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1. Executive Summary 
This thesis has been written as part of the curriculum towards the authors earning the degree of 

MSc in Business Economics and Auditing at Copenhagen Business School. 

 

The purpose of the thesis has been to clarify the following problem statement: 

“Which considerations regarding restructuring possibilities such as share exchange, mergers 

and demerger should Danish corporations make in an establish, existing or terminating national 

joint taxation?” 

 

The thesis looks to clarify the problem statement by explaining the considerations that corpora-

tions should make in relation to joint taxation, as well as the options which the corporations and 

companies have to affect the outcome of a potential joint taxation. 

The thesis starts by introducing the legislation covering joint taxation of corporations and the 

considerations that they should make in relation hereto. It then covers the effects and conse-

quences on joint taxation of different restructuring options. Finally amended corporate laws and 

their effect on joint taxation and restructuring are briefly touched upon. 

The thesis concludes that corporations in relation to joint taxation should consider aspects such 

as the date of incorporation or termination and identification of the administration company as 

these can actively be adjusted such that joint taxation is optimized. Further consideration such as 

the restructuring date, treatment of losses brought forward as well as other relevant aspects 

should be made prior to executing a restructuring. Considerations regarding restructuring shall 

often be seen in relation to concrete cases as well as the corporation’s future expectations. Lastly, 

new corporate legislation can directly or indirectly affect joint taxation as the legislation for joint 

taxation is wide reaching and intertwined with many other laws and regulations making it impor-

tant to actively consider the derived effects of joint taxation. 

Further in relation to the potential restructuring possibilities the thesis concludes that in case of a 

establish, existing or terminating joint taxation there are many aspects such as date of incorpora-

tion, identification of the administration company, treatment of losses brought forward and ma-

jority influence that should be taken into consideration. The corporation thereby have many pos-

sibilities of affecting the outcome of a joint taxation however it is essential that a thorough strat-

egy and planning around the restructuring and derived effects is made as well as a concrete 

analysis in each case of the purpose and consequences of the restructurings. 
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2. Indledning 
I en verden præget af konkurrence samt øget globalisering kræver det hurtig tilpasning af selska-

ber og koncerner, såfremt de ønsker at overleve. Fokus for selskaberne og koncernerne er derfor 

at være ét skridt foran konkurrenterne ved bl.a. at optimere virksomheden gennem hurtige og 

problemfrie tilpasninger. En væsentlig andel af disse tilpasninger udgøres af omstruktureringer. 

Selskaberne og koncernerne anvender omstruktureringer som et værktøj, der kan være med til at 

sikre dem en lille men måske afgørende fordel ift. deres konkurrenter.  

 

Mange selskaber og koncerner benytter sig af omstruktureringer i flæng, og når beslutningen er  

taget, kan det sjældent gå hurtigt nok med at få disse gennemført. Baggrunden for omstrukture-

ringer kan være mange såvel selskabsretligt som regnskabsmæssigt, men disse tager sjældent ud-

gangspunkt i skattemæssige forhold. Derfor ses det ofte, at omstruktureringer planlægges og i 

mange tilfælde gennemføres, uden at der aktivt er taget stilling til de skattemæssige konsekven-

ser heraf. Ofte er der et tidspres på omstruktureringernes gennemførsel, og i andre situationer 

kan der være tale om udenlandske koncerner, der foretager ændringer i koncernstrukturen uden 

hensyn til konsekvenser i datterselskaberne i f.eks. Danmark. Uanset årsagen kan den manglende 

stillingtagen resultere i ændringer i sambeskatningen, der isoleret set kan have en væsentlig ef-

fekt for de danske selskaber - herunder tab af fremførte underskud, ændring af sambeskatnings-

underskud til særunderskud, administrative tunge skatteopgørelser (delindkomstopgørelser mv.) 

osv.. 

 

Baggrunden for netop at inddrage sambeskatning og omstrukturering i nærværende afhandlingen 

er, at samspillet mellem dem er nært beslægtet. Foretager selskaber således nogen former for 

omstrukturering, er der stor sandsynlighed for, at dette også har konsekvenser for selskabets 

sambeskatningsforhold. Det er således sammenspillet mellem de to områder, som denne afhand-

ling ønsker at belyse. Som det vil blive afdækket, er de danske sambeskatningsregler nogle af de 

mest komplekse i verden, og kombineres disse med omstruktureringer, gælder det for selskaber-

ne om at sætte sig grundigt ind reglerne, når konsekvenserne af en given omstrukturering skal 

gennemskues.  

 

Endvidere er den konstante udvikling i lovgivningen ligeledes med til at gøre de komplekse 

sambeskatningsregler uigennemskuelige samt et minefelt, for de selskaber og koncerner, som 

ønsker at foretage omstruktureringer. Hvad enten den ny lovgivning er begrundet i EU-
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harmonisering, lukning af skattehuller, politiske tiltag eller andet vil denne oftest have en konse-

kvens for selskabernes skatteopgørelser og i mange tilfælde også for sambeskatningsopgørelser-

ne. Som eksempel kan nævnes TDC-sagen, hvor Folketinget med vedtagelsen af lov nr. 426 af 6. 

juni 2005 foretog nogle af de væsentligste ændringer i nyere tid vedrørende de danske regler for 

sambeskatning, herunder eksisterer muligheden for selskaberne til at foretage ”cherry picking” 

ikke længere. Yderligere er der i 2009 fremsat og vedtaget Forårspakken 2.01 samt den ny sel-

skabslov2, som kan vise sig at have konsekvenser for sambeskatningerne i fremtiden. Lovgivnin-

gen er under konstant udvikling, og selskaber samt koncerner er nødsaget til at holde sig opdate-

rede hermed, for at kunne gennemskue evt. konsekvenser i forbindelse med sambeskatning og 

omstrukturering. 

 

Netop på grund af de mange faldgrupper, der eksisterer i sambeskatning i forbindelse med om-

struktureringer, finder vi sambeskatningsproblemstillinger i forbindelse med omstrukturering til 

at være et interessant emne for nærværende afhandling. Endvidere medfører selskabers og kon-

cerners manglende fokus på skattemæssige konsekvenser i forbindelse med omstruktureringer 

ofte, at omstruktureringerne får uhensigtsmæssige konsekvenser i forbindelse med sambeskat-

ningen. Der er dermed tale om relevante og oftest væsentlige problemstillinger. Nærværende af-

handling vil derfor forsøge at afdække de sambeskatningsproblemstillinger, et selskab eller en 

koncern kan støde på, når det ikke aktivt har taget stilling til de skattemæssige konsekvenser af 

omstruktureringen, eller når disse konsekvenser ignoreres. 

 

                                                        
 
1 Forårspakken 2.0 udgøres af 13 lovforslag i alt: L195-L207 af 22. april 2009 
2 Lov nr. 470 af 12. juni 2009 
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3. Problemformulering 
Nærværende afhandling vil klarlægge sambeskatningsmæssige problemstillinger i forbindelse 

med selskabers omstrukturering. Afhandlingen vil behandle omstruktureringsformerne aktieom-

bytning, fusion og spaltning. Hovedproblemstilling er derfor: 

 

Hvilke overvejelser kan omstruktureringsformerne aktieombytning, fusion og spaltning medføre 

for danske selskaber i en etableret, eksisterende eller ophørende national sambeskatning? 

 

Besvarelsen af ovenstående hovedproblemstilling vil tage udgangspunkt i de nedenfor oplistede 

spørgsmål: 

 

� Hvilke overvejelser kan en sambeskatning i sig selv medføre? 

� Hvilke problemstillinger kan opstå imellem de sambeskattede selskaber i forbindelse med 

hæftelse, betaling samt underskudsanvendelse ved nødlidende selskaber og bør således 

overvejes af det overtagende selskab? 

� Hvilke overvejelser opstår i en national sambeskatning i forbindelse med omstrukture-

ringer? 

� Hvad bør selskaberne være opmærksom på i forbindelse med den seneste nye lovgivning? 

 

Det ønskes i opgaven at redegøre for sambeskatningsreglerne, samt særlige forhold i forbindelse 

hermed. Det ønskes at undersøge, hvilke overvejelser en koncern kan gøre sig, herunder hvilke 

forhold koncernen selv kan påvirke. 

 

Med baggrund i den nuværende finanskrise er det fundet særligt relevant at klarlægge sambe-

skatningsmæssige problemstillinger i forbindelse med nødlidende selskaber. Herunder ønskes 

det, at identificere de risici et sambeskattet selskab udsættes for, når der forekommer et nødli-

dende selskab inden for sambeskatningskredsen. Afsnittet skal klarlægge, hvilke af disse risici en 

overtagende koncern bør overveje i forbindelse med planlægningen af en omstrukturering, samt 

hvilke forholdsregler den kan tage for at mindske risikoen herved.  

 

I forbindelse med omstruktureringer ønskes det at afdække hvilke forhold i de forskellige om-

struktureringsformer, der har en indvirkning på sambeskatningen. Herunder ønskes det at under-
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søge, hvilke overvejelser koncernen bør gøre sig i forbindelse med hhv. valg af omstrukture-

ringsform samt udformningen af disse. 

 

Slutteligt ønskes der at se på, hvilke konsekvenser vedtagelsen af Forårspakken 2.0 (hovedsag-

ligt L202 om ændring af aktieavancebeskatningsloven)3 samt den nye selskabslov kan have i 

forhold til sambeskatningsreglerne samt mulighederne for omstruktureringer. 

 

                                                        
 
3 L202 fremsat d. 22. april 2009 
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4. Afgrænsning 
I forhold til den stillede problemformulering foretages nedenstående afgrænsninger. 

 

I denne afhandling behandles udelukkende de gældende danske sambeskatningsregler ifølge 

L121 af 2. marts 2005, vedtaget som lov nr. 426 af 6. juni 2005 (fremover L121) med de efter-

følgende justeringer i L110 af 13. december 2006, vedtaget som lov nr. 343 samt 344 af 18. april 

2007 (fremover L110). Som konsekvens heraf vil der ikke blive foretaget en gennemgang af de 

tidligere danske regler, samt overgangsregler indført i forbindelse med vedtagelsen af henholds-

vis L121 og L110. De tidligere regler vil dog blive nævnt i den udstrækning, det er med til at 

fremme forståelsen for det nuværende regelsæt. 

 

Fokus for nærværende afhandling vil udelukkende ligge på sambeskatningsproblemstillinger i 

forbindelse med omstrukturering. Således vil der ikke blive taget højde for øvrige forhold, der 

kan have betydning for valget af omstruktureringsform og -tidspunkt - såsom regnskabsmæssige 

forhold, administrative forhold, selskabsretlige forhold, godkendelse fra konkurrencemyndighe-

der osv.  

 

Der vil i afhandlingen kun blive redegjort for sambeskatning mellem aktie- og anpartsselskaber, 

som er omfattet af selskabsskattelovens (fremover SEL) § 1 stk. 1 nr. 1 og som konsekvens her-

af, vil der ikke blive foretaget en gennemgang af sambeskatningsreglerne for andre typer af juri-

diske enheder end disse.  

 

Reglerne i SEL § 32 om tvungen sambeskatning (CFC-beskatning) vil heller ikke blive behand-

let i denne afhandling. Dette skyldes, at CFC-beskatning vurderes at forekomme relativt sjældent 

og ligge i periferien til emnet for nærværende afhandling. 

 

Der vil i nærværende afhandling ikke blive taget stilling til, hvorvidt samspillet mellem de dan-

ske sambeskatningsregler og EU-retten er. Problemstillinger vedrørende dobbeltbeskatnings-

overenskomster, faste driftssteder og domicilland vil ikke blive belyst. 

 

Der afgrænses for international sambeskatning samt øvrige internationale forhold, såsom græn-

seoverskridende fusioner og overgangsregler for tidligere internationale sambeskatninger (skyg-
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gesambeskatninger), idet det ikke ønskes at inddrage disse aspekter, da fokus ligger på den obli-

gatoriske nationale sambeskatning.  

 

Omstrukturering af personlig virksomhed til et kapitalselskab samt tilførsel af aktiver vil ikke 

blive behandlet i denne afhandling.  

 

Ud over ovennævnte omstruktureringsformer kan likvidation forekomme at være et alternativ til 

f.eks. fusion. Likvidation vil dog ikke blive belyst som en omstruktureringsform i nærværende 

afhandling, idet sambeskatningsproblemstillinger i forbindelse hermed afviger væsentligt fra de 

øvrige omstruktureringsformer. 

 

Der vil i nærværende afhandling ikke blive redegjort for rentebegrænsningsregelsættene (tynd 

kapitalisering, EBIT-reglen og renteloft), herunder de afledte konsekvenser for sambeskatningen. 

Dette skyldes at ovenstående relaterer sig til forhold hos selskaberne såsom soliditetsgrad og om-

fanget af koncernintern gæld, hvorimod fokus i afhandlingen ligger på konsekvenserne af de en-

kelte omstruktureringsformer. 

 

Afhandlingen vil ikke behandle de tidsmæssige perspektiver for omstruktureringer. I praksis vil 

der ofte indgå et tidsperspektiv i overvejelserne, som kan have afgørende betydning for valget af 

omstruktureringsform. I afhandlingen antages det dog i de udarbejdede eksempler, at der ikke 

foreligger en begrænsning i tidshorisonten. Tidsperspektivet holdes ude af afhandlingen, idet 

indarbejdelsen af dette vil tilføre en ny dimension, som ikke vurderes relevant set i forhold til 

fokus herfor.  

 

I nærværende afhandling vil der udelukkende være fokus på konsekvenserne for sambeskatnin-

gen i forbindelse med omstruktureringer mv.. Således vil der ikke blive taget stilling til de skat-

temæssige konsekvenser for aktionærerne i forbindelse med omstruktureringer - herunder værns-

reglerne i forbindelse med skattefrie omstruktureringer uden tilladelse (f.eks. fornyet anskaffel-

sestidspunkt, udbyttebegrænsninger mv.). 

 

Nærværende afhandling forudsætter kendskab til regelgrundlaget for sambeskatning samt om-

struktureringer, hvorfor der ikke redegøres udtømmende for disse.  
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5. Metode og struktur 
Besvarelsen af ovenstående problemformuleringen vil tage udgangspunkt i de nuværende natio-

nale sambeskatningsregler og reglerne for omstrukturering. I forbindelse med gennemgangen af 

det nuværende regelsæt for de to områder vil der løbende blive kommenteret på eventuelle iden-

tificerede problemstillinger og uhensigtsmæssigheder i det gældende regelsæt for sambeskatning 

set i forhold til omstrukturering. Indledningsvist vil der først ske en gennemgang af de gældende 

regler for national sambeskatning, som vil blive eksemplificeret og analyseret. Dernæst vil der 

ske en gennemgang af udvalgte omstruktureringsformer herunder en diskussion og analyse af 

sambeskatningsreglerne set i forhold til omstrukturering indenfor danske koncerner. Slutteligt 

foretages der en diskussion og analyse af konsekvenserne af ny lovgivning, der endnu ikke er 

trådt i kraft. Dette er forsøgt illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 14 - Opbygningen i nærværende afhandling 

 
Første del af afhandlingen indeholder en indledning, der redegør for interessen for valg af emnet 

for afhandlingen. Yderligere indeholder afsnittet problemformuleringen, der er fundamentet for 

nærværende afhandling, samt den tilhørende afgrænsning. Endvidere redegøres der i metodeaf-

snittet, for den anvendte fremgangsmåde i forbindelse med gennemgangen samt analysen af den 

i problemformuleringen opstillede problemstilling. 
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Anden del af afhandlingen indledes med en kort gennemgang af den historiske udvikling inden-

for sambeskatningsreglerne. Herefter redegøres der for grundprincipperne i den nationale sambe-

skatning. Gennemgangen og analysen vil blandt andet omhandle, hvilke selskaber der er omfat-

tet, koncerndefinitionen, administrationsselskabets rolle i en sambeskatning, delindkomstopgø-

relser, underskudsanvendelse samt fordeling og betaling af skatterne. Der vil løbende blive rede-

gjort for de identificerede problemstillinger og uhensigtsmæssigheder i det nuværende regelsæt, 

herunder særligt i afsnittet omhandlende konkurs. Gennemgangen og analysen af de nationale 

sambeskatningsregler skal være med til at give læseren den nødvendige viden for at kunne forstå 

de efterfølgende afsnit, hvor de sambeskatningsmæssige problemstillinger i forbindelse med om-

strukturering behandles. 

 

Tredje del af afhandlingen omhandler omstrukturering. Afsnittet behandles med udgangspunkt i 

de i afhandlingen valgt omstruktureringsformer og dertilhørende lovgivning. Indledende redegø-

res der kort for regelsættene for de valgte omstruktureringsformer. Dernæst fremhæves forhold 

ved de forskellige omstruktureringsformer, der har indvirkning på sambeskatningen. Disse for-

hold omhandler, omstruktureringsdatoen, fremførte underskud, samt øvrige forhold. Med ud-

gangspunkt i disse forhold vil de samebeskatningsmæssige problemstillinger blive diskuteret og 

analyseret. 

 

Slutteligt illustreres sambeskatningens tætte sammenhæng til den øvrige skattelovgivning og den 

konstante udvikling i sambeskatningsregelsættet i forbindelse hermed. Sammenhængen illustre-

res ved fremhævelse af de væsentligste lovtiltag i 2009 set i forhold til nærværende afhandlings 

problemstilling. Fokus vil i afhandlingen ligge på Forårspakken5 samt den nye selskabslov. 

 

Afslutningsvis vil ovenstående gennemgang føre til en endelig konklusion, som redegør for den 

opstillede hovedproblemstilling og de afledte underspørgsmål.  

5.1 Kildekritik 
I afhandlingen anvendes der hovedsageligt gældende lovgivning, retspraksis, bindende svar samt 

skatteministeriets svar i forbindelse med behandlingen af lovforslag. Ved anvendelsen af disse er 

der taget højde for retskildehierarkiet. Endvidere anvendes der faglitteratur bestående af bøger og 

faglige artikler mv.. Vedrørende den anvendte faglitteratur er der taget kritisk stilling til validitet, 

                                                        
 
5 Forårspakken 2.0 udgøres af 13 lovforslag i alt: L195-L207 af 22. april 2009 
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brugbarhed, relevans og faglighed - herunder forfatternes holdninger og fortolkninger. Gennem-

gangen af disse er vurderet tilfredsstillende set i forhold til førnævnte kriterier.    

5.2 Målgruppe 
Nærværende afhandlings primære målgruppe er andre studerende på cand.merc.aud. studiet 

og/eller andre studerende på lignende niveau, som ønsker sig et indblik i sambeskatningsmæssi-

ge problemstillinger i forbindelse med omstrukturering. Herudover henvender afhandlingen sig 

til revisorer og andre personer, som til dagligt arbejder med forhold relateret til afhandlings pro-

blemstilling. 
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6.  Historik 

6.1 Baggrund 
Det var først med indførslen af selskabsskatteloven (fremover SEL) i 1960, at Danmark fik en 

egentlig lovbestemmelse om sambeskatning. Selve begrebet sambeskatning er dog et noget ældre 

fænomen, som i praksis opstod omkring det tidspunkt, hvor man med vedtagelsen af statsskatte-

loven af 1903 indførte indkomstbeskatning i Danmark. Der var på dette tidspunkt ikke nogen 

selskabsretlig lovgivning til at definere, hvad et selskab var, og det var derfor svært at afgøre, 

hvorvidt der var tale om et eller flere selskaber. Det var derfor nærliggende at behandle flere sel-

skaber under ét rent skattemæssigt, når blot de udgjorde en fuldstændig økonomisk, administra-

tiv og forretningsmæssig enhed.6 

 

I 1917 blev den første aktieselskabslov indført, hvori en klar selskabsdefinition blev indført. På 

trods af en mere klar afgrænsning af selskaber tillodes der stadig sambeskatning, der overskred 

grænserne mht. selskabsdefinitionen. På daværende tidspunkt var et vigtigt motiv til at lade sig 

sambeskatte, at selskaberne på den måde undgik økonomisk dobbeltbeskatning, da der her sås 

bort fra datterselskabsudbytter. Denne fordel faldt dog bort, da der i 1922 blev indført en datter-

selskabslempelse, hvilket betød, at moderselskabets skat skulle nedsættes med den skat, der faldt 

på udbytte fra datterselskabet. Netop indførslen af datterselskabslempelse og en senere (1930) 

præcisering ad de selskabsretlige regler gjorde, at skattemyndighederne i 1930 gjorde op med 

sambeskatningen og mente, at adgangen til sambeskatning bortfaldt for skattesubjekter, der var 

registreret som selvstændige selskaber.7 

 

Skattemyndighedernes opfattelse blev dog underkendt ved højesteret i 1936, hvor højesteret sta-

tuerede, at indførelsen af datterselskabslempelsen ikke udelukkede sambeskatning. Det skal dog i 

relation hertil pointeres, at det på daværende tidspunkt var et krav, at selskaberne skulle drive 

virksomhed i samme eller nærtbeslægtet branche. 

 

Denne ikke lovfæstede retsstilling bestod frem til 1960, hvor selskabsskatteloven med § 31 fik 

tilføjet en sambeskatningshjemmel, som var noget udefineret og vag. Lovbestemmelsen inde-

holdt således kun nogle helt grundlæggende betingelser for sambeskatning, og det var så overladt 

                                                        
 
6 Sambeskatningsudvalget s. 30 
7 Sambeskatningsudvalget s.  30-31 
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til Ligningsrådet at fastsætte de nærmere betingelser og vilkår. Følgende skulle være opfyldt, for 

at selskaber på daværende tidspunkt kunne indgå i en sambeskatning:8 

 

� Sambeskatning krævede tilladelse fra Ligningsrådet 

� Aktieselskaberne skulle have samme regnskabsår 

� Moderselskabet skulle direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet.  

� De nærmere vilkår for sambeskatningen skulle fastsættes af Ligningsrådet 

 

Ligningsrådet er derfor siden 1960 kommet med vilkår og anvisninger for sambeskatning og har 

frem til 1977, hvor kompetencen blev uddelegeret til ligningsmyndighederne, også været den 

myndighed, der gav tilladelse til sambeskatning. Fra 1977 har ligningsrådet årligt udgivet det 

såkaldte sambeskatningscirkulære, hvori betingelserne for sambeskatning fremgår.9 

 

Sideløbende med sambeskatningscirkulæret og SEL § 31 (denne paragraf er løbende blevet ænd-

ret) er der også andre steder i skattelovgivningen indført regler, der vedrører sambeskatning. 

6.2 Baggrunden for lov nr. 426 af 6. juni 2005 
Der har igennem en årrække være flere årsager til, at der i Danmark er blevet arbejdet på at få 

lavet en egentlig sambeskatningslovgivning, idet de hidtidige regler var baseret på spredte lov-

bestemmelser, anvisninger fra Ligningsrådet og administrativ praksis.10 Formålet var dels at 

samle bestemmelserne et sted, dels at en række af de forhold, der blev fastsat af Ligningsrådet 

efter den særlige bemyndigelse i SEL § 31 stk. 1, burde være omfattet af egentlig lovgivning.11  

 

Hertil kom, at der har været kritik om, at de dagældende regler ikke var smidige nok i forhold til 

omstrukturering herunder specielt problematikken omkring genbeskatning i koncerner med in-

ternational sambeskatning. Samtidig ønskedes det at give selskaberne større muligheder og flek-

sibilitet mht. at skabe de selskabskonstruktioner, de måtte ønske sig.12 Yderligere er det fra skat-

temyndighedernes og selskabernes side blevet oplyst, at en af årsagerne til ændring af reglerne 

også var at lette den administrative del af processen og herved give selskaberne et incitament til 

at omstrukturere og danne koncerner.  

                                                        
 
8 Sambeskatningsudvalget s. 32 
9 Sambeskatningsudvalget s. 32 
10 Amby, Christen, TfS.2005.590 
11 Amby, Christen, TfS.2005.590 
12 Amby, Christen, TfS.2005.590 
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Derudover var en af årsagerne til ændringerne af reglerne, at der fra skattemyndighedernes side 

var et ønske om, at der skulle være en hvis fremtidssikring i de nye regler samtidig med, at der 

skete en harmonisering med de gældende regler i EU-retten.  

  

Sigtet med de nye sambeskatningsregler var at forhindre, at koncerner kunne undgå beskatning 

af danske koncernselskaber ved frit at vælge imellem, hvilke udenlandske selskaber disse ønske-

de at blive sambeskattet med. Med andre ord kunne koncernselskaberne foretage en ”cherry 

picking”, der mere eller mindre eliminerede den skatten til Danmark.13 Der blev der nedsat et 

ekspertudvalg, som d. 24. november 2004 fremkom med sin betænkning ”Betænkning 1452 Rap-

port fra Sambeskatningsudvalget”. Samtidig med offentliggørelsen af betænkningen fremlagde 

regeringen deres forslag til at ændre sambeskatningsreglerne, som ikke var baseret på sambe-

skatningsudvalgets betænkning. Dette indebar, at der blev indført et globalpuljeprincip. Princip-

pet heri indebærer, at vælges der international sambeskatning, skal denne omfatte samtlige uden-

landske koncernforbundne selskaber, samt faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i 

udlandet. Fravælges international sambeskatning, består sambeskatningen derimod udelukkende 

af samtlige danske koncernforbundne selskaber samt faste driftssteder og faste ejendomme be-

liggende i Danmark. Det fremførte lovforslag blev dog udsat for en del modifikationer, inden det 

blev endeligt vedtaget, som det lovforslag, vi kender som L121.14 

6.3 Gældende sambeskatningsregler 
Med lov nr. 426 af 6. juni 2005 skete der markante ændringer i de danske sambeskatningsregler 

og relaterede regler i forhold til tidligere gældende bestemmelser. Enkelte uhensigtsmæssigheder 

blev rettet med L110, men udgangspunktet for de gældende sambeskatningsregler er stadig base-

ret på de oprindelige tiltag i lov nr. 426 af 6. juni 2005. Loven er et resultat af det stigende fokus 

på grænseoverskridende beskatning og et forsøg på lukning af skattehuller. 

 

Ændringen af sambeskatningsreglerne har gjort op med det eksisterende frivillighedsprincip, 

som har været gældende, og er nu gået over til, at der for koncernforbundne danske selskaber 

samt danske filialer af udenlandske koncernforbundne selskaber er indført tvungen national sam-

beskatning, og for frivillig sambeskatning med udenlandske datterselskaber og filialer er der ind-

                                                        
 
13 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 13 
14 Amby, Christen, TfS.2005.590 
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ført et ”alt-eller-intet”-princip - det såkaldte globalpuljeprincip.15 Ved valg af international sam-

beskatning vil alle koncernforbundne selskaber og filialer mv. i udlandet være omfattet af en 10-

årig bindingsperiode. Reglerne vedrørende international sambeskatning vil jf. afgrænsningen i 

afsnit 4 ikke indgå i den videre afhandling og således ikke uddybes yderligere.  

 

De gældende regler omkring sambeskatning fremgår af SEL § 31 (National sambeskatning), § 31 

A (International sambeskatning), § 31 B (Bemyndigelse til Skatterådet) og § 31 C Sambeskat-

ningsreglernes koncernbegreb. 

 

                                                        
 
15 Sambeskatningsudvalget s.  11 
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7. Obligatorisk national sambeskatning 
Sambeskatning medfører, som ordet antyder, at flere selskaber beskattes samlet. Dette indebærer, 

at underskud i et selskab kan modregnes i overskud i et andet selskab inden for sambeskatnings-

enheden.  

 

I dette afsnit vil der være en gennemgang af de gældende regler for obligatorisk national sambe-

skatning (fremover blot benævnt national sambeskatning).  

 

Indledningsvist vil der være en fremstilling af hvilke selskaber, der er omfattet af reglerne. Her-

efter gennemgås koncerndefinitionen, og da dette punkt er vigtigt set i forhold til, hvorvidt det 

enkelte selskab er en del af en koncern og derved en sambeskatning, er der lagt vægt på dette af-

snit. I forlængelse heraf gennemgås afsnittene omkring undtagelser til den nationale sambeskat-

ning. Afslutningsvis gennemgås forholdene omkring administrationsselskabets rolle i forbindelse 

med sambeskatningen.  

7.1 National sambeskatning - hvilke selskaber er omfattet 
Set i lyset af de gældende regler om national sambeskatning er selskaber og foreninger mv. om-

fattet, og dette er fastlagt i SEL § 31 stk. 1 1. pkt. med en henvisning til SEL § 1 stk. 1 nr. 1-2 a, 

2 d-2 g, 3 a-5 og 5 b, og § 2 stk. 1 litra a og b. 

 

Ovenstående opremsning omfatter indregistrerede aktie- og anpartsselskaber, andre kapitalsel-

skaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, sparekasser og andelskasser mv., DSB, Ener-

ginet Danmark og andre energiselskaber, der ikke er i aktieselskabsform, visse andelslignende 

foreninger, realkreditinstitutter og gensidige forsikringsforeninger osv. Jf. afgrænsningen i afsnit 

4 vil nærværende opgave kun omhandle aktieselskaber og anpartsselskaber som defineret i SEL 

§ 1 stk. 1 nr. 1 og nr. 2. 

 

Selvom reglerne favner bredt, er der alligevel nogle skattepligtige enheder, som ikke skal indgå i 

den nationale sambeskatning. Dette er andelsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1 stk. 1 

nr. 3 og pålagt kooperationsbeskatning, investeringsforeninger og andre foreninger efter SEL § 1 

stk. 1 nr. 5a og 6 samt fonde og foreninger, der er underlagt fondsbeskatningsloven. 

 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 18 
 

Skattemæssige transparente enheder, som f.eks. interessentselskaber og kommanditselskaber er 

heller ikke underlagt den nationale sambeskatning, da der ikke er tale om selvstændige skatte-

subjekter, endvidere er fysiske personer ikke omfattet.  

7.1.1 Territorialprincippet - faste driftssteder i udlandet 
I statsskattelovens § 4 bestemmes det, at et selskab, som er hjemhørende i Danmark, er skatte-

pligtig af alle dets indtægter, hvad enten de stammer fra Danmark eller ej. Der er imidlertid 

kommet ændringer til selskabsskatteloven, således at det er territorialprincippet, der er gældende 

og ikke globalindkomstprincippet jf. SEL § 8 stk. 2. Danske selskaber skal således ikke beskattes 

af udenlandske indkomster vedrørende faste driftssteder eller faste ejendomme.  

 

Efter territorialprincippet er der to betingelser, der skal være opfyldt, før det danske selskab kan 

undlade at medregne indkomsten fra det faste driftssted eller ejendom i udlandet. Den første be-

tingelse er, at der skal foreligge et fast driftssted eller en fast ejendom efter definitionen i intern 

dansk ret. Den anden betingelse er, at Danmark ikke er tildelt beskatningsretten efter en dobbelt-

beskatningsoverenskomst eller anden international aftale.16   

  

Fast driftsstedsbegrebet i SEL § 2 stk. 1 litra a fortolkes i overensstemmelse med OECD-

modeloverenskomst art. 5, stk. 1, jf. TfS.1996.532 H.17 For at der foreligger et fast driftssted, er 

der tre betingelser, som skal være overholdt:18 

 

1. der skal være et ”forretningssted”. Det er uvæsentligt, om selskabet ejer eller lejer lokalite-

ten. Endvidere kan et forretningssted også eksistere, hvor der ingen lokaler er, hvis blot sel-

skabet udøver sin virksomhed over en længere periode hos den samme klient.  

2. forretningsstedet skal være ”fast”. Det er vigtigt, at der er en forbindelse mellem forretnings-

stedet og en bestemt geografisk lokalitet. Der skal således være en sammenhæng mellem den 

kommercielle og geografiske helhed i relation til aktiviteten. At forretningsstedet skal være 

fast indebærer, at lokaliteten ikke må være af midlertidig karakter. Der foreligger ikke nogen 

nærmere definition af længden af tidsperioden, men forretningsstedet skal dog typisk være 

opretholdt i en periode på mindst 6 måneder.  

                                                        
 
16 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 82 
17 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 168-169 
18 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 168-169 
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3. der skal ske ”erhvervsudøvelse gennem forretningsstedet”. Erhvervsudøvelsen skal være re-

gelmæssig og have et omfang, som kan kvalificere den som erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Ovenstående er et udslag af, at der i Danmark er anlagt en territorialprincip-betragtning. Dette 

medfører, at på trods af, at selskabet og alle dets faste driftssteder er én og samme juridiske per-

son, skal den skattepligtige indkomst beskattes i det land, hvor indkomsten er optjent.  

 

Nedenfor i Eksempel 1 er der vist et eksempel på en international koncern med flere danske skat-

tesubjekter, som både indeholder danske datterselskaber og filialer af udenlandske selskaber.  

 

Eksempel 119 - Selskaber omfattet af sambeskatningsregelsættet 

Selskab DK D1 A/S Selskab DK D2 ApS Filial af UK 2 limited i 
DK

Selskab Frankrig 1 
S.A Filial i Japan 1 K.K.

Selskab USA Inc. 

Selskab DK 1 A/S Selskab DK 2 A/S. Selskab UK 2 limited

 
 

Ovenstående eksempel illustrerer hvilke selskaber, der er skattepligtige til Danmark, og som er 

omfattet er reglerne om sambeskatning. Selv om selskaberne er omfattet af sambeskatningsregler 

jf. SEL § 31 stk. 1 1. pkt., afhænger en evt. sambeskatning dog af, hvorvidt selskaberne også er 

koncernforbundne. Koncernforbindelsen beror på, hvorvidt koncerndefinitionen er opfyldt, hvil-

ket der redegøres for i nedenstående afsnit. 

                                                        
 
19 Kilde: Egen tilvirkning 
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7.2 Koncerndefinition 
Det er en betingelse for national sambeskatning, at selskaberne er koncernforbundne, og en op-

fyldelse af denne betingelse medfører automatisk sambeskatning jf. SEL § 31. Et moderselskab 

vil således sammen med datterselskaberne udgøre en koncern jf. SEL § 31 C stk. 2 og 3, hvis 

moderselskabet: 

 

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

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

selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

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

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

dette, 

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

stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller 

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

delse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

 

Stk. 3 Et datterselskab kan omvendt siges at være et selskab eller forening mv., med hvilket et 

moderselskab har en af ovenfor nævnte forbindelser. 

 

Et moderselskab kan efter ovenstående koncerndefinition også være et datterselskab. I koncernen 

vil der dog altid være et selskab, der ikke er et datterselskab af andre selskaber, og således er 

moderselskab til alle de andre koncernselskaber. Dette selskab benævnes i sambeskatningsreg-

lerne som det ultimative moderselskab.  

Nedenfor er det valgt kun at gennemgå de første to bestemmelser, idet det primært er disse, der 

har relevans for nærværende afhandling. 

7.2.1.1 Besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab) 
Ved opgørelsen af stemmerettighederne og rettighederne til at udnævne eller afsætte medlem-

merne af ledelsesorganer medregnes de rettigheder, der besiddes af moderselskabet og dets dat-

terselskaber jf. SEL § 31 C stk. 4. Det gælder også rettigheder, som et moderselskaber har gen-

nem et datterselskab mv.. Der skal ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses 

bort fra de stemmerettigheder, som knytter sig til aktier eller (anparter), der besiddes af dattersel-
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skabet selv eller dets datterselskaber. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at der ikke kan 

udøves stemmeret vedrørende egne aktier jf. aktieselskabsloven § 67 stk. 3.  

 

Som udgangspunkt kan det opgøres således, at danske selskaber og faste driftssteder skal sambe-

skattes, hvis moderselskabet er i besiddelse af over 50 % af stemmerettighederne i datterselska-

bet.  

 

En fond kan godt skabe en koncernforbindelse jf. SEL § 31 C stk. 2 mellem dennes datterselska-

ber, men således ikke selv indgå i sambeskatningen, idet den ikke er omfattet af SEL § 1 jf. SEL 

§ 31 stk. 1 1. pkt.. En fysisk person kan derimod ikke skabe koncernforbindelse, idet denne ikke 

kan udgøre et moderselskab. 

 

Eksempel 220 - Koncernforbindelse med dansk moderselskabmed hhv. flertal eller ej flertal af 

stemmer 

Sambeskatning
Moderselskab DK:      

Ejer- og stemmerets-
andelen i begge datter-

selskaber er 100 %

Moderselskab DK

Selskab DK 1 A/S Selskab DK 2 A/S Selskab DK 1 A/S
Moderelskab DK ejer:
Ejerandel 55 %
Stemmeretsandel 55 %

Selskab DK 2 A/S
Moderelskab DK ejer:
Ejerandel 70 %
Stemmeretsandel 30 %

 

Som det fremgår af venstre side af ovenstående Eksempel 2, opnås der i det her tilfælde koncern-

forbindelse og derved obligatorisk sambeskatning, idet alle selskaber er lokaliseret i Danmark, 

samt at moderselskabet besidder alle stemmerettighederne i de to datterselskaber.  

 

I højre side af Eksempel 2 er der tale om et moderselskab, der ikke er i besiddelse af stemme-

retsmajoritet i begge selskaber. Moderselskab DK er sambeskattet med Selskab DK 1 A/S qua 

sin besiddelse af 55 % af stemmerettighederne.  

Moderselskab DK er i besiddelse af 70 % af aktiekapitalen i Selskab DK 2 A/S, men alene 30 % 

af stemmerettighederne, og kan således ikke udøve den nødvendige bestemmende indflydelse, 

hvorfor selskabet ikke er at betragte som et sambeskattet selskab. At Moderselskab DK ejer  

                                                        
 
20 Kilde: Egen tilvirkning 
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70 % af aktiekapitalen, har ikke nogen betydning for koncernforbindelsen, da det afgørende er, 

hvorvidt der foreligger bestemmende indflydelse og ikke, hvorvidt der foreligger mere end 50 % 

ejerskab.   

 

Eksempel 321 - Koncernforbindelse via indirekte ejerskab 

Sambeskatning Moderselskab DK

Selskab DK 1 A/S
Moderselskab DK ejer:
100 % af aktiekapitalen
100 % af stemmerettighederne

Selskab DK 2 A/S
Moderselskab DK ejer:
35 % af aktiekapitalen
35 % af stemmerettighederne

Selskab DK 1 A/S ejer i Selskab 
DK 2 A/S:
18 % af aktieapitalen
18 % af stemmerettighederne

 

I Eksempel 3 ovenfor er vist, hvorledes en koncernforbindelse opstår via indirekte ejerskab igen-

nem et datterselskab (Selskab DK 1 A/S nedenfor). Det krav, der er gældende i forhold til neden-

stående eksempel, er, at moderselskabet vha. datterselskabets andel af stemmerettigheder i Sel-

skab DK 2 A/S opnår den bestemmende indflydelse. I ovenstående eksempel sker dette ved, at 

Moderselskab DK selv ejer 35 % af aktierne i Selskab DK 2 A/S, og indirekte ejer yderligere 18 

% af Selskab DK 2 A/S via det 100 % ejede datterselskab Selskab DK 1 A/S. Kombination af 

Moderselskab DK’s egen ejerandel og andelen via datterselskabet gør, at Moderselskab DK har 

den bestemmende indflydelse i Selskab DK 2 A/S. 

 

Ved opgørelsen af stemmerettighederne ses der bort fra datterselskabets egne aktier, herunder 

aktier i datterselskabet ejet af et underliggende datterselskab jf. SEL § 31 stk. 5. Dette skyldes, at 

stemmeretten tilknyttet egne aktier mv. bliver suspenderet jf. aktieselskabsloven § 67 stk. 3. Det 

forhold, at egne aktier ikke medregnes ved stemmeberegningen, er ensbetydende med, at et kon-

cernforhold kan eksistere, selvom moderselskabet hverken direkte eller indirekte råder over mi-

nimum 50 % af de reelt eksisterende stemmerettigheder i datterselskabet.  

                                                        
 
21 Kilde: Egen tilvirkning 
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7.2.1.2 Har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i det øverste ledelsesor-
gan 

I forlængelse af ovenstående eksempler vil der ligeledes være tale om en koncern, hvis et selskab 

har retten til at vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i et selskab. Med udgangspunkt i det 

bindende svar fra Skatterådet af 21. februar 2006,22 hvor der således blev spurgt til, hvorvidt der 

var tale om en koncernforbindelse mellem selskab A og C jf. SEL § 31 C stk. 2 nr. 2. Selskab C 

er ejet af selskaberne A og E, som begge ejede 50 % af både kapitalandele og stemmerettighe-

derne. De to selskaber havde imidlertid indgået en aktionæroverenskomst, hvoraf det fremgik, at 

selskab A havde retten til at udpege 3 bestyrelsesmedlemmer og selskab E et bestyrelsesmedlem. 

I tilfælde af at der skulle ske en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer, skulle selskab A 

have retten til flere end selskab E. Det var således Skatterådets holdning, at der var en koncern-

forbindelse mellem A og C, grundet det faktum, at selskab A via aktionæroverenskomsten havde 

mulighed for at udpege majoriteten af bestyrelsesmedlemmer. Hvorvidt det er stemmerettighe-

derne eller retten til at udpege bestyrelsesmedlemmerne, der vægter tungest, er der ikke taget 

stilling til i det binde svar fra Skatterådet, idet det som udgangspunkt er gældende, at koncernkri-

terierne i SEL § 33 C stk. 2 nr. 1-5 er sideordnede.23 Idet bestemmelserne vurderes som sideord-

nede, vurderes det derfor at bero på en konkret vurdering, hvorvidt et stemmerflertal eller retten 

til at udpege flertallet af bestyrelsen bør vægtes højst. Der kan tænkes eksempler, med begge ud-

fald - f.eks. 67 % stemmerettigheder ctr. retten til at udpege 2 ud af 3 af bestyrelsesmedlemmer 

eller f.eks. 50,5 % stemmerettigheder ctr. retten til at udpege 2 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer, 

hvoraf den ene er bestyrelsesformanden, som har den afgørende stemme ved stemmelighed.  

 

Det skal i relation til ovenstående gennemgang bemærkes, at der i de nuværende regler er inde-

holdt en henvisning til de internationale regnskabsstandarder (fremover IFRS).24  Henvisningen 

vedrører de tilfælde, hvor moderselskabet aflægger koncernregnskab efter IFRS - der henvises til 

nedenstående afsnit. Endvidere er der i 2009 vedtaget et lovforslag, der medfører en ændring af 

koncerndefinitionen i såvel selskabsskatteloven som årsregnskabsloven - der henvises til afsnit 

9.2 for nærmere gennemgang heraf.  

                                                        
 
22 SKM.2006.107 
23 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 19 
24 International Financial Reporting Standards 
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7.2.2 Koncerndefinitionens sammenhæng til årsregnskabsloven og IFRS 
Der er fra lovgivers side lagt op til, at der er sammenlignelighed mellem årsregnskabslovens 

(fremover ÅRL) koncerndefinition og skatterettens.25 Baggrunden for dette er, at der fra lovgives 

side har været et ønske om at lette administration for administrationsselskabet i forbindelse med 

udarbejdelsen af sambeskatningsindkomsten. Eftersom begreberne er de samme, så foreligger 

informationer allerede i forbindelse med indhentelsen af de regnskabsmæssige oplysninger til 

brug for udarbejdelse af koncernregnskabet. Det skal understreges, at der ikke er tale om at op-

gøre selskabernes indkomst efter principperne i regnskabslovgivningen, men om at anvende 

regnskabsoplysningerne til at bestemme, hvilke selskaber, der skal eller ikke skal medtages i 

sambeskatningsopgørelsen. 

 

Moderselskaber, der ved aflæggelse af koncernregnskaber anvender de internationale regnskabs-

standarder (fremover IFRS), skal anvende den koncerndefinition, der findes i dette regelsæt jf. 

SEL § 31 C stk. 7 og er således ikke omfattet af SEL § 31 C stk. 1-6.  

 

Ifølge SEL § 31C stk. 7 skal definitionen i selskabsskatteloven fraviges til fordel for definitionen 

i de internationale regnskabsstandarder (IAS 27), hvis det ultimative moderselskab aflægger kon-

cernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Definitionen i årsregnskabsloven, sel-

skabsskatteloven og IFRS er uden væsentlige forskelle, men det skal dog nævnes, at IAS-

standarderne kommer nærmere den økonomiske koncern end årsregnskabsloven, der forsat be-

nytter retlige omstændigheder som afgørende kriterier. På baggrund heraf kan der i sjældne til-

fælde opstå tvivl, om selskaber der indgår i samme ejerstruktur, kan sambeskattes, såfremt nogle 

af selskaberne aflægger årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, og andre af sel-

skaberne aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. Der henvises endvidere til afsnit 9.2 

vedrørende ny lovgivning på ovennævnte område. 

                                                        
 
25 Koncernbegrebet jf. årsregnskabsloven er opgjort i bilag 1, B, nr. 4 og skatteretligt er det opgjort i SEL § 31 C 
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7.3 Undtagelser til den nationale sambeskatning (udeholdelse af sambeskatnin-
gen) 

Trods det faktum, at det er fastsat ved lov, at der som udgangspunkt skal ske sambeskatningen af 

koncernforbundne selskaber, er der alligevel situationer, hvor et eller flere koncernselskaber kan 

udeholdes af sambeskatningen jf. SEL § 31 C stk. 6. Følgende situationer gør, at selskabet kan 

udeholdes af sambeskatningen: 

 

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

moderselskabets udøvelse af sine rettigheder over datterselskabets aktiver eller ledelse, 

2. det er et datterselskab og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rimelig 

frist eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger eller, 

3. det er et datterselskab, der ikke tidligere er indgået i sambeskatninger, og moderselskabet 

udelukkende besidder kapitalandele med henblik på efterfølgende at overdrage det. Hvis der 

er fradraget eller ville kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlo-

vens (fremover KGL) § 4 stk. 5, af et koncernforbundet selskab, skal selskabet holdes ude af 

sambeskatningen. 

 

Det er vigtigt at pointere, at hindringer skal være af væsentlig og vedvarende karakter og således 

ikke blot forbigående. Det er således kun særligt kvalificerende omstændigheder, der kan beret-

tige til, at et koncernselskab holdes ude af sambeskatningen.26  

 

Hvis et af koncernselskaberne er gået konkurs, udelukkes dette også fra sambeskatningen fra og 

med det indkomstår, hvor konkursdekretet er afsagt jf. KL § 4 stk. 3. 

 

Hvis der endvidere er fradragsret, eller mulighed for fradrag på tab på fordringer mod selskabet 

efter KGL § 4 stk. 527 af et koncernforbundet selskab skal selskabet holdes ude af sambeskatnin-

gen jf. SEL § 31 C stk. 6 nr. 3. Dette skal forhindre, at det ikke henholdsvis er muligt at fradrage 

tab på fordringer på koncernforbundne selskaber og samtidig opnå fradrag for underskuddet via 

sambeskatningen - altså et muligt dobbeltfradrag.   

 

                                                        
 
26 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 28 
27 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 30 
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Undtagelsesbestemmelserne i SEL § 31 C stk. 6 svarer også til den undtagelse, der gør sig gæl-

dende vedrørende konsolidering i årsregnskabsloven, nærmere bestemt ÅRL § 114 stk. 2 nr. 1-3. 

Det fremgår af skatteudvalgets spørgsmål nr. 45 til ministeren i forbindelse med behandlingen af 

L121, at ovenstående undtagelsesmuligheder har et meget begrænset anvendelsesområde og skal 

benyttes med forsigtighed. Udelades et eller flere selskaber af konsolideringen i koncernregn-

skabet, skal der jf. ÅRL § 125 stk. 2 nr. 1 redegøres herfor i anvendt regnskabspraksis. Denne 

redegørelse skal være konkret og fyldestgørende. En sådan redegørelse kan derefter afprøves af 

skattemyndighederne. Finder skattemyndighederne ikke, at udeladelsen kan begrundes i ovenstå-

ende regelsæt, kan sambeskatningen risikeres at skulle genoptages med tilbagevirkende kraft. 

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at selvom regelsættet for hhv. regnskabsmæs-

sig udeholdelse af årsrapporten samt udeholdelse af sambeskatningen er enslydende, kan for-

tolkningen af disse være forskellige alt efter hvilken myndighed, der træffer afgørelse herom. 

Dermed kan der f.eks. ikke i forbindelse med sambeskatningsspørgsmål stiftes ret på en afgørel-

se foretaget af Ehvervs- og Selskabsstyrelsen, selv om denne afgørelse ligeledes behandler pro-

blematikken vedrørende udeholdelse af datterselskaber. 

Der henvises endvidere til afsnit 9 vedrørende ny lovgivning på ovenstående område. 

7.4 Administrationsselskabet  
En koncern med flere selskaber inddraget i en national sambeskatning er forpligtet til at udpege 

et selskab som administrationsselskab. Administrationsselskabets opgave er at forvalte sambe-

skatningen og at betale den skat, som sambeskatningen medfører. Ved national sambeskatning 

skal det øverste danske moderselskab udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen jf. 

SEL § 31 stk. 4. Er det imidlertid tilfældet, at det øverste moderselskab er udenlandsk eller en 

fond, kan disse selskaber ikke fungere som administrationsselskab, jf. tidligere beskrevet i afsnit 

7.1, idet de henholdsvis ikke er hjemhørende i Danmark eller ikke indgår i sambeskatningen. 

Hvis ingen af selskaberne i sambeskatningen dermed kan udpeges som det øverste moderselskab, 

skal der vælges et af de sideordnede danske søsterselskaber, som administrationsselskab jf. SEL 

§ 31 stk. 4. Administrationsselskabet må dog ikke have et dansk moderselskab, der indgår i sam-

beskatningen. 
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Eksempel 428 - Sideordnede søsterselskaber - mulige administrationsselskaber 

Moderselskab USA Inc. 

Selskab DK 1 A/S Selskab DK 2 A/S. Selskab DK 3 ApS. 

Sambeskattede selskaber
     

 

Som det fremgår af ovenstående Eksempel 4, skal de tre danske selskaber (Selskab DK 1 A/S, 

Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 ApS) sambeskattes, og idet Moderselskab USA Inc. er 

hjemhørende i udlandet, skal et af de tre søsterselskaber vælges som administrationsselskab. Det 

står koncernen frit for, hvilket af de tre søsterselskaber den vil vælge til administrationsselskab. I 

praksis kan det skabe en del besvær, idet selskaberne måske ikke har nogen tilknytning til hinan-

den, og administrationsselskabet således skal stå for betaling af skatter mv. 

 

Administrationsselskabet har til opgave at administrere det samlede mellemværende med skat-

temyndighederne. Dette gælder indbetaling af den for sambeskatningen samlede indkomstskat, 

herunder acontoskat jf. reglerne i SEL § 29 A-D men også indbetaling af restskat med tillæg og 

renter. Har et selskab ikke tidligere være omfattet af en sambeskatning, opkræver SKAT separate 

acontoindbetalinger hos dette. Det skal dog pointeres, at ved opgørelsen af sambeskatningsind-

komsten tælles de separate acontoindbetalinger med i de samlede acontoindbetalinger for hele 

sambeskatningen, som hvis de var indbetalt af administrationsselskabet. 

 

Skattemyndighederne kan med frigørende virkning udbetale overskydende skat og godtgørelse 

til administrationsselskabet, som efterfølgende skal videreallokere disse til de øvrige selskaber i 

sambeskatningen. Dette skal ses i forhold til, at det enkelte selskab hæfter for sin egen skat i 

sambeskatningsindkomsten, indtil denne er afregnet med administrationsselskabet.29 Der henvi-

ses endvidere til afsnit 7.6.5. 

 

Selskaber mv. i Danmark, hvis indkomstskat betales af administrationsselskabet eller som udnyt-

ter underskud i danske sambeskattede selskaber, er forpligtede til at betale et tilsvarende beløb til 

                                                        
 
28 Kilde: Egen tilvirkning 
29 Røikjær Koue, Lars: s. 36 
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administrationsselskabet (ved underskudsanvendelse beregnes skatteværdien af det anvendte un-

derskud). Når administrationsselskabet modtager betalingen fra de sambeskattede selskaber mv., 

overtager det således hæftelsen for skatterne over for skattemyndighederne. Der er ingen regel 

om solidarisk hæftelse, og de enkelte sambeskattede selskaber hæfter selv for acontoskatten, ind-

komstskatten og restskatten mv., indtil betaling har fundet sted til administrationsselskabet. 

 

Omkring acontoskatter er der regler, der har virkning, hvis et eller flere af de sambeskattede sel-

skaber i løbet af indkomståret skifter sambeskatningskreds. Den acontoindbetaling, der er foreta-

get af det udtrædende selskab, følger ikke med selskabet ud af den sambeskattede koncern. Ind-

betalingen indgår i stedet for i opgørelsen af skatten i den delindkomstopgørelse, som skal udar-

bejdes i forbindelse med udtrædelsen af sambeskatningen i den gamle koncern. Er acontoskatten 

derimod opkrævet af SKAT direkte hos det selskab, som udtræder af sambeskatningen, følger 

acontoindbetalingen med det udtrædende selskab og indgår direkte i den overtagende koncerns 

sambeskatningsopgørelse. Det er dog muligt at henføre den relaterede skat til den periode, som 

den vedrører. 

 

I forbindelse med koncernændringer, skal der således udpeges et nyt administrationsselskab, hvis 

det tidligere administrationsselskab ikke længere er det øverste moderselskab, eller hvis admini-

strationsselskabet udtræder af koncernen jf. SEL § 31 stk. 4. Det nye administrationsselskab 

overtager det ”gamle” administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser, hvilket både gælder 

forpligtelser vedrørende den aktuelle indkomstperiode og forpligtelser mv. vedrørende tidligere 

perioder. Det ny og det ”gamle” administrationsselskab afregner internt skatteforpligtelserne.30  

                                                        
 
30 Røikjær Koue, Lars: s. 38 
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Eksempel 531 - Udskiftning af administrationsselskab 

Moderselskab DK 1 Moderselskab DK 2

Selskab DK 1 ApS. Selskab DK 2 ApS. 

Moderselskab DK 2 Moderselskab DK 1

Før udskiftning af administrationsselskab Efter udskiftning af administrationsselskab

Datterselskab DK 1 A/S Datterselskab DK 1 A/S

Selskab DK 1 ApS. Selskab DK 2 ApS. 

Sambeskatning Subsambeskatning

Sambeskatning

 
 

Det er det ny moderselskab, der har pligten til at meddele skattemyndighederne, at det nu er ad-

ministrationsselskab for den sambeskattede koncern. Endvidere har det nye administrationssel-

skab pligt til at oplyse skattemyndighederne, hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen - det 

vil sige, selskabet har pligt til at udarbejde en koncernoversigt. Det er også administrationssel-

skabet, der har ansvaret for indsendelsen af selvangivelser for koncernen, herunder udarbejdelse 

af tillægsskemaer, når der er tale om en sambeskatning. Endvidere skal administrationsselskabet 

oplyse om fordelingen af overskud og underskud mellem de sambeskattede selskaber, herunder 

oplyse om fremførte underskud hos de enkelte selskaber. Det kan i praksis godt være relativt 

komplekst at udarbejde denne opgørelse, hvis der har været mange ind- og udtrædener af kon-

cernen. I ovenstående Eksempel 5, hvor der er sket en ændring af administrationsselskabet i lø-

bet af indkomståret, har Moderselskab DK 1 ansvaret for selvangivelsen for den første delind-

komstperiode og Moderselskab DK 2 for den efterfølgende delindkomstperiode. Opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst og delindkomstperioderne vil der blive redegjort nærmere for i næste 

afsnit 7.6.1. Se endvidere afsnit 8.4.2 vedrørende konsekvenser i forbindelse med køb/salg af 

delkoncerner. 

7.5 Sammenfatning 
Regelsættet om national sambeskatning fremgår af selskabsskatteloven. Det er i dette regelsæt 

defineret hvilke selskaber, der indgår i den nationale sambeskatning jf. SEL § 31 stk. 1 1. pkt.. 

Selvom reglerne, for hvilke selskaber, der er omfattet, er bredt defineret, er der dog alligevel 

nogle selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen. Dette drejer sig om andelsforeninger, fon-
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de, udenlandske selskaber mv. Selskaberne skal være skattepligtige til Danmark for at kunne 

indgå i den nationale sambeskatning. Der skal tages højde for danske selskabers faste driftssteder 

i udlandet eller udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark. Alt efter om definitionen af 

faste driftssteder er opfyldt, kan de henholdsvis udeholdes af eller indgå i sambeskatningen.  

 

Selskaber mv. som defineret ovenfor skal indgå i en sambeskatning, når disse er enten direkte 

eller indirekte koncernforbundne. I SEL § 31 C stk. 2 og 3 er det defineret, hvornår et modersel-

skab og dettes datterselskab er koncernforbundne. Der etableres således koncernforbindelse mel-

lem selskaber, når moderselskabet opnår bestemmende indflydelse over datterselskabet. Den be-

stemmende indflydelse kan opnås ved, at moderselskabet besidder flertallet af stemmerettighe-

der, har ret til at udpege eller afsætte flertallet af det øverste ledelsesorgan eller på anden måde 

udøver bestemmende indflydelse over datterselskabet. Den størrelsesmæssige ejerandel af sel-

skabskapitalen er dermed uden betydning, idet det er den bestemmende indflydelse, der afgør, 

hvorvidt selskaberne er koncernforbundne eller ej. Foreninger, fonde og udenlandske modersel-

skaber kan skabe koncernforbindelse, uden selv at skulle indgå i den obligatoriske nationale 

sambeskatning. 

 

Til trods for, at det ved lov er fastsat, at der som udgangspunkt skal ske sambeskatning af kon-

cernforbundne selskaber i Danmark, er der situationer, hvor et eller flere koncernselskaber kan 

udeholdes af sambeskatningen jf. SEL § 31 C stk. 6. Disse situationer omhandler de tilfælde, 

hvor moderselskabet er forhindret i at indhente tilstrækkelige oplysninger eller i at udøve sin be-

stemmende indflydelse, samt de tilfælde, hvor datterselskabet er ejet med henblik på salg. Det er 

dog vigtigt at pointere, at hindringerne skal være af væsentlig og vedvarende karakter og således 

ikke blot være af forbigående karakter.  

 

En koncern med flere selskaber omfattet af en national sambeskatning er forpligtet til at udpege 

et selskab som administrationsselskab. I forbindelse med national sambeskatning er det det øver-

ste danske moderselskab, der skal udpeges som administrationsselskab jf. SEL § 31 stk. 4. Er det 

imidlertid tilfældet, at det øverste moderselskab er udenlandsk, og kan der ikke identificeres et 

dansk moderselskab, må koncernen i stedet for udpege administrationsselskabet ved at vælge 

imellem de danske sideordnede søsterselskaber - administrationsselskabet må dog ikke have et 

dansk moderselskab. Det er administrationsselskabets opgave at administrere koncernens samle-

de mellemværende med skattemyndighederne. Dette indebærer, at administrationsselskabet er 

ansvarligt for opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, indbetaling af indkomstskat, restskat, 
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acontoskat men også indbetaling af renter og tillæg. Endvidere er det også administrationssel-

skabet, som modtager overskydende skat, og således skal forestå videre allokeringen af skatten 

til de respektive selskaber i sambeskatningen.    

7.6 Forhold i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
I dette afsnit er fokus lagt på de områder, der vedrører indkomstopgørelsen for koncernselska-

berne, herunder indkomståret, delindkomstopgørelser, underskudsanvendelse samt fordeling og 

betaling.  

 

Indledningsvist vil der være en fremstilling af, hvad der menes med indkomstopgørelsen. Der vil 

således være en nøje gennemgang af hvilke forhold, der er gældende i forbindelse med omlæg-

ning af indkomståret samt de heraf afledte konsekvenser for udarbejdelse af delindkomstopgørel-

ser. I forbindelse med gennemgangen af delindkomstopgørelser vil der ligeledes blive redegjort 

for de konsekvenser, som delindkomstopgørelser har på de skattemæssige afskrivninger. Slutte-

ligt vil der blive redegjort for, hvordan koncerner skal håndtere underskudsanvendelsen indenfor 

en sambeskatning samt fordeling og betaling af denne. 

7.6.1 Indkomstopgørelsen 
Det er administrationsselskab, som har ansvaret over for myndighederne for at udarbejde en op-

gørelse over sambeskatningsindkomsten for de koncernforbundne selskaber. Dette betyder ikke, 

at de koncernforbundne selskabers selvstændige skattepligt forsvinder, hvorfor de selv er forplig-

tet til at opgøre og sende denne opgørelse for det pågældende indkomstår til administrationssel-

skabet. Indkomsten opgøres efter de almindelige skatteregler for selskaber, jf. SEL § 31 stk. 2 1. 

pkt.  

 

Sambeskatningsindkomsten, som relaterer sig til de koncernforbundne selskaber, opgøres ved, at 

der sker en summering af de pågældende selskabers skattepligtige indkomster, således at der op-

gøres en samlet skattepligtig indkomst for hele sambeskatningen. Hvorvidt denne er positiv eller 

negativ afgør, om der skal ske indbetaling af skat til myndighederne. Der kan godt være en sam-

let negativ indkomst for sambeskatningen selvom, flere af selskaberne har en positiv indkomst. 

De har således blot anvendt nogle af de andre koncernselskabers underskud, som de således ef-

terfølgende internt i sambeskatningen afregner over for de pågældende selskaber.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i forbindelse med opgørelsen af sambeskatning er 

tale om et ”alt-eller-intet-princip” i forbindelse med sammenlægningen af koncernselskabernes 
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indkomster. Der skal ikke tages højde for moderselskabets ejerandel af de enkelte selskaber, så-

ledes som det gøres ved indregning i en årsrapport. Ejerandelen af selskabet er ikke relevant ved 

opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. 

7.6.2 Indkomståret 
Alle selskaber i sambeskatningen skal i henhold til SEL § 31 stk. 5 have samme indkomstår som 

administrationsselskabet og opgøre den skattepligtige indkomst for den samme periode som ad-

ministrationsselskabet, jf. SEL § 10 stk. 5. Er der ikke overensstemmelse mellem et dattersel-

skabs indkomstår og administrationsselskabets indkomstår, skal der ske omlægning, så der 

kommer overensstemmelse imellem disse. Der vil som udgangspunkt ske omlægning af datter-

selskabets indkomstår, efter reglerne i SEL § 10 stk. 1-4. Da der er tale om en obligatorisk om-

lægning af indkomståret jf. SEL § 10 stk. 5, skal der ikke søges om tilladelse hos skattemyndig-

hederne.32 

 

I nogle tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt for koncernen at foretage omlægning af ad-

ministrationsselskabets indkomstår, hvilket kunne være tilfældet ved overtagelse af en lang ræk-

ke datterselskaber. En sådan omlæggelse af administrationsselskabets indkomstår kan også lade 

sig gøre, såfremt vise betingelser er opfyldt. Omlægningen af administrationsselskabets ind-

komstår kræver tilladelse fra skattemyndighederne jf. SEL § 31 stk. 1 3. pkt. og kræver at admi-

nistrative hensyn taler herfor, samt at der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved. I 

SKM 2006 - 584 SR blev der givet tilladelse af Skatterådet til, at administrationsselskabet ænd-

rede sit indkomstår på grund af administrative hensyn og det desuden ikke gav anledning til skat-

temæssige fordele for koncernen. Se endvidere afsnit 8.4.4 der behandler denne problemstilling. 

 

Det er vigtigt, at der i forbindelse med omlægning af et selskabs indkomstår ikke sker en duble-

ring eller overspringning af et indkomstår jf. SEL § 10 stk. 2.  

 

Ovenstående gennemgang vil efterfølgende blive illustreret ved nogle eksempler, som alle om-

handler omlægninger af forskellige selskabers indkomstår. 

 

 

                                                        
 
32 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 84 
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Eksempel 633 - Forlængelse af det tilkøbte selskabs indkomstår 

30/6 20081/7 2007

Datterselskabet indkomstår  efter omlæggelsen

Koncernetablering 
1/4 2008

1/1 2008 31/12 2008

1/7 2007 31/12 200830/6 2008

Datterselskab, Selskab DK 1 A/S

Administrationsselskab, Moderselskab DK 1 A/S

Særindkomst for Selskab DK 
1 A/S

Sambeskatningsindkomst 
Selskab DK 1 A/S

 
 

Ovenstående Eksempel 6 vedrører Moderselskab DK 1 A/S’ overtagelse af Selskab DK 1 A/S. 

Moderselskab DK 1 A/S har indkomstår, som følger kalenderåret (indkomstår 2008), og etable-

rer således koncernforbindelse den 1. april 2008 med Selskab DK 1 A/S. Selskab DK 1 A/S har 

indkomst år 1/7 2007 - 30/6 2008 (indkomstår 2008). 

Da indkomstår 2008 for Selskab DK 1 A/S endnu ikke er afsluttet i forbindelse med koncern-

etableringen, forlænges dette til 31. december 2008, så det følger moderselskabets indkomstår, 

og således indeholder 18 måneder. Hvis ikke der var foretaget forlængelse af indkomståret ville 

selskabet have dubleret indkomståret 2008, hvilket jf. tidligere ikke er lovligt. Selskab DK 1 A/S 

er forpligtet til at opdele indkomståret 2008 i to delindkomstopgørelser henholdsvis før og efter 

koncernetableringen. Delindkomstopgørelsen for Selskab DK 1 A/S for perioden 1/7 2007 til 

30/3 2008 selvangives særskilt for Selskab DK 1 A/S. Den samlede sambeskatningsindkomst for 

koncernen udgør hele indkomstperioden for Moderselskab DK 1 A/S og anden delindkomstperi-

ode for Selskab DK 1 A/S for perioden 1/4 2008 til 31/12 2008.   
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Eksempel 734 - Forkortelse af det tilkøbte selskabs indkomstår 

31/3 20091/4 2008

Datterselskabet  indkomstår  
efter omlæggelsen

Koncernetablering 
1/9 2008

1/1 2008 31/12 2008

1/4 2008 31/12 2008

Datterselskab, 
Selskab DK 1 A/S

Administrationsselskab, 
Moderselskab DK 1 A/S

Særindkomst for 
Selskab DK 1 A/S

Sambeskatningsindkomst  
Selskab DK 1 A/S

 
 

Moderselskab DK 1 A/S har indkomstår, der følger kalenderåret (indkomstår 2008), og etablerer 

koncernforbindelse den 1/9 2008 med Selskab DK 1 A/S, som har bagud forskudt indkomstår 

1/4 2008 til 31/3 2009 (indkomstår 2008).  

Da indkomståret for 2008 endnu ikke er afsluttet for Selskab DK 1 A/S, og Moderselskab DK 1 

A/S’ indkomstår afsluttes 31. december 2008, forkortes indkomståret for Selskab DK 1 A/S, så 

dette også afsluttes 31. december 2008. Sambeskatningsindkomsten udgør således hele ind-

komstperioden for Moderselskab DK 1 A/S og delindkomstperioden for Selskab DK 1 A/S fra 

koncernetableringen og frem til indkomstårets afslutning 1. september - 31. december 2008.  

 

I de foregående to eksempler er både moderselskabet og datterselskabet i gang med det samme 

indkomstår. De efterfølgende eksempler tager udgangspunkt i situationer, hvor dette ikke er til-

fældet. Ved etablering af en koncernforbindelse, hvor administrationsselskabet har påbegyndt et 

indkomstår, som datterselskabet endnu ikke er startet på, anses indkomståret for datterselskabet 

som værende udløbet på etableringsdatoen for koncernforbindelsen, jf. SEL § 10 stk. 5. 

 

                                                        
 
34 Kilde: Egen tilvirkning 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 35 
 

Eksempel 835 - Det tilkøbte selskabs indkomstår afsluttes og et nyt indkomstår påbegyndes ved 

etablering af koncernforbindelsen 

31/3 20081/4 2007

Datterselskabet  indkomstår  
efter omlæggelsen

Koncernetablering 
1/3 2008

1/1 2008 31/12 2008

1/1 2008 31/12 2008

Dat terselskab, 
Selskab DK 1 A/S

Administ rationsselskab, 
Moderselskab DK 1 A/S

Indkomstår 2007, Selskab DK 1 A/S
Særindkomst  for Selskab DK 1 A/S

Indkomstår 2008, Selskab DK 1 A/S
Sambeskatningsindkomst Selskab DK 1 A/S

 
 

Moderselskab DK 1 A/S har et indkomstår, som følger kalenderåret (indkomstår 2008), og det 

etablerer den 1/3 2008 koncernforbindelse med Selskab DK 1 A/S med bagud forskudt ind-

komstår 1/4 2007 - 31/3 2008 (indkomstår 2007). Moderselskab DK 1 A/S har ved etablering af 

koncernforbindelsen den 1/3 2008 påbegyndt sit indkomstår 2008, og Selskab DK 1 A/S er sta-

digvæk i gang med indkomståret 2007. Herved ses Selskab DK 1 A/S’ indkomstår for 2007 som 

værende afsluttet 28/2 2008. I dette tilfælde er der ikke mulighed for at forlænge indkomståret 

for Selskab DK 1 A/S, idet selskabet herved ville springe et indkomstår over (2008), hvilket jf. 

ovenstående afsnit ikke er tilladt. Selskab DK 1 A/S skal foretage en særskilt opgørelse af ind-

komsten for indkomståret 2007, svarende til perioden fra 1/4 2007 - 28/2 2008. Den sambeskat-

tede indkomst udgør hele indkomstperioden for Moderselskab DK 1 A/S og indkomståret 2008 

for Selskab DK 1 A/S, hvilket er fra etablering af koncernforbindelsen og til indkomstårets udløb 

(1/3 - 31/12 2008). 

 

                                                        
 
35 Kilde: Egen tilvirkning 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 36 
 

Eksempel 936 - Det tilkøbte selskab har påbegyndt et indkomstår, som administrationsselskabet 

endnu ikke har påbegyndt 

30/4 20081/5 2007

Datterselskabet indkomstår  
efter omlæggelsen

Koncernetablering 
1/5 2008

1/1 2008 31/12 2008

1/5 2007 31/12 2009

Datterselskab, 
Selskab DK 1 A/S

Administrationsselskab, 
Moderselskab DK 1 A/S

Indkomstår 2008, Selskab DK 1 A/S
Særindkomst for Selskab DK 1 A/S

Indkomstår 2009, Selskab DK 1 A/S
Sambeskatningsindkomst Selskab DK 1 A/S

Indkomstår 2008, Moderselskab DK 1 A/S
Særindkomst for Moderselskab DK 1 A/S  

 

Moderselskab DK 1 A/S har indkomstår, der følger kalenderåret (indkomstår 2008), og det etab-

lerer den 1/5 2008 koncernforbindelse med Selskab DK 1 A/S, der har indkomstår 1/5 2007 - 

30/4 2008 (indkomstår 2008). 

Selskab DK 1 A/S har ved etablering af koncernforbindelsen med Moderselskab DK 1 A/S af-

sluttet indkomståret 2008, som Moderselskab DK 1 A/S stadigvæk er i gang med. Selskab DK 1 

A/S har således ikke nogen mulighed for at forlænge indkomstår 2008 og må derfor forlænge det 

næstkommende indkomstår, således at der kan skabes sammenhæng mellem Selskab DK 1 A/S’ 

indkomstår og Moderselskab DK 1 A/S. Indkomståret for Selskab DK 1 A/S kommer til at vare 

for perioden 1/5 2008 - 31/12 2009. Da indkomståret 2008 er afsluttet før koncernforbindelsens 

start for Selskab DK 1 A/S, er Moderselskab DK 1 A/S nødt til også at selvangive indkomsten 

for 2008 særskilt. Sambeskatningsindkomsten for 2009 udgør indkomsten for Moderselskab DK 

1 A/S for perioden 1/1 - 31/12 2009 (indkomståret 2009) og indkomsten for Selskab DK 1 A/S 

for perioden 1/5 2008 - 31/12 2009 (indkomståret 2009).  
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Såfremt koncernforbindelsen, i modsætning til ovenstående to eksempler, sker med et nystiftet 

selskab i dettes første indkomstår, findes der en særregel i SEL § 10 stk. 5 4. pkt.. Særregelen har 

to betingelser, som skal være opfyldt, før at det er tilladt - 1) det nystiftede selskab skaber kon-

cernforbindelse i sit først indkomstår og 2) at selskabets indkomstopgørelse vedrører et andet 

indkomstår, som endnu ikke et påbegyndt i det modtagende selskab. Hvis disse to betingelser er 

opfyldt, kan det nystiftede selskab undgå at udarbejde delindkomstopgørelse fra stiftelsen frem 

til koncernetableringen. I stedet kan hele indkomsten opgøres samlet for det nystiftede selskab. 

Der henvises endvidere til afsnit 8.4.1, der vedrører særreglerne for nystiftede selskaber og skuf-

feselskaber.  

 

Eksempel 1037- Det tilkøbte (nystiftede) selskab har påbegyndt et indkomstår, som administrati-

onsselskabet endnu ikke har påbegyndt 

31/12 20091/8 2008

Koncernetablering 
1/11 2008

1/1 2008 31/12 2008

Datterselskab, 
Selskab DK 1 A/S

Administrationsselskab, 
Moderselskab DK 1 A/S

Indkomstår 2009, Selskab DK 1 A/S
Sambeskatningsindkomst Selskab DK 1 A/S

31/12 2009

Indkomstår 2008, Moderselskab DK 1 A/S
Særindkomst for Moderselskab DK 1 A/S

Indkomstår 2009, Moderselskab DK 1 A/S
Sambeskatningsindkomst for Moderselskab DK 1 A/S

31/12 2008

 
 

Moderselskab DK 1 A/S har indkomstår, der følger kalenderåret (indkomstår 2008), og etablerer 

koncernforbindelse med Selskab DK 1 A/S den 1/11 2008. Selskab DK 1 A/S er stiftet den 1/8 

2008 og har indkomstår fra 1/8 2008 - 31/12 2009 (indkomstår 2009). 

Moderselskab DK 1 A/S er ved koncernetableringen med Selskab DK 1 A/S i gang med ind-

komståret for 2008, og Selskab DK 1 A/S er i gang med indkomstår 2009. Dette bevirker, at Sel-

skab DK 1 A/S først indtræder i sambeskatningen med Moderselskab DK 1 A/S for indkomståret 

2009. Indkomstperioden for 2009 udgør for Moderselskab DK 1 A/S den 1/1 -31/12 2009 og for 

Selskab DK 1 A/S for perioden 1/8 2008 - 31/12 2009. Hele indkomsten for Moderselskab DK 1 
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A/S selvangives særskilt, og jf. ovenstående redegørelse udarbejdes der ikke delindkomstopgø-

relse for perioden fra stiftelsen og frem til koncernetableringen. 

7.6.3 Delindkomstopgørelser 
Det er reglerne i SEL § 31 stk. 3 1.-4. pkt. der angiver, hvorledes delindkomster skal opgøres. 

Der skal som udgangspunkt udarbejdes delindkomstopgørelser ved indtræden eller udtræden af 

en koncernforbindelse jf. SEL § 31 C. Delindkomsten opgøres på almindeligvis efter de gælden-

de regler og skal opgøres, som om perioden udgjorde et helt indkomstår dog med forholdsmæs-

sige afskrivninger mv..38 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er det vigtigt, at den 

samme indtægt hhv. omkostning allokeres til den korrekte periode og ikke medtages i begge pe-

rioder. Endvidere kan forhold såsom hensættelsen til tab på debitorer, ukuransnedskrivning på 

varelageret samt andre tidsmæssige afvigelse i skatteopgørelsen være kilde til udfordringer. Dis-

se udfordringer har dog nærmere karakter af opdelingsmæssige problemstillinger ift. splittet 

imellem de to delperioder, hvorimod selskabet begrænses i muligheden for at foretage skatte-

mæssige afskrivninger i det samlede indkomstår - dvs. de to delperiode sammenlagt. Derfor er 

det i nærværende afhandling valgt at fokusere på opgørelsen af de skattemæssige afskrivninger, 

hvilket er belyst i nedenstående redegørelse. 

 

For begge delindkomstopgørelser gælder der, at skattemæssige afskrivninger herunder straks-

fradrag efter afskrivningslovens (fremover AFL) § 18 maksimalt kan foretages i forhold til, hvor 

stor en del af et kalenderår (12 måneder) indkomstperioden udgør.39  

 

Eksempel 1140 - Forholdsmæssige afskrivninger - 12 måneder 
Selskab DK 1 A/S Selskab DK 1 A/S
Delindkomstopgørelse 1/1 - 30/9 2008 Delindkomstopgørelse 1/10 - 31/12 2008

Driftsmidler Driftsmidler
Primo, 1/1 2008 2.500.000         Primo, 1/10 2008 2.112.500       
Periodens tilgang 150.000            Periodens tilgang 50.000            
Periodens afgang (50.000)             Periodens afgang (150.000)        
Afskrivningsgrundlag 2.600.000         Afskrivningsgrundlag 2.012.500       

Afskrivning 9/12 (18,75 %) (487.500)           Afskrivning 3/12 (6,25 %) (125.781)        

Ultimo, 30/9 2008 2.112.500         Ultimo, 31/12 2008 1.886.719        
 
                                                        
 
38 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 74 
39 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s 74 
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Ovenfor vises et eksempel, hvor Selskab DK 1 A/S indtræder i en sambeskatning den 1/10 2008. 

Både Selskab DK 1 A/S og det overtagende selskab har kalenderåret som indkomstår. Ifølge 

AFL § 5 stk. 3 er det tilladt at afskrive på driftsmidler med op til 25 % af den afskrivningsberet-

tigede saldoværdi. Idet indtrædelsen i sambeskatningen sker d. 1/10, kan Selskab DK 1 A/S af-

skrive op til 18,75 % (9/12*25%) af den afskrivningsberettigede driftssaldo i den første delperi-

ode. Dette medfører, at Selskab DK 1 A/S i den anden delperiode kun har mulighed for at afskri-

ve de resterende 6,25 % (3/12*0,25 %) af driftssaldoen. Beregningen er illustreret i ovenstående 

Eksempel 11.   

 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, føres driftssaldoen ultimo delindkomstperiode 1/1 - 

30/9 2008 videre og bliver til primo driftssaldoen i delindkomstperiode 1/10 - 31/12 1008. Dvs. 

at det modtagende selskab overtager primo driftssaldoen i delindkomstopgørelse 1/10 - 31/12 

2008, som var det to ”hele” indkomstår. 

Tilsvarende er dog ikke gældende i de tilfælde, hvor tidspunktet for etablering af koncernforbin-

delsen falder sammen med udløbet af det pågældende selskabs indkomstår41 - se Eksempel 8 for 

illustration heraf.  

 

Eksempel 1242 - Fulde afskrivninger, når fuldt indkomstår 
Selskab DK 1 A/S Selskab DK 1 A/S
Indkomstår 2008, 1/4  2008 - 28/2 2009 Indkomstår 2009, 1/3 - 31/12 2009

Driftsmidler Driftsmidler
Primo, 1/4 2008 2.500.000         Primo, 1/3 2009 1.950.000     
Årets tilgang 150.000            Årets tilgang 50.000          
Årets afgang (50.000)             Årets afgang (150.000)       
Afskrivningsgrundlag 2.600.000         Afskrivningsgrundlag 1.850.000     

Afskrivning, 25 % (650.000)           Afskrivning, 25 % (462.500)       

Ultimo, 28/2 2009 1.950.000         Ultimo, 31/12 2009 1.387.500     

 
 

Det overdragende Selskab DK 1 A/S afslutter sit indkomstår i forbindelse med etablering af kon-

cernforbindelsen med det modtagende selskab. Idet Selskab DK 1 A/S færdiggør sit indkomstår 

ved koncernforbindelsens etablering, kan dette foretage fuld afskrivning af driftssaldoen svaren-

de til et 12 måneders afskrivninger. I eksemplet ovenfor er det vist, hvordan opgørelsen af af-
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skrivningerne for henholdsvis indkomståret 2008, hvor selskaberne ikke er sambeskattet, og ind-

komståret 2009, hvor de er sambeskattet, er opgjort. 

 

Af ovenstående Eksempel 12 ses det i modsætning til Eksempel 11, at der ikke foretages nogen 

delindkomstopgørelse, og at der ikke foretages nogen forholdsmæssig fordeling af afskrivnin-

gerne. I stedet for afskrives der det maksimalt tilladte. Dette skyldes som tidligere nævnt, at ind-

komståret afsluttes i forbindelse med etablering af koncernforbindelsen.  

 

Eksempel 1343 - ”Tabte” afskrivninger ved forholdsmæssige afskrivninger 

Selskab DK 1 A/S
Delindkomstopgørelse 1/1 - 31/12 2008

Driftsmidler
Primo, 1/1 2008 2.500.000         
Årets tilgang 200.000            
Årets afgang (200.000)           
Afskrivningsgrundlag 2.500.000         

Afskrivning 25 % (625.000)           

Ultimo, 30/9 2008 1.875.000         

Skattemæssige afskrivninger ved overdragelse af selskabet (487.500 + 125.781) 613.281
Skattemæssige afskrivninger uden overdragelse af selskabet                     625.000
Forskel i de skattemæssige afskrivninger i forhold til sal/ikke salg -11.719

 
 

Ovenstående Eksempel 13 skal sammenholdes med Eksempel 11 ovenfor, hvor der sker over-

dragelse i løbet af indkomståret. Eksemplet illustrerer, hvordan det overdragede selskab mister 

muligheden for i det pågældende indkomstår at foretage skattemæssige afskrivninger svarende til 

kr. 11.719 set i forhold til, hvis der ikke havde været foretaget nogen overdragelse af selskabet i 

løbet af indkomståret. Det pågældende selskab, som overdrages, vil altså i året, hvor selskabet 

overdrages, have en større skattepligtig indkomst set i forhold til et ikke-salg, idet selskabet be-

grænses i mulighederne for skattemæssige afskrivninger.  

 

Der kan være tilfælde, hvor det overtagede selskab er tvunget til at foretage en omlægning af sit 

indkomstår, så indkomståret enten forlænges eller forkortes ift. de 12 måneder, som et normalt 
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indkomstår udgør. Forlængelsen af indkomståret bevirker, at indkomståret for det pågældende 

selskab strækker sig over 18 måneder fordelt på to perioder af hver ni måneder. De første ni må-

neder kan henføres til den først delindkomstperiode og de resterende ni måneder kan henføres til 

den sidste indkomstperiode. I den første delindkomstperiode beregnes afskrivningerne som 9/12 

* afskrivningssatsen * afskrivningsgrundlaget, og det samme er gældende for anden delind-

komstperiode, som indgår i sambeskatningen med den overtagende koncern. 

 

Eksempel 1444 - Forholdsmæssige afskrivninger - 18 måneder 
Selskab DK 1 A/S Selskab DK 1 A/S
Delindkomstopgørelse 2008, 1/7 2007 - 31/3 2008 Delindkomstopgørelse 2008, 1/4 - 31/12 2008

Driftsmidler Driftsmidler
Primo, 1/1 2008 2.500.000         Primo, 1/1 2008 2.112.500     
Periodens tilgang 150.000            Periodens tilgang 50.000          
Periodens afgang (50.000)             Periodens afgang (150.000)       
Afskrivningsgrundlag 2.600.000         Afskrivningsgrundlag 2.012.500     

Afskrivning, (9/12) 18,75 % (487.500)           Afskrivning, (9/12) 18,75 % (377.344)       

Ultimo, 30/9 2008 2.112.500         Ultimo, 30/9 2008 1.635.156     

 
 

De skattemæssige værdier primo/ultimo og valg af periodiseringsprincip, som selskabet har gjort 

anvendelse af i første delindkomstperiode, skal således også anvende i den resterende del af ind-

komstperioden.45 

 

Ovenstående eksempler illustrerer i sin enkelthed måden, hvorpå en koncern i forbindelse med 

overtagelse/afhændelse af koncernselskaber skal håndtere de maksimale afskrivninger af drifts-

middelsaldoen hvad enten koncernselskabet er i gang med, afslutter eller forlænger et indkomst-

år. Det står dog parterne frit i hvilket omfang, de vil foretage afskrivninger indenfor ovenstående 

maksimale grænse. Den interessante problemstilling, set fra koncerns side, består ikke i måden at 

opgøre den skattepligtige indkomst på, men mere det faktum, at såfremt et koncernselskab over-

drages i et igangværende indkomstår, så mister koncernen skattemæssige afskrivninger, som el-

lers kunne reducere den positive skattepligtige indkomst, hvis en sådan eksisterede.  

                                                        
 
44 Kilde: Egen tilvirkning 
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7.6.4 Underskudsanvendelsen og fordeling 
Reglerne om underskudsanvendelse tager udgangspunkt i SEL § 31 stk. 2 og indebærer, at der i 

hvert af de koncernforbundne selskaber i forbindelse med opgørelse af sambeskatningsindkom-

sten skal ske modregning af tidligere indkomstårs fremførte underskud. Anvendelsesrækkefølgen 

er som følgende: 

 

1. modregning i selskabets egne underskud fra tiden før sambeskatningen 

2. modregning i selskabets egne underskud opstået under sambeskatningen  

3. modregning af det aktuelle års underskud i andre sambeskatningsselskabers overskud 

4. modregning i andre sambeskattede selskabers uudnyttede underskud fra tidligere år 

 

Det overordnede princip ved fremførsel af underskud er, at de ældste underskud modregnes først. 

Et selskabs underskud vedrørende tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet 

sambeskattet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selska-

ber var sambeskattede, og sambeskatningen ikke efterfølgende er ophørt.  

 

Det er muligt for et selskab, som tidligere har været en del af en sambeskatning, at genindtræde i 

denne f.eks. ved, at selskaber bliver tilbagekøbt af den oprindelige sælgende koncern. Reglerne 

bestemmer dog, at de underskud, der måtte være opstået inden genindtrædelsen, kun kan mod-

regnes i det pågældende selskabs egen indkomst, og det er sagen uvedkommende, om under-

skuddet stammer fra en sambeskatning med koncernselskaberne, inden selskabet blev solgt, da 

sambeskatningen har været afbrudt. 

 

Uanset at selskaberne ikke har været koncernforbundne i hele indkomståret, kan underskud i et 

selskab alligevel modregnes i overskud i et andet selskab. Har der f.eks. kun været koncernfor-

bindelse med et selskab i anden halvdel af det pågældende selskabs indkomstår, kan et under-

skud i denne delperiode modregnes i et andet koncernforbundet selskabs indkomst for hele året.  

 

Administrationsselskabet foretager en fordeling af skatten mellem de overskuds- og underskuds-

givende selskaber i sambeskatningen. Skatten fordeles efter fuldfordelingsmetoden jf. SEL § 31 

stk. 6. Ved anvendelse af fuldfordelingsmetoden, sker der en fuld fordeling af skatten mellem de 

sambeskattede selskaber, hvilket betyder, at de enkelte selskaber i sambeskatningen er pligtige til 

at betale skatteværdien af et eventuelt overskud til administrationsselskabet.  
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Når koncernen har opgjort indkomsterne for hvert selskab og i forbindelse hermed gjort brug af 

evt. tidligere års underskud, og sambeskatningsindkomsten ender med at være positiv, foretages 

der en forholdsmæssig fordeling af den positive indkomst mellem de overskudsgivende selska-

ber. Er det imidlertid tilfældet, at sambeskatningsindkomsten er negativ, skal den negative ind-

komst fordels forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber jf. SEL § 31 stk. 2. 

Ovennævnte problemstillinger er illustreret i nedenstående eksempel.  

 

Eksempel 1546 - Forholdsmæssig fordeling af årets skattemæssige indkomster og underskud 
I t.kr.
Selskab DK 1 A/S DK 2 A/S DK 3 A/S DK 4 A/S DK 5 A/S I alt
Sambeskatningsindkomst 
for 2008 270 -125 0 -175 -340 -370
Fremførbar underskud til 
senere modregning 0 -72 0 -101 -197 -370

 
 

Som det fremgår af ovenstående, er koncernens sambeskatningsindkomst opgjort til t.kr. -370. 

Sambeskatningsindkomsten på t.kr. -370 skal efterfølgende fordeles forholdsmæssigt ud på de 

underskudsgivende selskaber, som er DK 2 A/S, DK 4 A/S og DK 5 A/S. Fordelingen af sambe-

skatningsindkomsten er en relativ simpel beregning. Der tages udgangspunkt i hvert enkelt sel-

skabs negative indkomst, som divideres med selskabernes samlede negative indkomst og til sidst 

multipleres med den totale negative sambeskatningsindkomst. For selskab DK 5 A/S ser bereg-

ningen således ud: 

 

DK 5 A/S: -370 * (-340/-640) = -197 

 

For også at eksemplificere den praktiske tilgang omkring anvendelsen og opgørelsen af under-

skud, når der er tale om selskaber med særunderskud samt egne underskud opnået i forbindelse 

med sambeskatningen, vil dette blive gennemgået i efterfølgende eksempel.  
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Eksempel 1647- Forholdsmæssig fordeling af årets skattemæssige indkomster og underskud ved 

eksistens af særunderskud 
Selskab - beløb i t.kr. DK 1 A/S DK 2 A/S DK 3 A/S DK 4 A/S DK 5 A/S I alt

Særunderskud inden sambeskatning -35 -100 -25 0 -75 -235
Egne underskud under sambeskatningen -45 0 -85 -60 0 -190
Resultat 2008 før underskudsanvendelse -10 100 100 150 65 405

Opgørelse af sambeskatningsindkomst:
Årets resultat før underskudsanvendelse -10 100 100 150 65 405
Anvendelse af særunderskud 0 -100 -25 0 -65 -190

Indkomst inden fremførsel af egne underskud -10 0 75 150 0 215
Fremførsel af egne underskud opnået under 
sambeskatningen 0 0 -75 -60 0 -135

Indkomst efter anvendelse af egne underskud -10 0 0 90 0 80

Overførsel af årets underskud 10 0 0 -10 0 0
Fremførsel af tidligere års underskud i sambeskatning 
med andre selskaber 0 0 0 -55 0 -55
Sambeskatningsindkomst til beskatning 0 0 0 25 0 25

Fremførsel af underskud
Særunderskud til fremførsel -35 0 0 0 -10 -45

Egne underskud under sambeskatning til fremførsel 0 0 0 0 0 0

 

Ovenstående eksempel tager udgangspunkt i de fem oplistede selskaber. For hvert enkelt selskab 

er det oplistet, hvilke særunderskud de har, egne underskud opstået under sambeskatningen samt 

den skattepligtige indkomst inden anvendelse af underskud.  

 

Fremgangsmåden ved ovenstående eksempel af sambeskatningsindkomsten for koncernen er 

først at opgøre de enkelte selskabers resultat for 2008. Herefter modregnes de enkelte selskabers 

egne særunderskud først, og efterfølgende modregnes egne underskud opnået under sambeskat-

ningen i selskabernes egne indkomster. I ovenstående eksempel kan selskab DK 1 A/S ikke an-

vende sine særunderskud, idet selskabet ikke har nogen positiv indkomst for året. Selskab DK 2 

A/S og selskab DK 3 A/S kan anvende hele deres særunderskud, mens selskab DK 5 A/S kan 

anvende t.kr 65, som svarer til hele selskabets indkomst for året. Efter modregning af særun-

derskuddene kan selskab DK 3 A/S anvende t.kr 75 af sit underskud opstået i forbindelse med 

sambeskatningen, og selskab DK 4 A/S kan anvende t.kr 60. Herefter er det kun selskab DK 4 

A/S, som har en positiv indkomst tilbage efter anvendelse af egne særunderskud og egne under-

skud opstået under sambeskatningen. Efterfølgende kan selskab DK 4 A/S gøre brug af de andre 

selskabers underskud opstået i forbindelse med sambeskatningen. Rækkefølgen er først at an-
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vende de underskud, som er opstået i året og efterfølgende de andre selskabers underskud fra tid-

ligere år opstået under sambeskatningen. Således modregnes årets negative resultat for selskab 

DK 1 A/S i selskab DK 4 A/S’ positive indkomst. Endvidere anvendes det resterende fremførte 

underskud opstået i forbindelse med sambeskatningen (t.kr 45 fra selskab DK 1 A/S og t.kr 10 

fra DK 3 A/S), således at der ikke længere er nogle fremførte underskud tilbage opstået under 

sambeskatningen.  

 

De resterende særunderskud kan ikke anvendes til at nedbringe sambeskatningsindkomsten for 

2008, hvorfor de forbliver uudnyttede indtil videre, og årets sambeskatningsindkomst til beskat-

ning bliver t.kr 25. At de forskellige selskaber i koncernen kan gøre og gør brug af de andre sel-

skabers underskud, er med til at forbedre likviditeten i koncernen samlet set. Dette skyldes, at 

anvendelsen af andre koncernselskabers underskud medfører en betaling til dette selskab, som 

modsvarer skatteværdien. Hermed bevares likvider, som ellers ville være betalt til skattemyndig-

hederne, inden for koncernen. Fordelen ved sambeskatning ligger derfor hos de underskudsgi-

vende selskaber i sambeskatningen, der herved får omdannet et underskud til øjeblikkelig likvi-

ditet modsat et udskudt skatteaktiv, der kunne tage flere år at udnytte. 

7.6.5 Betaling 
Administrationsselskabet har bl.a. som opgave at stå for betaling af hele indkomstskatten for de 

sambeskattede selskaber, også selvom selskaberne ikke ejes fuldt ud. De enkelte selskaber i 

sambeskatningen opgør deres egen skattepligtige indkomst og modregner fremførte underskud 

for tidligere indkomstperioder jf. SEL § 31 stk. 2 3. pkt.. 

 

Koncernselskaberne indbetaler deres skyldige skat til administrationsselskabet og ikke til skat-

temyndighederne. Indtil de enkelte koncernselskaber har indbetalt skatten til administrationssel-

skabet, hæfter de hver især for deres del af skatten. Når betalingen har fundet sted, er der som 

udgangspunkt sket betaling med frigørende virkning, hvorfor forpligtelsen over for skattemyn-

dighederne nu ligger hos administrationsselskabet.48 Er der i koncernen underskudsgivende sel-

skaber, har de ret til at modtage skatteværdien af det underskud, som andre koncernselskaber har 

anvendt, fra administrationsselskabet. De underskudsgivende selskaber bliver således kompense-

ret for udnyttelsen af deres underskud i sambeskatningen, hvilket sker af hensyn til kreditorer og 
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eventuelle minoritetsaktionærer, hvis stilling kunne forringes af, at de mistede et skatteaktiv i 

form af et eventuelt fremført underskud.49 

Indbetaling af acontoskatter fra de forskellige selskaber foretages også af administrationsselska-

bet. Det er et krav, at koncernselskaberne indbetaler deres del af acontoskatten senest den dag, 

som er sidste dag for rettidig indbetaling til skattemyndighederne. Dvs. henholdsvis den 20. 

marts og 20. november i indkomståret.50  

7.6.6 Delkonklusion 
Rammerne for hvilke selskaber, der er sambeskattet ligger umiddelbart fast. Ligeledes er admini-

strationsselskabet fastlagt, såfremt der ikke skal vælges imellem ligestillede søsterselskaber, og 

det øverste danske moderselskab kan udpeges. Derimod kan der i forbindelse med selve kon-

cernetableringen eller koncernophøret, være væsentlige betragtninger, der bør tages med i over-

vejelserne.  

 

I forbindelse med en koncernetablering kan tidspunktet for etableringen spille en væsentlig rolle 

for, hvorledes sambeskatningsindkomsten for det første indkomstår skal opgøres. Alt efter i hvil-

ket indkomstår sambeskatningen indtræder, kan det have likviditetsmæssig effekt, såfremt et un-

derskud først kan anvendes i det efterfølgende indkomstår. Jf. afsnit 7.6.3 om delindkomstopgø-

relser kan det således være afgørende, hvilke indkomstår hhv. datterselskabet og administrations-

selskabet har påbegyndt på tidspunktet for koncernetableringen.  

 

Hertil kommer endvidere overvejelserne vedrørende forholdsmæssige afskrivninger. I den givne 

situation kan det alt efter, hvorvidt indkomståret skal forkortes, bibeholdes eller forlænges, have 

indflydelse på mulighederne for at foretage maksimale skattemæssige afskrivninger. Det kan så-

ledes være en fordel for selskaber, der skal forkorte deres indkomstår, at de på trods af forkortel-

sen kan foretage fulde afskrivninger. Derimod kan selskaber, der bibeholder eller forlænger de-

res indkomstår, kun foretage forholdsmæssige afskrivninger. Som det fremgår af afsnit 7.6.3 

vedrørende delindkomstopgørelser, kan et selskab dermed blive begrænset i muligheden for at 

foretage skattemæssige afskrivninger, såfremt der skal udarbejdes delindkomstopgørelser. Derfor 

kan overvejelser vedrørende valg af administrationsselskabet samt tidspunkt for koncernetable-

ring ligeledes blive påvirket af forholdsmæssige afskrivninger, såfremt de forholdsmæssige af-
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skrivninger har en væsentlig indflydelse på den samlede sambeskatningsindkomst for året (posi-

tiv eller negativ). 

 

Endvidere kan det i de situationer, hvor der indtræder et søsterselskab i sambeskatningen, spille 

en rolle, hvilket af selskaberne der udpeges som administrationsselskab, såfremt søsterselskaber-

ne ikke har samme indkomstår på tidspunktet for koncernetablering. Alt efter hvilket af søster-

selskaberne, der udpeges som administrationsselskab, kan det hænde, at sambeskatningen først 

indtræder fra og med administrationsselskabets næstkommende indkomstår. Dette kan illustreres 

vha. Eksempel 8 ovenfor. Såfremt Moderselskab DK 1 A/S og Selskab DK 1 A/S i stedet var 

søsterselskaber, kunne der frit vælges imellem disse, ved udpegelsen af administrationsselskabet. 

Såfremt Moderselskab DK 1 A/S i dette eksempel blev udpeget som administrationsselskab, ville 

sambeskatningen indtræde fra og med indkomståret 2008 pr. 1/3 2008, som eksemplet illustrerer. 

Såfremt Selskab DK 1 A/S blev udpeget som administrationsselskab, ville sambeskatningen ind-

træde fra og med indkomståret 2008 pr. 1/4 2008 - altså ville sambeskatningen først indtræde 

senere i dette tilfælde. Endvidere skal administrationsselskabet ikke udarbejde en delindkomst-

opgørelse, hvorfor administrationsselskabets indkomst før koncernetableringen i visse tilfælde 

kan medtages i sambeskatningen. Udpeges Moderselskab DK 1 A/S som administrationsselskab, 

indtræder sambeskatningen fra hhv. d. 1/1 2008 for Moderselskab DK 1 A/S og fra d. 1/4 2008 

for Selskab DK 1 A/S. Udpeges Selskab DK 1 A/S derimod som administrationsselskab, vil det-

te medføre, at sambeskatningen først indtræder fra hhv. d. 1/3 2008 for Moderselskab DK 1 A/S 

og 1/4 for Selskab DK 1 A/S. Er der i ovenstående eksempel tale om hhv. overskud- og under-

skudsgivende selskaber, kan det derfor være relevant at udpege det administrationsselskab, der 

sikrer, at indkomsten kan sambeskattes fra det tidligst mulige tidspunkt, så underskud kan udnyt-

tes og likviditeten beholdes inden for koncernens rammer. 

 

Herudover kan det for selskaber, der skal udarbejde delindkomstopgørelser, medføre overvejel-

ser vedrørende selve opgørelsen af den skattepligtige indkomst i disse perioder. Således kan en 

købende koncern foretrække, at det købte selskab udnytter sine underskud inden indtræden i 

sambeskatningen, idet fremførte underskud i det opkøbte selskab vil være særunderskud i den 

nye sambeskatning. Endvidere kan køber ønske, at afskrivningssaldiene skal være så høje som 

mulig i det opkøbte selskab, idet disse planlægges at blive udnyttet senere i sambeskatningen. I 

forbindelse med selskabsopkøb kan det derfor være relevant at overveje, om betingelser vedrø-

rende delindkomstopgørelsen i det opkøbte selskab skal medtages i en købsaftale. 
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Yderligere kan det for koncerner, der forventer en positiv skattepligtig indkomst, være relevant 

at overveje et opkøb af et underskudsgivende selskab inden udløbet af indkomståret. Dette skyl-

des, at underskuddet fra det opkøbte selskabs delindkomst kan udlignes i den skattepligtige sam-

beskatningsindkomst for hele indkomståret, til trods for, at underskuddet kun er optjent i f.eks. 

den sidste måned af indkomståret.  

 

Overordnet kan det konkluderes, at selskaber i forbindelse med koncernetablering eller koncern-

ophør bør overveje konsekvenserne af de foretagne valg. Som det ses af ovenstående, kan tids-

punktet for sambeskatningens indtræden samt evt. udpegelsen af administrationsselskabet ind-

virke på koncernens samlede skattebetaling. Omvendt kan det ikke på forhånd konkluderes, 

hvilke valg der er at foretrække, idet det beror på den enkelte situation hos den pågældende kon-

cern.   

7.7 Overvejelser vedrørende nødlidende selskaber inden gennemførslen af en 
omstrukturering 

Betydningen af den indbyrdes hæftelse mellem administrationsselskabet og de enkelte koncern-

selskaber er særlig relevant, når et af de sambeskattede selskaber bliver nødlidende og eventuelt 

erklæres konkurs. Set i lyset af den nuværende finanskrise er problemstillingen særdeles rele-

vant.  

I situationer, hvor en koncern overtager et selskab eller en delkoncern fra en tidligere koncern, er 

det relevant at overveje, hvorvidt der er indeholdt risici i den tidligere sambeskatning. Er det så-

ledes tilfældet, at selskabet overtages fra en sambeskatning, hvor administrationsselskabet er 

nødlidende, bør konsekvenserne af det tidligere administrationsselskabs eventuelle konkurs end-

videre tages med i overvejelserne, når omstruktureringen planlægges. Yderligere overvejelser 

bør indgå i planlægningen af omstruktureringen, når der er tale om en overtagelse af et tidligere 

administrationsselskab. Særligt bør det overvejes, om det overtagne selskab kan lide tab, når et 

nødlidende selskab i den tidligere sambeskatningskreds erklæres konkurs. Forhold der kan på-

virke dette omhandler hæftelsen, afregning af skatter samt godtgørelse for udnyttelse af fremfør-

te underskud. 

 

Erklæres et selskab konkurs, skal det udtræde af sambeskatningen fra og med det indkomstår, 

hvori konkursdekretet afsiges KL § 4 stk. 3. Dette betyder, at når et selskab udtræder af en sam-

beskatning som følge af konkurs, kan der ikke opgøres en skattepligtig indkomst for den del af 

indkomståret, der kan indgå i sambeskatningsindkomsten, hvilket har samme konsekvenser, som 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 49 
 

hvis selskabet var udtrådt af sambeskatningen ved ”almindeligt” koncernophør. Hæftelsesforhol-

det ved konkurs er, at ingen af selskaberne i den nationale sambeskatning hæfter for skatten af 

konkursindkomsten. Det er i afsnit 7.7.1 om hæftelse nedenfor beskrevet, hvordan den generelle 

hæftelse mellem de sambeskattede selskaber er. Når et selskab udtræder af sambeskatningen på 

grund af konkurs, har det også betydning for underskudsanvendelsen. Ifølge SEL § 31 stk. 2 7. 

pkt., går eventuelle ikke anvendte underskud i sambeskatningsindkomsten tabt for de sambeskat-

tede selskaber.  

7.7.1 Hæftelse 
Som tidligere nævnt er det administrationsselskabet, der står for indbetalingen af indkomstskat-

ter, acontoskatter med videre til skattemyndighederne, og som konsekvens heraf er det vigtigt at 

få skildret, hvorledes selskaber omfattet af sambeskatning hæfter for skatterne.  

 

Ifølge de gældende regler hæfter hvert enkelt selskab i sambeskatningen kun for den del af ind-

komstskatten, acontoskatten, restskatten, tillæg og renter, der vedrører selskabets egen indkomst 

jf. SEL § 31 stk. 4 10. pkt. Dette medfører, at skattemyndighederne i tilfælde af manglende beta-

ling fra administrationsselskabet kan rette sit krav mod det enkelte selskab, så længe dette endnu 

ikke har afregnet sine skyldige skatter til administrationsselskabet. Hæftelsen overgår imidlertid 

til administrationsselskabet, når dette har modtaget et beløb, der svarer til den skyldige skat for 

det enkelte selskab, jf. SEL § 31 stk. 4 11. pkt. sammenholdt med SEL § 31 stk. 6 5. pkt. Fra det-

te tidspunkt hæfter administrationsselskabet for den samlede indkomst- og acontoskat, og skat-

temyndighederne kan derfor kun søge sig fyldestgjort for den sambeskattede koncerns samlede 

indkomst- og acontoskat hos administrationsselskabet. Idet skattemyndighederne kun kan rette 

kravet mod administrationsselskabet, når de øvrige selskaber i sambeskatningen har foretaget 

afregning med frigørende virkning hertil, bliver det derfor afgørende, i hvilke tilfælde der er sket 

afregning med frigørende virkning fra de enkelte koncernselskaber. 

7.7.1.1 Betaling med frigørende virkning - enten ved bankoverførsel eller via mellemregning 
I de gældende sambeskatningsregler kan det have betydning for det enkelte koncernselskab, som 

indgår i sambeskatningen, hvilken betalingsmetode som anvendes til afregning af selskabernes 

indkomst- og acontoskatter. Vælger koncernen at afregne via bankoverførsler, må der herske en 

stærk formodning om, at der er sket en endelig betaling med frigørende virkning.  

 

Såfremt skatterne føres via mellemregningskonti mellem de enkelte sambeskattede selskaber og 

ikke via en bankoverførsel, kan det diskuteres, hvorvidt der er sket betaling med frigørende virk-
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ning, og om hæftelsen dermed er overgået til administrationsselskabet. Problemstillingen i denne 

henseende er, om den valgte fremgangsmåde med modregning overfor administrationsselskabet i 

den allerede etablerede mellemregningskonto med et beløb svarende til den skat, som dattersel-

skabet skal betale, kan anses som betaling med frigørende virkning efter SEL § 31 stk. 6 5. pkt. 

sammenholdt med SEL § 31 stk. 4 11. pkt.. I de gældende regler er der ikke i SEL § 31 stk. 4 11. 

pkt. redegjort for, hvad der menes med begrebet ”betaling”, og der kan således opstå tvivl om, 

hvornår der er sket betaling, og om det enkelte selskab er fritaget for hæftelse overfor skatte-

myndighederne.  

Der findes endnu ikke retspraksis omkring hvilke tilfælde af bogføring på mellemregningskonti, 

der må anses for at være betaling med frigørende virkning og dermed afskærer skattemyndighe-

dernes krav overfor de enkelte selskaber. Ved bogføring på mellemregningskonti må det først og 

fremmest være afgørende, hvorvidt der kan ske modregning af den bogførte skat i øvrige tilgo-

dehavender. Opfylder fordringerne kriterierne for modregning, må det derfor antages, at en sådan 

bogføring på mellemregningskontoen har frigørende virkning. 

7.7.1.2 Bogføring på mellemregning - modregningskriterier opfyldt 
Kriterierne for modregning er, at der skal være udjævnelighed mellem fordringerne, kreditors 

fordring skal være afviklingsmoden, debitors fordring skal være retskraftig, og fordringerne skal 

være gensidige. Hvis de ovenfor nævnte kriterier for modregning er opfyldt, kan datterselskabets 

betaling til administrationsselskabet efter SEL § 31 stk. 6 5. pkt. ske med frigørende virkning på 

det tidspunkt, hvor datterselskabet har krediteret mellemregningskontoen med et beløb svarende 

til den skat, der påhviler datterselskabet. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på de til-

fælde, hvor modparten går konkurs, idet kravet om afviklingsmodenhed ved modregning frafal-

der jf. konkurslovens (fremover KL) § 42 stk. 1. 

Såfremt en bogføring på mellemregningskontoen opfylder ovennævnte objektive kriterier for 

modregning, kan det enkelte selskab støtte ret herpå overfor administrationsselskabet og med 

andre ord kræve modregning. Det vurderes, at skattemyndighederne også må anerkende modreg-

ning som ”betaling” med frigørende virkning, og derfor ikke kan søge sig fyldestgjort hos det 

enkelte datterselskab. Det må formodes, at en domstolsprøvelse af bogføring på mellemreg-

ningskonti, hvor kriterierne for modregning er opfyldt, vil resultere i, at en sådan bogføring ud-

gør en ”betaling med frigørende virkning” ifølge SEL § 31 stk. 4 11. pkt..  
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7.7.1.3 Bogføring på mellemregning - modregningskriterier ej opfyldt 
Foretages der imidlertid en betaling via mellemregningen, hvor de anførte betingelser for mod-

regning ikke er opfyldt, må der som en naturlig konsekvens heraf være tale om en betaling ved 

udstedelse af en fordring. Såfremt skattemyndighederne anerkender denne som betaling med fri-

gørende virkning, vil administrationsselskabet hæfte for skattekravet og samtidig bære risikoen 

på fordringen.  

Det kan diskuteres, om koncernselskabet ved en postering på mellemregningskontoen med ad-

ministrationsselskabet kan sige sig frigjort fra hæftelsen for skatten overfor skattemyndigheder-

ne. Afgørende faktorer kan bl.a. være, hvorledes koncernens gældende afregningsprincipper ge-

nerelt tager sig ud. Er det den normale forretningsprocedure, at al handel, mellem de i koncernen 

være selskaber, føres over mellemregningskontoen, må det som udgangspunkt antages, at også 

skatteposteringer, som føres over denne, må ses som værende afregnet med frigørende virkning 

til følge. Det beror dog på en samlet vurdering fra skattemyndighedernes side, og som i yderste 

konsekvens må sammenholdes med, 1) hvorvidt den konkrete betaling ved etablering af en for-

dring kan dokumenteres tilstrækkeligt og 2) om denne disposition kan fastholdes inden for ram-

merne af de almindelige konkursretlige principper.51  

7.7.2 Afregning af anvendte underskud i sambeskatningen 
Det er i afsnit 7.6.4 vedr. underskudsanvendelsen beskrevet, hvordan skatten skal fordeles mel-

lem de sambeskattede selskaber. Heraf fremgår det, at selskaber med skattemæssige underskud 

skal kompenseres med skatteværdien af det underskud, de øvrige selskaber i sambeskatningen 

udnytter. Dvs. at et selskab, som i en årrække har haft skattemæssige underskud, vil være kom-

penseret for skatten heraf, såfremt de øvrige sambeskattede selskaber har udnyttet underskudde-

ne.  

 

Der opstår imidlertid en problemstilling om, hvem der hæfter i den situation, hvor det under-

skudsudnyttede selskab ikke kan betale for underskudsudnyttelsen. Med udgangspunkt i SEL § 

31 stk. 6 kunne formuleringen ”Ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste drifts-

steder i Danmark skal administrationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet 

af et beløb svarende til den i § 17 stk. 1, nævnte procent (skatteværdien) af det udnyttede under-

skud senest på dagen for rettidig skattebetaling efter § 30” tyde på, at såfremt intet andet er af-

talt i koncernen, er det administrationsselskabet, som hæfter for underskudsudnyttelsen overfor 
                                                        
 
51 Ellegaard, Charlotte; Boeck, Anne 
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underskudsselskabet uafhængigt af, om der er modtaget en betaling fra det koncernselskab, der 

har udnyttet underskuddet.   

 

En anden problemstilling kan opstå i de tilfælde, hvor et koncernselskab har anvendt et andet 

koncernselskabs underskud, og hvor det koncernselskab, som har anvendt underskuddet, har ind-

betalt den skattemæssige værdi af dette til administrationsselskabet, og dette efterfølgende går 

konkurs. Det er uklart, hvem der hæfter for det anvendte underskud, som det pågældende kon-

cernselskab har til gode, når administrationsselskabet ikke længere eksisterer i sambeskatningen. 

Jf. SEL § 31 stk. 4. 1. pkt. skal det danske moderselskab, hvis et sådan eksisterer, vælges som 

nyt administrationsselskab og mod betaling fra det gamle administrationsselskab overtager alle 

rettigheder og forpligtelser jf. SEL § 31 stk. 4. Eksisterer der derimod ikke et moderselskab, og 

der således er to eller flere ligestillede søsterselskaber, som valget står imellem, kan der godt op-

stå den situation, at disse vil kæmpe for ikke at blive valgt, eftersom den pågældende forpligtelse 

skal indfries af det nye administrationsselskab. Dette skyldes, at konkursboet med stor sandsyn-

lighed ikke kan give kurs 100 for den pågældende forpligtelse, og det nye administrationsselskab 

herved kommer til at betale en omkostning, som de reelt ikke har haft nogen nytte af.  

7.7.3 Administrationsselskabets indbetaling af acontoskatter 
I situationer, hvor der i løbet af året er foretaget indbetaling af acontoskatter til myndighederne, 

som er allokeret til administrationsselskabets CVR-nr., kan der endvidere være risici forbundet 

hermed. F.eks. afgives der i december måned konkursdekret over administrationsselskabet, 

hvorved dette udtræder af sambeskatningen primo året. Indtil dette tidspunkt har administrati-

onsselskabet stået for alle indbetalinger af acontoskatter for alle selskaberne i sambeskatnings-

kredsen. Det er usikkert mht. reststillingen omkring indbetalingerne, hvorvidt disse registreres 

som indbetalt af sambeskatningskredsen eller det konkursramte selskab. Der foreligger ikke no-

gen konkrete domme på dette område, og det er uklart, hvorvidt lovgiver har været opmærksom 

på dette under udarbejdelsen af reglerne. Udgangspunktet er dog, at acontoskatter tilskrives ad-

ministrationsselskabet, hvorfor det stiller de øvrige selskaber i en ufordelagtig situation, der kan 

være svær at undgå. 
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7.7.4 Overvejelser vedrørende hæftelse, betaling og underskudsudnyttelse i forbindelse 
med omstruktureringer 

Ved overtagelser af selskaber der tidligere har været omfattet af en sambeskatning, bør den over-

tagende koncern være særligt opmærksom på, hvorvidt der i denne sambeskatning indgår nødli-

dende selskaber. 

Overtager koncernen således et selskab, der har indgået i en sambeskatning, bør koncernen gen-

nemgå selskabernes skatteforhold omkring foretagne afregninger af skatter, udnyttede under-

skud, betalte acontoskatter, samt hvorvidt selskabet har været administrationsselskab. Den over-

tagende koncern bør sikre sig, at det overdragne selskab har afregnet skatter med frigørende virk-

ning inden overtagelsen, evt. i form af bankbetaling, så skattemyndighederne ikke har mulighed 

for at rette kravet mod det overdragne selskab. Endvidere bør den overtagne koncern sikre sig, at 

der sker kontant afregning for udnyttede underskud i selskabet inden overtagelsen, herunder også 

for en evt. delperiode frem til gennemførslen af omstruktureringen. Såfremt det tidligere admini-

strationsselskab har modtaget og indbetalt acontoskatter vedrørende et endnu ikke afsluttet ind-

komstår bør den overtagende koncern endvidere sikre sig, at det tidligere administrationsselskab 

ikke går konkurs i det indeværende indkomstår jf. afsnit 7.7.3 vedrørende administrationsselska-

bets indbetaling af acontoskatter. Dette kan sikres ved, at omstruktureringen planlægges til at ske 

ved udgangen af det tidligere administrationsselskabs indkomstår.  

Den overtagne koncern bør endvidere udvise påpasselighed, såfremt det overdragne selskab har 

været administrationsselskab, og har overtaget rettigheder og forpligtelser fra et tidligere nødli-

dende administrationsselskab. Såfremt det tidligere administrationsselskab ikke kan fyldestgøre 

det nye administrationsselskab (det overdragne selskab) lider det nye administrationsselskab der-

med et tab. Koncernen bør derfor betinge sig fyldestgørelse af kravet i en evt. omstrukturerings-

aftale, og alternativt indføre et erstatningskrav mod det udenlandske moderselskab i aftalen. 

Så vidt det er muligt bør den overtagende koncern begrænse den mulige hæftelse samt udeståen-

de tilgodehavender i det overdragne selskab, som benævnt ovenfor. 

7.7.5 Delkonklusion 
Overordnet kan det konkluderes, at koncerner i forbindelse med nødlidende selskaber i en sam-

beskatning bør udvise stor påpasselighed. Dette baseres især på mulige faldgrupper i forbindelse 

med hæftelse og betaling. De gældende regler for national sambeskatning kan medføre uønskede 

forpligtelser for selskaberne i sambeskatningen samt uønskede risici i forbindelse med hhv. vare-

tagelsen af rollen som administrationsselskab samt afregning af skyldige skatter via administrati-

onsselskabet. I forbindelse med omstruktureringer er det derfor vigtigt at den overtagende kon-
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cern identificerer alle risici og potentielle hæftelser og i videst muligt omfang forsøger at be-

grænse disse. 

 

Den overtagende koncern kan benytte sig af flere tiltag. Først og fremmest kan den overdragne 

koncern planlægge omstruktureringen så den falder sammen med skæringsdatoen for det tidlige-

re administrationsselskabs indkomstår. Hermed sikrer den overtagende koncern, at foretagne 

skattebetalinger mv. til det tidligere administrationsselskab ikke går tabt, idet indkomståret er 

afsluttet og det tidligere administrationsselskab dermed ikke er udtrådt af sambeskatningen for 

det pågældende indkomstår, men først det næstkommende indkomstår, såfremt det efterfølgende 

går konkurs. 

Yderligere kan den overtagende koncern inden omstruktureringens gennemførsel betinge sig af 

at alle mellemregninger samt underskudsudnyttelser er udlignet inden omstruktureringsdatoen, 

herunder at disse er sket vha. bankoverførsler. Dette forekommer dog kun relevant i de tilfælde, 

hvor det overdragede selskab såvel modtager som foretager betaling af mellemregninger, idet der 

umiddelbart ingen risiko vil være i et ”rent” skyldigt skattebeløb. Endelig kan den overtagende 

koncern i aftalegrundlaget opstille erstatningskrav overfor den sælgende part, såfremt de øvrige 

selskaber i sambeskatningen ikke kan fyldestgøre det overdragne selskab i krav vedrørende f.eks. 

udnyttede underskud, acontoskat, godtgørelser mv..  
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8. Omstrukturering 
Formålet med omstruktureringer kan være mange. Er der tale om en koncernintern omstrukture-

ring, vil formålet ofte skulle findes i et ønske om at tilpasse koncernstrukturen, effektivise-

re/mindske omkostninger eller afgrænse en risiko. Er der derimod tale om en omstrukturering 

med eksterne selskaber, er denne ofte et alternativ til direkte køb eller salg af et selskab. 

8.1.1 Aktieombytning 
Ved en aktieombytning overdrager en eller flere aktionærer deres ejerandele i et indskydende 

selskab til et modtagende selskab. Aktionærerne i det indskydende selskab vederlægges med ak-

tier i det modtagende selskab. En aktieombytning kan foretages som en ren koncernintern hand-

ling - se Eksempel 17 nedenfor. En aktieombytning kan dog ligeledes udgøre en sammenlægning 

af to koncerner - se Eksempel 18 nedenfor. 

 

Eksempel 1752 - Indskydelse af holdingselskab ved aktieombytning 

100% 100%

100%

Før aktieombytning Efter aktieombytning

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 1 A/S

Person A Person A

 
 

Aktionær A ønsker at oprette en holdingstruktur. Aktionær A foretager derfor en aktieombytning 

ved at overdrage aktierne i Selskab DK 2 A/S (indskydende selskab) til det nyoprettede holding-

selskab Selskab DK 1 A/S (modtagende selskab), som aktionær A til gengæld modtager ejeran-

dele i. 
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Eksempel 1853 - Overtagelse af selskab ved aktieombytning  
Før aktieombytning

100% 100% 95% 5%

100%

Efter aktieombytning

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 1 A/SSelskab DK 1 A/S Selskab DK 2 A/S

Person A Person APerson B Person B

 
 

Aktionær A ønsker at overtage Selskab DK 2 A/S. Dette gennemføres ved, at Aktionær B veder-

lægges med aktier i Selskab DK 1 A/S, for til gengæld at indskyde sine aktier i Selskab DK 2 

A/S i Selskab DK 1 A/S, som er det modtagende selskab. 

 

Aktieombytninger kan foretages enten skattepligtigt eller skattefrit. Foretages der en skattepligtig 

aktieombytning, sker beskatningen heraf efter de almindelige regler i ABL. Det modtagende sel-

skab (Selskab DK 1 A/S ovenfor) anses for at have anskaffet aktierne til marhedsværdien på om-

bytningstidspunktet, og den eller de overdragende aktionærer anses for at have afstået aktierne i 

det indskudte selskab (Selskab DK 2 A/S ovenfor) til den tilsvarende markedsværdi pr. ombyt-

ningstidspunktet.  

En skattepligtig aktieombytning har dermed ingen skattemæssige fordele sammenholdt med salg 

af aktierne, men kan derimod være begrundet i likviditet, den indskydende aktionærs ønske om 

fortsat ejerskab mv. 

 

Foretages der derimod en skattefri aktieombytning, udløses der ikke beskatning hos de deltagen-

de parter i aktieombytningen. Det modtagende selskab (Selskab DK 1 A/S ovenfor) anses for at 

have anskaffet aktierne i det indskudte selskab (Selskab DK 2 A/S ovenfor) til markedsværdien 

på ombytningstidspunktet, hvorimod den overdragne aktionærs aktier i det modtagende selskab 

succederer i de oprindelige aktiers anskaffelsessum og erhvervelsestidspunkt.  

Skattefri aktieombytning kan ske med tilladelse jf. ABL § 36 eller uden tilladelse jf. ABL § 36 

A. En række betingelser angående bl.a. selskabernes art, stemmeflertal, erhvervsmæssig aktivi-

tet, tidsmæssig horisont, vederlæggelsen mv. skal være opfyldt for at kunne gennemføre en skat-
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tefri aktieombytning. Hertil kommer, at der ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse sker en begrænsning af tilladte udbytter i de første 3 år. 

8.1.2 Fusion 
Ved en fusion sammenlægges to eller flere selskaber til ét fortsættende selskab. En fusion kan 

foretages på to forskellige måder. Det første alternativ er, hvor alle de sammenlagte selskaber 

(indskydende) ophører og indskydes i et nyt fortsættende selskab (modtagende). Det andet alter-

nativ er, hvor det ene selskab (det indskydende) ophører, og det andet selskab (det modtagende) 

fortsætter. Fusioner kan endvidere foretages vandret, lodret samt omvendt lodret. De forskellige 

typer af fusioner er illustreret nedenfor. 

 

Eksempel 1954 - Vandret fusion, indskyder i et nyt selskab 

100% 100% 100%

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 3 A/S

Efter fusion

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 4 A/S

Før fusion

 
 

Der gennemføres en vandret fusion mellem Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S. Begge de 

fusionerede selskaber ophører, idet de indskydes i et nyoprettet modtagende selskab (Selskab DK 

4 A/S). Bemærk at i dette tilfælde ejes begge selskaber af det samme moderselskab, men der 

kunne ligeledes være tale om to separate moderselskaber, der aftaler at fusionere deres dattersel-

skaber. 

 

Eksempel 2055 - Lodret fusion 

100% 100%

100%

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 1 A/S

Efter fusion

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Før fusion

Selskab DK 2 A/S
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Der gennemføres en lodret fusion, hvor Selskab DK 3 A/S indskydes i Selskab DK 2 A/S (mod-

tagende selskab). I dette tilfælde fortsætter det ene af de fusionerede selskaber (Selskab DK 2 

A/S) modsat ovenstående eksempel. Havde det i stedet været Selskab DK 3 A/S, der var valgt 

som det fortsættende (modtagende) selskab, havde der været tale om en omvendt lodret fusion, 

idet moderselskabet (Selskab DK 2 A/S) indskydes i datterselskabet (Selskab DK 3 A/S). 

 

Som det var tilfældet med aktieombytninger, kan fusioner ligeledes foretages såvel skattepligtigt 

som skattefrit. Ved en skattepligtig fusion betragtes fusionen skattemæssigt som et almindeligt 

skattepligtigt køb og salg af aktiver og passiver (likvidationsbeskatning) i de ophørende selska-

ber, og det modtagende selskab indregner de modtagne aktiver og passiver til den tilsvarende 

markedsværdi anvendt i forbindelse med likvidationsbeskatningen. Endvidere medfører en skat-

tepligtig fusion, at aktionærerne i det indskydende selskab skal opgøre en skattepligtig avance på 

aktierne i det ophørte selskab, hvad enten disse vederlægges med aktier i det modtagende selskab 

eller med kontanter. 

En skattepligtig fusion kan bl.a. være begrundet i et ønske om at udnytte et fremført underskud i 

det indskydende selskab, der ellers ville være tabt. Ved at realisere aktiver og passiver til mar-

kedsværdier kan fremført underskud omdannes til højere fremførte afskrivningsberettigede saldi. 

Se endvidere afsnit 8.3.2 nedenfor vedrørende behandlingen af fremførte underskud. 

 

Såfremt der foretages en skattefri fusion, ophørsbeskattes de indskydende selskaber ikke, men 

derimod succederer det modtagende selskab i de skattemæssige saldi, afskrivninger og anskaffel-

sestidspunkter mv. jf. FUL § 8. 

Med indførslen af L343 blev der indført mulighed for at foretage skattefrie fusioner uden forud-

gående tilladelse fra skattemyndighederne. Modsat aktieombytning og spaltning afløste disse 

regler de tidligere regler om indhentelse af tilladelse fra skattemyndighederne. Reglerne om skat-

tefri fusion uden tilladelse er derfor et udtømmende regelsæt angivende, i hvilke situationer der 

kan foretages skattefrie fusioner, og der kan således ikke indhentes tilladelse til skattefrie fusio-

ner. 

En række betingelser skal være opfyldt for, at en fusion kan gennemføres skattefrit. Disse betin-

gelser vedrører bl.a. vederlæggelsen, de omfattede selskaber, tidsmæssige frister mv.  
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8.1.3 Spaltning 
Ved en spaltning udskilles enten et selskabs delaktivitet (gren-spaltning), eller hele selskabet op-

deles og indskydes i to eller flere selskaber(ophørsspaltning). Formerne for spaltning er illustre-

ret i nedenstående to eksempler.  

 

Eksempel 2156 - Grenspaltning 

100% 100% 100%

Selskab DK 3 A/S

Før spaltning

Selskab DK 1 A/SSelskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Efter grenspaltning

Selskab DK 2 A/S

 
 

Det indskydende selskab (Selskab DK 2 A/S) udskiller en delaktivitet og indskyder denne i det 

nyoprettede Selskab DK 3 A/S (modtagende selskab). Det indskydende Selskab DK 2 A/S fort-

sætter herefter med den beholdte aktivitet. 

 

Eksempel 2257 - Ophørsspaltning 

50% 50%
100% 100%

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 5 A/S

Selskab DK 2 A/S

Efter ophørsspaltningFør spaltning

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 4 A/S

 
 

Det indskydende selskab ophørsspaltes og indskydes i de to nyoprettede Selskab DK 4 A/S og 

Selskab DK 5 A/S (modtagende selskaber). Dermed er det indskydende Selskab DK 3 A/S op-

hørt fuldstændigt, og aktiviteterne fordelt imellem de to nyoprettede selskaber. 

 

Som det var tilfældet med de øvrige omstruktureringsformer, kan en spaltning ligeledes foretages 

såvel skattepligtigt som skattefrit. 

 

Foretages der en skattepligtig spaltning, betragtes denne som et skattepligtigt køb og salg af akti-

ver og passiver. Aktionærerne i det indskydende selskab er skattepligtige af den modtagne ud-
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57 Kilde: Egen tilvirkning 
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lodning (aktier i det modtagende selskab eller kontanter). Det modtagende selskab skal til gen-

gæld indregne de modtagne aktiver og passiver til markedsværdien pr. spaltningstidspunktet.  

Argumenterne for en skattepligtig spaltning kan f.eks. ligge i ønsket om at udnytte et fremført 

underskud. Såfremt den overskudsskabende del af virksomheden ligger i den udspaltede aktivi-

tet, giver det mening for såvel sælger som køber, at aktiver og passiver overdrages til markeds-

værdier, hvorved det modtagende selskab får højere afskrivningsberettigede saldi, der kan an-

vendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst, og til gengæld kan det indskydende selskab 

udnytte fremførte underskud, der ellers ikke var realiserbare. Endvidere kan aktionærerne ønske 

at undgå visse værnsregler, der er indført for skattefrie spaltninger - herunder ligedeling af akti-

ver og passiver, nyt anskaffelsestidspunkt for aktierne, værdiansættelse til oprindelig kostpris 

mv.. 

 

Foretages der derimod en skattefri spaltning, succederer det modtagende selskab i anskaffelses-

summer, afskrivningssaldi, anskaffelsestidspunkt mv. på de indskudte aktiver og passiver. En 

skattefri spaltning kan enten foretages med eller uden tilladelse. Betingelserne for begge metoder 

fremgår af FUL § 15 a. Betingelser for en skattefri spaltning vedrører bl.a. selskaber, vederlæg-

gelsen, forholdet mellem aktiver og passiver, begrebet grenaktivitet, underskudsbegrænsning mv. 

8.2 Omstruktureringsdatoen 
Omstruktureringsdatoen i forbindelse med den nationale sambeskatning bør spille en vigtig rolle 

for overvejelserne vedrørende omstruktureringer. Det kan være afgørende for et evt. ombytnings-

forhold i aktier at fastlægge, hvorvidt en skattepligtig indkomst skal inkluderes i en sambeskat-

ning eller udeholdes. Indgår en negativ indkomst i sambeskatningen, er sandsynligheden for, at 

dette underskud kan udnyttes dermed større og værdien heraf derfor også større. Ved indførelsen 

af national sambeskatning blev der i SEL § 31 stk. 3 indført bestemmelser vedrørende delind-

komstperioder samt henvisninger hertil i fusionsskatteloven. Se endvidere afsnit 7.6.3 vedrøren-

de delindkomstopgørelser. Dette regelsæt medførte, at der ikke længere kunne sættes lighedstegn 

mellem den regnskabsmæssige skæringsdato og den skattemæssige omstruktureringsdato, hvilket 

tidligere havde været tilfældet. 

8.2.1 Aktieombytning 
En skattefri aktieombytning afviger fra fusioner og spaltninger i den forstand, at der ikke opstår 

nogen regnskabsmæssig skæringsdato men derimod kun en dato for aftalen (retserhvervelsen). 

Der vil ikke ske nogen ændring i selskabernes struktur kun i selve koncernstrukturen. Derfor skal 

der ikke fastsættes en omstruktureringsdato ved en aktieombytning, som ellers er tilfældet for 
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fusioner og spaltninger. En aktieombytning, der medfører ændringer i en sambeskatning, vil der-

for altid kun rammes af SEL § 31 stk. 3 om etablering og ophør af koncernforbindelse jf. SEL § 

31 C stk. 2. 

En skattepligtig aktieombytning har ligeledes samme konsekvens og rammes kun af SEL § 31 

stk. 3.  

8.2.2 Skattepligtig fusion 
Foretages der en skattepligtig fusion, fremgår den skattemæssige omstruktureringsdato af SEL § 

8A (fusion). Jf. SEL § 8A stk. 1 har en skattepligtig fusion skattemæssig virkning fra det tids-

punkt, hvor fusionen er endeligt vedtaget i de deltagende selskaber. Jf. SEL § 8A stk. 2 kan sel-

skaberne dog beslutte, at fusionen skal tillægges skattemæssig virkning allerede fra skæringsda-

toen for fusionens åbningsbalance, såfremt denne dato er sammenfaldende med skæringsdatoen 

for det modtagende selskabs indkomstår. Vælger selskaberne, at tillægge skæringsdatoen skat-

temæssig virkning medfører dette, at det modtagende selskab skal medregne indkomster og om-

kostninger fra og med skæringsdatoen, som om fusionen faktisk var sket pr. denne dato.  

 

Eksempel 2358 - Omstruktureringsdato ved skattepligtig fusion 

31/10 20081/11 2007

Skattepligtig fusion 
vedtages
1/4 2008

1/1 2008 31/12 2008

Indskydende selskab
Selskab DK 2 A/S

Modtagende selskab
Selskab DK 1 A/S

 
 

I ovenstående eksempel vedtages en skattepligtig fusion mellem Selskab DK 1 A/S og Selskab 

DK 2 A/S d. 1/4 2008. Selskab DK 1 A/S er det modtagende selskab, og Selskab DK 2 A/S er 

det indskydende selskab. Selskaberne indgår i en national sambeskatning. 
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Jf. SEL § 8A stk. 1 har den skattepligtige fusion skattemæssig virkning fra og med d. 1/4 2008. 

Dermed skal Selskab DK 1 A/S medregne indkomsten i Selskab DK 2 A/S fra og med d. 1/4 

2008, og Selskab DK 2 A/S skal selvangive for perioden 1/11 2007 - 31/3 2008.  

Jf. SEL § 8A stk. 2 kan selskaberne dog vælge, at fusionen skal have skattemæssig virkning fra 

og med d. 1/1 2008, idet denne dato er sammenfaldende med skæringsdatoen for Selskab DK 1 

A/S’s regnskabsår. Vælges denne dato af selskaberne, skal Selskab DK 1 A/S medregne indkom-

sten i Selskab DK 2 A/S fra og med d. 1/1 2008, som om fusionen faktisk var sket pr. denne da-

to. Til gengæld skal Selskab DK 2 A/S selvangive perioden 1/11 2007 - 31/12 2007 (indkomstår 

2007). 

Selskaberne har dermed to mulige datoer at vælge imellem. Derimod er det ikke muligt for sel-

skaberne at tillægge fusionen skattemæssig virkning fra og med d. 1/11 2007, idet denne dato 

ikke er skæringsdatoen for det modtagende Selskab DK 1 A/S’s regnskabsår. 

8.2.3 Skattefri fusion 
Foretages der en skattefri fusion, er det som udgangspunkt en betingelse, at fusionsdatoen skal 

være skæringsdatoen for åbningsbalancen, samt at denne skal være sammenfaldende med skæ-

ringsdatoen for det modtagende selskabs begyndende indkomstår jf. FUL § 5 stk. 1. Modsat en 

skattepligtig fusion står det dermed ikke selskaberne frit for, om datoen for vedtagelse eller dato-

en for åbningsbalancen skal tillægges skattemæssig virkning.  

Såfremt ovenstående Eksempel 23 havde været en skattefri fusion, skulle fusionen dermed til-

lægges skattemæssig virkning fra og med d. 1/1 2008 jf. FUL § 5 stk. 1. 

8.2.4 Etablering eller ophør af koncernforbindelse jf. SEL § 31 
Idet det ikke måtte være muligt for selskaber at skubbe skattepligtige indkomster ud og ind af 

sambeskatninger vha. skæringsdatoen, blev der indsat en undtagelse i såvel SEL § 8A stk. 2 3. 

pkt. som FUL § 5 stk. 3. Undtagelsen har samme formulering i begge paragraffer. Såfremt fusio-

nen medfører enten etablering eller ophør af en koncernforbindelse som defineret i SEL § 31 C, 

og det fusionerede selskab dermed skal opgøre delindkomsten efter SEL § 31 stk. 3 om delind-

komstopgørelser, anvendes tidspunktet for hhv. etableringen eller ophøret af koncernforbindel-

sen som skattemæssig fusionsdato. Det kræves ikke, at de fusionerede selskaber har samme fusi-

onsdato jf. SEL § 8A stk. 2 4. pkt. og FUL § 5 stk. 3 i.f.. 

Undtagelsen i SEL § 31 stk. 3 har dermed forrang som fusionsdato overfor fusioner gennemført 

på baggrund af enten SEL § 8A stk. 2 eller FUL § 5 stk. 3. Denne forrang er ligeledes blevet be-
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kræftet af såvel Skatteministeriet ved behandlingen af lovforslaget59 som Skatterådet i bindende 

svar.60 Nedenfor følger tre eksempler med forskellige omstruktureringsdatoer: 

 

Eksempel 2461 - Omstruktureringsdato ved skattefri fusion i en eksisterende koncern 

Sambeskatningskreds

100% 100% 100%

Koncerndiagram før fusion Koncerndiagram efter fusion

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 3 A/S
Fusion

Skattefri fusion 
vedtages
1/4 2008

1/1 2008 31/12 2008

Indskydende selskab
Selskab DK 3 A/S

Modtagende selskab 
Selskab DK 2 A/S

1/1 2008 31/12 2008

 
 

Selskab DK 1 A/S, Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S har været koncernforbundne jf. SEL 

§ 31 C i flere år. Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S ønskes fusioneret skattefrit. Jævnfør 

FUL § 5 stk. 1 er fusionsdatoen skæringsdatoen for Selskab DK 2 A/S’s åbningsbalance - dvs. d. 

1/1 2008. Der hverken etableres eller ophører koncernforbindelse, hvorfor fusionsdatoen ikke 

rammes af SEL § 31 stk. 3. Selskab DK 2 A/S skal derfor medregne indkomsten i Selskab DK 3 

A/S fra og med d. 1/1 2008. 

 

Såfremt der var tale om skattepligtig fusion, kunne selskaberne vælge imellem en omstrukture-

ringsdato pr. vedtagelsesdatoen d. 1/4 2008 jf. SEL § 8A stk. 1 eller skæringsdatoen for Selskab 

DK 2 A/S’s åbningsbalance d. 1/1 2008 jf. SEL § 8A stk. 2 1. og 2. pkt.. 

 

                                                        
 
59 TfS.2006.173 kommentar nr. 9 
60 TfS.2008.1221 spørgsmål 2, Ad b 
61 Kilde: Egen tilvirkning 
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Eksempel 2562- Omstruktureringsdato ved skattefri fusion der medfører etablering af koncern-

forbindelse 

Sambeskat-
ningskreds

100% 95%

Koncerndiagram før fusion Koncerndiagram efter fusion

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 3 A/S Selskab DK 2 A/S
Fusion

Skattefri fusion 
vedtages
1/4 2008

1/1 2008 31/12 2008

Indskydende selskab 
Selskab DK 3 A/S

Modtagende selskab
Selskab DK 2 A/S

1/1 2008 31/12 2008

 
  

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S har været koncernforbundne jf. SEL § 31 C i flere år. 

Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S ønskes fusioneret skattefrit med Selskab DK 2 A/S som 

det modtagende selskab, hvorefter Selskab DK 2 A/S stadig vil være koncernforbundet med Sel-

skab DK 1 A/S jf. SEL § 31C.  

Efter FUL § 5 stk. 3 er fusionsdatoen for Selskab DK 3 A/S datoen for endelig vedtagelse af fu-

sionen d. 1/4 2008 svarende til tidspunktet for koncernetableringen. For Selskab DK 2 A/S etab-

leres eller ophører der ikke koncernforbindelse, hvorfor skæringsdatoen for åbningsbalancen er 

fusionsdatoen for Selskab DK 2 A/S d. 1/1 2008 jf. FUL § 5 stk. 1. Selskab DK 2 A/S og Sel-

skab DK 3 A/S har dermed ikke sammenfaldende skattemæssige fusionsdatoer. 

Havde der i stedet været tale om en skattepligtig fusion, ville fusionsdatoen stadig være d. 1/4 

2008 for Selskab DK 3 A/S, idet der etableres koncernforbindelse på denne dato jf. FUL § 5 stk. 

3. Derimod ville Selskab DK 2 A/S frit kunne vælge imellem hhv. d. 1/1 2008 eller d. 1/4 2008 

som omstruktureringsdato jf. SEL § 8 A stk. 2. 
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Eksempel 2663- Omstruktureringsdato ved skattefri fusion der medfører ophør af koncernforbin-

delse 
Koncerndiagram efter fusion

Sambeskat-
ningskreds

100%
10%

Selskab DK 2 A/S

Koncerndiagram før fusion

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 3 A/S Selskab DK 2 A/S
Fusion

Selskab DK 1 A/S

Skattefri fusion 
vedtages
1/4 2008

1/1 2008 31/12 2008

Indskydende selskab
Selskab DK 3 A/S

Modtagende selskab
Selskab DK 2 A/S

1/1 2008 31/12 2008

 
  

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S har været koncernforbundne jf. SEL § 31 C i flere år. 

Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S ønskes fusioneret skattefrit med Selskab DK 2 A/S som 

det modtagende. Herefter vil Selskab DK 2 A/S ikke længere være koncernforbundet med Sel-

skab DK 1 A/S jf. SEL § 31C, idet stemmeandelen kun herefter udgør 10 %, og der således efter 

koncerndefinitionen ikke kan udøves bestemmende indflydelse.  

Efter FUL § 5 stk. 1 er fusionsdatoen for Selskab DK 3 A/S skæringsdatoen for åbningsbalancen 

dvs. d. 1/1 2008. For Selskab DK 2 A/S ophører koncernforbindelsen ved den endelige vedtagel-

se af fusionen jf. SEL § 31C. Fusionsdatoen for Selskab DK 2 A/S er derfor datoen for den ende-

lige vedtagelse af fusionen dvs. d. 1/4 2008 jf. SEL § 31 stk. 3 jf. FUL § 5 stk. 3. 

Ud over de tilfælde, hvor der sker koncernetablering eller -ophør ved gennemførslen af omstruk-

tureringer kan SEL § 31 endvidere påvirke yderligere situationer. Disse situationer opstår, hvor 

der ikke sker koncernetablering eller -ophør i forbindelse med omstruktureringen, men hvor der 

er sket koncernetablering eller -ophør i løbet af indkomståret. I disse situationer afskæres kon-

cernen fra at foretaget omstruktureringer med tilbagevirkende kraft, idet disse ”krydser” tids-

punktet for koncernetableringen. Et eksempel herpå ses i afsnit 8.2.7 nedenfor.  
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8.2.5 Konsekvensen af forskellige omstruktureringsdatoer 
Rammes en planlagt omstrukturering af SEL § 31, kan det jf. ovenstående gennemgang resultere 

i forskellige omstruktureringsdatoer for de involverede selskaber. Forskellige omstrukturerings-

datoer medfører først og fremmest en hel del administrative byrder. Jævnfør afsnit 7.6.3 ovenfor 

medfører princippet om delindkomstopgørelser bl.a., at afskrivningsgrundlag mv. påvirkes. Ta-

ges der f.eks. udgangspunkt i Eksempel 26 ovenfor ses det, at Selskab DK 2 A/S rammes af reg-

lerne om omstruktureringsdato jf. SEL § 31. Dette medfører, at Selskab DK 2 A/S skal udarbejde 

to delindkomstopgørelser for hhv. perioden 1/1 - 31/3 2008 samt 1/4 - 31/12 2008. Hermed skal 

Selskab DK 2 A/S bl.a. opgøre forholdsmæssige afskrivninger som nævn i afsnit 7.6.3 om del-

indkomstopgørelser. Det ”nye” fusionerede Selskab DK 2 A/S skal indregne delindkomsten fra 

Selskab DK 2 A/S for den sidste periode (1/4 - 31/12 2008). Imidlertid opstår der en del prakti-

ske spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af skatteopgørelsen for det indkomstår, hvori de 

to selskaber er fusioneret.  

For det første opstår problemet omkring til- og afgange på driftsmidler. Regnskabsmæssigt vil de 

to selskaber blive fusioneret pr. d. 1/1 2008, hvorefter der vil være både til- og afgange på 

driftsmiddelsaldoen. Problemstillingen bliver herefter, hvorledes disse til- og afgange skal forde-

les på hhv. aktiviteten i det gamle Selskab DK 3 A/S, hvor der ikke udarbejdes delindkomstop-

gørelser, og hvor der derfor må foretages fulde afskrivninger i indkomståret, samt på aktiviteten i 

det gamle Selskab DK 2 A/S, hvor der kun må foretages forholdsmæssige afskrivninger. Med-

mindre det reelt er muligt at opdele hhv. til- og afgange på de to aktiviteter, må det antages, at 

både til- og afgange skal fordeles forholdsmæssigt på de to aktiviteter alt efter størrelsen på 

driftsmiddelsaldoerne på den regnskabsmæssige fusionsdato 1/1 2008. Denne fordeling medfø-

rer, at driftsmidler, der reelt kun indgår i Selskab DK 3 A/S’s indkomstopgørelse, begrænses på 

trods af regelsættet om forholdsmæssige afskrivninger på driftsmidler i Selskab DK 2 A/S - se 

herom i afsnit 7.6.3 vedrørende delindkomstopgørelser. 

8.2.6 Spaltning 
Der eksisterer ikke nogen bestemmelser for en skattepligtig spaltning, idet skattepligtige spalt-

ninger ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft.64 Dermed vil en skattepligtig spaltning altid have 

skattemæssig virkning på den endelige vedtagelsesdato for spaltningen. Derimod skal der spaltes 

skattefrit med tilbagevirkende kraft, så spaltningsdatoen er sammenfaldnede med skæringsdatoen 

for indkomståret jf. FUL § 5 jf. FUL § 15b stk.1. 

                                                        
 
64 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 193 
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Eksempel 2765 - Omstruktureringsdato ved skattefri spaltning 

Skattefri spaltning vedtages
1/5 2008

1/1 2008 31/12 2008

Selskab DK 1 A/S

 
 

I ovenstående eksempel ønskes Selskab DK 1 A/S ophørsspaltet skattefrit til to nye selskaber 

med skæringsdato d. 1/1 2008. Efter FUL § 5 jf. FUL § 15b stk. 1 får spaltningen dermed virk-

ning fra og med d. 1/1 2008. Havde der derimod været tale om en skattepligtig spaltning, kunne 

spaltningen ikke tillægges skattemæssig virkning bagud, hvorfor den skattemæssige spaltnings-

dato ville være d. 1/5 2008. 

 

En skattefri spaltning med tilbagevirkende kraft er ligesom skattefrie fusioner underlagt bestem-

melserne vedrørende omstruktureringsdatoen i FUL § 5. Således er det som udgangspunkt skæ-

ringsdatoen for åbningsbalancen, der er spaltningsdatoen for skattefrie spaltninger, men såfremt 

der etableres eller ophører koncernforbindelse i forbindelse med spaltningen, skal SEL § 31 stk. 

3 i stedet anvendes. Nedenstående illustrerer vha. to eksempler, hvorledes dette regelsæt for skat-

tefrie spaltninger kommer til udtryk. 
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Eksempel 2866- Omstruktureringsdato ved skattefri spaltning i en eksisterende koncern 
Koncerndiagram efter spaltning

100% 100% 100%

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Koncerndiagram før spaltning

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Skattefri spaltning vedtages
1/5 2008

1/1 2008 31/12 2008

Selskab DK 2 A/S

 
 

I ovenstående eksempel har Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S været koncernforbundne jf. 

SEL § 31 C i flere år. Pr. 1/5 2008 vedtages det, at selskab DK 2 A/S skal spaltes skattefrit. Her-

efter er begge selskaber stadig koncernforbundne med Selskab DK 1 A/S. 

Efter FUL § 5 jf. FUL § 15b stk. 1 har spaltningen dermed skattemæssig virkning fra og med 

datoen for åbningsbalancen d. 1/1 2008. Der skal dermed opgøres en skattepligtig indkomst for 

hvert af selskaberne for perioden 1/1 - 31/12 2008.  

 

Eksempel 2967- Omstruktureringsdato ved skattefri spaltning, der medfører ophør af koncernfor-

bindelse 
Koncerndiagram efter spaltning

95% 100%

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Koncerndiagram før spaltning

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 3 A/S

Skattefri spaltning vedtages
1/5 2008

1/1 2008 31/12 2008

Selskab DK 2 A/S
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I ovenstående eksempel har Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S været koncernforbundne jf. 

SEL § 31 C i flere år. Pr. 1/5 2008 vedtages det, at Selskab DK 2 A/S skal spaltes skattefrit. Her-

efter er kun Selskab DK 3 A/S koncernforbundet med Selskab DK 1 A/S. Altså ophører koncern-

forbindelsen med Selskab DK 2 A/S. 

Efter FUL § 5 jf. FUL § 15b stk. 1 har spaltningen skattemæssig virkning for Selskab DK 3 A/S 

fra og med datoen for åbningsbalancen d. 1/1 2008. Derimod ophører koncernforbindelsen for 

Selskab DK 2 A/S’s vedkommende, hvorfor spaltningen først har skattemæssig virkning fra og 

med datoen for vedtagelsen af spaltningen d. 1/5 2008.  

Havde selskaberne derimod valgt en skattepligtig spaltning, ville spaltningen have skattemæssig 

effekt fra og med d. 1/5 2008 for såvel Selskab DK 2 A/S som Selskab DK 3 A/S, hvilket igen 

ville medføre, at der skulle udarbejdes delindkomstopgørelser for begge selskaber. 

 

Som det var tilfældet for fusioner, er spaltninger ligeledes omfattet af undtagelsesreglen i SEL § 

31. Dette er tilfældet, når et selskab, der ikke har været koncernforbundet i hele indkomståret, 

ønskes spaltet skattefrit. Hovedreglen om skæringsdatoen som omstruktureringsdatoen i FUL § 5 

afviges hermed, idet omstruktureringsdatoen ikke kan ligge før datoen for koncernetablering. I 

ovenstående figur kunne det f.eks. tænkes, at Selskab DK 1 A/S havde købt Selskab DK 2 A/S d. 

1/2 2008. Dermed kan spaltningsdatoen for Selskab DK 3 A/S ikke være d. 1/1 2008, idet sel-

skabet ikke var koncernforbundet på dette tidspunkt, vil omstruktureringsdatoen for Selskab DK 

3 A/S blive d. 1/2 2008, og Selskab DK 2 A/S’s omstruktureringsdato vil derimod stadig være d. 

1/5 2008. 

8.2.7 Kombination af omstruktureringsmodeller 
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af regelsættet vedrørende omstruktureringsdatoen, 

kræver det indgående kendskab til regelsættene samt til de faktiske forhold hos de involverede 

selskaber at kunne fortolke konsekvenserne af en planlagt omstrukturering. Særligt i forbindelse 

med kombinationer af de forskellige omstruktureringsmodeller kan reglerne være svære at gen-

nemskue. Nedenfor er vist et enkelt eksempel på en sådan kombination af omstruktureringsmo-

deller. 
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Eksempel 3068 - Omstruktureringsdato ved aktieombytning med efterfølgende fusion 
Koncerndiagram før aktieombytning Koncerndiagram efter aktieombytning

95%
100% 100%

Fusion
100%

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 3 A/S Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 1 A/S

Aktieombytning 
vedtages 
1/5 2008

1/1 2008 31/12 2008

Selskab DK 1 A/S

1/1 2008 31/12 2008

Selskab DK 2 A/S

Skattefri fusion 
vedtages 
1/6 2008

1/11 2007 31/10 2008

Selskab DK 3 A/S

31/12 2008

Person A

Særindkomst for 
Selskab DK 3 A/S

Sambeskatningsindkomst Selskab DK 3 A/S

 
 

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S har været koncernforbundne jf. SEL § 31 C stk. 2 i flere 

år. Det overvejes nu at opkøbe Selskab DK 3 A/S. Denne overtagelse af Selskab DK 3 A/S skal 

ske vha. flere etaper, idet aktionæren i Selskab DK 3 A/S først skal vederlægges med aktier i 

Selskab DK 2 A/S(skattefri aktieombytning), hvorefter det ønskes at fusionere Selskab DK 2 

A/S og Selskab DK 3 A/S. Aktieombytningen foretages pr. 1/5 2008, hvilket er ensbetydende 

med etablering af koncernforbindelse jf. SEL § 31C stk. 2. Dette medfører, at Selskab DK 3 A/S 

skal udarbejde en delindkomstopgørelse for perioden 1/11 2007 - 31/4 2008. Endvidere skal Sel-

skab DK 3 A/S’s indkomstår omlægges ved indtrædelse i sambeskatningen - se afsnit 7.6.1 om-

handlende indkomståret. Dette medfører en forlængelse af Selskab DK 3 A/S’s indkomstår, såle-

des at dette indkomstår udløber samtidig med administrationsselskabets (Selskab DK 1 A/S) - 

dvs. d. 31/12 2008 - se endvidere afsnit 7.6.3 vedrørende delindkomstopgørelser. 
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Efterfølgende vedtages det d. 1/6 2008, at Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S skal fusione-

res skattefrit, og Selskab DK 2 A/S skal være det modtagende selskab. I forbindelse med fusio-

nen sker der ingen etablering eller ophør af koncernforbindelsen. Udgangspunktet for den skatte-

frie fusion er derfor, at fusionen har skattemæssig virkning fra og med datoen for åbningsbalan-

cen d. 1/1 2008. Imidlertid ligger denne dato før datoen for Selskab DK 3 A/S’s indtræden i 

sambeskatningen d. 1/5 2008, hvorfor fusionen tidligst kan have skattemæssig effekt fra d. 1/5 

2008 for Selskab DK 3 A/S jf. SEL § 31 stk. 3. For Selskab DK 2 A/S har den skattefrie fusion 

derimod skattemæssig virkning fra og med d. 1/1 2008. Selskab DK 3 A/S skal dermed udarbej-

de delindkomstopgørelser for perioden 1/11 2007 - 30/4 2008 (hvilket i forvejen var tilfældet) og 

for perioden 1/5 - 31/12 2008. Selskab DK 2 A/S kan derimod undgå at udarbejde en delind-

komstopgørelse for indkomståret 2008, men bliver alligevel påvirket af fusionen, idet resultatet 

for Selskab DK 3 A/S skal indarbejdes i Selskab DK 2 A/S’s opgørelse af skattepligtig indkomst 

med de restriktioner, der er knyttet hertil. Se endvidere afsnit 8.2 vedrørende konsekvenserne af 

forskellige omstruktureringsdatoer. 

Eksemplet illustrerer dermed, hvorledes det er nødvendigt at tage stilling til alle foretagne om-

struktureringer samt køb og salg af selskaber inden for det pågældende indkomstår, idet disse 

hændelser kan have afledte konsekvenser for en omstrukturering. 

8.2.8 Særligt vedrørende skuffeselskaber og nystiftede selskaber 
Da reglerne om obligatorisk sambeskatning blev indført i 2005, var nystiftede selskaber og skuf-

feselskaber oprindeligt ligeledes omfattet af ovenstående regler. Det stod dog hurtigt klart, at 

reglerne om periodeopgørelser og fastlæggelse af fusionsdato ikke var relevant for skuffeselska-

ber og nystiftede selskaber, idet disse ikke havde nogen væsentlig indkomst, der skulle periodise-

res. Derfor indførtes med justeringen af sambeskatningsregler i L110 en undtagelse for disse sel-

skaber - disse regler er gennemgået i afsnit 8.4.1 nedenfor. 

8.2.9 Delkonklusion 
For selskaber, der overvejer at foretage omstruktureringer, bør selve fastsættelsen af omstruktu-

reringsdatoen indgå i de samlede overvejelser. Omstruktureringsdatoen afhænger således af flere 

forhold. Afgørende for omstruktureringsdatoen kan være, hvorvidt omstruktureringen foretages 

skattepligtig eller skattefri, hvorvidt der i forbindelse hermed sker eller er sket etablering eller 

ophør af en koncernforbindelse samt selve den valgte omstruktureringsform. Omstrukturerings-

datoen kan udgøres af enten tidspunktet for vedtagelsen, skæringsdatoen for det modtagende sel-

skabs indkomstår eller tidspunktet for hhv. etablering eller ophør af koncernforbindelsen. Den 

skattemæssige omstruktureringsdato er afgørende for et evt. tidspunkt for hhv. ind- og udtræden 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 72 
 

af sambeskatningen i forbindelse med koncernetablering og koncernophør. Derfor kan det være 

væsentligt for selskaberne at overveje, hvorvidt der i en evt. købsaftale skal indarbejdes bestem-

melser omkring vedtagelsestidspunkt. Som det fremgik af afsnit 7.6.6, kan det have større kon-

sekvenser, når der sker selv små forskydninger i tidspunktet for koncernetablering. Koncernen 

bør derfor sikre sig, at planlagte omstruktureringsdatoer overholdes - evt. vha. aftaleretlige sank-

tioner. Se endvidere afsnit 7.6.6 vedrørende overvejelser om ind- og udtræden i sambeskatnin-

gen. 

 

Såfremt der er flere selskaber indblandet i omstruktureringen, kan der risikeres at være flere om-

struktureringsdatoer gældende. Disse forskellige omstruktureringsdatoer sammenholdt med den 

administrative byrde i at udarbejde delindkomstopgørelser bør ligeledes indgå i overvejelserne i 

forbindelse med en omstrukturering. Ved omstrukturering af selskaber, der ikke har været kon-

cernforbundne i hele indkomståret, bør den overtagende koncern således overveje at udskyde 

omstruktureringen til næstkommende indkomstår, hvor alle de involverede selskaber har om-

struktureringsdato på skæringsdagen for indkomståret.  

8.3 Fremførte underskud i forbindelse med omstrukturering 

8.3.1 Aktieombytning 
Idet en aktieombytning som sådan ikke ændrer i selskabernes struktur, vil denne ikke medføre 

samme overvejelser som ved fusion og spaltning. Der vil ikke være overvejelser vedrørende 

fremførte underskud, idet de fremførte underskud ligger i de enkelte selskaber, og ikke berøres af 

en aktieombytning. Dog vil det ved koncernetablering eller ophør være relevant, at selskabets 

fremførte underskud indgår som eller overgår til at være særunderskud, der kun kan udnyttes af 

selskabet selv. 

 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 73 
 

Tabel 169- Behandlingen af fremførte underskud i forbindelse med aktieombytninger 

AKTIEOMBYTNING Skattefri aktieombytning Skattepligtig aktieombytning 

 

Fremført underskud op-

stået før sambeskatning 

 

 

Underskud fremføres som  

særunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som  

særunderskud. 

 

In
ds

ku
dt

 se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud op-

stået under sambeskat-

ningen. 

 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud. 

 

 

Fremført underskud op-

stået før sambeskatning 

 

 

Underskud fremføres som  

særunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som  

særunderskud. 

 

M
od

ta
ge

nd
e 

se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud op-

stået under sambeskat-

ningen. 

 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud. 

 

8.3.2 Fusion 
Alt efter hvordan en fusion gennemføres, kan dette have forskellige konsekvenser for behandlin-

gen af fremførte underskud. Udgangspunktet i forbindelse med fusioner er, at fremførte under-

skud i det indskydende selskab bortfalder ved udgangen af indkomståret, hvori fusionen er gen-

nemført. Hertil kommer dog visse undtagelser for underskud opstået i en sambeskatning.  

For det modtagende selskab er udgangspunktet derimod, at underskuddet beholdes, såfremt der 

er tale om en skattepligtig fusion, men fortabes, hvis der er tale om en skattefri fusion jf. FUL § 

8 stk. 5. Ligesom det er gældende for underskud i det indskydende selskab, er der dog undtagel-

ser hertil, såfremt underskuddet er opstået under en sambeskatning. 

Overordnet sikrer reglerne adgang til fortsat fremførsel og udnyttelse af underskud opstået under 

sambeskatningen, dog således at fusionen ikke udvider mulighederne for at udnytte fremførte 

underskud fra hhv. det indskydende eller det modtagende selskab. Afgørende faktorer for mulig-

heden for at fremføre underskud i forbindelse med fusionen er bl.a., hvorvidt fusionen er skatte-
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fri eller skattepligtig, hvilke selskaber der er indskydende/ophørende, og hvilke selskaber der er 

fortsættende samt hvorvidt underskuddet er særunderskud eller sambeskatningsunderskud. 

8.3.2.1 Skattepligtig fusion inden for en eksisterende sambeskatningskreds 
Ved en skattepligtig fusion af koncernforbundne selskaber vil det indskydende selskab blive an-

set for likvideret pr. fusionsdatoen. Dette medfører, at tab/avancer skal opgøres i det indskyden-

de selskab pr. fusionsdatoen, og indkomsten tages med i sambeskatningen til og med året for fu-

sionens gennemførelse. Herefter bortfalder et evt. fremført underskud, som eksisterede i det ind-

skydende selskab. 

Det modtagende selskab påvirkes derimod ikke af fusionen. Aktiver og passiver fra det indsky-

dende selskab anses for anskaffet til markedsværdien pr. fusionsdatoen, og indkomst fra aktivite-

terne i det indskydende selskab skal medtages i det modtagende selskabs indkomst fra denne da-

to og fremefter. Det modtagende selskabs fremførte underskud berøres ikke af fusionen og kan 

derfor fremføres og anvendes ubegrænset i sambeskatningen efter de gældende regler.70 Det er i 

forbindelse med skattepligtige fusioner ligegyldigt, hvorvidt underskuddet er opstået under sam-

beskatningen eller ej - behandlingen af underskud i hhv. det indskydende eller det modtagende 

selskab er ens. 

I forbindelse med skattepligtige fusioner i en eksisterende sambeskatningskreds er det derfor vig-

tigt at overveje, hvilket selskab der skal være hhv. den modtagende og den indskydende part, idet 

dette kan have konsekvenser for fremførte underskud i sambeskatningskredsen, hvilket er illu-

streret i nedenstående eksempel. 
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Eksempel 3171 - Konsekvens af valg af modtagende selskab i skattepligtig fusion 

100% 100%

Alle tal i t.kr.
Selskab 

DK 1 A/S
Selskab 

DK 2 A/S
Selskab 

DK 3 A/S
Evt. gevinst v. "likvidation" pr. 31/12 2007 -                  (300)                300                 
Fremført underskud pr. 31/12 2007 -                  (2.000)             (500)                

A
Selskab 

DK 1 A/S
Selskab 

DK 2 A/S
Selskab 

DK 3 A/S TOTAL
Yderligere skattepligtig indkomst 2007 -                  (300)                -                  (300)                
Udnyttelse af underskud 2007 -                  -                  -                  -                  
Tabt fremført underskud -                  (2.300)             -                  (2.300)             
Fremført underskud primo 2008 -                  -                  (500)                (500)                

B
Selskab 

DK 1 A/S
Selskab 

DK 2 A/S
Selskab 

DK 3 A/S TOTAL
Yderligere skattepligtig indkomst 2007 -                  -                  300                 300                 
Udnyttelse af underskud 2007 -                  -                  (300)                (300)                
Tabt fremført underskud -                  -                  (200)                (200)                
Fremført underskud primo 2008 -                  (2.000)             -                  (2.000)             

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 2 A/S det indskydende selskab

Selskab DK 3 A/S det indskydende selskab

Skattepligtig fusion

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

 
 

Selskab DK 1 A/S, Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S har været sambeskattet i en årrække. 

Det ønskes at gennemføre en skattepligtig fusion af Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S pr. 

1/1 2008 (skæringsdatoen for det modtagende selskabs åbningsbalance jf. SEL § 8A stk. 2). In-

den gennemførsel af fusionen har Selskab DK 2 A/S pr. 31/12 2007 et fremført sambeskatnings-

underskud på t.kr. 2.000. Selskab DK 3 A/S har pr. 31/12 2007 et fremført sambeskatningsun-

derskud på t.kr. 500. Indkomsten for 2007 hos det indskydende selskab bliver reguleret med ”li-

kvidationsavancen eller -tabet” og til gengæld overgår resultatet af det indskydende selskabs ak-

tivitet fra og med 2008 til det modtagende selskab. Det skal bemærkes, at nærværende eksempel 

udelukkende behandler tabte underskud. Selskaberne bør dog også inddrage en evt. forøgelse 

eller mindskelse af den samlede driftsmiddelsaldo i overvejelserne, idet disse har indflydelse på 

den samlede udskudte skat. 

Scenario A:  

Såfremt Selskab DK 2 A/S udpeges til det indskydende selskab, skal der opgøres tab/gevinst på 

alle aktiver og passiver til markedsværdien pr. 31/12 2007. Dette resulterer i et tab på t.kr. 300, 

der skal indgå i sambeskatningen for 2007. Det antages, at tabet på t.kr. 300 ikke kan udnyttes i 
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sambeskatningskredsen, hvorfor Selskab DK 2 A/S må fremføre dette som et underskud. Der-

med bliver det fremførte underskud i Selskab DK 2 A/S ultimo 2007 på t.kr. 2.300 og dette for-

tabes dermed ved udgangen af 2007. 

Scenario B: 

Såfremt Selskab DK 2 A/S udpeges til det indskydende selskab, skal der opgøres tab/gevinst på 

alle aktiver og passiver til markedsværdien pr. 31/12 2007. Dette resulterer i en gevinst på t.kr. 

300, der skal indgå i sambeskatningen for 2007. Gevinsten på t.kr. 300 skal først og fremmest 

modregnes i egne underskud, der udgår t.kr. 500. Dermed bliver det fremførte underskud i Sel-

skab DK 2 A/S ultimo 2007 på t.kr. 200 og dette fortabes dermed ved udgangen af 2007. Altså 

fortabes der også fremført underskud i scenario B, men dette udgør kun t.kr. 200 og er væsentligt 

mindre, såfremt Selskab DK 2 A/S udpeges som det modtagende/fortsættende selskab. 

 

Som det ses af ovenstående, kan de skattemæssige konsekvenser af en skattepligtig fusion være 

vidt forskellige, alt efter hvilket selskab der udpeges til hhv. indskydende og modtagende.  

I forbindelse med skattepligtige fusioner inden for en sambeskatning bør koncernen endvidere 

overveje, hvilken omstruktureringsdato der skal anvendes, idet der kan vælges imellem hhv. 

skæringsdatoen for åbningsbalancen eller tidspunktet for vedtagelsen jf. afsnit 8.2.2 ovenfor. Så-

fremt skæringsdatoen vælges som fusionsdato, afskæres sambeskatningskredsen fra at udnytte 

fremførte underskud i det efterfølgende indkomstår. Vælges derimod tidspunktet for vedtagelsen 

som fusionsdato, skal det indskydende selskab udarbejde delindkomstopgørelse for perioden 

frem til vedtagelsesdatoen, men til gengæld kan såvel det indskydende selskab som de sambe-

skattede selskaber anvende underskud i det indskydende selskab indtil udløbet af indkomståret, 

hvori fusionen er gennemført. Altså kan der vælges mellem to forskellige skattemæssige fusi-

onsdatoer og dermed forskellige skattemæssige konsekvenser, selv om fusionen regnskabsmæs-

sigt har den samme fusionsdato. 

Konsekvenserne af en skattepligtig fusion i en eksisterende sambeskatningskreds kan dermed 

ikke gennemskues ved første øjekast, idet der kræves detaljerede beregninger på konsekvenserne 

heraf. Endelig kan beslutningen vedrørende skattepligtige fusioner være påvirket af øvrige hen-

syn såsom likviditet og yderligere planlagte omstruktureringer. Medførte scenario B ovenfor 

f.eks. betalbar skat burde koncernen overveje, hvorvidt det fremførte underskud kunne udnyttes i 

fremtiden, samt hvorvidt dette fremtidige gode kunne opveje en kontant udbetaling pr. dags dato. 

Er der f.eks. usikkerhed om, hvorvidt underskuddet i Selskab DK 2 A/S nogensinde vil kunne 

udnyttes, kan det vise sig mere rentabelt at foretrække scenario A, selv om dette medfører et 

større tabt underskud. 
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8.3.2.2 Skattepligtig fusion af moderselskaber i separate sambeskatningskredse 
Som det var tilfældet ved fusionen inden for en eksisterende sambeskatningskreds, er det ligele-

des tilfældet ved fusioner uden for sambeskatningskredsen, at det indskydende selskab anses for 

likvideret pr. fusionsdatoen. Dvs. der skal opgøres tab/avance på det indskydende selskabs akti-

ver og passiver. Tabet/avancen indgår i sambeskatningen med den eksisterende sambeskatnings-

kreds frem til datoen for fusionen. Det skal her bemærkes, at fusionsdatoen skal være datoen for 

fusionens vedtagelse jf. SEL § 31 stk. 3, selv om der reelt ikke etableres koncernforbindelse mel-

lem de to fusionerede selskaber men derimod en sammenlægning heraf.72 

Det indskydende moderselskab samt alle dets datterselskaber skal udarbejde delindkomstopgø-

relser for indkomståret frem til datoen for moderselskabets fusion/ophør. Herefter indtræder dat-

terselskaberne i sambeskatningen med det modtagende moderselskab, og et evt. fremført under-

skud i det indskydende moderselskab bortfalder. 

For det modtagende moderselskab har fusionen samme skattemæssige konsekvens, som hvis det 

ikke var et moderselskab. Aktiver og passiver i det indskydende moderselskab overtages af det 

modtagende moderselskab til markedsværdien pr. fusionsdatoen og indkomsten ved det indsky-

dende moderselskabs aktivitet medtages i det modtagende moderselskab fra fusionsdatoen og 

frem. Det modtagende moderselskabs egne fremførte underskud påvirkes ikke af den foretagne 

fusion. 

For datterselskaberne af det indskydende moderselskab sker der ingen afbrydelse af koncernfor-

bindelsen, og der sker dermed ingen ændring i mulighederne for underskudsudnyttelse imellem 

disse selskaber (subsambeskatningskreds) jf. SEL § 31 stk. 2 i.f. - se endvidere afsnit 8.4.2 ved-

rørende køb og sal af delkoncerner. 

8.3.2.3 Skattefri fusion inden for en eksisterende sambeskatningskreds 
Den væsentligste forskel på en skattefri fusion og skattepligtig fusion er, at det indskydende sel-

skab ikke likvidationsbeskattes, men at det modtagende selskab derimod succederer i alle det 

indskydende selskabs skattemæssige værdier. Det modtagende selskab indtræder dog ikke i det 

indskydende selskabs fremførte underskud, idet der ikke er hjemmel herfor i regelgrundlaget 

(FUL § 8 stk. 1-4, LL § 15 og ej heller i den selskabsretlige universalsuccession). 73 Endvidere 

har det modtagende selskab ikke mulighed for at indtræde i det indskydende selskabs sambe-

skatning. 

                                                        
 
72 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 221 
73 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 226 
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Fusionsdatoen er datoen for den åbningsbalance, som det modtagende selskab udarbejder - se 

endvidere afsnit 8.2 om omstruktureringsdatoen. 

Modsat den skattepligtige fusion har en skattefri fusion endvidere konsekvenser for det modta-

gende selskab, idet kilde-/artsbegrænsede tab bortfalder i såvel det indskydende som det modta-

gende selskab jf. FUL § 8 stk. 8.  

 

Derudover indebærer FUL § 8 stk. 6, at der i visse tilfælde skal ske en begrænsning af det mod-

tagende selskabs adgang til at fradrage egne underskud fra tidligere år efter gennemførslen af en 

skattefri fusion. Ifølge denne bestemmelse kan underskud fra tidligere år i et af de fusionerede 

selskaber ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, dog kan un-

derskud opstået, mens de fusionerede selskaber har været sambeskattet fratrækkes. Modsat en 

skattepligtig fusion afgrænser denne bestemmelse det modtagende selskabs mulighed for at ud-

nytte egne fremførte underskud, men til gengæld åbnes der mulighed for fremtidig udnyttelse af 

fremførte underskud i det indskydende selskab, som er opstået under sambeskatningen af de fu-

sionerede selskaber.  

 

Jævnfør ordlyden af FUL § 8 stk. 6 er det kun det modtagende selskab, der begrænses i sine mu-

ligheder for udnyttelse af egne fremførte underskud, men jf. Ligningsvejledningens (fremover 

LV) afsnit S.D.1.9 anses den tidligere sambeskatningskreds i denne forbindelse som en enhed 

(enhedsprincippet). Dermed afskæres det modtagende selskab fra ikke blot at udnytte egne un-

derskud men også fra at udnytte underskud i tidligere sambeskattede selskaber (subsambeskat-

ning). Øvrige selskaber i subsambeskatningen kan dog stadig udnytte egne underskud samt frem-

førte underskud i det modtagende selskab efter de almindelige regler om underskudsudnyttelse. 

Idet det indskydende selskab ophører, kunne det tænkes, at fremførte underskud heri helt ophø-

rer, men som det fremgår af skatteministeriets svar til FSR i TfS.2006.173, kan fremførte under-

skud i det indskydende selskab stadig udnyttes af det indskydende selskabs datterselskaber i 

samme omfang, som dette var muligt inden fusions gennemførsel.  

 

Ved anvendelse af FUL § 8 stk. 6 kan underskud i såvel det indskydende som modtagende sel-

skab fremføres i den eksisterende sambeskatning, såfremt disse underskud er opstået, mens de 

fusionerede selskaber har været sambeskattede. Eksisterer der derimod underskud i de fusionere-

de selskaber, der er opstået før disse blev sambeskattet, kan disse ikke udnyttes af det modtagen-

de selskab efter fusionens gennemførelse. Er underskuddene dog opstået, mens selskaberne ind-

gik i sambeskatning med de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen (subsambeskatningsun-
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derskud), kan disse stadig udnyttes af de øvrige selskaber i sambeskatningen. Behandlingen af 

disse subsambeskatningsunderskud er illustreret nedenfor. 

 

Figur 274 - Underskudsfremførsel ved fusion i en eksisterende koncern (enhedsprincippet) 

Fusion

Nuværende sambeskatningskreds

Koncerndiagram efter fusion

   

Selskab DK 7 A/S
(moderselskab)

Selskab DK 7 A/S
(moderselskab)

Selskab DK 4 A/S
(indskydende)

Selskab DK 5 A/SSelskab DK 2 A/S

 - Underskud kan udnyttes af andet selskab, idet disse selskaber var sambeskattet i underskudsåret.

Selskab DK 1 A/S
(modtagende)

Selskab DK 3 A/S Selskab DK 6 A/S

Selskab DK 1 A/S
(modtagende)

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 3 A/S Selskab DK 5 A/S Selskab DK 6 A/S

 - Underskud kan ikke udnyttes af andet selskab selv om de to selskaber har været sambeskattet i underskudsåret.

 

Ovenstående figur tager udgangspunkt i en eksisterende koncern, hvor Selskab DK 1 A/S og Sel-

skab DK 4 A/S skal fusioneres. Figuren illustrerer, hvorledes fremførte underskud i hhv. det 

modtagende og indskydende selskab kan udnyttes i sambeskatningen i de efterfølgende ind-

komstår. Der er tale om underskud opstået inden etableringen af sambeskatningen mellem de fu-

sionerede Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 4 A/S, men mens Selskab DK 1 A/S var sambeskat-

tet med Selskab DK 2 A/S, Selskab DK 3 A/S og Selskab DK 7 A/S, og mens Selskab DK 4 A/S 
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var sambeskattet med Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S. Konsekvenserne er oplistet ne-

denfor. 

� Det modtagende Selskab DK 1 A/S afskæres fra at udnytte egne underskud og underskud i 

tidligere sambeskattede selskaber (Selskab DK 2 A/S, Selskab DK 3 A/S og Selskab DK 7 

A/S), såfremt underskuddet i selskaberne er opstået før sambeskatning med det indskydende 

selskab er startet.  

� Aktiviteten fra Selskab DK 4 A/S indskydes i det modtagende Selskab DK 1 A/S. Selvom 

denne aktivitet har været ”sambeskattet” med Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S, kan 

det modtagende Selskab DK 1 A/S ikke anvende underskud fra Selskab DK 4 A/S samt un-

derskud i Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S, såfremt disse underskud er opstået før 

Selskab DK 1 A/S har påbegyndt sambeskatning med Selskab DK 4 A/S. 

� Datterselskaberne Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S kan udnytte, egne underskud, 

hinandens underskud, Selskab DK 7 A/S’s underskud samt det modtagende Selskab DK 1 

A/S’s underskud.  

� Datterselskaberne Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S kan udnytte egne underskud, hin-

andens underskud, samt det indskydende Selskab DK 4 A/S’s underskud. 

� Moderselskabet Selskab DK 7 A/S kan udnytte egne underskud, underskud i hhv. det modta-

gende Selskab DK 1 A/S og indskydende Selskab DK 4 A/S samt underskud i Selskab DK 2 

A/S, Selskab DK 3 A/S, Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S. 

Som det fremgår af ovenstående figur, medfører en skattefri fusion af to selskaber i en eksiste-

rende sambeskatningskreds begrænsninger i anvendelsen af uudnyttede underskud, som ellers 

ikke ville være opstået, såfremt sambeskatningen blot havde fortsat i sin eksisterende koncern-

struktur. Denne begrænsning skyldes, at det modtagende Selskab DK 1 A/S ikke må være i stand 

til at overtage en overskudsgivende aktivitet, der kan udnytte egne fremførte underskud i Selskab 

DK 1 A/S eller fremførte underskud i Selskab DK 2 A/S eller Selskab DK 3 A/S, og derfor af-

grænses det modtagende Selskab DK 1 A/S i muligheden for at anvende fremførte underskud, 

som det tidligere havde adgang til at udnytte.  

 

Såfremt Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 4 A/S er overskudsgivende selskaber, og de øvrige 

selskaber derimod er underskudsgivende selskaber, bør koncernen dermed overveje at foretage 

en skattepligtig fusion i stedet. Dette skyldes, at en skattepligtig fusion for det første vil medføre, 

at det modtagende Selskab DK 1 A/S’s muligheder for underskudsudnyttelse i datterselskaberne 

Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S bevares jf. gennemgangen ovenfor. For det andet bliver 

Selskab DK 4 A/S likvidationsbeskattet på tidspunktet for fusionen, hvilket kan anvendes til ud-
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nyttelse af Selskab DK 5 A/S’s og Selskab DK 6 A/S’s fremførte underskud. Til gengæld opnår 

det modtagende Selskab DK 1 A/S en højere afskrivningssaldo.  

8.3.2.4 Skattefri fusion af danske moderselskaber i hver sin koncern 
Ved skattefri fusion af moderselskaber i hver sin koncern er fusionsdatoen for det indskydende 

selskab datoen for koncernetableringen jf. FUL § 5 stk. 3 jf. SEL § 31 stk. 3 - se endvidere afsnit 

8.2 omhandlende omstruktureringsdatoen. 

Ved skattefri fusion af to moderselskaber succederer det modtagende selskab i det indskydende 

selskabs skattemæssige værdier. Fremførte kilde-/artsbegrænsede tab fortabes dog fuldt ud jf. 

FUL § 8 stk. 8. Endvidere succederes der ikke i fremførte underskud i det indskydende selskab, 

idet der ikke er hjemmel til, at det modtagende selskab kan succedere i dette.  

Underskud i det modtagende selskab kan ikke udnyttes af det modtagende selskab selv efter fu-

sionens gennemførsel jf. FUL § 8 stk. 6. Jf. ovenstående afsnit gælder denne afgrænsning kun  

for det modtagende selskab, hvorfor de øvrige selskaber i sambeskatningen stadig har samme 

adgang til at udnytte det modtagende selskabs fremførte underskud som før fusionens gennem-

førsel. Endvidere kan det indskydende selskabs underskud stadig udnyttes fremover jf. skattemi-

nisteriets svar til FSR i TfS.2006.173, hvoraf det fremgår, at fremførte underskud i det indsky-

dende selskab kan udnyttes af det indskydende selskabs datterselskaber i samme omfang, som 

dette var muligt inden fusions gennemførsel.  
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Figur 375 - Underskudsfremførsel ved fusion af to ultimative moderselskaber (enhedsprincippet) 

Fusion

Koncerndiagram efter fusion

   

 - Uudnyttede underskud i det modtagende selskab kan ikke anvendes af det modtagende selskab selv
 - Uudnyttede underskud i det modtagende moderselskabs datterselskaber kan ikke anvendes af det modtagende moderselskab.

Selskab DK 4 A/S
(indskydende)

Selskab DK 5 A/SSelskab DK 2 A/S

 - Det modtagende selskab og dette selskabs datterselskaber kan ikke anvende uudnyttede underskud i det indskydende 
   moderselskab eller dette selskabs datterselskaber.

Selskab DK 1 A/S
(modtagende)

Selskab DK 3 A/S Selskab DK 6 A/S

Selskab DK 1 A/S
(modtagende)

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 3 A/S Selskab DK 5 A/S Selskab DK 6 A/S

Sambeskatning Sambeskatning

 - Uudnyttede underskud i det modtagende selskab kan fortsat anvendes af dette selskabs datterselskaber.
 - Det modtagende selskabs datterselskaber kan fortsat anvende hinandens udnyttede underskud indbyrdes
 - Det indskydende selskabs datterselskaber kan fortsat anvende hinandens uudnyttede underskud indbyrdes jf. SEL § 31 stk. 
   2 i.f., da koncernforbindelsen ikke har været afbrudt.

 - Uudnyttede underskud i det indskydende moderselskab videreføres, men kan alene udnyttes af det indskydende 
   moderselskabs datterselskaber efter fusionern jf. TfS.2006.173 (svar på spørgsmål 117)

 

Ovenstående figur illustrerer gældende administrativ praksis for anvendelsen af fremførte under-

skud ved fusion af to moderselskaber. 

� Det modtagende Selskab DK 1 A/S kan hverken udnytte egne underskud, underskud i det 

indskydende Selskab DK 4 A/S eller underskud i datterselskaberne Selskab DK 2 A/S og 

Selskab DK 3 A/S. 

� Aktiviteten fra Selskab DK 4 A/S indskydes i det modtagende Selskab DK 1 A/S. Selvom 

denne aktivitet har været ”sambeskattet” med Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S, kan 

det modtagende Selskab DK 1 A/S ikke anvende underskud fra Selskab DK 4 A/S samt un-
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derskud i Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S, såfremt disse underskud er opstået, før 

Selskab DK 1 A/S har påbegyndt sambeskatning med Selskab DK 4 A/S. 

� Datterselskaberne Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S kan udnytte, egne underskud, 

hinandens underskud, samt Selskab DK 1 A/S’s underskud.  

� Datterselskaberne Selskab DK 5 A/S og Selskab DK 6 A/S kan udnytte egne underskud, hin-

andens underskud, samt Selskab DK 4 A/S’s underskud. 

 

Som ovenstående gennemgang illustrerer, vil en skattefri fusion, hvori der kun eksisterer sambe-

skatningsunderskud, som alle selskaberne kan anvende, ikke ske begrænsning af den fremtidige 

udnyttelse af disse underskud. Eksisterer der derimod subsambeskatningsunderskud, der er op-

stået inden de fusionerede selskaber indtrådte i sambeskatningen, bør koncernen tage stilling til 

fremførte underskud i såvel de fusionerede selskaber, som de øvrige selskaber i sambeskatnin-

gen. Overvejelserne bør omfatte, hvorvidt disse kan forventes at kunne udnyttes fremover, når 

der tages hensyn til de begrænsninger, der er indeholdt i den skattefrie fusion jf. FUL § 8 stk. 6. 

Som et alternativ hertil bør en skattepligtig fusion, eller en udskydelse af den skattefrie fusion 

overvejes. 

 

Tabel 276- Behandlingen af fremførte underskud i forbindelse med fusioner 

FUSION Skattefri fusion Skattepligtig fusion 

 

Fremført underskud op-

stået før sambeskatning 

af de fusionerede selska-

ber 

 

 

Fremførte underskud bortfalder for det 

indskydende selskab, men kan stadig 

anvendes i en ældre subsambeskatning. 

 

Fremførte underskud bortfalder. 

 

 

 

 

In
ds

ky
de

nd
e 

se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud op-

stået under sambeskat-

ningen af de fusionerede 

selskaber 

 

 

Underskud succederes ikke af det mod-

tagende selskab, men kan udnyttes af 

såvel dette, datterselskaber samt mo-

derselskabet. 

 

 

Fremførte underskud bortfalder. 
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Fremført underskud op-

stået før sambeskatning 

af de fusionerede selska-

ber 

 

Fremførte underskud bortfalder for det 

modtagende selskab, men kan stadig 

anvendes af de øvrige selskaber i sam-

beskatningen. 

 

 

Underskud fremføres som særun-

derskud - berøres ikke af fusionen. 

 

 

M
od

ta
ge

nd
e 

se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud op-

stået under sambeskat-

ningen af de fusionerede 

selskaber 

 

 

Underskud fremføres som sambeskat-

ningsunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som sambeskat-

ningsunderskud - berøres ikke af fusio-

nen. 

 

 

8.3.3 Spaltning 

8.3.3.1 Skattepligtig spaltning af dansk koncernselskab 
Ved skattepligtig spaltning skal det indskydende selskab opgøre tab og avancer på den udspalte-

de aktivet. Såfremt der er tale om en ophørsspaltning, skal det indskydende/ophørende selskab 

med andre ord opgøre en likvidationsbeskatning. Tab/avance opgøres vha. aktivernes og passi-

vernes markedsværdi på spaltningsdatoen. En skattepligtig spaltning kan ikke gennemføres med 

tilbagevirkende kraft, hvorfor tab/avance opgøres på tidspunktet for vedtagelsen af spaltningen. 

 

Ved gennemførsel af en grenspaltning fortsætter det indskydende selskab, og det indskydende 

selskab beholder dermed hele det fremførte underskud. Ved gennemførsel af en skattepligtig op-

hørsspaltning kan et fremført underskud ikke overføres til det modtagende selskab. Dette medfø-

rer, at underskuddet fortabes i det indskydende/ophørende selskab. For det modtagende selskab 

har spaltningen ingen skattemæssige konsekvenser ud over, at alle aktiver og passiver anses for 

anskaffet til markedsværdier på spaltningsdatoen. 

 

En skattepligtig spaltning har ingen konsekvenser for en sambeskatning, idet det indskydende og 

modtagende selskab hver især beholder deres fremførte underskud, og disse kan udnyttes i sam-

beskatningen i samme omfang, som det var tilfældet inden spaltningens gennemførsel. 

8.3.3.2 Skattefri spaltning af dansk koncernselskab 
I forbindelse med en skattefri spaltning succederer det modtagende selskab i de skattemæssige 

værdier på de overførte aktiver og passiver. Det modtagende selskab kan dog ikke succedere i 
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det indskydende selskabs sambeskatning med eventuelle datterselskaber, der indgår i de spaltede 

aktiver. Datoen for en skattefri spaltning er datoen for åbningsbalancen jf. FUL § 5 stk. 1 (dog 

evt. korrigeret af SEL § 31 stk. 3).  

Skatteministeriet har i sit svar til FSR77 bekræftet, at det modtagende selskab succederer i uud-

nyttede fremførte underskud i det indskydende selskab, såfremt det indskydende selskab ophører, 

samt at fordelingen af underskuddet på de udspaltede aktiviteter må foretages ud fra en konkret 

vurdering. Dette svar forekommer usammenhængende med fusionsskattelovens øvrige regler om 

bl.a. skattefrie fusioner, hvor det modtagende selskab i forbindelse med en fusion ikke kan suc-

cedere i det indskydende selskabs fremførte under - se afsnit 8.3.2 for gennemgang heraf. Skat-

teministeriet henviser dog også i svaret til, at forholdet endnu ikke har været prøvet i nogen of-

fentliggjorte afgørelser. Som udgangspunkt må dette svar dog lægges til grund for behandlingen 

af fremførte underskud i forbindelse med skattefrie ophørsspaltninger. 

Ligesom det er tilfældet i forbindelse med skattefrie fusioner fortabes kilde-/artsbegrænsede tab i 

det modtagende selskab jf. FUL § 8 stk. 8. 

Skattefrie spaltninger er ligeledes omfattet af bestemmelsen i FUL § 8 stk. 6 samt enhedsprin-

cippet, hvorfor fremtidige mulige underskudsudnyttelser svarer til mulighederne illustreret oven-

for.78 

 

Tabel 379- Behandlingen af fremførte underskud i forbindelse med spaltninger 

GRENSPALTNING Skattefri spaltning Skattepligtig spaltning 

 

Fremført underskud opstået før 

sambeskatning 

 

 

Underskud fremføres i det indsky-

dende selskab 

 

Underskud fremføres i det indsky-

dende selskab 

In
ds

ky
de

nd
e 

se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud opstået un-

der sambeskatningen 

 

 

Underskud fremføres i det indsky-

dende selskab 

 

Underskud fremføres i det indsky-

dende selskab 

                                                        
 
77 TfS.2006.173 
78 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 262 
79 Kilde: Egen tilvirkning 
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Fremført underskud opstået før 

sambeskatning 

 

 

Fremførte underskud bortfalder for 

det modtagende selskab, men kan 

stadig anvendes af de øvrige selska-

ber i sambeskatningen. 

 

 

Underskud fremføres som  

særunderskud 

M
od

ta
ge

nd
e 

se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud opstået un-

der sambeskatningen. 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud 

OPHØRSSPALTNING Skattefri spaltning Skattepligtig spaltning 

 

Fremført underskud opstået før 

sambeskatning 

 

Fremførte underskud bortfalder for 

det indskydende selskab, men kan 

stadig anvendes i en ældre subsam-

beskatning. 

 

 

Fremførte underskud  

bortfalder 

In
ds

ku
dt

 se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud opstået un-

der sambeskatningen. 

 

Underskud succederes af det mod-

tagende selskab og kan udnyttes af 

såvel dette, datterselskaber samt 

moderselskabet. 

 

 

Fremførte underskud  

bortfalder 

 

Fremført underskud opstået før 

sambeskatning 

 

Fremførte underskud bortfalder for 

det modtagende selskab, men kan 

stadig anvendes af de øvrige selska-

ber i sambeskatningen. 

 

 

Underskud fremføres som  

særunderskud 

M
od

ta
ge

nd
e 

se
ls

ka
b 

 

Fremført underskud opstået un-

der sambeskatningen. 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud. 

 

 

Underskud fremføres som sambe-

skatningsunderskud 

 

8.3.4 Delkonklusion 
En aktieombytning har som udgangspunkt ikke konsekvenser for fremførte underskud i såvel det 

indskydende som det modtagende selskab. Afgørende er i denne situation, hvorvidt der etableres 

eller ophører en koncernforbindelse. Aktieombytning er dermed at sammenligne med sædvanlige 
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køb/salg af selskaber, hvor hhv. koncernetablering eller -ophør er afgørende for, om selskabet 

ind- eller udtræder af sambeskatningen. Realiteten, af at købet/salget sker som en skattefri aktie-

ombytning, har dermed ingen konsekvenser for sambeskatningen. 

 

I forbindelse med fusion bør det overvejes, hvorvidt denne skal være skattepligtig eller skattefri, 

hvilke selskaber der skal være hhv. modtagende og indskydende, om hvilke af selskabernes un-

derskud der bør udnyttes inden fusionens gennemførsel og endelig, hvilken omstrukturerings-

form eller -former der skal anvendes.  

 

Selv om der som udgangspunkt kan fremføres sambeskatningsunderskud i skattefrit fusionerede 

selskaber, er der tilfælde, hvor selskaberne i sambeskatningen afskæres fra at udnytte visse un-

derskud. En eksisterende sambeskatning bør derfor nøje gennemgås for eksisterende særun-

derskud og subsambeskantingsunderskud ved planlægningen af en skattefri fusion og overvejel-

ser vedr. udnyttelse af underskuddene inden fusionens gennemførsel bør gøres, idet disse ellers 

kan blive urealiserbare. 

 

Alternativt kan selskaberne vælge at foretage en skattepligtig fusion, hvorved det modtagende 

selskabs underskud ikke påvirkes, og de skattemæssige afskrivningssaldi forøges med tilgangen 

til markedsværdi fra det indskydende selskab. En skattepligtig fusion kan dog medføre likvidi-

tetsmæssige uhensigtsmæssigheder, idet en udskudt skat i det indskydende selskab bliver betal-

bar. Det kan endvidere give grund til overvejelser, hvis den skattepligtige fusion medfører tab af 

fremførte underskud. Alt efter hvilket af de fusionerede selskaber, der udpeges som det modta-

gende selskab, kan det fremførte underskud ændres væsentligt. Dog kan det igen være, at likvidi-

tet, afskrivningssaldi samt kommende omstruktureringsplaner vægtes højere end fremførte un-

derskud, hvorfor det ikke altid vil være beslutningen, at selskabet med det største fremførte un-

derskud skal være det modtagende.  

 

I forbindelse med spaltning er der tale om de samme overvejelser som ved fusion, dog tilføjet et 

par konsekvenser alt efter om der foretages en ophørsspaltning eller grenspaltning. Ved gennem-

førsel af en grenspaltning kan det indskydende selskab beholde egne underskud til fremførsel. 

Dette faktum bør inddrages i de gjorte overvejelser, herunder også som et alternativ til bl.a. fusi-

on.  
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Som det ses af ovenstående gennemgang har de forskellige omstruktureringsformer varierende 

konsekvenser for fremførte underskud - også alt efter hvordan disse kombineres med regelsættet 

om sambeskatning. Afgørende for behandlingen af de fremførte underskud er dog først og 

fremmest, hvilken omstruktureringsform der er tale om. Også dette punkt kan give anledning til 

overvejelser, idet der ved kombination af forskellige omstruktureringsformer ofte kan fremkom-

me samme slutresultat - alt efter hvilke omstruktureringsformer der anvendes for at komme frem 

til dette slutresultat, kan de fremførte underskud, skattemæssige afskrivningssaldi mv. vise sig at 

være vidt forskellige.  

 

En detaljeret konsekvensberegning vil ofte være nødvendig for at kunne vælge den mest optima-

le omstruktureringsform eller kombination af omstruktureringsformer. Endvidere må disse be-

regninger vejes op imod koncernens vægtning af hhv. fremførte underskud, likviditetsmæssige 

konsekvenser, planlagte omstruktureringer mv. og ikke mindst forventninger til sambeskatnings-

indkomsten i de kommende år.  

8.4 Øvrige sambeskatningsproblemstillinger i forbindelse med omstrukturering 

8.4.1 Nystiftede selskaber og skuffeselskaber 
Da regelsættet om sambeskatning blev vedtaget i form af L121 i 2005, var der ikke taget særlige 

hensyn til tomme skuffeselskaber samt nystiftede selskaber, hvilket medførte, at disse var omfat-

tet af regelsættet om national sambeskatning på lige fod med øvrige selskaber.  

Dette medførte bl.a., at der ved indsættelse af et nyt holdingselskab - f.eks. ved en skattefri ak-

tieombytning - skulle udarbejdes delindkomstopgørelser jf. SEL § 10 stk. 5. Dette til trods for at 

det nye holdingselskab var et tomt skuffeselskab eller et nystiftet selskab. 

Det stod dog hurtigt klart, at dette ikke var nødvendigt, da formålet med regelsættet om periode-

opgørelser var at forhindre muligheden for at skubbe større skattepligtige indkomster ind og ud 

af sambeskatninger. Imidlertid var de skattepligtige indkomster i hhv. skuffeselskaber og nystif-

tede selskaber begrænsede, og det blev derfor fra lovgivers side besluttet at indføre en undtagelse 

for disse i forbindelse med vedtagelsen af L110 i 2007. 

Undtagelsen blev indført i SEL § 31 stk. 3 6. pkt.. Jævnfør denne bestemmelse anses skuffesel-

skaber og nystiftede selskaber for at blive etableret ved begyndelsen af koncernens indkomstår. 

For de nystiftede selskaber kan denne bestemmelse dog kun anvendes, såfremt disse ikke tilføres 

aktiver og passiver fra ”eksterne” parter i forbindelse med stiftelsen.  

Ved indførelsen af ovenstående bestemmelse blev en unødvendig belastning af selskabernes ad-

ministration undgået. Et skuffeselskab er jf. SEL § 31 stk. 3 defineret som ”et selskab som ikke 
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har drevet erhvervsmæssig virksomhed forud for etableringen af koncernforbindelsen, og har 

selskabets egenkapital fra stiftelsen henstået som ubehæftet kontant indestående i et pengeinsti-

tut…”. Det er dermed kun ”rene” skuffeselskaber, som kan anvende denne bestemmelse. En evt. 

omstruktureringsdato for en koncernetablering med et skuffeselskab eller et nystiftet selskab kan 

dermed tillægges skattemæssig virkning fra og med indkomstårets start, og koncernen kan undgå 

at udarbejde delindkomstopgørelser at foretage forholdsmæssige afskrivninger mv..  

I forbindelse med nystiftede selskaber, der indtræder som nyt ultimativt moderselskab, er det ved 

aktieombytninger og spaltninger et krav, at der hverken etableres eller ophører koncernforbindel-

ser mellem andre selskaber i forbindelse med omstruktureringen jf. SEL § 31 stk. 3 8. og 9. pkt. 

Endvidere er det i forbindelse med spaltninger et krav, at der kun er ét direkte ejet datterselskab, 

samt at moderselskabet ikke har anden aktivitet end at eje aktier i datterselskabet jf. SEL § 31 

stk. 3 9. pkt.. Denne bestemmelse har det formål at forhindre opdeling af en koncern med tilba-

gevirkende kraft.80 

Allerede i forbindelse med indførslen af regelsættet om obligatorisk national sambeskatning hav-

de lovgiver været forudseende vedrørende nystiftede selskabers indkomstår. Således er der i SEL 

§ 10 stk. 5 4. pkt. indført mulighed for forlængelse af det nystiftede selskabs indkomstår. Betin-

gelserne for at forlænge det nystiftede selskabs indkomstår er jf. SEL § 10 stk. 5 4. pkt., at der 1) 

etableres koncernforbindelse i det nystiftede selskabs første indkomstår, samt 2) at det nystiftede 

selskabs indkomstår vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af administrationssel-

skabet. Er disse betingelser opfyldt indtræder sambeskatningen fra og med det nystiftede sel-

skabs første indkomstår, som kan strækkes ud over de normalt tilladte 18 måneder for nystiftede 

selskaber.  

8.4.2 Køb og salg af delkoncerner og koncerner 

8.4.2.1 Delkoncerner 
Ved overdragelse af en delkoncern mistes retten til at udnytte sambeskatningsunderskud i del-

koncernen ikke jf. SEL § 31 stk. 2 i.f..81 Den overdragne delkoncern har dermed stadig mulighed 

for at udnytte fremførte underskud selskaberne imellem (subsambeskatning). Til gengæld har 

resten af koncernen ikke mulighed for at udnytte disse underskud, idet denne ikke har været 

sambeskattet med delkoncernen, i den periode underskuddet opstod. Der opstår således en sub-

                                                        
 
80 Svendgaard Dalgas, Anja, SR.2007.222 afsnit 2.2.2 
81 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 210 
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sambeskatningskreds inden for den gældende sambeskatningskreds82 - dette er illustreret i ne-

denstående eksempel. 

 

Eksempel 3283 - Opkøb af delkoncern 
Koncerndiagram før køb af delkoncern

Subsambeskatning

Sambeskatning

Sambeskatning

Koncerndiagram efter køb af delkoncern

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

 
 

Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S udgør en delkoncern, som har været sambeskattet i flere 

år. Alle tre selskaber har kalenderåret som indkomstår. Selskab DK 1 A/S køber aktierne i Sel-

skab DK 2 A/S pr. 31/3 2008, hvorved selskaberne Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S 

kommer til at indgå i sambeskatning med Selskab DK 1 A/S, hvor Selskab DK 1 A/S bliver ad-

ministrationsselskab, idet dette selskab er det øverste moderselskab.  

Såfremt der er fremførte underskud opstået under sambeskatningen af Selskab DK 2 A/S og Sel-

skab DK 3 A/S, kan disse stadig fremføres og anvendes i sambeskatningen imellem disse selska-

ber, idet koncernforbindelsen ikke har været afbrudt. Se endvidere afsnit 7.6.4 for gennemgang 

heraf. De fremførte underskud kan derimod ikke udnyttes af administrationsselskabet Selskab 

DK 1 A/S, idet dette ikke har været sambeskattet med hverken Selskab DK 2 A/S eller Selskab 

DK 3 A/S, da underskuddene opstod jf. SEL § 31 stk. 2 i.f.. 

 

                                                        
 
82 Guldmand Hansen, Jan; Vinther, Nikolaj; Werlauff, Erik: s. 210 
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Det skal bemærkes, at delkoncernen stadigvæk skal udarbejde delindkomstopgørelser, idet der 

hhv. ophører og etableres koncernforbindelse med det nye moderselskab Selskab DK 1 A/S jf. 

SEL § 31 C.  

 

Subsambeskatningskredsen medfører dog ikke en ændret rækkefølge for underskudsanvendelsen 

jf. SEL § 31 stk. 2 3.-7. pkt.. Således kan det vise sig praktisk umuligt for delkoncernen at udnyt-

te fremførte sambeskatningsunderskud, såfremt hele sambeskatningskredsen samlet giver en ne-

gativ skattepligtig indkomst. Problemstillingen er illustreret i nedenstående eksempel. 

 

Eksempel 3384 - Fordeling af sambeskatningsindkomst ved subsambeskatningsunderskud 

Selskab
DK 1 A/S

Selskab
DK 2 A/S

Selskab
DK 3 A/S I alt

Egne underskud under sambeskatning af Selskab DK 2 A/S 
og Selskab DK 3 A/S 0 -100 0 -100
Resultat 2008 før underskudsanvendelse -120 -30 150 0

Opgørelse af sambeskatningsindkomst:
Årets resultat før underskudsanvendelse -120 -30 150 0
Anvendelse af særunderskud 0 0 0 0

Indkomst inden fremførsel af egne underskud opnået under sambeskatningen -120 -30 150 0
Fremførsel af egne underskud opnået under sambeskatningen 0 0 0 0

Indkomst efter anvendelse af egne underskud -120 -30 150 0

Overførsel af årets underskud 120 30 -150 0
Fremførsel af tidligere års underskud i sambeskatning med andre selskaber 0 0 0 0
Sambeskatningsindkomst til beskatning 0 0 0 0

Fremførsel af underskud

Egne underskud under sambeskatning af Selskab DK 2 A/S 
og Selskab DK 3 A/S til fremførsel 0 -100 0 -100
Resultat 2009 før underskudsanvendelse 100 -20 -30 50

Opgørelse af sambeskatningsindkomst:
Årets resultat før underskudsanvendelse 100 -20 -30 50
Anvendelse af særunderskud 0 0 0 0

Indkomst inden fremførsel af egne underskud opnået under sambeskatningen 100 -20 -30 50
Fremførsel af egne underskud opnået under sambeskatningen 0 0 0 0

Indkomst efter anvendelse af egne underskud 100 -20 -30 50

Overførsel af årets underskud -50 20 30 0
Fremførsel af tidligere års underskud i sambeskatning med andre selskaber 0 0 0 0
Sambeskatningsindkomst til beskatning 50 0 0 50

Fremførsel af underskud

Egne underskud under sambeskatning af Selskab DK 2 A/S 
og Selskab DK 3 A/S til fremførsel 0 -100 0 -100
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Der tages udgangspunkt i Eksempel 32 ovenfor, hvor Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S 

udgør en subsambeskatningskreds i sambeskatningen med Selskab DK 1 A/S. Grundet række-

følgen for underskudsanvendelsen i SEL § 31 stk. 2 3.-7. pkt. kan Selskab DK 3 A/S ikke udlig-

ne sin positive indkomst i 2008 i Selskab DK 2 A/S’s fremførte underskud, idet rækkefølgen fo-

reskriver, at der først skal udlignes i de øvrige selskabers negative indkomst for selve indkomst-

året - se endvidere afsnit 7.6.4 vedrørende rækkefølgen for underskudsanvendelse.  

I 2009 kan Selskab DK 1 A/S derimod heller ikke udligne sin indkomst i Selskab DK 2 A/S’s 

fremførte underskud, idet dette ikke er opstået under sambeskatningen mellem selskaberne. Altså 

kan subsambeskatningsunderskud vise sig at være lige så uanvendelige som særunderskud - alt 

afhængig af koncernstrukturen i den nye sambeskatningskreds. 

 

Såfremt det på længere sigt er hensigten at fusionere hele eller enkelte selskaber i delkoncernen 

ind i eksisterende selskaber i koncernen, kan det derfor resultere i tabte fremførte underskud på 

trods af flere års ejerskab og sambeskatning - se afsnit 8.3 vedrørende behandlingen af fremførte 

underskud ved omstruktureringer. Alternativet kan være, at koncernen som helhed må skabe en 

samlet positiv skattepligtig indkomst i året før fusionen, der er tilstrækkelig stort til, at de enkelte 

selskaber i delkoncernen kan udnytte det fremførte subsambeskatningsunderskud. En sådan posi-

tiv indkomst kan f.eks. fremtvinges ved at undlade skattemæssige afskrivninger i det gældende 

indkomstår. Idet SEL § 31 stk. 2 foreskriver, at de ældste underskud skal udlignes først, vil sam-

beskatningsunderskuddene dermed kunne udnyttes. For selskaberne i delkoncernen må de ældste 

underskud, der er adgang til at udligne være de fremførte subsambeskatningsunderskud. Denne 

fremgangsmåde er bekræftet i Skatteministeriets svar til FSR i TfS.2006.173 kommentar nr. 5.  

 

I andre situationer med overtagelse af delkoncerner må den købende koncern være særligt op-

mærksom på den gældende omstruktureringsdato/overtagelsesdato i de enkelte selskaber i del-

koncernen. Dette er illustreret i nedenstående eksempel. 
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Eksempel 3485 - Gradvis overtagelse af delkoncern 
Koncerndiagram før køb af delkoncern

100% 100%

50%
50%

Koncerndiagram efter køb af delkoncern

100%

50%
50%

Sambeskatning

Subsambeskatning?

Selskab GB 2 Ltd.

Selskab GB 1 Ltd.

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

 
 

Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 3 A/S er sambeskattede som følge af koncernforbindelsen til 

GB 1 Ltd.. Selskab DK 2 A/S ejer 50 % af Selskab DK 3 A/S, hvilket som udgangspunkt ikke er 

nok til at skabe koncernforbindelse jf. SEL § 31 C stk. 2. Koncernforbindelsen opstår derfor som 

følge af GB 1 Ltd.’s indirekte koncernforbindelse til Selskab DK 3 A/S via Selskab GB 2 Ltd.s 

andel af stemmerrettighederne. 

Selskab DK 1 A/S ønsker at overtage delkoncernen bestående af Selskab DK 2 A/S og Selskab 

DK 3 A/S. I dette tilfælde er det vigtigt at holde sig for øje, at en overdragelse af Selskab DK 2 

A/S alene ikke vil være tilstrækkelig til, at begge danske selskaber etablerer koncernforbindelse 

med Selskab DK 1 A/S. Selskab DK 1 A/S må derfor også overtage GB 2 Ltd.’s ejerandel af 

Selskab DK 3 A/S. Såfremt overtagelsen af såvel Selskab DK 2 A/S som halvdelen af Selskab 

DK 3 A/S ikke sker samtidig, er sambeskatningen mellem DK 2 A/S og DK 3 A/S midlertidigt 

afbrudt, og selskabernes underskud omdannes dermed til særunderskud jf. SEL § 31 stk. 2 i.f.. 
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I forbindelse med overdragelse af delkoncerner er det derfor yderst vigtigt, at alle forhold i de 

underliggende aftaler gennemgås nærmere for konsekvenser heraf - herunder omstrukturerings-

datoen samt underskudsfordelingen. 

8.4.2.2 Koncerner (køb/salg af det ultimative moderselskab) 
Overdrages det ultimative moderselskab i en koncern, bibeholdes retten til at anvende hinandens 

underskud iblandt selskaberne i den opkøbte koncern som ved overdragelse af delkoncerner 

ovenfor. Det ultimative moderselskab i den opkøbte koncern mister herved sin status som admi-

nistrationsselskab og skal dermed udarbejde en delindkomstopgørelse jf. SEL § 31 stk. 3. Det 

gamle moderselskab (administrationsselskab) skal dermed selvangive sambeskatningsindkom-

sten frem til datoen for overdragelsen til det nye moderselskab. Overdragelsen af en hel koncern 

har dermed samme problemstillinger som belyst i ovenstående eksempler i afsnit 8.4.2.  

8.4.3 Nyt administrationsselskab 
Jf. afsnit 7.4 ovenfor skal administrationsselskabet altid være det øverste danske moderselskab jf. 

SEL § 31 stk. 4. Er der derimod tale om ligestillede søsterselskaber, kan koncernen frit vælge 

administrationsselskabet.  

Som udgangspunkt medfører udpegningen af et nyt administrationsselskab i en eksisterende sa-

mbeskatningskreds ikke yderligere konsekvenser for de øvrige selskaber i sambeskatningen - se 

dog afsnit 7.7 for overvejelser i forbindelse med nødlidende selskaber. Selskaberne i sambeskat-

ningen skal som sædvanligt opgøre den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår 

og indbetale acontoskatter, disse skal blot angives til det nye administrationsselskab i stedet for. 

Er der derimod tale om udskiftning af det ultimative moderselskab og dermed udpegning af et 

nyt administrationsselskab, etableres der en ny koncernforbindelse jf. SEL § 31 C, hvorfor der 

skal udarbejdes en delindkomstopgørelse for alle selskaberne i sambeskatningen jf. SEL § 31 stk. 

3.  

Selv korte perioder med et andet ultimativt moderselskab medfører periodeopgørelser for alle 

selskaberne jf. TfS.2006.313. I dette tilfælde var der tale om en koncern, der for en periode på 

ca. 14 dage havde et andet ultimativt moderselskab. Skatterådet blev anmodet om bindende svar 

på, hvorvidt der bl.a. kunne gives tilladelse til at fravige reglen i SEL § 31 stk. 3, samt alternativt 

om en delindkomstopgørelse kunne opgøres som en forholdsmæssig andel af den skattepligtige 

indkomst opgjort for hele indkomstår. Skatterådet kunne afvise begge forespørgsler, og koncer-

nen var derfor nødsaget til at udarbejde tre delindkomstopgørelser samt to sambeskatningsopgø-

relser. Ligeledes kunne skatterådet afvise, at der var adgang til at holde det nye ultimative mo-

derselskab uden for sambeskatningen af administrative årsager. 
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8.4.4 Omlæggelse af periode 
Som det følger af afsnit 7.6.2 ovenfor, sker der automatisk omlægning af indkomståret for sel-

skaber, der indtræder i en sambeskatning. Imidlertid giver det i visse tilfælde bedre mening at 

omlægge administrationsselskabets indkomstår. Dette er især relevant, når et holdingselskab 

uden aktivitet overtager et selskab eller en delkoncern med et andet indkomstår end holdingsel-

skabet selv. I disse tilfælde vil det administrativt være nemmere at omlægge holdingselskabets 

indkomstår i stedet for at omlægge indkomståret i alle selskaberne med aktivitet. 

Dette er der taget hensyn til i SEL § 31 B, hvor Skatterådet er givet hjemmel til at tillade andre 

omlægninger af indkomståret end foreskrevet i SEL § 10 stk. 5. Forudsætningen for, at en sam-

beskatningskreds kan opnå denne tilladelse, er jf. SEL § 31 B stk. 1 3. pkt., at de administrative 

hensyn taler herfor, samt at der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.  

Ligegyldigt SKAT’s tilladelse til ”omvendt” omlægning af indkomståret gælder kravene til op-

gørelserne jf. SEL § 10 stadig. Alle indkomstperioder skal komme til beskatning, og intet ind-

komstår må overspringes eller dubleres jf. SEL § 10 stk. 2, 2. pkt..  

I forbindelse med indførslen af reglerne om omlæggelse af administrationsselskabets indkomstår 

opstod der en del forvirring, og Skatterådet offentliggjorde af den grund en række afgørelser, der 

er udtryk for gældende praksis.86 Den obligatoriske omlæggelse af øvrige selskabers indkomstår 

er gennemgået i afsnit 7.6.2. Ved omlæggelse af administrationsselskabets indkomstår anvendes 

de samme principper blot med ”modsatte fortegn”. Nedenfor gennemgås mulige situationer med 

omlæggelse af administrationsselskabets indkomstår. 

 

                                                        
 
86 SKM.2006.774-782 
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Eksempel 3587 - Forlængelse af administrationsselskabet indkomstår til udløb samtidig med dat-

terselskabets indkomstår 

30/6 20081/7 2007

Moderselskab DK 1 A/S's 
indkomstår  efter omlæggelse

Koncernetablering 
1/5 2008

1/1 31/12 2008

31/12 200830/6 2008

Datterselskab, Selskab DK 2 A/S

Administrationsselskab, 
Moderselskab DK 1 A/S

Særindkomst for 
Selskab DK 2 A/S

Sambeskatningsindkomst
Selskab DK 2 A/S

1/7 2007

 
 

Der etableres koncernforbindelse d. 1/5 2008. Moderselskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S 

befinder sig begge i indkomståret 2008. Med udgangspunkt i administrative hensyn ønsker Mo-

derselskab DK 1 A/S at omlægge sit eget indkomstår (1/7 2007 - 30/6 2008) og ikke Selskab DK 

2 A/S’s indkomstår (1/1 - 31/12 2008). 

Jf. TfS.2007.194 og TfS.2007.195 medfører en sådan omlægning, at Moderselskabet DK 1 A/S 

forlænger sit indkomstår, således at det afsluttes samtidigt med Selskabet DK 2 A/S’s indkomst-

år d. 31/12 2008. 

Moderselskab DK 1 A/S skal dermed opgøre den skattepligtige indkomst for indkomståret 2008 

dækkende perioden 1/7 2007 - 31/12 2008, denne indkomst skal sambeskattes med datterselska-

bets delindkomst for perioden 1/5 - 31/12 2008. 

Det er stadig Selskab DK 2 A/S, der skal udarbejde delindkomstopgørelser, og Moderselskab 

DK 1 A/S er stadig fritaget herfor.88 

 

                                                        
 
87 Kilde: Egen tilvirkning 
88 Lytzen, Frederik og Fogh, Karen 



National sambeskatning og omstrukturering  Kandidatafhandling 2009 

 

 side 97 
 

Eksempel 3689- Forlængelse af administrationsselskabet indkomstår til udløb samtidig med dat-

terselskabets næstkommende indkomstår 

1/1 2008

Moderselskab DK 1 A/S's indkomstår efter omlæggelse

Koncernetablering 1/7 2008

1/6 2008 31/5 2009

31/5 2009

Datterselskab, Selskab DK 2 A/S

Administrationsselskab, Moderselskab DK 1 A/S

Særindkomst for 
Selskab DK 2 A/S

Sambeskatningsindkomst 
Selskab DK 2 A/S

31/12 2008 31/12 2009

1/6 2008 31/12 2009

 
 

Der sker koncernetablering d. 1/7 2008. Moderselskab DK 1 A/S har påbegyndt indkomståret 

2009, men datterselskabet Selskab DK 2 A/S befinder sig stadig i indkomståret 2008. Som be-

skrevet i afsnit 7.6.2 ville udgangspunktet dermed være, at datterselskabet afslutter sit indkomst-

år 2008 og påbegynder indkomståret 2009 ved koncernetableringen d. 1/7 2008. Imidlertid kan 

moderselskabet også her af administrative hensyn få adgang til at omlægge sit eget indkomstår i 

stedet for datterselskabets. Ifølge TfS.2007.344 og TfS.2007.191 vil en sådan omlæggelse resul-

tere i, at moderselskabet forlænger sit indkomstår 2009, således at dette først udløber samtidig 

med datterselskabets tilsvarende indkomstår 2009 d. 31/12 2009. 

I dette tilfælde skal datterselskabet Selskab DK 2 A/S dermed ikke udarbejde delindkomstopgø-

relser, og dette indtræder ikke i sambeskatningen på tidspunktet for koncernetableringen men 

derimod på tidspunktet for indkomstårets skæringsdato. Dette skyldes, at Selskab DK 2 A/S’s 

indkomst for perioden 1/7 - 31/12 2008 udgør indkomståret 2008, der ikke kan sambeskattes 

med moderselskabets indkomstår 2009. Dermed opstår der en reel forskel, ift. hvis Selskab DK 2 

A/S omlagde sit indkomstår i stedet.  
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Eksempel 3790- Forkortelse af administrationsselskabet indkomstår til udløb samtidig med dat-

terselskabets indkomstår 

1/1 2008

Moderselskab DK 1 A/S's indkomstår efter omlæggelse

Koncernetablering 1/7 2008

1/6 31/5 2009

31/5 2009

Datterselskab, Selskab DK 2 A/S

Administrationsselskab, Moderselskab DK 1 A/S

Særindkomst for Selskab 
DK 2 A/S

Sambeskatningsindkomst 
Selskab DK 2 A/S

31/12 2008 31/12 2009

1/1 2008 31/12 2008

 
 

Der sker koncernetablering d. 1/7 2008. Datterselskabet Selskab DK 2 A/S har påbegyndt ind-

komståret 2009 (1/6 2008 - 31/5 2009), men administrationsselskabet Moderselskab DK 1 A/S er 

stadig i indkomståret 2008 (1/1 - 31/12 2008). Som beskrevet i afsnit 7.6.2, ville dette som ud-

gangspunkt medføre, at Selskab DK 2 A/S skulle forlænge sit indkomstår 2009, så dette udløb 

samtidig med Moderselskab DK 1 A/S’s indkomstår 2009 d. 31/12 2009. Såfremt Moderselskab 

DK 1 A/S i stedet ønsker at omlægge sit eget indkomstår vil en sådan omlægning jf. TfS.2007.99 

resultere i, at Moderselskab DK 1 A/S omlægger sit indkomstår 2009, så det udløber samtidig 

med Selskab DK 2 A/S’s indkomstår 2009 d. 31/5 2009. Selskab DK 2 A/S skal dog stadig udar-

bejde en delindkomstopgørelse for periode 1/6 - 1/7 2008 jf. SEL § 31 stk. 3. 

8.4.5 Ind- og udtræden af sambeskatning (aktionæroverenskomster mv.) 
Ovenstående gennemgang vedrører hovedsagligt ændringer i sambeskatningen som følge af æn-

dringer i koncernstrukturen. Imidlertid kan der også ske ændringer i sambeskatningen som følge 

af ikke-selskabsretlige ændringer i koncern- og aktionærforhold. 

Disse ændringer i sambeskatningen er en konsekvens af koncerndefinitionen i SEL § 31 C. De 

ligestillede definitioner for koncernforbindelse er et udtryk for, at moderselskabet udøver be-
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stemmende indflydelse på datterselskabet. Som det fremgår af de fem definitioner, kan der ske 

ændring i koncernforbindelsen, selv om der ikke sker køb og salg af kapitalandele eller ved-

tægtsændringer. Nedenfor gennemgås forskellige eksempler, som kan medføre etablering eller 

ophør af en koncernforbindelse, som igen kan medføre ind- eller udtræden af en sambeskatning. 

8.4.5.1 Flertallet af stemmerettigheder - SEL § 31 C stk. 2 nr. 1 
Som udgangspunkt vil en ændring af flertallet af stemmerettigheder være en konsekvens af mo-

derselskabets køb eller salg af kapitalandele, hvilket vil være en naturlig årsag for det potentielle 

moderselskab til at overveje evt. konsekvenser for en sambeskatning. Imidlertid kan stemmefler-

tallet også ændre sig som følge af knap så tydelige ændringer i ejerforholdene. Som eksempel 

kan tænkes et datterselskab med egne aktier - se bl.a. afsnit 7.2 for introduktion hertil. Denne 

problemstilling er vist i nedenstående eksempel. 

 

Eksempel 3891 - Skiftende bestemmende indflydelse som følge af egne aktier 

46%

4/5 2009

Selskab DK 2 A/S's egne aktier: 8,50%

Selskab DK 1 A/S's ejerandel i 
Selskab DK 2 A/S:

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S 
skal sambeskattes

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 2 A/S

31/12 2009

48,42% 50,27% 47,42%

1/1 2009

5,00% 3,00%

 
 

”Moderselskabet” Selskab DK 1 A/S ejer 46 % af kapitalen og stemmerne i Selskab DK A/S. 

Begge selskaber har kalenderåret som indkomstår. Pr. 1/1 2009 ejer Selskab DK 2 A/S 5 % egne 

aktier. Jævnfør SEL § 31 C stk. 5 skal der ses bort fra disse stemmerettigheder ved opgørelsen af 
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moderselskabets andel af stemmerettighederne. Pr. 1/1 2009 udgør Selskab DK 1 A/S’s andel af 

stemmerettighederne derfor reelt 48 % (46/(100-5)). Selskab DK 2 A/S har tilbudt sine medar-

bejder aktieoptioner, der kan indløses pr. 31/12 2009, hvorfor Selskab DK 2 A/S løbende i 2009 

foretager opkøb af egne aktier. Pr. 4/5 2009 stiger Selskab DK 2 A/S’s beholdning af egne aktier 

til 8,5 % (dvs. 8,5 % af stemmerettighederne). Dette medfører, at Selskab DK 1 A/S’s stemme-

andel pr. 4/5 2009 reelt udgør 50,3 % (46/(100-8,5)), og derfor bliver Selskab DK 1 A/S kon-

cernforbundet med Selskab DK 2 A/S pr. 4/5 2009. Denne koncernforbindelse medfører, at Sel-

skab DK 2 A/S skal udarbejde to delindkomstopgørelser, hvor dette er hhv. ”særbeskattet” for 

sig selv og sambeskattet med Selskab DK 1 A/S. Herefter afregner datterselskabet medarbejder-

nes aktieoptioner pr. 31/12 2009, hvorefter Selskab DK 2 A/S’s beholdning af egne aktier falder 

til 3 %, og Selskab DK 1 A/S er dermed ikke længere koncernforbundet med datterselskabet. 

 

Ovenstående eksempel illustrerer, hvordan en koncern eller et potentielt moderselskab konstant 

skal være opmærksom på ændringer i ”datterselskabers” forhold. Disse forhold begrænser sig 

ikke bare til moderselskabets ejerforhold, men vedrører også datterselskabets egne forhold, indi-

rekte ejerskaber i koncernen mv.. Der er mange forhold, der kan påvirke resultatet af en sambe-

skatning, og således også kan anvendes til at påvirke sambeskatningen. 

8.4.5.2 Retten til udnævnelse af flertallet af bestyrelsesmedlemmer SEL § 31 C stk. 2 nr. 2 
(aktionæroverenskomster) 

Jævnfør SEL § 31 C stk. 2 nr. 2 kan en bestemmende indflydelse ligeledes eksistere, når moder-

selskabet har ret til at udnævne størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne i datterselskabet. Dette 

er i retspraksis hovedsagligt kommet til udtryk i forbindelse med eksistensen af aktionærover-

enskomster. En aktionæroverenskomst, hvori to eller flere aktionærer aftaler en anderledes opde-

ling af stemmerettighederne ved udnævnelsen af bestyrelsen, end hvad der fremgår af vedtægter 

samt aktiernes tildelte stemmerettigheder, kan resultere i etableringen af en koncernforbindelse.  

I TfS.2006.267 blev det således afgjort, at på trods af kapitalandel og stemmeandel på 50 % var 

selskaberne koncernforbundne, idet moderselskabet havde ret til at udnævne flertallet af besty-

relsesmedlemmerne. Jf. formuleringen i SEL § 31 C stk. 2 nr. 2 har det ingen betydning, at akti-

onæren har ret til at udnævne bestyrelsesformanden i datterselskabet. Imidlertid var det i 

TfS.2007.1106 Skatterådets opfattelse, at retten til at udnævne bestyrelsesformanden skaber kon-

cernforbindelse, såfremt bestyrelsesformandens stemme er udslagsgivende i tilfælde med stem-

melighed jf. SEL § 31 C stk. 3. Retten til at udnævne bestyrelsesformanden kan dog næppe anta-

ges at opfylde betingelserne i SEL § 31 C stk. 3 alene. Således må det antages, at moderselskabet 
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endvidere har adgang til at udnævne halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, da formandens ud-

slagsgivende stemme ellers ikke må forventes at medføre bestemmende indflydelse (dette var 

ligeledes tilfældet i den omtalte sag).  

 

I forbindelse med indgåelse af aktionæroverenskomster er det derfor vigtigt, at aktionærerne ud-

viser påpasselighed ved udformning af bestemmelserne i overenskomsterne. Nedenstående er et 

eksempel på, hvad konsekvenserne af en aktionæroverenskomst kan være. 

 

Eksempel 3992 - Skiftende bestemmende indflydelse på baggrund af aktionæraftale 

Ejerandel : 50 % Ejerandel : 50 %
Stemmeandel: 50% Stemmeandel: 50%

Selskab DK 1 A/S må Selskab DK 2 A/S må Selskab DK 1 A/S må
udnævne 2/3 af besty- udnævne 2/3 af besty- udnævne 2/3 af besty-
relsesmedlemmerne relsesmedlemmerne relsesmedlemmerne

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S og Selskab DK 1 A/S og
Selskab DK 3 A/S er Selskab DK 3 A/S er Selskab DK 3 A/S er
sambeskattet. sambeskattet. Tidligere sambeskattet. Tidligere

års underskud  er sær- års underskud  er sær-
underskud. underskud.

Selskab DK 1 A/S Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 3 A/S

2007 2008 2009

 
 

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S er gået sammen i et joint venture, der er oprettet i sel-

skabsform Selskab DK 3 A/S. Alle selskabernes indkomstår følger kalenderåret. Selskab DK 1 

A/S og Selskab DK 2 A/S ejer hver 50 % af stemmerne og kapitalen, hvorfor ingen af dem som 

udgangspunkt er koncernforbundne med Selskab DK 3 A/S. Bestyrelsen består af tre medlem-

mer. Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S aftaler i en bagvedliggende aktionæroverenskomst, 

at de hver udnævner ét bestyrelsesmedlem, samt at det tredje bestyrelsesmedlem skiftevis ud-

nævnes af hhv. Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S for hvert regnskabsår. Konsekvensen af 
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aktionæroverenskomsten bliver derfor, at Selskab DK 3 A/S skiftevis er koncernforbundet med 

hhv. Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S. Et underskud, der ikke udnyttes i selve indkomst-

året, bliver derfor særunderskud ved afbrydelse af sambeskatningen jf. SEL § 31 stk. 2 i.f.. Så-

fremt Selskab DK 3 A/S ikke forventer at kunne udnytte disse fremførte underskud i fremtiden, 

kræves der dermed skattepligtig positiv indkomst i de skiftende moderselskaber Selskab DK 1 

A/S og Selskab DK 2 A/S, hvis underskuddet skal kunne udnyttes.  

 

I forbindelse med ovenstående eksempel skal det bemærkes, at det ved underskud i Selskab DK 

3 A/S selvfølgelig er bedre, at selskaberne på skift har mulighed for at udnytte dette i en sambe-

skatning modsat det tilfælde, hvor selskabet på intet tidspunkt etablerer koncernforbindelse med 

Selskab DK 1 A/S eller Selskab DK 2 A/S og dermed blot akkumulerer fremførte underskud år 

efter år. I disse tilfælde vil selskaberne trods alt nyde godt af en ret til underskudsudnyttelse. 

Problematikken omkring aktionæroverenskomster kan derfor opfattes såvel som en fordel som 

en ulempe. Fordelen ligger selvfølgelig i, at Selskab DK 3 A/S har ret til sambeskatning og der-

med kan blive godtgjort for underskud i sambeskatningen. Ulempen ligger derimod i, at uudnyt-

tede skattepligtige underskud i Selskab DK 3 A/S bliver særunderskud og derfor ikke kan udnyt-

tes af de øvrige selskaber i en senere sambeskatning. Endvidere kan der være store administrati-

ve byrder i forbindelse med skiftende etableringer og ophør af sambeskatninger, såfremt Selskab 

DK 1 AS og Selskab DK 2 A/S ikke har samme indkomstår. 

Et alternativ til skiftende koncernforbindelser kunne i stedet være at lade f.eks. Selskab DK 1 

A/S have retten til at udnævne flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i alle årene. I denne situation 

sikres det, at Selskab DK 3 A/S ikke hhv. udtræder og indtræder af forskellige sambeskatninger 

hvert år, og Selskab DK 3 A/S’s underskud forbliver derfor sambeskatningsunderskud, der kan 

udnyttes af Selskab DK 1 A/S i senere år.  

 

Ovenstående eksempel illustrerer blot et af mange forhold, der kan være med til at påvirke en 

sambeskatning. Det kan have store konsekvenser for anvendeligheden af fremførte underskud, 

såfremt der ikke er taget hensyn til sådanne aktionæroverenskomster. Derimod illustrerer oven-

stående eksempel ligeledes, hvilke muligheder der er for at påvirke en sambeskatning uden nød-

vendigvis at måtte købe, sælge eller omstrukturere selskaber. En god skatteplanlægning i kombi-

nation med ovenstående aktionæroverenskomst kunne sagtens tænkes at medføre større fordele 

for et joint venture-samarbejde. I forbindelse med aktionæroverenskomster henvises der endvide-

re til afsnit 9.2.1 vedrørende bl.a. den nye selskabslovs indvirkning på aktionæroverenskomster. 
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8.4.6 Delkonklusion 
Køb og salg af (del-)koncerner påvirker overvejelserne vedrørende fremførte underskud i sub-

sambeskatningen. Ved overtagelse af en (del-)koncern bør konsekvenserne for den fremtidige 

sambeskatning herunder subsambeskatningen i (del-)koncernen overvejes nøje. Særlige overve-

jelser vedrørende overtagelser af en (del-)koncern kan bl.a. omhandle overtagelsen af flere sel-

skaber gradvist. Som det fremgår af Eksempel 34 ovenfor, bør der udvises stor påpasselighed, 

når overtagelse af en (del-)koncern ikke sker ved køb at ét moderselskab. Dette skyldes, at blot 

en kort afbrydelse af en koncernforbindelse i en (del-)koncern kan omdanne et subsambeskat-

ningsunderskud til et særunderskud og dermed gøre underskuddet urealiserbart.  

 

I forbindelse med overtagelse af (del-)koncerner kan det endvidere være relevant at overveje for-

hold omkring indkomståret. I visse tilfælde kan det vise sig at være en administrativ fordel at 

omlægge administrationsselskabets indkomstår. Som udgangspunkt vil en sådan omlægning ikke 

medføre fordele ud over lettelse af den administrative byrde, og som det fremgår af Eksempel 36 

ovenfor, kan der endvidere være tale om, at sambeskatningen indtræder senere, end det ville væ-

re tilfældet efter det sædvanlige regelsæt. Denne ulempe må dog opvejes mod den administrative 

byrde, hvilket ofte kan tænkes at veje tungest. 

 

Yderligere må selskaber i forbindelse med omstruktureringer mv. udvise stor påpasselighed, når 

det kommer til udøvelse af den bestemmende indflydelse. Som det fremgår af afsnit 8.4.5 vedrø-

rende ind- og udtræden af sambeskatningen, kan forhold såsom aktionæroverenskomster, ande-

len af egne aktier samt øvrige forhold påvirke den bestemmende indflydelse og dermed medføre 

hhv. etablering og ophør af en koncernforbindelse. Som nævnt i dette afsnit kan det dog i forbin-

delse med aktionæroverenskomster være udtryk for et decideret valg, at retten til at udnævne 

flertallet af bestyrelsesmedlemmer skifter, idet der er tale om en simpel men effektiv fordeling af 

underskudsudnyttelsen imellem to aktionærer. Dermed illustreres det, hvordan øvrige forhold 

kan have en væsentlig effekt på eksisterende eller påbegyndte sambeskatninger. 
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9. Ny lovgivning - effekt på sambeskatningsproblemstillingerne 

9.1 Forårspakken 2.0 (L202) 93  
I foråret 2009 blev der efter flere års debat gennemført en større skattereform (Forårspakken 

2009), som indebar lettelser i beskatningen af arbejdsindkomst. Som finansiering af disse skatte-

lettelser blev der til gengæld indført skærpelser indenfor selskabsbeskatningen. Ændringerne af 

selskabsbeskatningen fremgik af lovforslag L202 af 22. april 2009, som blev vedtaget i form af 

lov nr. 525 af 12. juni 2009 (fremover benævnt Forårspakken). Forårspakken træder i kraft fra og 

med indkomståret 2010, hvorfor selskaber med forskudt indkomstår i skrivende stund allerede 

kan være omfattet heraf. 

For nærværende afhandling er de væsentligste ændringer i Forårspakken ændringerne af reglerne 

for beskatning af aktieavancer og udbytter samt ændringerne af reglerne om skattefri omstruktu-

rering. 

Hidtil har beskatningen af selskabers aktieavancer og -udbytter som udgangspunkt været afhæn-

gig af, hvorvidt ejertiden udgjorde mere eller mindre end 3 år. Med vedtagelsen af Forårspakken 

ændres beskatningen af aktieavancer- og udbytter væsentligt. Forårspakken fjerner dermed græn-

sen for 3 års ejertid, og i stedet indføres der fire nye aktiebegreber - datterselskabsaktier, kon-

cernselskabsaktier, porteføljeaktier, og egne aktier. Beskatningen afhænger dermed ikke længere 

af ejertid, men derimod af klassificeringen af en aktiebeholdning i ét af de fire aktiebegreber. 

For datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og egne aktier skal hverken avance eller tab med-

tages i den skattepligtige indkomst for danske selskaber. Med andre ord er der tale om skattefrie 

aktiebeholdninger. Porteføljeaktier skal derimod beskattes efter lagerprincippet, dog med mulig-

hed for at vælge realisationsprincippet for unoterede aktier. Dermed er der indført væsentlige 

ændringer for såvel kravene til skattefrihed (ejertid ctr. datterselskabs-/koncernselskabsaktie) 

som beskatningen af skattepligtige avancer (realisation ctr. lagerbeskatning).  

De ændrede kriterier for beskatning af avancer og udbytter har medført fjernelse af visse værns-

regler omhandlende 3 års ejertid, idet disse ikke længere er relevante, og til gengæld har det nye 

regelsæt indført nye værnsregler vedrørende omgåelse af porteføljeaktiedefinitionen - således er 

der bl.a. indført krav om et gennemsigtighedsprincip for mellemholdingselskaber.  

I forbindelse med indførslen af de fire aktiebegreber er der ligeledes indført bestemmelser for de 

situationer, hvor der sker statusskifte - eks. fra datterselskabsaktie til porteføljeaktie. I tilfælde af 
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statusskifte skal de berørte aktiebeholdninger anses for hhv. afstået og generhvervet til markeds-

værdien på tidspunktet for overgangen. 

 

Ud over en væsentlig ændring af selskabsbeskatningen af aktieavancer og -udbytter er der ligele-

des indført ændringer af reglerne for skattefrie omstruktureringer. Disse ændringer skal dog 

nærmere ses som en naturlig følge af ændringerne i reglerne om selskabsbeskatningen af aktie-

avancer og -udbytter. 

For skattefrie aktieombytninger har reglerne tidligere været indeholdt i ABL § 36 (med tilladel-

se) og § 36A (uden tilladelse). Ved ændring af regelsættet for aktieavance- og udbyttebeskatning 

ophæves en del af de tidligere krav og værnsregler i forbindelse med skattefri aktieombytning 

uden tilladelse. Kravene til skattefri aktieombytning hhv. med og uden tilladelse afviger derefter 

meget lidt fra hinanden, hvorfor ABL § 36A er ophævet, og enkelte resterende ”ekstrakrav” for 

skattefrie aktieombytninger uden tilladelse er i stedet indarbejdet i ABL § 36.  

Den tidligere udbyttebegrænsning, der har været gældende for skattefrie omstruktureringer uden 

tilladelse, erstattes i stedet af et holdingkrav, der betinger minimum tre års ejertid på aktierne i 

det omstrukturerede selskab efter vedtagelsen af den skattefrie omstrukturering. Dette holding-

krav er gældende for såvel skattefrie aktieombytninger uden tilladelse som skattefrie spaltninger 

uden tilladelse (dog kun for selskaber der efter spaltningen ejer mindste 10 % af kapitalen i et af 

de deltagende selskaber). Afstås der aktier omfattet af holdingkravet, inden treårs perioden er 

udløbet, medfører dette derfor, at omstruktureringen i stedet skal behandles som skattepligtig, og 

indkomstårene skal genoptages. I forbindelse med statusskifte anses afståelsen/generhvervelsen 

ikke som en afståelse, der afbryder holdingkravet. Selv om aktiebeholdninger er omfattet af et 

holdingkrav, kan der dog stadig gennemføres skattefrie omstruktureringer, så længe vederlæg-

gelsen sker i aktier. Er der i sådanne tilfælde tale om en ny skattefri omstrukturering uden tilla-

delse, der medfører fornyede holdingkrav, kan der dermed være knyttet flere holdingkrav med 

forskellige løbetider til den samme aktiebeholdning. 

Holdingkravet har virkning for skattefrie omstruktureringer, der vedtages d. 22. april 2009 eller 

senere, dog ikke for aktier der afstås inden udgangen af indkomståret 2009. Derimod vil skatte-

frie omstruktureringer, der er gennemført inden denne dato hverken være omfattet af bestemmel-

serne om udbyttebegrænsning eller holdingkravet fra og med indkomståret 2010. 
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9.1.1 Konsekvenser for omstrukturering og sambeskatning 
I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakken fjernede lovgiver ejertidsbegrænsninger og ind-

førte i stedet de fire aktiebegreber. Denne ændring har imidlertid nogle afledte konsekvenser i 

forbindelse med omstruktureringer og sambeskatning i en dansk koncern. 

Først og fremmest kan en omstrukturering, der gennemføres efter reglerne om skattefrie om-

struktureringer, alligevel vise sig at have skattemæssige konsekvenser, der bør medtages i over-

vejelserne. Dette er tilfældet, når omstruktureringen medfører et statusskifte. Såfremt en skattefri 

omstrukturering medfører, at aktiebeholdningen går fra at være porteføljeaktier (under 10 %) til 

at være datterselskabsaktier (over 10%) medfører statusskiftet, at aktiebeholdningen skal anses 

som værende hhv. købt og solgt til markedsværdien på tidspunktet for statusskiftet. Såfremt der 

er tale om lagerbeskattede aktier, vil et sådan statusskifte blot rykke beskatningstidspunktet fra 

skæringspunktet for indkomståret til tidspunktet for statusskifte, hvilket som udgangspunkt ikke 

burde medføre en større effekt. Er der derimod tale om unoterede aktier, hvor aktionæren har 

valgt at anvende realisationsprincippet, kan der derimod være tale om et væsentligt forhold, der 

kan være afgørende for aktionærens beslutning. Årsagen til, at et statusskifte på en unoteret aktie 

kan skabe tvivl om gennemførelsen af en omstrukturering, skyldes først og fremmest, at der ikke 

længere eksisterer en treårs grænse for avanceberegninger. Dermed kan ejertiden på aktien være 

en længere årrække, og den opbyggende urealiserede avance, der skal beskattes, kan være af væ-

sentlig karakter. Hertil kommer, at aktionæren i forbindelse med omstruktureringen er nødsaget 

til at opgøre en markedsværdi på de unoterede aktier, hvilket indebærer stor usikkerhed, og grun-

det konsekvenserne heraf samtidig kan være af stor interesse for skattemyndighederne. 

Endvidere bør et ”omvendt” statusskifte medtages i overvejelserne, idet et skift fra dattersel-

skabsaktier til porteføljeaktier vil medføre, at der for det første skal fastsættes en markedsværdi 

på tidspunktet for statusskiftet, og endvidere vil statusskiftet medføre at aktionæren pludselig 

skal lagerbeskattes af en aktiebeholdning. Er der tale om en unoteret aktiebeholdning, kan aktio-

næren dog have valgt realisationsprincippet, men dette valg gælder for hele aktionærens behold-

ning af unoterede aktier. 

En relevant konsekvens af Forårspakken må for nærværende afhandling være indførslen af hol-

dingkravet i forbindelse med skattefrie spaltninger uden tilladelse og skattefrie aktieombytninger 

uden tilladelse. Jf. L20294 er formålet med holdingkravet at ” undgå, at det indskydende selskab 

via reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse reelt afstår aktiver til en tredjepart, uden at 
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der sker beskatning” .95 Holdingkravet kan som sådan ikke forhindre, at der i forbindelse med 

skattefrie omstruktureringer uden tilladelse sker en overdragelse af aktiviteter, der ellers ville 

have været skattepligtige, men holdingkravet medfører en væsentlig længere tidshorisont herfor, 

der i realiteten kan vise sig at være afværgende for sådanne omgåelser af skattepligtige overdra-

gelser. F.eks. kan et moderselskab vælge imellem at sælge en aktivitet til en tredjepart (skatte-

pligtig) eller udspalte denne aktivitet og efterfølgende overdrage aktierne i det indskydende sel-

skab til tredjepart (skattefri). Med indførslen af holdingkravet skal moderselskabet være yderst 

forudseende og have gennemført spaltningen for mere end tre år siden, idet overtrædelse af hol-

dingkravet vil medføre, at spaltningen i stedet skulle opgøres som skattepligtig.  

Et holdingkrav tilknyttet en aktiebeholdning forhindrer dog ikke, at der kan foretages efterføl-

gende skattefrie omstruktureringer af det berørte selskab, hvis vederlaget udelukkende er aktier. I 

dette tilfælde vil holdingkravet blot blive overført til de nye vederlagsaktier, og såfremt den nye 

omstrukturering ligeledes er omfattet af holdingkravet, kan flere holdingkravsperioder blive 

knyttet op til den selv samme aktiebeholdning.  

At formålet med holdingkravet er reelt og regelsættet nødvendigt til at opdæmme for væsentlige 

skatteundgåelser, er der ingen tvivl om. Imidlertid rammer holdingkravet bredt - selv koncernin-

terne køb/salg af virksomheder vil være afståelser jf. holdingkravet. Hertil kommer, at holding-

kravet gælder for alle aktionærer (ejer over 10%), der deltager i omstruktureringen. Med nedsæt-

telsen af datterselskabsaktie-grænsen til 10%, kan der være relativt mange selskabsdeltagere, 

som kan tænkes at afbryde ejertiden for tidligt jf. holdingkravet. Nedenstående eksempel illustre-

rer blot nogle af de problemstillinger, en aktionær kan tænkes at støde på i forbindelse med gen-

nemførslen af en skattefri omstrukturering. 
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Eksempel 4096 - Holdingkravets indvirkning på omstruktureringsdatoen 
Før spaltning

60% 40%
100%

Sambeskatning

55% 45%
100% 100%

Sambeskatning

5,5% 4,5%
100% 90%

Sambeskatning 100%

Holdingkrav - periode 1

Holdingkrav - periode 2

Selskab DK 2 A/S sælger sine aktier i Selskab DK 5 A/S

Selskab DK 4 A/S

Selskab DK 5 A/S

1/1 2011

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 1 A/S

Selskab DK 3A/S

1/1 2013

Skattefri spaltning
omstruktureringsdato d. 1/1 2011

Skattefri aktieombytning
omstruktureringsdato d. 1/1 2012

1/1 2014

Selskab DK 2 A/S

Selskab DK 3 A/S Selskab DK 4 A/S

Selskab DK 2 A/S Selskab DK 6 A/S

Selskab DK 3 A/S

Selskab DK 1 A/S

1/1 2012
31/3 2011 1/3 2013

Skattefri 
spaltning

Selskab DK 6 A/S

Selskab DK 5 A/S

Selskab DK 2 A/S

Vedtagelse 
spaltning

Aktie-
ombytning

Selskab DK 6 A/S

Selskab DK 5 A/S

 

Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S spalter d. 1/1 2011 Selskab DK 3 A/S til hhv. Selskab 

DK 3 A/S og Selskab DK 4 A/S. Selskab DK 1 A/S er sambeskattet med Selskab DK 3 A/S og 

Selskab DK 4 A/S. Spaltningen vedtages d. 31/3 2011 med tilbagevirkende kraft. Spaltningen 

foretages skattefrit uden tilladelse, hvorfor et holdingkrav løber fra vedtagelsen d. 31/3 2011 til 
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d. 31/3 2014. Herefter vedtages en skattefri aktieombytning i Selskab DK 4 A/S med Selskab 

DK 5 A/S d. 1/1 2012 - hermed starter en ny holdingkravsperiode fra d. 1/1 2012 til d. 31/12 

2014. Herefter ejer Selskab DK 1 A/S og Selskab DK 2 A/S kun hhv. 5,5% og 4,5% af Selskab 

DK 5 A/S. D. 1/3 2013 vælger Selskab DK 2 A/S at sælge sine aktier i Selskab DK 5, dvs. inden 

udløbet af holdingkravsperioderne. Dette medfører, at såvel spaltningen d. 1/1 2011 samt aktie-

ombytningen d. 1/1 2012 er skattepligtige. Endvidere kan en skattepligtig spaltning ikke gen-

nemføres med tilbagevirkende kraft, hvorfor spaltningens omstruktureringsdato ændres til d. 

31/3 2012, hvilket medfører krav om delindkomstopgørelser i sambeskatningskredsen. Dermed 

skal skatteopgørelserne for Selskab DK 3 A/S samt Selskab DK 4 A/S genoptages. Såfremt de 

sambeskattede selskaber har fremført og udnyttet underskud i indkomståret 2011, og fremefter 

skal disse endvidere genoptages. Dvs. der sker reelt en genoptagelse af sambeskatningsindkom-

sten. 

Som det ses af ovenstående eksempel, kan manglende overholdelse af holdingkravet have store 

og betydningsfulde konsekvenser for alle de involverede selskaber, og det er derfor yderst vig-

tigt, at alle væsentlige forhold overvejes i forbindelse med gennemførslen af disse omstrukture-

ringer, samt at disse forhold medtages i evt. kontraktmæssige forhold. Ligegyldigt, hvor grundig 

selskabsdeltagerne er i forbindelse med skattefrie omstruktureringer, kan det dog ikke udelukkes, 

at selskaberne i den treårige periode løber en risiko på en tredjepart. I ovenstående tilfælde løber 

Selskab DK 1 A/S en risiko på Selskab DK 2 A/S som tredjepart.  

9.2 Indførslen af den nye selskabslov  
Den nye selskabslov97 (fremover SL) blev vedtaget af folketinget den 29. maj 2009. Vedtagelsen 

af loven kommer efter et større arbejde udført af Økonomi- og Erhvervsministeriet, som i den 

nye selskabslov har forsøgt at skabe en ny moderniseret lovgivning for danske kapitalselskaber. 

Der er foretaget en gennemgribende gennemgang af henholdsvis aktieselskabsloven og anparts-

selskabsloven og med den nu vedtaget selskabslov, er der sket en samling af disse, som gør lov-

givningen mere sammenhængende, moderne og fleksibel. 

 

Overordnet kan det konstateres, at hovedformålet med loven har været at skabe en større frihed 

for selskabernes ledelse men dog en frihed under ansvar for ledelsen og ejerne. De væsentligste 

ændringer i den nye selskabslov vedrører selve stiftelsen af selskabet, koncerndefinitionen og 

udeholdelse af koncernen, krav til selskabskapital, kapitalandele, generalforsamling, selskabets 
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ledelse, ejeraftaler og egne kapitalandele. Set i lyset af det tillagte fokus i nærværende afhandling 

er fokus lagt på følgende tre forhold: Ændring af koncerndefinitionen, udeholdelse af sambe-

skatningen og ejeraftaler.  

9.2.1 Ændringernes konsekvenser  

9.2.1.1 Koncerndefinitionen 
Koncerndefinitionen i SEL § 31 C er tilpasset, således at denne stemmer overens med den nye 

koncerndefinition indført i såvel selskabsloven som årsregnskabsloven, hvor koncerndefinition 

er afpasset til koncerndefinitionen i IFRS (standarden IAS 27). Der er således lagt op til, at der 

fremover skal ske en fortolkning af koncerndefinitionen, hvor inddragelse af de internationale 

regnskabsstandarder mv. er en nødvendighed. Ændringerne af koncerndefinitionen har primært 

konsekvenser for sambeskatningen af koncernforbundne selskaber, som falder ind under den na-

tionale sambeskatning. 

 

Efter den nuværende koncerndefinition er kriterierne for opfyldelse af denne lagt på det formelle 

ejerskab til flertallet af stemmerettighederne i et eller flere datterselskaber. Med indførelse af den 

nye selskabslov ændres disse kriterier, således at fokus er lagt på mere subjektive kriterier, hvil-

ket vil sige, at det er moderselskabets faktiske beføjelser til at styre et datterselskabs økonomiske 

og driftsmæssige beslutninger, som er afgørende. Formodningsreglen i den nye koncerndefiniti-

on er stadig, at et moderselskab har bestemmende indflydelse, hvis det ejer flertallet af stemme-

rettigheder i datterselskabet. Som noget nyt i den nye selskabslov er, at der er åbnet op for den 

mulighed, at såfremt et moderselskab kan tilbagevise formodningen om, at der foreligger be-

stemmende indflydelse på baggrund af stemmeretsbegrænsninger, stemmeløse aktier eller andet, 

rent faktisk kan undgå at opfylde koncerndefinitionen, og således ikke skal sambeskattes med 

det/de pågældende selskaber.       

 

Ved ændringen af reglerne bortfalder kravet om, at moderselskabet formelt skal eje kapitalandele 

i datterselskabet, og der kan således opstå sambeskatning mellem to selskaber, selvom der ikke 

foreligger noget ejerskab imellem disse. Selskabet skal dog på anden vis kunne udøve en be-

stemme indflydelse over ”datterselskabet” f.eks. ved et ”sale and leaseback”-arrangement omfat-

tende en ejendom, hvor selskabet, der ejer ejendommen, er oprettet udelukkende med henblik på 

at udleje ejendommen til koncernen, og ejerne ingen indflydelse har, men blot opnår et afkast af 

den indskudte kapital. SEL § 31 C har dog jf. afsnit 7.2.2 også tidligere henvist til IFRS’s kon-
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cerndefinition, såfremt moderselskabet aflagde regnskab efter disse, men nu er dette således også 

gældende for selskaber, som ikke aflægger regnskab efter IFRS.  

 

Det må overordnet vurderes, at selvom der er kommet en ændring til koncerndefinitionen i den 

nye selskabslov, som udvider rammerne for, hvornår der skal ske sambeskatning, og således om-

fatter en større ejerkreds af koncernforbundne selskaber formentlig kun i mindre grad vil føre til 

ændringer i sambeskatningskredsen af selskaber.  

9.2.1.2 Muligheder for udeholdelse af sambeskatningen 
Som redegjort for under afsnit 7.3 er der efter de gældende regler tre muligheder for at udeholde 

et datterselskab af sambeskatningen. Der er i forbindelse med indførelsen af den nye selskabslov 

foretager en skærpelse i mulighederne for at holde et selskab ude af sambeskatningen, idet mu-

lighederne nu er indskrænket fra tre til en. 

 

Fremadrettet er det kun muligt for et moderselskab at holde et eller flere datterselskaber ude af 

sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod det på-

gældende datterselskab efter KGL § 4 stk. 5 af et koncernforbundet selskab. 

 

Denne ændring forventes ikke at have den helt store betydning for sambeskatningskredsen, idet 

fjernelsen af to af de tre muligheder alligevel i praksis ikke vurderes at have den helt store an-

vendelse. 

9.2.1.3 Anpartshaver- og aktionæroverenskomster (Ejeraftaler) 
I den nye selskabslov fremgår det af § 82, at ejeraftaler, i dag omtalt som aktionær- og anparts-

haveroverenskomster, ikke er bindende for kapitalselskaber og for de beslutninger, der træffes på 

de af kapitalselskabet afholdte generalforsamlinger. Det har indtil nu været antaget i den gæl-

dende lovgivning, at en række beslutninger, der selskabsretligt træffes på generalforsamlinger og 

efterfølgende anmeldes over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ikke kan gennemføres i strid 

med indholdet af en ejeraftale. Dette gør indførelsen af selskabslovens § 82 op med. 

 

Det er væsentligt at fastslå, at selskabsejere, der har indgået en ejeraftale, fuldstændig som hidtil 

vil være bundet af aftalens indhold civil- og aftaleretligt. Ændringen består i, at parterne i visse 

begrænsede situationer ikke længere kan forvente at kunne hindre misligholdelse af det aftalte 

ved hjælp af enten dirigentens eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens indgriben. Det er således 

tilfældet, at hvis en beslutning er truffet på generalforsamlingen og er i overensstemmelse med 
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lovgivningen samt selskabets vedtægter, kan dirigenten ikke længere erklære resultatet af af-

stemningen for ugyldig, hvis denne strider mod ejeraftalen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan 

ligeledes ikke afvise registreringen på baggrund af en modstridende ejeraftale. Dirigenten og be-

styrelsen må naturligvis fortsat vejlede generalforsamlingen om indholdet af indgåede ejeraftaler 

og konsekvenserne ved misligholdelse heraf. Selskabsloven indeholder derimod ingen regulering 

af det civilretlige forhold mellem parterne i en ejeraftale, og retstilstanden på dette område er så-

ledes uændret.  

 

De parter, som har indgået ejeraftalen, vil nu i alle situationer være henvist til at håndhæve denne 

ejeraftale via domstolen eller voldgiftsretten. Denne fremgangsmåde er altid langstrakt, bekoste-

lig og forbundet med usikkerhed om det endelige resultat, hvilket er med til at besværliggøre 

håndhævelsen af eventuelle brud. Endvidere er det ikke hensigtsmæssigt for selskaber, at disse 

ikke drives effektivt, som vil være tilfældet hvis ejerkredsen strides i længere tid om væsentlige 

forhold.    

 

Ændringen i retstilstanden får konsekvenser for såvel parter i eksisterende ejeraftaler som for 

kapitalejere, der i fremtiden ønsker at indgå en ejeraftale, idet der ikke på nuværende tidspunkt er 

indsat nogen overgangsbestemmelser i selskabsloven til at regulere allerede indgåede ejeraftaler. 

 

Det forhold, at ejeraftaler selskabsretligt tillægges mindre betydning, idet håndhævelsen af disse 

fuldstændigt overføres til civileretslige søgsmål, kan med indførslen at den nye bestemmelse i 

selskabsloven, have den indvirkning på sambeskatningsreglerne, at det skaber tvivlsspørgsmål 

omkring bestemmende indflydelse, der er fundamentet i ejeraftaler. Selskaber risikerer således 

reelt at miste sin bestemmende indflydelse i selskabet, hvor en ejeraftale tilsidesættes, idet gene-

ralforsamlingen nu kan handle imod den indgåede ejeraftale. Det bør derfor vurderes, hvorvidt 

retten til stemmeflertallet eller retten til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne reelt kan 

opstå på baggrund af en ejeraftale. Som udgangspunkt vil selskabsaktionæren have bestemmende 

indflydelse i forhold til datterselskabet jf. SEL § 31 C, men det kan argumenteres, hvorvidt dette 

efter ændringen i selskabsloven tillægges samme vægt som tidligere.  

Konklusionen må være, at der må udvises påpasselighed ved at støtte ret på tidligere retspraksis 

omkring ejeraftaler. Parterne i såvel nye som eksisterende ejeraftaler bør derfor positivt overveje 

og forholde sig til betydningen af den nye bestemmelse herunder genoverveje, hvorvidt de reelt 

udøver bestemmende indflydelse. Endvidere bør det vurderes, hvorvidt væsentlige forhold, som 
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tidligere er reguleret i ejeraftalen, nu bør indføres i vedtægterne, således at disse atter får tillagt 

selskabsretlig virkning.   

9.3 Delkonklusion 
Vedtagelsen af Forårspakken kan medføre overvejelser vedrørende aktier og anparters statusskif-

te samt holdingkravet for en eksisterende sambeskatningskreds. Ved gennemførsel af skattefrie 

omstruktureringer kan der være tilfælde, hvor moderselskabets ejerandel ændres og aktier-

ne/anparterne derefter skifter status fra porteføljeaktier til datterselskabsaktier. Dette medfører, at 

der på trods af den skattefrie omstrukturering sker beskatning i forbindelse hermed, idet et sta-

tusskifte skal behandles som hhv. salg og køb til markedsværdi upåagtet af, hvorvidt der er tale 

om en skattefri omstrukturering eller ej. Dermed kan der være tilfælde, hvor selskabsaktionærer 

forhindres i at foretage omstruktureringer, idet disse vil medføre større betalbare skatter. 

Indførelsen af holdingkravet har tillige medført nye overvejelser for sambeskattede koncerner. 

Selv en ubetydelig aktionærs manglende overholdelse af holdingkravet kan medføre at den på-

gældende omstrukturering ændres fra at være skattefri til at være skattepligtig. Det kan derfor 

være af særlig betydning for koncernen, hvilke øvrige parter, der deltager i selve omstrukturerin-

gen, og koncernen bør gøre sig overvejelser herom. Koncernen kan vha. aktionæroverenskom-

ster, købsaftaler mv. forsøge at begrænse disse risici, men det kan ikke udelukkes at en økono-

misk presset part i omstruktureringen på trods af en sådan aftale må se sig nødsaget til at afhæn-

de sine aktier 

 

I forbindelse med indførelsen af den nye koncerndefinition i selskabsloven er fokus flyttet fra at 

være på det formelle ejerskab til flertallet af stemmerettighederne til at være mere subjektivt be-

tinget, således at det er moderselskabets faktiske beføjelser til at styre et datterselskabs økonomi-

ske og driftsmæssige beslutninger, som er afgørende. Ændringen har medført, at der er skete en 

fuld integration mellem årsregnskabsloven, selskabsloven, selskabsskatteloven og IFRS, således 

at sambeskatningskredsen er ens hvad enten der aflægges regnskab efter årsregnskabsloven eller 

IFRS. Ændringen af koncerndefinitionen vil formentlig kun i få tilfælde have betydning for sam-

beskatningskredsen. Kravet om, at moderselskabet formelt skal eje kapitalandele i datterselska-

bet bortfalder endvidere, og der kan opstå sambeskatning mellem to selskaber, selvom disse ikke 

har samme juridiske ejerkreds. 

 

Gyldigheden af ejeraftaler overfor datterselskabet er med den nye selskabslov fjernet, og ejeraf-

taler har dermed mistet en stor del af deres værdi. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt en ejerafta-
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le stadig kan skabe koncernforbindelse set i forhold til tidligere retspraksis. Som udgangspunkt 

vil selskabsaktionæren have bestemmende indflydelse i forhold til datterselskabet jf. SEL § 31 C, 

men det kan argumenteres, hvorvidt dette efter ændringen i selskabsloven tillægges samme vægt 

som tidligere. Der bør derfor udvises påpasselighed ved at støtte ret på tidligere retspraksis om-

kring ejeraftaler. Parterne i såvel nye som eksisterende ejeraftaler bør derfor positivt overveje og 

forholde sig til betydningen af den nye bestemmelse i relation til den eksisterende sambeskat-

ningskreds.  

 

Ovenstående illustrerer sambeskatningsreglernes store berøringsflade og interaktion med øvrig 

lovgivning, hvilket igen illustrerer, hvorledes nye eller ændrede lovbestemmelser altid bør sættes 

i relation til sambeskatningsregelsættet. 
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10. Konklusion 
Nærværende afhandling har til formål at afdække, hvilke overvejelser omstruktureringsformerne 

aktieombytning, fusion og spaltning kan medføre for danske selskaber i en etableret, eksisteren-

de eller ophørende national sambeskatning. 

 

I forbindelse med sambeskatning er det som udgangspunkt tidspunktet for koncernetablering el-

ler -ophør samt valg af administrationsselskab, der kan medføre overvejelser for koncernen. 

Tidspunktet for koncernetablering eller -ophør er afgørende for, hvilken periode et selskabs ind-

komst skal indgå i sambeskatningen. I forbindelse med en koncernetablering kan tidspunktet for 

etableringen spille en væsentlig rolle for, hvorledes sambeskatningsindkomsten i det første ind-

komstår skal opgøres. Således kan der være likviditetsmæssige fordele i at inddrage underskuds-

givende selskaber i sambeskatningen fra det tidligst mulige indkomstår, såfremt underskuddet 

kan anvendes af de øvrige selskaber i sambeskatningen. Hertil kommer endvidere overvejelserne 

vedrørende forholdsmæssige afskrivninger. I den givne situation kan det, alt efter hvorvidt ind-

komståret skal forkortes, bibeholdes eller forlænges, have indflydelse på mulighederne for at fo-

retage maksimale skattemæssige afskrivninger. Det kan således være en fordel for selskaber, der 

skal forkorte deres indkomstår, at de på trods af forkortelsen kan foretage fulde afskrivninger.  

Yderligere kan det for koncerner, der forventer en positiv skattepligtig indkomst, være relevant 

at overveje et opkøb af et underskudsgivende selskab inden udløbet af indkomståret. Dette skyl-

des, at underskuddet, som vedrører det opkøbte selskabs delindkomst, kan udlignes i den skatte-

pligtige sambeskatningsindkomst for hele indkomståret, på trods af at underskuddet kun er op-

tjent i f.eks. den sidste måned af indkomståret. 

Udover forhold under og efter sambeskatningens indtræden bør en købende koncern overveje, 

hvorvidt denne foretrækker, at det købte selskab udnytter sine underskud inden indtræden i sam-

beskatningen, idet fremførte underskud i det opkøbte selskab vil være særunderskud i den nye 

sambeskatning. Sådanne forhold bør tilføjes i købsaftalen.  

 

Valg af administrationsselskab kan forekomme i de tilfælde, hvor der ikke kan udpeges et øverst 

dansk moderselskab. Ved valg imellem ligestillede søsterselskaber som administrationsselskab 

er der flere forhold, der kan spille ind på koncernens overvejelser samt endelige valg. Såfremt 

søsterselskaberne ikke anvender samme indkomstår ved indtræden i sambeskatningen, kan valg 

af administrationsselskab være afgørende for, hvilke indkomster der medtages i sambeskatnin-

gen, idet administrationsselskabet ikke skal udarbejde delindkomstopgørelser. Rollen som admi-
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nistrationsselskab kan endvidere medføre risici og administrative byrder, der bør medtages i 

overvejelserne. Administrationsselskabet skal forestå fordeling samt betaling af skyldige skatte-

beløb overfor skattemyndighederne, hvilket medfører en risiko som hæftende mellemled imellem 

de sambeskattede selskaber og skattemyndighederne. Endvidere skal et nyudpeget administrati-

onsselskab overtage rettigheder og forpligtelser fra det gamle administrationsselskab, hvilket kan 

være forbundet med ikke ubetydelige risici, såfremt det gamle administrationsselskab ikke kan 

fyldestgøre det nye administrationsselskab. Ved udpegning af administrationsselskabet må kon-

cernen derfor tage ovenstående forhold med i overvejelserne herom, idet risiciene samt den ad-

ministrative byrde har en væsentlig betydning for administrationsselskabet. 

 

En sambeskatning medfører endvidere problemstillinger, såfremt et eller flere af selskaberne i 

sambeskatningen er nødlidende. En af problemstillingerne vedrører afregningen af skyldige skat-

ter internt i koncernen. Hvorvidt, skattemyndighederne anerkender hhv. bankoverførsler eller 

posteringer på mellemregninger som betalinger med frigørende virkning, er ej afgjort i retsprak-

sis, og i tilfælde af nødlidende selskaber bør en overtagende koncern derfor overveje, om den 

anvendte afregningsmetode har været hensigtsmæssig og med frigørende virkning. Det må anta-

ges, at skattemyndighederne anerkender bankoverførsler som betaling med frigørende virkning, 

hvorimod en postering over mellemregningen kan tænkes at afhænge af, om betingelserne for 

modregning er til stede. Det vurderes, at posteringer på mellemregninger med modregningsad-

gang vil blive anerkendt ved domstolene som værende betaling med frigørende virkning, hvor-

imod øvrige mellemregningsposteringer kan være tvivlsomme. 

 

En problemstilling omkring et nødlidende administrationsselskab kan være problematikken om-

kring indbetalte skatter mv.. Selv om disse er indbetalt til skattemyndighederne af administrati-

onsselskabet, kan spørgsmålet omkring tilskrivelsen af indbetalingen medføre risici for de øvrige 

selskaber i sambeskatningen. Anerkender skattemyndighederne således ikke, at den foretagne 

skattebetaling vedrører selve sambeskatningskredsen og ikke kun administrationsselskabet, kan 

dette have ikke ubetydelige konsekvenser for de øvrige selskaber. Den overtagende koncern bør 

derfor søge at begrænse risici herved vha. købsaftalen, erstatningsbetingelser mv.  

Endvidere kan en problemstilling være, at administrationsselskabet er nødlidende, og de reste-

rende koncernselskaber er bevidste om dette. I denne situation bør det som udgangspunkt gælde, 

at acontoskatter forsøges mindsket mest muligt. Den overtagende koncern bør endvidere overve-

je, om evt. tilgodehavender i form af acontoskatter samt udnyttede underskud kan fyldestgøres, 

eller hvorvidt der bør tages højde herfor i forbindelse med fastsættelsen af købesummen. 
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Administrationsselskabet står også overfor en problemstilling i de tilfælde, hvor et underskuds-

udnyttende selskab ikke kan godtgøre administrationsselskabet for anvendelsen af underskuddet. 

Administrationsselskabet er forpligtet til at afregne skatteværdien af det udnyttede underskud til 

det underskudsgivende selskab. Der er således ikke uvæsentlige risici forbundet med at være 

administrationsselskab og i de tilfælde, hvor administrationsselskabet ikke er givet, er det værd 

for koncernen at tage med i overvejelserne, hvilket selskab koncernen ønsker skal bære denne 

risiko som administrationsselskab. Ydermere bør en overtagende koncern være særligt opmærk-

som på sådanne hæftelsesforhold i forbindelse med overtagelsen af et tidligere administrations-

selskab. 

Overordnet kan det konkluderes, at koncerner i forbindelse med nødlidende selskaber i en sam-

beskatning bør udvise stor påpasselighed. Dette baseres især på mulige faldgrupper i forbindelse 

med hæftelse og betaling. De gældende regler for national sambeskatning kan medføre uønskede 

forpligtelser for selskaberne i sambeskatningen, samt uønskede risici i forbindelse med hhv. va-

retagelsen af rollen som administrationsselskab, samt afregning af skyldige skatter via admini-

strationsselskabet. 

 

For selskaber, der overvejer at foretage omstruktureringer, bør selve fastsættelsen af omstruktu-

reringsdatoen indgå i de samlede overvejelser. Omstruktureringsdatoen afhænger af flere for-

hold. Afgørende for omstruktureringsdatoen kan være, hvorvidt omstruktureringen foretages 

skattepligtig eller skattefri, hvorvidt der i forbindelse hermed sker eller er sket etablering eller 

ophør af en koncernforbindelse samt selve den valgte omstruktureringsform. Den skattemæssige 

omstruktureringsdato er afgørende for et evt. tidspunkt for hhv. ind- og udtræden af sambeskat-

ningen i forbindelse med koncernetablering og koncernophør og medfører i den sammenhæng de 

tidligere nævnte overvejelser vedrørende tidspunktet.  

For selskaber, der overvejer at foretage køb/salg af datterselskaber vha. omstruktureringer, kan 

det derfor være af afgørende betydning, at omstruktureringsdatoerne falder som plan-

lagt/forventet. Det bør derfor overvejes at indføre klausuler i en evt. overtagelsesaftale, der sikrer 

sælgers overholdelse eller erstatningspligt for manglende overholdelse af netop disse forhold. 

 

Et af de væsentligste forhold, der bør indgå i overvejelserne vedrørende omstruktureringer, er 

forholdet omkring fremførte underskud i sambeskatningen. Alt efter om der foretages en aktie-

ombytning, fusion eller spaltning, om denne er foretaget skattepligtig eller skattefri, om under-

skuddet er opstået, mens selskaberne har været sambeskattet eller ej, samt om underskuddet til-

hører det modtagende eller indskydende selskab, kan behandlingen af underskuddet variere. 
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Koncernen har dermed flere muligheder for at gennemføre en ønsket omstrukturering og bør der-

for overveje konsekvenserne af de enkelte tilfælde. Ofte vil det være nødvendigt at udarbejde 

beregninger over flere scenarier, idet konsekvenserne af de foretagne valg ikke umiddelbart kan 

gennemskues.  

Koncernens valg vil dog ofte tage udgangspunkt i koncernens specifikke omstændigheder. Det 

kan dermed ikke konkluderes, at koncernen altid vil sikre det størst mulige fremførte underskud, 

idet andre forhold såsom likviditet, afskrivningssaldi, kommende omstruktureringsplaner mv. 

også kan have indflydelse herpå. Det er derfor nødvendigt for koncernen, at den foretager en fak-

tisk konsekvensberegning, hvori den tager alle ovennævnte forhold i betragtning. Dette er særligt 

relevant, idet forskellige kombinationer af omstruktureringsformer ofte giver den samme kon-

cernstruktur, men har vidt forskellige konsekvenser for fremførte underskud, afskrivningssaldi, 

likviditet, sambeskatningsindkomster mv. 

   

Udover de større overvejelser vedrørende hhv. omstruktureringsdatoen og fremførte underskud 

kan der være andet, der taler for, at overvejelserne i forbindelse med gennemførsel af omstruktu-

reringer bør omfatte yderligere forhold såsom køb og salg af en (del-)koncern, omlæggelse af 

administrationsselskabets indkomstår samt bestemmende indflydelse.  

I forbindelse med overtagelser af (del-)koncerner bør den overtagende koncern være opmærksom 

på gradvise overtagelser af selskaberne i (del-)koncernen. Dette skyldes, at blot en kort afbrydel-

se af koncernforbindelsen i (del-)koncernen kan omdanne et subsambeskatningsunderskud til et 

særunderskud og dermed gøre underskuddet urealiserbart.  

På trods af de gjorte overvejelser kan det i andre tilfælde også være relevant, om administrati-

onsselskabets indkomstår bør omlægges i stedet for omlæggelse af indkomståret i datterselska-

berne. Dette grunder i den administrative byrde, der kan ligge i at omlægge flere datterselskabers 

indkomstår modsat omlæggelse af et enkelt administrationsselskabs indkomstår. 

Yderligere må selskaber i forbindelse med omstruktureringer mv. udvise stor påpasselighed, når 

det kommer til udøvelse af den bestemmende indflydelse. Forhold såsom aktionæroverenskom-

ster, andelen af egne aktier samt øvrige forhold påvirker den bestemmende indflydelse og med-

fører dermed hhv. etablering og ophør af en koncernforbindelse. Omvendt kan aktionæroverens-

komster være udtryk for et bevidst valg om skiftende bestemmende indflydelse, idet der er tale 

om en simpel men effektiv fordeling af underskudsudnyttelsen imellem to aktionærer. 

 

Selskaber, som indgår i en national sambeskatning, skal i forhold til Forårspakken bl.a. være 

opmærksomme på den nye kategorisering af aktier og skiftet imellem disse samt indførelsen af 
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holdingkravet og den afledt effekt på omstruktureringer. Konsekvenserne af holdingkravet har 

medført nye overvejelser for sambeskattede koncerner, idet manglende opretholdelse af holding-

kravet kan medføre at den pågældende omstrukturering ændres fra at være skattefri til at være 

skattepligtig. Det kan derfor være af særlig betydning for koncernen, hvilke øvrige parter der 

deltager i selve omstruktureringen, og koncernen bør gøre sig overvejelser om, hvilke parter de 

har tillid til, samt hvorledes de kan begrænse risikoen vha. aftaler.  

 

Endvidere bør selskaberne overveje, om bestemmelserne i den nye selskabslov har indvirkning 

på sambeskatningskredsen - herunder bør den udvidede koncerndefinition samt begrænsningen 

af ejeraftalers retsvirkning medtages i overvejelserne. Med tilpasningen af koncerndefinitionen 

er der for større koncerner indført væsentlig flere vanskeligheder og afgrænsningstilfælde i for-

bindelse med fastlæggelse af sambeskatningskredsen. Endvidere kan den mindskede anvendelig-

hed af ejeraftaler medføre, at koncernen må foretage flere konkrete overvejelser vedrørende 

identificeringen af sambeskattede selskaber. Det må siges at være uhensigtsmæssigt, at der ikke 

foreligger nogen klare objektive betingelser for koncernforbindelser, idet identificeringen af 

sambeskattede selskaber kan have væsentlig effekt på sambeskatningen.  

 

Overordnet kan det konkluderes, at der i forbindelse med omstruktureringer i en etableret, eksi-

sterende eller ophørende sambeskatning er mange forhold, der bør tages med i overvejelserne. 

Disse forhold er en kombination af allerede eksisterende overvejelser i en sambeskatning samt de 

yderligere overvejelser, som en omstrukturering medfører. Overvejelserne vil som udgangspunkt 

omhandle tidspunktet for koncernetablering, udpegning af administrationsselskabet, behandlin-

gen af fremførte underskud, forhold omkring den bestemmende indflydelse mv.. Koncernen har 

dermed mange muligheder for at påvirke resultatet i en sambeskatning, såfremt der foretages en 

grundig planlægning af omstruktureringer og øvrige forhold. I ethvert henseende bør det dog al-

tid munde ud i en konkret vurdering af hhv. konsekvenser samt formål i den pågældende situati-

on. 
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