang til et effektivt og umiddelbart engangsfradrag for underskud 

 

Der som minimum gives adgang til at medregne underskud på moderselskabsniveau ("verti-

kal opadgående" modregning) 
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Der ikke normalt afstedkommer en definitiv overførsel af indkomst fra én medlemsstat til en 

anden, medmindre underskuddet medfører, at selskabet går ned, og der ikke er en mulighed 

for udligning i det land, hvor underskuddet er opstået. 

 
Der først sker udtømning af de nationale muligheder for umiddelbar underskudsudligning 

 
Der ikke gives mulighed for misbrug  

Kommissionen fremfører 3 mulige teoretiske løsningsmodeller, forskellen på de 3 modeller består i, 

hvordan de behandler efterfølgende overskud i tidligere underskudsgivende selskaber.  

Skatteår for underskuddet

Efterfølgende skatteår
Løsningsmodel 1 
definitiv overførsel af 
underskud, fremtidige 
overskud medregnes 
ikke

Løsningsmodel 2 
midlertidig overførsel 
af underskud, 
genbeskatning af 
fratrukne underskud

Løsningsmodel 3 
umiddelbar beskatning 
af datteselskabets 
resultater, medregning 
af resultaterne i 
underskudsgivende 
selskab i en vis periode

Fradrag for underskud i underskudsåret

 

Tabel 16: Kommissionens 3 løsningsmodeller, Kilde: Den skattemæssige behandling af underskud i grænseover-

skridende situationer, side 9. 

I løsningsmodel 1 foreslår kommissionen, at overførslen mellem koncernselskaber af underskuddet 

bør ske endeligt i året. I den sammenhæng foreslår kommissionen, at der kan etableres en udlig-

ningsordning mellem de involverede medlemsstater. Denne løsningsmodel ville medføre noget eks-

tra administration i de enkelte lande.  

I den anden løsningsmodel skulle der i efterfølgende år med overskud ske genbeskatning af de tidli-

gere fratrukne underskud. Modellen her ville umiddelbart være den nemmeste af de 3 løsningsfor-

slag at administrere. Modellen giver mulighed for umiddelbar, midlertidig udligning, hvorved pen-

gestrømsulemper kan undgås.  

Den sidste løsningsmodel lægger op til, at der fastsættes en periode på 3-5 år og i den periode be-

skattes resultaterne netto set. Dobbeltbeskatning vil blive elimineret ved kreditmetoden. Der vil 

være mulighed for at vælge selskaber, der skal indgå i ordningen, eller alle selskaber kan vælges.  
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Kommissionen mener, at begrænsningerne i overførslen af grænseoverskridende underskud er en af 

de væsentligste hindringer for et effektivt indre marked. De mener, at det kan forbedres væsentligt 

ved at indføre en af ovenstående løsningsmuligheder.  

8.2 Et harmoniseret selskabsskattegrundlag 

EU-kommissionen ønsker på langt sigt et harmoniseret selskabsskattegrundlag og er i den forbin-

delse kommet med 4 mulige opgørelsesmetoder:148  

 

Home state taxation: Der sker en gensidig anerkendelse af, at beskatningsgrundlaget bliver 

beregnet efter reglerne i moderselskabets hjemland. Skattesatsen vil stadig kunne bestem-

mes i de enkelte lande. 

 

Common consolidated tax base: Denne model indeholder et helt nyt sæt selskabsskattereg-

ler, der skal benyttes for koncerner med selskaber i flere EU-lande. De skal benyttes paral-

lelt med de nationale selskabsskatteregler. Skattesatsen vil stadig kunne bestemmes i de en-

kelte lande. 

 

European Union company income tax: I denne model indføres både et nyt selskabsskattere-

gelsæt og en ny europæisk indkomstskat. Det hele skal administreres af en europæisk myn-

dighed, der står for opkrævning af skatter mv. Evt. overskydende skat skal fordeles mellem 

medlemslandene efter en fordelingsnøgle. Der vil stadigvæk eksistere nationale regler paral-

lelt med. 

 

A single compulsory harmonised tax base: Denne model er den mest vidtgående og her er-

stattes alle nationale selskabsskatteregler af et nyt og fælles sæt europæiske selskabsskatte-

regler, der skal benyttes af alle selskaber i hele EU.  

Det vurderes dog at have lange udsigter med ensartede opgørelser af selskabsskattegrundlaget.  

8.3 Sammenfatning 

Det er vores vurdering, at der i de kommende år vil være et fortsat øget fokus på mulighederne for 

international sambeskatning, da det har stor betydning for, hvor effektivt det indre marked kan bli-

ve. 

                                                

 

148 Rapport fra Sambeskatningsudvalget, Betænkningsnr. 1452, side 156 
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9 Konklusion 

Som konsekvens af kritikken af lov nr. 426 af 6. juni 2005 i forhold til fællesskabsretten har vi søgt 

at belyse den specifikke problemstilling, om hvorvidt de gældende regler om underskudsanvendelse 

og genbeskatning af underskud er i overensstemmelse med EF-traktatens art. 43 set i lyset af Marks 

& Spencer sagen.  

Problemstillingen er søgt belyst ved gennemgang af to situationer, hvor et ultimativt moderselskab i 

en koncern med både danske og udenlandske selskaber bliver opkøbt af henholdsvis en helt dansk 

og en helt udenlandsk koncern. De to situationer er holdt op imod EU-retlige regler om forskelsbe-

handling af sammenlignelige situationer og afgørelsen i Marks & Spencer sagen.   

De danske sambeskatningsregler har siden introduktionen i 1903 været ændret gentagne gange. 

Skatteministeren nedsatte i 2004 et sambeskatningsudvalg, der skulle se nærmere på sambeskat-

ningsreglerne og samle dem et sted i lovgivningen. De gældende danske sambeskatningsregler blev 

vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005.  

Vedtagelsen af loven medførte, at der ikke længere skulle ske sambeskatning efter globalindkomst-

princippet, men efter territorialprincippet.   

I sambeskatningsreglerne er koncernbegrebet ændret, således at der anvendes samme definition som 

i årsregnskabsloven. Selskaber i Danmark er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning, 

hvis der har været en koncernforbindelse i bare en enkelt dag i løbet af indkomståret.   

En af de væsentligste fordelene ved den nationale sambeskatning er, at underskud kan modregnes i 

overskud i koncernens øvrige sambeskattede selskaber.   

For koncerner der har selskaber i udlandet, er det frivilligt, om de ønsker at anvende reglerne for 

international sambeskatning. Vælges international sambeskatning, skal alle udenlandske selskaber, 

faste driftssteder og faste ejendomme medtages i sambeskatningen.  

Vælger en koncern international sambeskatning, er de bundet af valget i 10 år. Efter udløbet af den 

10-årige bindingsperiode kan koncernen vælge, om de vil forlænge sambeskatningsperioden ved at 

indtræde i en ny 10-årig bindingsperiode, eller om de vil træde ud af sambeskatningen. Såfremt 
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koncernen ikke vælger at forlænge sambeskatningsperioden eller træder ud af sambeskatningsperi-

oden før tid, sker der enten ordinær eller fuld genbeskatning.  

En af de væsentligste forskelle på de nationale og internationale sambeskatningsregler er, at under-

skud opstået før indtræden i international sambeskatning ikke kan fradrages i efterfølgende over-

skud og er endegyldigt tabt. Ligeledes kan underskud hos udenlandske selskaber, opstået under den 

internationale sambeskatning, som ikke er brugt ved udtræden af den internationale sambeskatning, 

ikke fremføres til modregning i den danske sambeskatning efter udtræden.  

Det kan konkluderes, at det er vigtigt, at moderselskabet overvejer, hvorvidt international sambe-

skatning er det rigtige, da valget har store konsekvenser for koncernen mange år frem i tiden.  

Da regeringen vedtager love i Danmark, skal de sikre sig, at de samtidig overholder EU-retten. EU-

retten er baseret på en række traktater, som medlemslandene skal inkorporere i national ret. Med-

lemslandene har i kraft af deres medlemskab af EU, givet EU's institutioner ret til at lovgive på vis-

se områder.   

De enkelte EU medlemsstater skal overholde EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed, 

herunder diskriminations- og restriktionsforbuddet.   

Diskriminationsforbuddet skal forhindre diskrimination på grund af forskelle i statsborgerskab. Ved 

vurderingen af, om der foreligger et brud på EF-traktatens diskriminationsforbud, ser EF-domstolen 

på, hvorvidt der er tale om forskelsbehandling af sammenlignelige situationer og om en eventuel 

forskelsbehandling kan begrundes med saglige hensyn.  

Restriktionsforbuddet skal forhindre, at der ikke opstilles hindringer for udøvelsen af den frie be-

vægelighed. Ved restriktionsprøvelsen skal det undersøges, hvorvidt der er tale om en beskatning 

mv., der kan virke som en hindring for udøvelsen af den frie bevægelighed. Er det tilfældet, skal det 

vurderes, om hindringen kan begrundes i tvingende almene hensyn.  

EF-domstolen har i en række domme set nærmere på saglige og tvingende almene hensyn, der kan 

retfærdiggøre en uoverensstemmelse med fællesskabsretten. EF-domstolen har således gennem sine 

afgørelser og fortolkninger af en række sager, indflydelse på udformningen af nationale skatteregler 

og er i stand til at vurdere, hvorvidt disse er i overensstemmelse eller i strid med EU-retten. 
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Marks & Spencer sagen har i Danmark givet anledning til megen debat. Det blev i Danmark forven-

tet, at dommen ville få store konsekvenser for de danske sambeskatningsregler om tvungen national 

sambeskatning og frivillig international sambeskatning.   

Dommen fik dog ikke så store umiddelbare konsekvenser som ventet, men der forventes stadigvæk 

i fremtiden at komme sager for EF-domstolen, der skal afprøve de danske sambeskatningsregler i 

forhold til EU-retten.  

I de situationer vi har gennemgået i afhandlingen, er der efter vores vurdering tale om forskelsbe-

handling på de to opkøbende koncerner når der skal opgøres indgangsværdier ved indtræden i sam-

beskatningen og ved udnyttelse af underskud.     

Den udenlandske koncern skal opgøre indgangsværdier for alle de udenlandske selskaber ved ind-

træden i en international sambeskatning ud fra princippet om, at der er foretaget maksimale afskriv-

ninger i alle indkomstår siden anskaffelsen og indtil de indtræder i sambeskatningen. Den danske 

koncern skal ikke tilsvarende opgøre indgangsværdier, idet de danske selskaber allerede er inde i 

det danske system. Det betyder derfor, at et udenlandsk selskab kan have færre afskrivningsmulig-

heder end et dansk selskab. Det er dog vores vurdering, at der ikke umiddelbart er nogen nem løs-

ning på problemet, da der jo skal være en indgangsværdi af en eller anden slags, som der fremadret-

tet kan afskrives på.  

Ligeledes er der efter vores opfattelse tale om forskelsbehandling, når en udenlandsk koncern ikke 

kan få fradrag for underskud opstået før indtræden i den internationale sambeskatning. Underskud 

oparbejdet inden indtræden i den internationale sambeskatning vil gå tabt, hvis det nye ultimative 

moderselskab vælger international sambeskatning. Underskuddet går tabt, da det reelt set ikke har 

nogen værdi for det udenlandske datterselskab, da der skal betaltes fuld skat i sambeskatningen og 

der ikke er mulighed for creditlempelse.   

Bliver opkøbet foretaget af en dansk koncern, kan de danske selskabers underskud tages med ind i 

den internationale sambeskatning.   
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Det blev fremhævet i Marks & Spencer dommen, at der skal være mulighed for endelig modregning 

af underskud, som ikke kan benyttes i datterselskabets hjemland, når alle muligheder i hjemlandet 

er udtømt, da andet ikke vil være i overensstemmelse EF-traktatens artikel 43.  

Såfremt en koncern vælger at udtræde af den internationale sambeskatning ved udløbet af den 10-

årige bindingsperiode og skal beskattes af eventuelle genbeskatningssaldi, er der en risiko for, at 

koncerner med udenlandske selskaber ikke får mulighed for at modregne endelige konstaterede un-

derskud på lige fod med rent danske koncerner.  

Det er derfor vores vurdering, at det er meget usandsynligt, at internationale koncerner vil vælge at 

benytte sig af de internationale sambeskatningsregler.  

Det bør derfor efter vores vurdering ændres, så det på en eller anden måde bliver muligt at fratræk-

ke de endelige underskud, det vil sige, når der slet ikke er andre muligheder for at fratrække under-

skuddene, skal det være muligt at foretage et endeligt fradrag i den internationale sambeskatning.  

EU-kommissionen er kommet med forskellige anbefalinger til, hvordan koncerner med virksomhe-

der i flere medlemsstater kan behandles på samme måde, som koncerner, der udelukkende har virk-

somheder i en enkelt medlemsstat. EU-kommissionen mener, at begrænsningerne, i overførslen af 

grænseoverskridende underskud, er, en af de væsentligste hindringer for et effektivt indre marked. 

Det er dog vores vurdering, at det vil være en meget lang proces at ensarte opgørelser af selskabs-

skattegrundlaget.  

Vi mener derfor, at der er tale om en forskelsbehandling og at der ikke er nogen saglige hensyn, der 

kan begrunde denne forskelsbehandling. De internationale sambeskatningsregler er derfor efter vo-

res vurdering i strid med EU-retten på dette punkt.   
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