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Abstract 

Globalization has been increasing for many years, which also has affected the Danish companies. This has 

also expanded the opportunities to establish concerns worldwide. It is possible for Danish companies to 

join an international joint taxation with their foreign group companies. The Danish Ministry of Taxation has 

made regulations to make sure that the concerns are not abusing this opportunity for an unfortunate tax 

planning. However, these regulations have also made it complicated and confusing, so it questions whether 

or not it is an advantage or disadvantage to join an international joint taxation. The Danish tax regulation is 

therefore important to consider before any concern decide to join an international joint taxation. The pur-

pose of this thesis is therefore to expose the applicable rules for an international joint taxation, which in-

cludes an analysis of pros and cons. 

 

The Danish law no. 426 of 6th June 2005 created several rules regarding international joint taxation in Den-

mark. For the purpose of this thesis an analysis of existing law will be conducted through primary and sec-

ondary literature.  

 

The rules imply a 10-year binding period within a concern and an administration company to administrate 

the joint taxation. If a withdrawal from either the binding period or the administration company happens 

the consequences of a full re-taxation. This can be important if the companies decide to restructure, as it 

will require that the binding period maintains, and it does not lead to a termination of the administration 

company or the ultimate mother company. Though a dissociation of the ultimate company will always lead 

to a full re-taxation.  

 

Companies within a joint taxation are allowed to utilize each other’s deficiencies, which can optimize the 

tax liabilities within a concern as a whole. Although the rules imply several restrictions for especially the 

foreign companies to obtain certain deductions, and it requires in general more from the foreign compa-

nies to uphold the requirements for an international joint taxation.  

 

It cannot be concluded whether if an international joint taxation in general is more of an advantage than a 

disadvantage, as it depends on the specific circumstances for the individual concern.
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1. Indledning 

I de danske skatteregler er hovedreglen, at et selskab som er hjemmehørende i Danmark skal beskattes af 

alle dets indtægter, ”hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke”, jf. SL § 4. Dette kaldes også for glo-

balindkomstprincippet, da et selskab beskattes af alle indtægter uanset hvor de stammer fra i verdenen. 

Der er dog en undtagelse til denne regel, som eksisterer i SEL § 8 stk. 2. Reglen bestemmer, at ”indtægter 

og udgifter som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færø-

erne eller i Grønland” ikke skal medregnes i selskabets skattepligtige indkomst, uanset om dette faste 

driftssted eller ejendom er ejet af et dansk selskab beliggende i Danmark. Dette kaldes for territorialprincip-

pet. 

 

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 skete der en gennemgribende ændring i forhold til international sambeskat-

ning i Danmark. Ændringerne betød, at territorialprincippet kan brydes ved at vælge international sambe-

skatning efter SEL § 31 A. Her overgår koncernen til globalpuljeprincippet, hvor alle koncernens selskaber, 

udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme skal indgå i den internationale sambeskatning. Tidligere 

regler indebar nemlig, at koncernen selv havde mulighed for at vælge hvilke selskaber, der skulle indgå i 

sambeskatningen, hvilket medførte komplikationer af uhensigtsmæssig skatteplanlægning. På baggrund 

heraf, opstod blandt andet det såkaldte begreb ”Cherry Picking”, hvor koncerner havde en tendens til at 

inddrage underskudsgivende selskaber, og holde de overskudgivende selskaber ude af sambeskatningen. 

Dette og blandt mange andre forhold medførte derfor begrænsninger for reglerne i den internationale 

sambeskatning.  

 

Lovgivningen for en international sambeskatning er derfor blevet ændret flere gange siden da. Det er først 

og fremmest sket ved lov nr. 343 af 18. april 2007, hvor der er sket ændringer i forhold til præciseringen af 

faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet. Endvidere blev der vedtaget regler vedrørende en præci-

sering af indgangsværdier ved lov nr. 98 af 10. februar 2009, som er relevant ved en international sambe-

skatning, når et udenlandsk selskab inddrages, og dermed også skal lave et skatteregnskab efter den dan-

ske lovgivning. Endvidere er der efterfølgende vedtaget regler, som omhandler den underskudsbegræns-

ning, der eksisterer på sambeskatningsniveau samt hæftelsesreglerne selskaberne i den internationale sam-

beskatning ved lov nr. 591 af 18. juni 2012.  

 

Indførslen af § 31 A indeholder derfor flere regler, som et selskab eller en koncern skal forholde sig til, når 

det overvejer at indgå i en international sambeskatning. Yderligere hvilke regler, der er gældende undervejs 

i en international sambeskatning. Og endvidere hvilke konsekvenser det vil have, at et selskab udtræder af 
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en international sambeskatning. Det er derfor et omfattende arbejde, når der skal foretages overvejelser 

om at indgå i en international sambeskatning. Forfatterne finder det derfor interessant at undersøge hvilke 

fordele og ulemper, der er ved at vælge at indgå i en international sambeskatning.  

 

1.1 Problemformulering 

I afhandlingen vil der blive belyst de muligheder og problemstillinger, en koncern kan blive stillet overfor ud 

fra gældende ret, når det overvejes at vælge at indgå i en international sambeskatning. Problemformulerin-

gen lyder derfor således: 

Følgende underspørgsmål skal medvirke til at besvarelsen af vores problemformulering: 

• Hvilke betingelser er der ved en international sambeskatning?  

• Hvilke væsentlige overvejelser skal en koncern gøre sig i forbindelse hermed? 

• Hvad kræves det af en koncern at være omfattet af en international sambeskatning? 

• Hvilke følgevirkninger kan en international sambeskatning medføre? 

 

1.2 Metode 

Dette metodiske afsnit skal illustrere de overvejelser, der er blevet foretaget i forbindelse med indsamlin-

gen af data i denne afhandling.  

 

I forlængelse af den valgte problemformulering, er der til dette formål valgt at anvende den retsdogmatiske 

metode, som beskæftiger sig med at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret – de lege lata, ved at 

anvende anerkendte retskilder1, med det formål at klarlægge reglerne om international sambeskatning og 

vurdere fordele og ulemper, der kan være i forbindelse hermed.  

 

Gældende ret bygger derfor på et litteraturstudie, og til formålet anvendes der derfor både primær- og se-

kundærlitteratur. Til indsamlingen af den primære litteratur anvendes der lovgivning, lovbemærkninger, 

lovforslag, diverse domme samt den juridiske vejledning. Den sekundære litteratur er i form af diverse fag-

bøger samt artikler, som går ind og fortolker gældende ret til. 

                                                
1 (Nielsen & Tvarnø, s. 31) 

Vi	ønsker	at	klarlægge	reglerne	om	international	sambeskatning,	herunder	hvilke	

fordele	og	ulemper	der	kan	forekomme	heraf	

 



Side 4 af 119 

 

I SKM2012.280.SKAT anses den juridiske vejledning at have cirkulærestatus, og klassificeres derfor som se-

kundær litteratur. Af denne grund er vejledningen anset som anvendelig som retskilde i afhandlingen, dog 

er forfatterne af afhandlingen klar over, at det kun er SKAT som er bundet af den juridiske vejledning.   

 

1.3 Afgrænsning 

I denne afhandling er der lagt fokus på den internationale sambeskatning, og der er derfor afgrænset for 

den nationale sambeskatning. Det skyldes, at den nationale sambeskatning er obligatorisk sammenlignet 

med den internationale sambeskatning, som er frivillig. Derfor indebærer valget af international sambe-

skatning flere overvejelser i forhold til ind- og udtræden, hvilket forfatterne af afhandlingen har fundet 

mere interessant at have fokus på.  

 

Skyggesambeskatning er ligeledes blevet afgrænset fra denne afhandling. Årsagen til dette er, at reglerne 

vedrørende skyggesambeskatning ikke længere anvendes i praksis. Der afgrænses også for CFC-beskatning, 

da CFC-reglerne efter SEL § 32 gælder for alle finansielle datterselskaber, såvel danske som udenlandske. 

Det vurderes ikke at være en nødvendighed at inddrage for en overordnet besvarelse af problemformule-

ringen.  

 

Samspillet mellem de danske skatteregler og EU-retten er ligeledes valgt at udelades, da EU-retten ikke al-

tid er analog med de danske skatteregler. Da dette kan være et stort område i sig selv, er det blevet valgt at 

afhandlingen baserer sig alene på de danske skatteregler.  

 

Endvidere er der i forbindelse med omstrukturering valgt at fokusere på de væsentlige skattemæssige kon-

sekvenser, som omstruktureringerne medfører for en koncern i en international sambeskatning. Der er der-

for heller ikke blevet foretaget en detaljeret gennemgang af de enkelte omstruktureringsformer og heller 

ikke, hvornår selskaberne kan benytte sig af disse, end hvad der er nævnes. Der er i afsnittet for omstruktu-

rering ligeledes blevet afgrænset fra, hvorvidt reglerne for omstrukturering er gældende, når et selskab 

uden for EU omfattes. Der er som udgangspunkt foretaget en behandlet af regler, som er gældende for sel-

skaber mv. omfattet af danske skatteregler og selskaber mv. beliggende inden for EU.  

 

2. Hvad er en sambeskatning? 

En sambeskatning handler basalt om, at selskaberne i en koncern behandles skattemæssigt på samme 

måde. Selskaberne i en sambeskatning kan derfor drage visse skattemæssige fordele af at være 
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sambeskattet med hinanden. Formålet med reglerne om international sambeskatning er at give danske sel-

skaber mulighed for at2: 

• fratrække underskud i udenlandske koncernforbundne selskaber, udenlandske faste driftssteder og 

udenlandske ejendomme i dansk indkomst 

• opnå lempelse for udenlandske skatter betalt af koncernforbundne udenlandske selskaber, uden-

landske faste driftssteder og udenlandske ejendomme.  

 

Reglerne for international sambeskatning tager udgangspunkt i SEL § 31 om national sambeskatning, men 

med de tilføjelser og undtagelser der eksisterer i SEL § 31 A, jf. SEL § 31 A, stk. 1, 3. pkt. 

 

3. Betingelser for International sambeskatning  

I de følgende afsnit vil der blive gennemgået de basale krav eller betingelser, det kræves at indgå i en inter-

national sambeskatning.  

 

3.1 Koncernforbindelse 

En grundlæggende betingelse for at der kan foretages en sambeskatning er, at der eksisterer en koncern-

forbindelse mellem selskaberne, jf. SEL § 31, stk. 1, pkt. 1. Dette afsnit er ligeledes væsentligt i overvejel-

serne af en international sambeskatning, da en afbrydelse af koncernforbindelse kan medføre ordinær eller 

fuld genbeskatning, hvilket kan blive omkostningsfyldt, alt efter hvilket selskab der afbrydes koncernforbin-

delse til, se nærmere i afsnit (8.) for genbeskatning. 

 

En koncernforbindelse dannes ved at et selskab, nærmere defineret som moderselskabet, har bestem-

mende indflydelse over et eller flere selskaber, også kaldet datterselskaber, jf. SEL § 31 C stk. 1. Definitionen 

af bestemmende indflydelse uddybes i næstfølgende afsnit.  

 

Et selskab kan kun have et direkte moderselskab, jf. SEL § 31 C, stk. 1, 2. pkt. Hvis et selskab opfylder ét el-

ler flere af kriterierne i SEL § 31 C, stk. 2-6, vil selskabet som udgangspunkt defineres som værende moder-

selskabet. Hvis der eksisterer flere selskaber der opfylder ét eller flere af kriterierne i § 31 C stk. 2-6, er det 

dét selskab, som udøver den faktiske bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæs-

sige beslutninger, som anses for at være moderselskabet, jf. 31 C, stk. 1, 3. pkt.  

 

                                                
2 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.1 
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Koncernforbindelsen efter den selskabsretlige forstand bygger på de facto control frem for de jure kontrol3. 

Det betyder, at der rent juridisk kan eksistere bestemmende indflydelse, men hvis ikke de faktiske eller re-

elle forhold udspiller sig ligesådan, er det dét selskab som faktisk udøver den bestemmende indflydelse, 

som anses for at være moderselskabet. Dette vil ligeledes blive uddybet i næstfølgende afsnit.  

 

Det ultimative moderselskab 

Et selskab kan som nævnt ikke have mere end et moderselskab. Der kan dog opstå situationer, hvor et mo-

derselskab også optræder som et datterselskab. Det ultimative moderselskab er dog det selskab, som ikke 

optræder som et datterselskab til et andet selskab, jf. SEL § 31, stk. 1, sidste pkt. og vil være det øverste 

moderselskab i en koncern. Dette har en væsentlig betydning inden for den internationale sambeskatning, 

og vil komme til udtryk i løbet af afhandlingen.  

 

Hvis der ønskes en international sambeskatning, er det det ultimative moderselskab i koncernen, som kan 

træffe dette valg, jf. SEL § 31 A, stk. 1. 

 

3.2 Definition af bestemmende indflydelse 

Ifølge selskabsskatteloven har et selskab bestemmende indflydelse, hvis selskabet har beføjelsen til at styre 

et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger, jf. SEL § 31 stk. 2. 

 

Et selskab har beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger, når mo-

derselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighe-

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

bestemmende indflydelse, jf. SEL § 31 C stk. 3. Det er vigtigt i denne forbindelse, at det er stemmerettighe-

derne der er udsalgsgivende for, om der er foreligger koncernforbindelse, og altså ikke kapitalandele4. Her-

udover, er det ligeledes afgørende, at et selskab har selve råderetten over stemmerettighederne, og ikke 

bare er i besiddelse af stemmerettighederne, jf. SKM2010.209.SR.  

 

Eksempel 

I SKM2010.209.SR ejede selskab A 75 pct. af selskab C, hvor selskab B ejede resterende 25 pct. af selskab C. 

Selskab A og B havde indgået en ejeraftale, som krævede enighed om alle beslutninger, og ved uenighed 

var det selskabernes advokat som havde den afgørende stemme. På trods af at selskab A ejede 75pct. af 

                                                
3 (Pedersen et al., s. 351) 
4 (Werlauff, s. 380). 
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selskab C, havde selskabet ifølge ejeraftalen kun råderet over 50pct. af stemmerettighederne. I sagen blev 

det gjort til gældende ret efter SEL § 31 C stk. 3 trådte i kraft, at besiddelsen af stemmerettigheder ikke er 

afgørende for, hvorvidt der er bestemmende indflydelse, men derimod råderetten over antal stemmer.  

 

I en situation som denne hvor eksempelvis en ejeraftale fastlægger, at et selskab med 75pct. ejerskab kun 

har råderetten over 50pct. af stemmerne, er dermed et tilfælde, hvor det klart kan påvises, at et ejerskab 

på 75pct. ikke udgør bestemmende indflydelse.  

 

Direkte og indirekte bestemmende indflydelse 

Et moderselskab har direkte bestemmende indflydelse i et selskab, når selskabet altså ejer 51 pct. af stem-

merettighederne i et selskab eller derover. Hvis to selskaber hver ejer 50 pct. af et selskab, alt andet lige, vil 

der for ikke eksistere bestemmende indflydelse og ej heller koncernforbindelse, jf. SKM2006.107.SR. Som 

nævnt, er det ikke besiddelsen af stemmerettighederne, der afgør bestemmende indflydelse men derimod 

råderetten over stemmerettighederne.  

 

Et moderselskab kan eje et selskab indirekte med 51 pct. eller derover igennem et andet selskab. Eksempel-

vis hvis M ejer 70pct. af selskab D1. Selskab D1 ejer 80pct. af selskab D2. M ejer dermed indirekte selskab 

D2 med 56pct. (0,70 x 0,80 = 0,56).  

 

Formodningsreglen 

Der foreligger dermed en formodningsregel, når det skal vurderes, om der eksisterer bestemmende indfly-

delse eller ej. Formodningsreglen foreligger i, når et selskab ejer direkte eller indirekte mere end halvdelen 

af stemmerettighederne i et selskab, så antages det, at der foreligger bestemmende indflydelse, og der vil 

heraf opstå en koncernforbindelse. Dette vil ligeledes ligge til grund for en sambeskatning. Formodnings-

reglen brydes kun i det tilfælde, at det modsatte klart kan bevises, jf. SEL § 31 C, stk. 3. Denne bestemmelse 

ligger op til, at der eksisterer en omvendt bevisbyrde hos moderselskabet, hvis selskabet mener, at der ikke 

udøves bestemmende indflydelse over et datterselskab, jf. SKM2010.687.SR. 

Hvis et selskab derimod ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, eksisterer der derimod in-

gen formodningsregel. Der anses derimod kun at foreligge bestemmende indflydelse, hvis et selskab opfyl-

der én eller flere af kriterierne i SEL § 31C, stk. 4, nr. 1-4, som beskrevet ovenfor. 

Af denne grund kan det siges, at det kræver mere at diskvalificere en formodning om, at der eksisterer kon-

cernforbindelse i forhold til at påvise om der foreligger en koncernforbindelse, jf. SKM2010.687.SR. 
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Det er dog ikke kun selskabet selv, som kan afkræfte, hvorvidt der eksisterer bestemmende indflydelse, 

SKAT kan ligeledes foretage denne vurdering og heraf afkræfte denne formodning om bestemmende indfly-

delse, jf. SKM2014.174.SR. 

3.3 Bestemmende indflydelse ved ejerskab af mindre end halvdelen af stemmerettighederne 

Det er dog ikke nødvendigt at eje direkte eller indirekte mere end halvdelen af stemmerettighederne i et 

selskab, for at kunne besidde den bestemmende indflydelse i forhold til at danne koncernforbindelse. Ifølge 

SEL § 31 C stk. 4, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis selskabet har:  

1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investo-

rer, 

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

eller aftale, 

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

dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 

4)  råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende or-

gan og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 

 

Det formelle ejerskab i disse fire tilfælde, kan derfor siges ikke at have en betydning. I de følgende afsnit, vil 

der foretages en gennemgang af disse fire punkter, som kan afgøre at en koncernforbindelse henholdsvis 

etableres og afbrydes. 

 

3.3.1 Bestemmende indflydelse i kraft af en aftale med andre investorer 

En aftale i denne forbindelse kan være i form af en ejeraftale. En ejeraftale er en særskilt aftale mellem ka-

pitalejerne, som regulerer både ejer- og ledelsesforholdene i et selskab, jf. selskabsloven § 5 nr. 6. Denne 

aftale kan siges at være uformel idet kapitalejerne kan aftale forholdene i selskabet efter eget ønske, og der 

er dermed mere eller mindre ingen faste regler for, hvordan ejer- og ledelsesforholdene skal være fordelt, 

dog med undtagelser5. Ejeraftalen er ligeledes uformel i den forstand, at den ikke offentliggøres, og er der-

for heller ikke bindende på en generalforsamling eller for selskabet i modsætning til selskabets vedtægter, 

jf. selskabsloven § 82. Et brud på en ejeraftale har derfor ingen betydning for beslutningers selskabsretlige 

gyldighed foretaget på en generalforsamling, dog kan det stadig have konsekvenser af civil- og aftaleretlige 

regler. Herudover, anderkendes det også af Skatterådet, at på trods af ejeraftalers ugyldighed på general-

forsamlingen, betragtes indholdet i en ejeraftale stadig at have selskabsretlig gyldighed og vil dermed 

                                                
5 (Gørup s. 49) 
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kunne kvalificere bestemmende indflydelse, hvis en aftale ligger herfor, se SKM.2010.687.SR. Det er dog op 

til SKAT i hver enkelte sag at vurdere, hvorvidt de mener, at parterne i en ejeraftale har til hensigt at over-

holde det aftalte, og SKAT vil herefter vurdere om de vil respektere ejeraftalen eller ej6. 

 

I SKM2011.843.SR havde selskab Y 100pct. ejerskab over selskab X. Selskab X bestod 50 pct. af A-kapitalan-

dele og 50 pct. af B-kapitalandele. Selskab Y ville overdrage 50 pct. af ejerskabet til selskab Z. Overdragel-

sen på de 50 pct. ejerskab til selskab Z bestod af samtlige B-kapitalandele, hvor selskab Y ville beholde 

samtlige A-kapitalandele. Der eksisterer dermed ingen umiddelbar bestemmende indflydelse hos hverken 

selskab Y eller Z i medfør af SEL § 31 C stk. 3.  

 

Dog stod det skrevet i vedtægterne at A-kapitalejerens stemmer havde den udslagsgivende stemme ved 

uenighed til en vis tidsgrænse. Ind til dette udløb blev det fastlagt at selskab Y havde den bestemmende 

indflydelse. Så på trods af at der ikke eksisterede et ejerskab på mere end halvdelen af stemmerettighe-

derne, blev der alligevel fastlagt bestemmende indflydelse på baggrund af selskabets vedtægter.  

 

Hvis et selskab ejer mindre end halvdelen af stemmerettighederne, kan der altså fortsat eksistere bestem-

mende indflydelse igennem en eksempelvis ejeraftale.  

 

Det er derimod ikke muligt at indgå sådan en aftale med et datterselskab efter dansk selskabsret, se 

SKM2008.688.SR7. 

 

Vetorettigheder 

I et selskab kan det være aftalt imellem aktionærerne i medfør af en eventuel ejeraftale, at en aktionær kan 

være tildelt en vetorettighed ved uenighed, hvilket kan medføre at en beslutning ikke kan vedtages ved 

brug af sin vetoret. Det betyder også at visse vetorettigheder potentielt kan blokere for en anden aktionærs 

bestemmende indflydelse8. 

 

I SKM2010.677.SR blev det lagt til at grund, at et selskabs besiddelse til retten at udpege formanden i be-

styrelsen ikke var tilstrækkeligt til at besidde den bestemmende indflydelse, på trods af at formandens 

stemme var blevet tillagt den afgørende stemme ved uenighed. Det var aftalt i forbindelse med en aktio-

næroverenskomst, en såkaldt ejeraftale, at alle væsentlige beslutninger krævede 100 pct. repræsentation 

                                                
6 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.2.2 
7 (Guldmand et al., s. 25) 
8 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.2 
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og enstemmighed beslutninger. Dette gjorde at formandens stemme alligevel ikke kunne lade sig afgøre i 

flere beslutninger, der havde en væsentlig betydning. Selskabet, som havde retten til at udpege formanden 

i bestyrelsen, havde dermed ikke den bestemmende indflydelse af denne grund. 

  

Det faktum, at en aktionær besidder en vetoret til at blokere beslutninger i bestyrelsen, kan dog ikke i sig 

selv medføre at denne aktionær vil besidde den bestemmende indflydelse. I SKM2008.688.SR ejede selskab 

A og C et selskab, selskab B, fordelt med henholdsvist 80 pct. og 20 pct. Selskab A havde retten til at ud-

pege 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer i selskab B, hvor selskab C udpegede de resterende 2 medlemmer. 

Det blev dog aftalt i medfør af en aktionærindkomst mellem selskab A og C, at der ikke kunne tiltrædes 

nogle beslutninger, medmindre at mindst én af selskab Cs udpegede bestyrelsesmedlemmer stemte for en 

beslutning. Det blev bestemt i medfør heraf, at en sådan vetoret ikke kunne sidestilles med at udøve be-

stemmende indflydelse. Selskab A ansås derfor stadig at besidde den bestemmende indflydelse, på trods af 

selskab Cs ret til at nedlægge beslutninger i bestyrelsen. 

 

Herudover, skal der også skelnes mellem vetorettigheder, som har til formål at beskytte minoritetsaktionæ-

rernes investering, og vetorettigheder, som giver minoritetsaktionærerne vetoret over driftsmæssige be-

slutninger9. Dette begrundes på baggrund af SKM2011.633.SR, hvor en aktionærs vetoret ansås for at have 

beskyttende karakter overfor minoritetsaktionærens investering. Det tolkes derfor ligeledes, at hvis en akti-

onær besidder en vetoret over et selskabs driftsmæssige beslutninger, kan dette dog medføre bestem-

mende indflydelse. 

 

3.3.2 Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold 

Efter denne bestemmelse har et moderselskab den bestemmende indflydelse, hvis selskabet har beføjelsen 

til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab efter en vedtægt eller aftale. En aftale kan 

ligeledes i denne forbindelse være i form af en ejeraftale eller aktionær- eller anpartshaveroverenskomst10. 

Efter bestemmelsens ordlyd er der altså ikke noget krav om at eje nogen kapitalandele, ligesom at størrel-

sen af kapitalandelen ikke har nogen betydning11. Det vigtigste i denne bestemmelse må betragtes at være, 

at moderselskabet har den afgørende stemme ved uenigheder i forbindelse med styringen af den finan-

sielle og driftsmæssige ledelse for at besidde den bestemmende indflydelse12. 

 

                                                
9 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.2 
10 (Ramskov & Buur s. 40) 
11 (Werlauff, s. 383) 
12 (Ramskov & Buur, s. 40) 
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I SKM2007.298.SR ejede selskab D 90 pct. af selskab A, hvis ejerskab bestod af samtlige B-aktier i selskabet. 

Aktionær G ejede resterende 10 pct., som bestod af samtlige A-aktier. Dog havde A-aktierne fået tildelt 

52,6 pct. af stemmerettighederne og B-aktierne havde 47,4 pct. af stemmerettighederne. Ifølge skatterådet 

eksisterede der dermed ingen bestemmende indflydelse efter SEL § 31 C stk. 2, nr. 1. I vedtægterne for sel-

skab A fremgik det dog, at A-aktionærer havde retten til at udpege et bestyrelsesmedlem, hvorimod B-akti-

onærer havde retten til at udpege resterende medlemmer ud af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Det blev 

derfor lagt til grund at selskab D havde den bestemmende indflydelse, på baggrund af: 

• B-aktionæren udpegede flertallet i bestyrelsen 

• Bestyrelsen udpegede formanden, hvis stemme fik tildelt den afgørende stemme ved uenighed 

• Bestyrelsen ansatte og afskediget direktionen 

• Selskabet blev tegnet af bestyrelsen 

• B-aktionæren kunne til enhver tid købe alle A-aktierne 

 

Disse oplysninger som helhed gjorde, at selskabet blev vurderet til at styre den driftsmæssige og finansielle 

ledelse i selskab A.  

 

I forhold til ovenstående sag, blev det tidligere beskrevet i SKM2010.677.SR, at en aktionærs ret til at ud-

pege bestyrelsesformanden ikke var tilstrækkelig til at kunne medføre bestemmende indflydelse. Det kan 

derfor udledes, at det handler om en helhedsbetragtning, og de enkelte forhold i sig selv kan ikke nødven-

digvis afgøre, at der eksisterer bestemmende indflydelse.  

 

3.3.3 Beføjelse til at udpege medlemmer i det øverste ledelsesorgan  

Et selskab kan efter denne bestemmelse opnå bestemmende indflydelse, hvis selskabet har beføjelsen til at 

udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den 

bestemmende indflydelse på selskabet.  

 

I første led i denne bestemmelse lægges der vægt på, hvorvidt selskabet har det juridiske grundlag til at ud-

pege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. I denne forbindelse er det dog 

ikke altid at de facto kontrol frem for de jure kontrol giver mening, idet at et selskab de facto vælger flertal-

let af medlemmerne, også vil kunne kontrollere flertallet af stemmerne i det øverste ledelsesorgan13.  

 

                                                
13 (Guldmand et al., s. 26) 
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Herudover, lægges der også vægt på bestemmelsens andet led, at det øverste ledelsesorgan i selskabet skal 

besidde den faktiske bestemmende indflydelse på selskabet. Det øverste ledelsesorgan skal dermed kunne 

besidde beføjelsen til at styre de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i datterselskabet14. Ifølge sel-

skabsloven § 5, nr. 5 skal det øverste ledelsesorgan forstås som: 

a) Bestyrelsen i de selskaber, der har en bestyrelse 

b) Direktionen i selskaber, der alene har en direktion, og 

c) Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. selskabsloven § 111, stk. 1, nr. 

1-2. 

 

a) Bestyrelsen  

Ifølge selskabsloven § 115 er bestyrelsens opgave udover at varetage den overordnede og strategiske le-

delse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed påse, at    

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er 

tilfredsstillende, 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, 

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig li-

kviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de 

forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation 

og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. 

 

I et selskab med en bestyrelse er der derfor ikke tvivl om, at dette ledelsesorgan besidder både de drifts-

mæssige og finansielle opgaver, som karakteriserer en bestemmende indflydelse på selskabet. Det aner-

kendes ligeledes af Skatterådet at kunne udpege flertallet af medlemmerne i en bestyrelse er tilstrækkeligt 

til at besidde den bestemmende indflydelse, jf. SKM.2010.687.SR. Dette må anerkende en bestyrelse til at 

kunne agere det øverste ledelsesorgan, og dermed besidde den bestemmende indflydelse.  

 

b) Direktionen 

I et selskab eksisterer der altid en direktion uanset valg af organisationsstruktur, se selskabsloven § 5, nr. 4 

og 5. Direktionen består af én eller flere direktører, og altid mindst et medlem, jf. selskabsloven § 111, stk. 

1, nr. 1, 2. pkt. I et selskab kan der eksistere personer med en titel af direktør, men de er ikke nødvendigvis 

                                                
14 (Guldmand et al., s. 26) 
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registreret hos Erhvervsstyrelsen som direktør i selskabet. I selskabsretligt begreb er en person af direktør 

titel i denne forbindelse omfattet, hvis personen er registreret hos Erhvervsstyrelsen som direktør15.  

 

Hvad angår selskaber, herunder anpartsselskaber, som ikke er undergivet et krav om en bestyrelse eller et 

tilsynsråd, jf. § 111, stk. 3, 2. pkt. og alene har en direktion, her svarer en direktions opgaver mere eller 

mindre til bestyrelsens opgaver:  

 

”I kapitalselskaber omfattet af § 111, stk. 1, nr. 2, skal direktionen varetage såvel den overordnede og stra-

tegiske ledelse som den daglige ledelse. Direktionen skal desuden sikre en forsvarlig organisation af kapital-

selskabets virksomhed”, jf. selskabsloven § 117 stk. 2  

”Direktionen skal sikre, at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, 

og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 

Stk. 2. Direktionen skal herudover sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, 

herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtel-

ser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomi-

ske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.”, jf. selskabsloven § 118. 

 

Som det ses er direktionens opgave blandt andet at varetage den overordnede og strategiske ledelse, her-

udover forsikre en forsvarlig organisation, som også fremgår i selskabslovens § 115, stk. 1 om bestyrelsens 

opgave.  

 

Det anerkendes også af Skatterådet, at retten til at udpege direktøren, som leder selskabet, hvis selskab 

der alene har en direktion, er et forhold, som er tilstrækkelig til at kunne besidde den bestemmende indfly-

delse, jf. SKM.2010.688.SR. Det må heraf anerkende, at direktionen kan agere som det øverste ledelsesor-

gan, og dermed kunne besidde den bestemmende indflydelse. Der kan derfor heller ikke være meget tvivl 

om, hvorvidt en direktion kan agere som det øverste ledelsesorgan.  

 

C) Tilsynsrådet 

I forhold til hvorvidt bestyrelsen og direktionen kan agere som det øverste ledelsesorgan, kan der være 

mere tvivl om, hvorvidt tilsynsrådet kan besidde den bestemmende indflydelse.  

 

                                                
15 (Christensen, s. 502) 
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I et selskab der både har en direktion og et tilsynsråd, her har tilsynsrådet ansvaret for at,  

 

”1) Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er til-

fredsstillende, 

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 

3) tilsynsrådet løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, 

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og 

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder, at der er tilstrækkelig likviditet 

til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og til-

synsrådet er således til enhver tid forpligte til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det er tilste-

deværende kapitalberedskab er forsvarligt”, jf. SL § 116, nr. 1-5. 

 

Tilsynsrådets opgaver svarer dermed mere eller mindre til bestyrelsens opgaver i medfør af selskabsloven § 

115, nr. 1-5. Tilsynsrådet har derimod ansvaret for at ansætte og kontrollere direktionen, men besidder in-

gen ledelseskompetence og skal derfor ikke påtage sig ansvaret for den overordnet og strategiske ledelse16, 

se også selskabsloven § 111 stk. 1, nr. 2. Der er dermed kun et ledelsesorgan i denne struktur, og det er 

derfor direktionens opgave at påtage sig ansvaret for den overordnet og strategiske ledelse. Da den be-

stemmende indflydelse indebærer, at det øverste ledelsesorgan har ansvaret for at påtage sig den drifts-

mæssige og finansielle ledelse i selskabet, kan der derfor sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt et tilsynsråd 

kan besidde den bestemmende indflydelse i et selskab. 

 

Omvendt, så har direktionen ansvaret for den overordnet ledelse i en struktur som denne, og det medføl-

ger derfor også, at direktionen kan ifalde et erstatningsansvar ved uforsvarlig ledelse, se længere nede. Det 

samme gælder ligeledes for tilsynsrådet at kunne ifalde et erstatningsansvar på baggrund af deres funktion 

som et kontrollerende organ af direktionen, se UfR 2007.497. H. Der pålægges dermed tilsynsrådet et an-

svar, som også har en tilstrækkelig størrelse til at kunne ifalde erstatningsansvar, som direktionen kan.  

 

Tilsynsrådets opgave som kontrolfunktion kan påtænkes at være en handling, der forekommer efter at en 

disposition er blevet foretaget af direktionen, hvilket umiddelbart kan være svært at forhindre. I selskabslo-

ven § 115, nr. 3 er det et krav at ”direktionen udøver sit erhverv efter behørig måde og efter bestyrelsens 

retningslinjer”, hvorimod at dette ikke er en del af lovkravet, hvad angår tilsynsrådet, se selskabsloven § 

                                                
16 (Gørup, s. 75) 
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116 modsætningsvist. Det er dermed ikke et krav, at tilsynsrådet skal godkende direktionens dispositioner, 

inden direktionen foretager sig yderligere handlinger17. 

 

Men på trods af at det ikke er et lovkrav, står tilsynsrådet alligevel til at kunne ifalde et erstatningsansvar, 

hvis ikke de formår at efterleve deres opgave at føre tilsyn med direktionen, og dette indebærer ligeledes 

at forhindre, at der foretages uforsvarlige dispositioner. Ifølge Bergenser blev sagen UfR 2007.497 H om-

drejningspunktet for tilsynsrådet, og hvorfor selskabsloven § 116, nr. 4, at føre tilsyn med direktionen, samt 

pligterne i nr. 1-3 og nr. 5, blev lagt til grund. I sagen gik et rejseselskab konkurs efter 9 måneder, som var 

ledet af en bestyrelse og en direktion. Direktionen bestod af en direktør, som havde stået for den daglige 

ledelse. Direktøren havde formået at sælge selskabets rejser til priser, som end ikke dækkede de direkte 

omkostninger, og direktøren blev ligeledes anklaget generelt for at have drevet selskabet på uforsvarlig vis. 

Bestyrelsen blev også anklaget for ikke at have levet op til deres forpligtelse om at føre tilsyn med direktio-

nen. I det interne opgør blandt bestyrelsesmedlemmerne, som direktøren også var i blandt, endte direktø-

ren med at blive holdt ansvarlig for konkursboets krav. Afgørelsen skal illustrere, at der kan ifaldes et er-

statningsansvar, hvis forpligtelsen til at føre tilsyn med direktionen eller ligeså hvis selskabet forsømmes. 

Sagen er derfor retningsgivende i forhold til tilsynsrådets ansvar og konsekvenser heraf, hvis primære op-

gave netop er at føre tilsyn med direktionen18.  

 

Det forventes dermed af tilsynsrådet, at der også foretages handlinger løbende og inden direktionen udfø-

rer visse dispositioner, for hvis det altså viser sig at direktionen har foretaget sig uforsvarlige dispositioner, 

og tilsynsrådet indser eller burde have haft indset dette, står de til at kunne ifalde et erstatningsansvar19. 

   

Tilsynsrådet har ligeledes beføjelsen til at ansætte og efter retspraksis at afsætte direktionen20, hvilket giver 

tilsynsrådet muligheden for at kontrollere hvilke medlemmer, der sidder i direktionen. Af denne grund må 

det betragtes at tilsynsrådet kan besidde den bestemmende indflydelse21, sammenholdt med ovenstående 

diskussion.  

 

                                                
17 (Sørensen, s. 121) 
18 (Bergenser, s. 145) 
19 (Bergenser, s. 121) 
20 (Bergenser, s. 142) 
21 (Guldmand et al., s. 26) 
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3.3.4  Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen  

Hvis et selskab har råderetten over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsva-

rende organ, kan et selskab ligeledes herigennem opnå den faktiske bestemmende indflydelse over et dat-

terselskab.  

 

I denne bestemmelse lægges der vægt på det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i 

et tilsvarende organ, som besidder den bestemmende indflydelse. Opgørelsen af det faktiske flertal skal 

forstås at være af mere permanent karakter, hvad angår råderetten over det faktiske flertal af stemmerne. 

Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at foretage en vurdering af, hvorvidt der eksisterer et flertal på bag-

grund af en enkelt generalforsamling, da de fremmødte stemmer kan variere. Det må dog kunne antages, 

at hvis det på tidligere generalforsamlinger har været tilstrækkeligt at opnå bestemmende indflydelse med 

eksempelvis 40pct. af de samlede stemmer i et selskab, og moderselskabet ejer 40pct. af stemmerne i sel-

skabet, at der foreligger et koncernforhold22. Det kan derfor siges, at der ikke eksisterer en minimums-

grænse for hvor mange stemmer, der udgør en praktisk majoritet23. Der eksisterer dog umiddelbart ikke 

tidligere retssager eller lignende, som kan bekræfte, hvorvidt dette ville være tilstrækkeligt i praksis, ej hel-

ler hvor mange generalforsamlinger, der skal til, før at det kan betragtes at være tilstrækkeligt.  

 

Hvis et selskab besidder et flertal af stemmerne, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt i sig selv at kunne kon-

statere bestemmende indflydelse. Selskabet skal også kunne dokumentere, at flertallet kan benyttes til at 

udøve bestemmende indflydelse24, altså at der eksisterer et de facto flertal.  

 

I SKM2011.843.SR som tidligere beskrevet, blev selskab Y ligeledes anerkendt at besidde den bestemmende 

indflydelse, så længe selskabet havde den afgørende stemme ved uenigheder. Denne afgørende stemme 

medførte derfor, at selskabet kunne kontrollere flertallet af stemmerne på generalforsamlingen.  

 

I bestemmelsen nævnes det, at hvis et selskab har råderetten over generalforsamlingen eller ’et tilsvarende 

organ’, kan der opnås bestemmende indflydelse. Ifølge Guldmand og Sørensen findes der umiddelbart ikke 

i dansk selskabslovgivning et organ der er tilsvarende til generalforsamlingen.   

 

                                                
22 (Guldmand et al., s. 27) 
23 (Sørensen, s. 83) 
24 (Sørensen, s. 83) 
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3.3.5 Potentielle stemmerettigheder 

I medfør af SEL § 31 C, stk. 5 skal eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder 

tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, tages i be-

tragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. 

 

Ifølge IAS 27 skal potentielle stemmerettigheder forstås som warrants, call-options på aktier, gælds- eller 

egenkapitalinstrumenter, som kan konverteres til ordinære aktier eller tilsvarende instrumenter, og ved 

udnyttelsen eller konverteringen af disse kan give indehaveren stemmerettigheder eller reducere en anden 

kapitalejers stemmerettigheder i selskabet. Dette kan også være aftaler, hvorefter der aktuelt kan erhver-

ves stemmeret på ejerandele25. 

 

Tegningsret 

En tegningsret er en ret, men ikke en pligt, til at tegne nye aktier eller anparter i et selskab. Ved udnyttel-

sen af en tegningsret, kan der potentielt opnås en større ejerandel og deraf stemmerettigheder ved et sim-

pelt flertal, se selskabsloven § 162. Det afhænger dog blandt andet af, hvor mange der er tildelt samme 

tegningsret, og hvor mange der vælger at udnytte den.  

 

Købsoption 

En købsoption er ligeledes en ret, men ikke en pligt, til at tegne aktier eller anparter i et selskab. En købsop-

tion har dog kun retten til at købe eksisterende aktier eller anparter, og altså ikke nye aktier som en teg-

ningsret26. Ved at opnå retten til flere af de eksisterende kapitalandele i et selskab, kan der ligeledes opnås 

en større ejerandel, ved at en kapitalejers kapitalandel reduceres og opnå stemmerettigheder igennem 

disse ved et simpelt flertal.  

 

Det er ikke et krav at stemmerettighederne udnyttes, men at de aktuelt kan udnyttes eller konverteres ved 

en ensidig disposition fra indehaveren af den potentielle stemmerettighed27. Det vil sige, at hvis de potenti-

elle stemmerettigheder, eksempelvis en tegningsret eller en købsoption, ikke er blevet udnyttet endnu, 

skal de stadig inkluderes, hvis grundlaget for, at de ikke er blevet materialiseret kun afhænger af en beslut-

ning, hvorvidt de skal udløses eller ej. Hvis grundlaget afhænger af andre eksterne forhold, skal de derimod 

ikke inkluderes i opgørelsen og heller ikke, hvis det er som nævnt, fordi det ikke er muligt at udnytte disse 

endnu. Det afgørende må være, hvis indehaveren frit kan udnytte sin ret eller option, og udnyttelsen heraf 

                                                
25 (Neville & Sørensen, s. 85) 
26 (Christensen, s. 385) 
27 (Guldmand et al., s. 29) 
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vil medføre, at indehaveren opnår bestemmende indflydelse i selskabet, og der dermed opstår koncernfor-

bindelse, da dette må tolkes at ligge i ordlyden ’aktuelt’ i bestemmelsen efter SEL § 31 C, stk. 5. Der skal 

altså ikke vurderes, hvorvidt selskabet har til hensigt, eller økonomisk kan udnytte disse potentielle stem-

merettigheder28. 

  

Det kan derfor være bemærkelsesværdigt, at der i SKM2011.42.SR først blev etableret bestemmende ind-

flydelse, da selskabet udnyttede sin tegningsret, og ikke fra det tidspunkt selskabet aktuelt kunne udnytte 

sin tegningsret.  

 

3.3.6 Stemmeretsbegrænsninger 

Det er muligt at en kapitalejers stemmer kan begrænses til et lavere antal stemmer, end hvad der faktisk 

rådes over, se selskabsloven § 107, stk. 2, nr. 4. Hvis et selskab ejer 60 pct. af kapitalandelene i et dattersel-

skab og deraf 60 pct. af stemmerne ved et normalt simpelt flertal, er det muligt, at selskabet kan få be-

grænset sine antal stemmer til at gælde eksempelvis 10 pct. af alle stemmerne. Dette kunne blandt andet 

være igennem en aftale, herunder en ejeraftale. I dette eksempel ville der ikke eksistere koncernforbin-

delse imellem, da selskabet indflydelse reelt ikke har den bestemmende indflydelse i datterselskabet29.  

 

Omvendt, vil det også være muligt, at et selskab ejede 10 pct. af kapitalandelen og med simpelt flertal 

havde 10 pct. af stemmerettighederne. Som udgangspunkt vil selskabet ikke have nogen bestemmende 

indflydelse, men hvis de resterende 90 pct. af stemmerettighederne er stemmeløse, vil selskabet alligevel 

kunne opnå bestemmende indflydelse30.  

 

Stemmeretsbegrænsninger er et tilfælde, hvor begrebet de facto kontrol kommer væsentligt til udtryk. Det 

kan være særligt relevant i denne forbindelse, da stemmeretsbegrænsninger kan blive afgørende for om 

der eksisterer koncernforbindelse og deraf sambeskatning, se SKM2015.357.BR.  

 

3.3.7 Datterselskabers egne kapitalandele 

I medfør af SEL § 31 C Stk. 6 skal der ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses bort fra 

stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets egne 

datterselskaber. 

 

                                                
28 (Neville & Sørensen, s. 86) 
29 (Werlauff, s. 380) 
30 (Werlauff, s. 380) 
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Når det skal vurderes, hvorvidt et selskab har den bestemmende indflydelse i et evt. datterselskab, skal op-

gørelsen ikke inkludere datterselskabets egne kapitalandele og de kapitalandele, som ejes af datterselska-

bets egne datterselskaber. Det betyder også, at jo større et datterselskabs egen andel udgør af samtlige ka-

pitalandele, jo færre kapitalandele kræves det for andre kapitalejere at opnå majoriteten til den bestem-

mende indflydelse. Et selskab kan dermed opnå den bestemmende indflydelse uden at eje mere end halv-

delen af stemmerettighederne i et selskab, hvis selskabet selv ejer egne kapitalandele i selskabet31. 

 

 
Kilde: Guldmand et al., s. 30 

 
I dette eksempel skal opgørelsen af stemmerettigheder i selskab D1 beregnes ud fra 91 pct. af aktiekapita-

len, da hverken D1s egne kapitalandele på 5 pct. og D1’s datterselskab DD1s kapitalandele på 4 pct. ikke 

skal medregnes32. 

 

Ovenstående afsnit kan derfor illustrere, at det kan være marginaler der afgør, hvorvidt der etableres en 

koncernforbindelse, men ligeledes hvor lidt der skal til for at afbryde en koncernforbindelse. 

 

Delkonklusion 

Den grundlæggende betingelse for en international sambeskatning foreligger derfor i, at der eksisterer en 

koncernforbindelse mellem selskaberne. Det kan ses i SEL § 31 C, stk. 4 at det kan være marginaler som af-

gør, hvornår der foreligger bestemmende indflydelse, og det kan derfor også være marginaler, der gør, at 

koncernforbindelsen afbrydes. Reglerne for koncernforbindelse er derfor yderst væsentlige i forhold til en 

                                                
31 (Guldmand et al., s. 29). 
32 (Guldmand et al., s. 30) 
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international sambeskatning, da afbrydelse af en koncernforbindelse kan have betydelig og omkostnings-

fulde konsekvenser. 

 

3.4 Globalpuljning - Hvem er omfattet af international sambeskatning 

Dette afsnit skal klargøre, hvilke selskaber der omfattes af en international sambeskatning, hvilket kan 

være væsentligt i forhold til overvejelserne af en indtræden.  

 

Til forskel for national sambeskatning, som med udgangspunkt ikke er valgfrit, jf. SEL § 31, stk. 1, 1. pkt., så 

er en international sambeskatning aldrig tvungen men derimod et frivilligt valg. Hvis international sambe-

skatning vælges, er det et krav, at sambeskatningen skal omfatte samtlige selskaber, foreninger, faste 

driftssteder og faste ejendomme i en koncern, som eksisterer i Danmark og i udlandet, jf. SEL § 31 A, stk. 1, 

1. pkt. Dette princip kaldes også for globalpuljeprincippet. En international sambeskatning bryder derfor 

princippet reglen om territorialprincippet og eksisterer derfor som en undtagelse hertil.  

  

Globalpuljeprincippet blev blandt andet indført for at undgå en uhensigtsmæssig skatteplanlægning. Prin-

cippet medfører, at under en international sambeskatning skal alt indkomst i en koncern beskattes efter 

skattelovgivningens almindelige regler her i Danmark, se SEL § 31, stk. 2, 1. pkt. Alle koncerner bliver der-

med behandlet og beskattet ens, uanset hvordan koncernen er struktureret, da der ligeledes efter danske 

regler ikke skelnes mellem, hvorvidt indkomsten stammer fra eksempelvis et selskab eller fast ejendom33. 

Da alle selskaber i koncernen skal indgå, kan der ligeledes ikke vælges eksempelvis, at det kun er de under-

skudsgivende selskaber, som skal inddrages, og dermed holde de overskudsgivende selskaber uden for 

sambeskatningen.  

 

Danske selskaber som omfattes af international sambeskatning 

Ifølge SEL § 31 stk. 1 er det de danske selskaber som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2j, 3 a-5 og 

5 b, § 2 stk. 1, litra a og b eller kulbrinteskattelovens § 21 stk. 4, som skal sambeskattes. Selskaber, der der-

for ikke nævnes, skal holdes udenfor en sambeskatning. 

 

Udenlandske selskaber som omfattes af international sambeskatning 

Et selskab anses som udenlandsk, hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grøn-

land, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. SEL § 31 A, stk. 14. For 

udenlandske selskaber, som omfattes af en sambeskatning defineres disse som, ”de selskaber og foreninger 

                                                
33 (Guldmand et al., s. 320) 
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m.v., i hvilken ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskud-

det i forhold til deltagernes indskudte kapital”, jf. SEL § 31 A, stk. 1, 1. pkt., dvs. der er tale om kapitalselska-

ber34. Denne definition svarer til samme definition i SEL § 1 stk. 1, nr. 2, altså i vurderingen af om et selskab 

er skattepligtig til Danmark. Herudover, er det som nævnt også de udenlandske driftssteder og faste ejen-

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

og foreninger mv., som omfattes af den internationale sambeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 1, 2. pkt.  

 

Da en international sambeskatning følger danske retningslinjer, kan det virke naturligt, at samme definition 

i praksis benyttes til at definere hvorvidt et udenlandsk selskab er omfattet af SEL § 31 A stk. 1., jf. 

SKM2012.426.SR. Det er dog en konkret vurdering, hvorvidt et selskab er omfattet. I den juridiske vejled-

ning 2018-2, afsnit C.D.1.1.3 er der beskrevet en række forhold, som kan tale for og imod, hvorvidt et sel-

skab er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2. Disse forhold er dog ikke i sig selv afgørende for, om et selskab er 

omfattet, men derimod en eventuel indikator35.  

 

Et udenlandsk selskab må derfor tolkes, som værende af samme definition som de oplistede selskaber i SEL 

§ 31 stk. 1. Men hvorvidt et selskab er omfattet selskabsloven og dermed skattepligtig til Danmark, er dog 

altid en konkret vurdering, og definitionen i SEL § 1 er derfor ikke tilstrækkelig i sig selv, til at kunne afgøre, 

hvorvidt et selskab er skattepligtig til Danmark 36. 

 

De selskaber mv., som omfattes af en international sambeskatning, er derfor både danske og udenlandske 

enheder i en koncern, som befinder sig over de danske selskaber, altså de udenlandske enheder, som har 

ejerskab i danske selskaber. Ligeledes omfattes de udenlandske enheder, som danske selskaber har ejer-

skab i37. Herudover, omfattes de selskaber som er tilhørende de selskaber, der indgår i en koncern. Hvis der 

eksisterer en national sambeskatning, som udvides til en international sambeskatning, vil det ligeledes 

gælde alle de selskaber, som ikke nødvendigvis indgår i den nationale sambeskatning, se SEL § 31 A, stk. 1, 

4. pkt. 

 

Selskaber om skal holdes uden for en sambeskatning 

                                                
34 (Werlauff, s. 517) 
35 (Guldmand et al., s. 112-113) 
36 (Werlauff, s. 398) 
37 (Werlauff, s. 519) 
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Der eksisterer dog visse fonde og foreninger mv., som ikke er oplistet i SEL § 31, stk. 1, som hverken kan 

indgå i en sambeskatning indbyrdes eller med aktieselskaber38. Disse fonde og foreninger er følgende: 

• Andelsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1 stk. 1, nr. 3 

• Investeringsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1 stk. 1, nr. 5 a 

• Andre foreninger mv., der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6 -boligforeninger, kooperatio-

ner og stiftelser, legater eller selvejende institutioner, som ikke omfattes af fondsbeskatningsloven 

• Fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven 

 

Disse selskaber kan altså ikke indgå i en sambeskatning, men de kan derimod stadig indgå i en koncern, 

som omfattes af en sambeskatning. Det betyder også, at disse selskaber kan binde en koncern sammen 

uden at være en del af sambeskatningen39. 

 

 
Egen tilvirkning, men med udgangspunkt i Guldmand, s. 37 

 

I dette eksempel agerer fonden som ’moderselskab’, og binder D1, DD1 og D2 og tysk PE sammen. Disse 

selskaber ville derfor skulle sambeskattes ved valg af international sambeskatning, og fonden ville skulle 

holdes udenfor.   

 

Disse fonde og foreninger, som ikke kan indgå i sambeskatningen, skal ligeledes ikke selskabsbeskattes eller 

indgå i sambeskatningsindkomsten, men deres skattepligtige indkomst skal derimod opgøres efter særlige 

regler i selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven40. 

 

                                                
38 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.2.1 
39 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.2.1 
40 (Ramskov & Buur, s. 109) 
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Udover disse fonde og foreninger, så skal et selskab ligeledes holdes udenfor sambeskatningen, hvis et an-

det koncernforbundet selskab har fradraget, eller hvis selskabet kan fradrage tab på fordringer mod dette 

selskab efter KGL § 4 stk. 5, jf. SEL § 31 C, stk. 7.  

 

Som det sidste, så skal et selskab der tages under konkursbehandling, uanset om det er hjemmehørende i 

Danmark eller i udlandet41, også holdes udenfor en sambeskatning i alle indkomstperioder fra og med det 

indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, jf. SEL § 31 C, stk. 8. Det betyder, at indkomsten og underskud 

vedrørende det konkursramte selskab skal holdes uden for sambeskatningen i hele indkomståret, uanset 

om selskabet frasælges tidligere på indkomståret, og konkursdekretet først afsiges efterfølgende i samme 

indkomstår, jf. SKM2015.695.LSR. 

 

Delkonklusion 

Globalpuljeprincippet medfører derfor, at det er en betingelse for en international sambeskatning, at samt-

lige danske som udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme skal inddrages, dog med 

undtagelse for visse fonde og foreninger, samt selskaber efter SEL § 31 C, stk. 7 og selskaber under konkurs-

behandling. Dette er væsentligt i overvejelserne ved indtræden af en international sambeskatning, da der 

ikke kan udpeges visse selskaber og foreninger, som skal indgå i sambeskatningen og dermed holde andre 

selskaber mv. ude.  

 

3.5 Administrationsselskabet 

I en international sambeskatning skal der eksistere et administrationsselskab, hvilket som hovedregel er det 

ultimative moderselskab i koncernen, jf. SEL § 31 A, stk. 4. Hvis det ultimative moderselskab derimod ikke 

er et dansk selskab efter SEL § 1, eller har et dansk driftssted eller fast ejendom i Danmark efter SEL § 2, 

skal der udpeges et dansk administrationsselskab, som er omfattet af SEL § 31 stk. 1, jf. SEL § 31 A, stk. 4, 2. 

pkt. Det ultimative moderselskab beholder dog stadig sin rolle som det øverste moderselskab, og hvis det 

er tilfældet, at selskabet er udenlandsk, vil det stadig være det ultimative moderselskab, som kan foretage 

valget om international sambeskatning42.  

 

Administrationsselskabet har en væsentlig rolle i en sambeskatning, og der vil derfor i det næste afsnit blive 

beskrevet selskabets rolle og ansvar, samt bevæggrunde for udskiftning af administrationsselskabet og kon-

sekvenserne heraf. 

                                                
41 (Guldmand et al., s. 31) 
42 (Guldmand et al., s. 128) 
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Administrationsselskabets ansvar og opgaver 

Et administrationsselskab har til opgave at administrere sambeskatningen i koncernen, og heraf betale den 

samlede indkomstskat, som alle selskaberne i sambeskatningen forpligter sig til. Dette indebærer også, at 

betale acontoskat, restskat, tillæg og renter, jf. SEL § 31, stk. 6, 7. og 8. pkt. Herudover, så tilfalder eventu-

elle overskydende skat og godtgørelse i sambeskatningen administrationsselskabet, jf. SEL § 31, stk. 6, 9. 

pkt.  

 

I medfør af sambeskatningsbekendtgørelsen § 7 er det administrationsselskabet, som har pligt til at afgive 

følgende oplysninger for hvert indkomstår: 

1) Skattepligtig indkomst før fremførsel af underskud og fordeling af underskud for hvert af de sam-

beskattede selskaber mv. 

2) Den samlede anvendelse af underskud fra tidligere år, og 

3) Det resterende underskud ultimo for hvert af de sambeskattede selskaber mv.  

 

I en sambeskatning er det endvidere en del af administrationsselskabets ansvar at drage omsorg for, at 

bogføringen mv. i de udenlandske selskaber tilrettelægges således, at der kan foretages en indkomstopgø-

relse efter danske regler, jf. sambeskatningsbekendtgørelsen § 10, stk. 1. Hvis administrationsselskabet ikke 

formår at udføre dette krav, er det muligt, at der kan foretages en eventuel skønsmæssig opgørelse af det 

udenlandske selskabs indkomst, og dermed lade selskabet fortsætte i sambeskatningen. Dog kan skatterå-

det også vælge i stedet at afbryde den internationale sambeskatning, hvis de vurderer, at der eksisterer en 

mangel på tilstrækkelige oplysninger til at lade sambeskatningen fortsætte og dermed omfattes forholdet 

af SEL § 31 B stk. 343. En afbrydelse af en sambeskatning vil blive uddybet i afsnit 9. om genbeskatning. 

 

Hvis der altså er tale om en koncern med selskaber placeret i mange lande, ligger der dermed et større ar-

bejde samt ansvar hos administrationsselskabet, hvad angår udarbejdelsen af det danske skatteregnskab 

for de udenlandske selskaber. Jo større en koncern har af selskaber beliggende i flere lande, jo større et ad-

ministrativt arbejde eksisterer der hos det administrative selskab.   

 

Fordeling og betaling af indkomstskat 

Administrationsselskabets opgave er blandt andet som nævnt, at selskabet betaler den samlede indkomst-

skat, som opstår i sambeskatningen. Det gælder ligeledes betaling af indkomstskatter, som de udenlandske 

                                                
43 (Guldmand et al., s. 114) 
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selskaber mv. står til at skulle betale. For danske selskaber mv. skal de forpligte sig til et beløb svarende til 

den betalte indkomstskat, som administrationsselskabet forestår for selskabet under sambeskatningen, jf. 

SEL § 31, stk. 8, 5. pkt. Det gælder derimod for de udenlandske selskaber mv., at de kan vælge at forpligte 

sig til betaling af et beløb, der svarer til den betalte indkomstskat til administrationsselskabet, jf. SEL § 31 A, 

stk. 6, 2. pkt. For de udenlandske selskaber kan denne betalingsforpligtelse til administrationsselskabet 

også påtages af danske selskaber eller faste driftssteder i Danmark, hvis sidstnævnte selskab og det uden-

landske selskab indgår i en anden gren i koncernen end administrationsselskabet, jf. SEL § 31 A, stk. 6, 3. 

pkt. Hvorvidt et udenlandsk selskab vil påtage sig denne betalingsforpligtelse til administrationsselskabet 

eller ej, vil det være væsentligt at inddrage konsekvenserne af at påtage sig denne forpligtelse, da det kan 

resultere i en uhensigtsmæssig situation for det udenlandske datterselskab. Dette kan være på baggrund af 

selskabets skatteregler i hjemlandet, da betalingen kan blive kvalificeret som maskeret udbytte, som der-

med kan resultere i, at der skal betales eksempelvis udbytteskat44.  

 

Der kan derfor være en masse overvejelser i forhold til indkomstskatterne ved tilvalg af en international 

sambeskatning. Særligt i forhold til det selskab, som skal fungere som administrationsselskab. Det kan i 

koncernen give skattemæssige problemer, hvis administrationsselskabet ikke er i stand til at finansiere den 

yderligere skat, der opstår, som konsekvensen af et udenlandsk datterselskab ikke vælger at forpligte sig til 

at betale sin egen skat. Det kan betyde, at administrationsselskabet er nødsaget til at udnytte muligheden 

for at trække penge ud i form af udbytte i et udenlandsk selskab for at finansiere deres betaling af skatten. 

Hvis behovet for denne finansiering opstår skal det overvejes, om den international sambeskatning bør fra-

vælges45. 

 

Endvidere kan der opstå en økonomisk skævvridning mellem selskaberne i tilfælde af at koncernen består 

af flere grene i Danmark. En illustration og løsningen her på kan ses af nedenstående figur: 

 

                                                
44 (Koue, s. 115) 
45 (Guldmand et al., s. 130-131) 
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Kilde: Egen tilvirkning, men med udgangspunkt i ’Sambeskatning 2013/14”, s. 132.  

 

Skævvridningen kan løses ved at et dansk selskab påtager sig betalingen efter SEL § 31 A, stk. 6, 2. pkt. som 

nævnt i medfør af SEL § 31 A, stk. 6, 3. pkt. Ovenstående situation illustrerer en fond, der har bestem-

mende indflydelse over to moderselskaber, der hver har sit eget datterselskab. Derfor består koncernen af 

flere grene. Moderselskab 1 er et dansk selskab, som fungerer som administrationsselskab. I og med, at 

Moderselskab 2 og Datterselskab 1 ligeledes er danske selskaber, så er de forpligtet til at betale indkomst-

skat til Moderselskab 1. Derimod er Datterselskab 2, som er udenlandsk, ikke forpligtet til det, og i dette 

tilfælde har de ikke valgt muligheden for det. Derfor sker der en skævvridning i forhold til de to grene, da 

det kun er det ene selskab i Moderselskab 2 og Datterselskab 2-grenen, der forpligter sig til at betale ind-

komstskat til administrationsselskabet. For at løse denne skævvridning, så gør SEL § 31 A, stk. 6, 3. pkt. det 

muligt for Moderselskab 2 at udligne dette ved at betale Datterselskab 2’s indkomstskat. Denne løsning vil 

ikke resultere i skattemæssige konsekvenser for hverken betaleren eller modtageren, jf. SEL § 31 A, stk. 6, 

4. pkt. Dette havde dog ikke være muligt, hvis Moderselskab 2 havde været et udenlandsk selskab46. 

 

Udskiftning af administrationsselskab 

Der kan forekomme situationer, hvor der kan eller skal ske udskiftning af administrationsselskabet. 

 

Det er som nævnt et krav at administrationsselskabet i en koncern eksisterer i Danmark. Det betyder også, 

at hvis administrationsselskabet ophører med at være skattepligtig til Danmark, eller ophører som en del af 

koncernen, så kan selskabet ikke længere agere som administrationsselskab. Dette vil udløse en fuld genbe-

skatning af alle genbeskatningssaldiene i koncernen hos det ophørte administrationsselskab jf. SEL § 31 A, 

                                                
46 (Guldmand et al., s. 132) 
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stk. 5, se afsnit (9.) om genbeskatning for nærmere. Dog kan dette dog undgås, hvis der udpeges et nyt ad-

ministrationsselskab omfattet af SEL § 31 stk. 1, jf. 2. pkt.  

 

Hvis ikke der er et nyt dansk administrationsselskab at udpege, altså eksisterer der ikke flere danske selska-

ber i koncernen, så vil den internationale sambeskatning afbrydes. En international sambeskatning kræver 

derfor, at der eksisterer mindst ét dansk selskab, jf. SEL § 31 A, stk. 5, 1. pkt. 

 

Hvis der eksisterer et dansk moderselskab, bliver dette selskab automatisk det danske administrationssel-

skab, jf. SEL § 31, stk. 6, 1. pkt. Ifølge SEL § 31 stk. 6, 2. pkt., i en situation hvor der ikke eksisterer et øverst 

dansk moderselskab, men kun ét eller flere sideordnede søsterselskaber, udpeges et af disse selskaber som 

det danske administrationsselskab. Dog er det også muligt at udpege en dansk filial i koncernen, på trods af 

at der skulle eksistere danske søsterselskaber47. Det kan forekomme, at der ikke eksisterer et dansk øverst 

moderselskab, hvis dette selskab eksempelvis ikke deltager i sambeskatningen, fordi selskabet agerer som 

en fond eller forening, jf. afsnit (3.4). 

 

Det er dog ikke nødvendigt, at et selskab skal udtræde, ophøre i koncernen, eller at der skal ske lignende 

ændringer i koncernens opbygningen, for at der sker udskiftning af administrationsselskabet. Det kan også 

forekomme, at der udpeges et nyt administrationsselskab, selvom det hidtidige administrationsselskab sta-

dig forbliver i koncernen.  

 

I SKM2012.257.SR ophørte et administrationsselskabs bestemmende indflydelse grundet en vedtægtsæn-

dring, som medførte at selskabets aktier i datterselskabet blev til stemmeløse aktier. Det medførte, at sel-

skabet måtte træde af, og et nyt administrationsselskab blev udpeget, dog forblev (det tidligere) admini-

strationsselskab i koncernen, og det medførte derfor ikke, at der blev udløst nogen genbeskatningsforplig-

telse.  

 

Hvis der skulle forekomme en udskiftning af administrationsselskabet, er det det nye administrationssel-

skab som har ansvaret for at indberette dette, samt dato for hvornår udskiftningen træder i kraft, jf. sam-

beskatningsbekendtgørelsens § 4 stk. 1. Meddelelse herom skal herudover ske senest en måned efter ud-

pegningen af det nye administrationsselskab, jf. sambeskatningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2.  

 

                                                
47 TfS 2006, 173 
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Der vil blive uddybet yderligere om konsekvenserne af et administrationsselskabs udtræden i afsnit (4.) for 

hæftelse og afsnit (8.3) for genbeskatning.  

 

Overførsel af forpligtelser 

Hvis der under sambeskatningen skulle ske udskiftning af administrationsselskabet, så vil det nye udpeget 

selskab overtage samtlige rettigheder og forpligtelser som administrationsselskab i koncernen, jf. SEL § 31, 

stk. 6, 4. pkt. Det hidtidige administrationsselskab er heraf forpligtet til at betale et beløb, der svarer til de 

forpligtelser, som skal overføres til det nye administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 6, 5. pkt.  

 

Administrationsselskabet har som nævnt ansvaret og pligt til at indbetale den samlede indkomstskat for 

sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 6, 7. pkt. Derfor skal det hidtidige administrationsselskab overføre det 

beløb, der svarer til den indkomstskat, der endnu ikke er blevet betalt. Det gælder ligeledes tidligere ind-

komstår, og uanset om de er forfaldne eller ej, se bemærkninger til SEL § 31, stk. 4 – lovforslag nr. L 121 

(2004/2005-2). 

 

Denne betaling har dog ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren, jf. SEL § 31 C, 

stk. 6, 8. pkt. Der er dog kun tale om de indkomstskatter, som endnu ikke er blevet betalt, som vedrører de 

indkomstår, hvor det hidtidige administrationsselskab har været en del af koncernen. Der kan dog heller 

ikke overføres forpligtelser, som vedrører indkomstår eller perioder, hvor der ikke har eksisteret en sambe-

skatning48.  

 

Når et sambeskattet selskab drager fordel af et andet sambeskattet selskabs underskud og fratrækker det i 

egen positiv indkomst, er det ligeledes administrationsselskabets pligt at betale det underskudgivende sel-

skab det beløb, som svarer til skatteværdien af det underskud, som er blevet fratrukket i et overskudsgi-

vende selskab, jf. SEL § 31 stk. 8, 1. pkt. Det hidtidige administrationsselskab skal dermed også overføre et 

beløb, som svarer til den skatteværdi af de underskud, der er blevet benyttet i andre selskaber, som endnu 

ikke er blevet betalt, også refereret til som genbeskatningsforpligtelsen.  

 

Den betalingsforpligtelse, som det hidtidige administrationsselskab har pligt til at overføre til det nye admi-

nistrationsselskab, indebærer derfor både et beløb svarende til betaling af selskabsskatter samt evt. genbe-

skatningsforpligtelser, hvilket kan blive til en betydelig størrelse49. 

                                                
48 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.5.1. 
49 (Guldmand et al., s. 87) 
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Delkonklusion 

En international sambeskatning kræver at der udpeges et administrationsselskab efter SEL §§ 1 og 2. Sel-

skabet besidder et stort ansvar i en koncern, og det vil derfor være væsentligt for en koncern at vurdere, 

hvorvidt administrationsselskabet vil kunne opretholde og ligeledes finansiere mulige forpligtelser, herun-

der for de udenlandske selskaber, som ved valgfriheden til ikke at forpligte sig til et beløb svarende til den 

indkomstskat, som administrationsselskabet er forpligtet til at betale på vegne af de udenlandske selska-

ber. Dette er væsentligt i forhold til de udenlandske selskaber og koncernen som helhed, for at de ikke en-

der i en uhensigtsmæssig situation. Hvis administrationsselskabet har sigt til ikke at kunne opretholde sine 

forpligtelser, bør en koncern overveje om en international sambeskatning er fordelagtig, da ophør eller ud-

trædelse af en sambeskatning vil medføre fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi, som er den hår-

deste konsekvens ved overtrædelse af reglerne om international sambeskatning. Det kan dog undgås, hvis 

et nyt selskab kan udpeges som administrationsselskab. 

   

3.6 Indkomstår 

Det er et krav under en international sambeskatning, at alle selskaber omfattet af SEL § 31 som hovedregel 

skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, uanset regnskabsåret efter selskabsretlige reg-

ler jf. SEL § 31, stk. 7, jf. § 10, stk. 5. Det betyder at alle selskaber i en sambeskatning, som ikke har samme 

indkomstår som administrationsselskabet, skal omlægge deres indkomstår efter reglerne i SEL § 10, stk. 1-

4, så det udløber på samme tidspunkt som administrationsselskabets indkomstår, jf. SEL § 10, stk. 5, 2. pkt.  

 

Der kan dog være tilfælde hvor der foretrækkes et andet indkomstår end det indkomstår, der følger admi-

nistrationsselskabet, eksempelvis et datterselskabs indkomstår. Det kræver dog, at begrundelsen gør sig 

gældende for selskabet eller foreningen mv., og det skal dermed have en forretningsmæssig grund i eksi-

sterende forhold, jf. SEL § 10, stk. 2. Dette kræver tilladelse fra skatterådet eller told- og skatteforvaltnin-

gen, jf. § 31 B, stk. 1, 3. og 4. pkt.  

 

Hvis administrationsselskabet danner koncernforbindelse med et selskab efter administrationsselskabets 

påbegyndelse af sit indkomstår, men selskabet der dannes koncernforbindelse med har endnu ikke påbe-

gyndt sit indkomstår, så anses dette selskabs indkomstår for udløbet på tidspunktet for etableringen af 

koncernforbindelsen, jf. SEL § 10, stk. 5, 3. pkt. Hvis der dog er tale om et nystiftet selskab, som danner 

koncernforbindelse med et andet selskab, i det nystiftet selskabs første indkomstperiode, men i denne 
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indkomstperiode er indkomståret for det andet selskab endnu ikke påbegyndt, så vil sambeskatningen først 

indtræde for det nystiftet selskabs første indkomstår, jf. SEL § 10, stk. 5, 4. pkt. 

 

Da det er naturligt for mange selskaber at følge et andet indkomstår end kalenderåret, må det også vurde-

res at, at der er mange selskaber, som vil kunne følge et andet indkomstår end administrationsselskabets 

indkomstår. Disse regler i SEL § 10 bidrager ligeledes til et ressourcetungt arbejde ved indtræden af en in-

ternational sambeskatning. Dette er også alt efter hvor store selskaber, der er tale om, og ligeledes størrel-

sen af koncernen.  

 

Ved overvejelsen af en international sambeskatning, skal en koncern derfor også være opmærksom på alt 

det forarbejde, der skal foretages. 

 

Delkonklusion 

En betingelse for indtræden i en international sambeskatning kræver, at alle omfattede selskaber skal følge 

det samme indkomstår som administrationsselskabets indkomstår. Det medfører derfor, at alle selskaber, 

som ikke følger samme indkomstår som administrationsselskabet, skal omlægge deres indkomstår. Ved ind-

træden af international sambeskatning kan denne regel derfor være væsentlig at være opmærksom på, da 

dette kan medføre et ressourcetungt arbejde.  

  

3.7 Bindingsperiode 

Hvis det ultimative moderselskab vælger at der skal etableres en international sambeskatning, skal dette 

valg træffes senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selskabets selvangivelse for det indkomstår, hvor 

der ønskes tilvalg af international sambeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 1. pkt.  

 

Når international sambeskatning er blevet valgt, er der en bindingsperiode på 10 år af gangen. Ved bin-

dingsperiodens udløb skal der derfor tages stilling til, hvorvidt der ønskes en yderligere bindingsperiode på 

10 år eller ej, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 3. og 4. pkt. 

 

I forbindelse med rettidig selvangivelse, betyder det også at et genvalg eller fravalg af international sambe-

skatning skal træffes i forbindelse med selvangivelsen i det 11. år fra det år, der blev truffet valg om inter-

national sambeskatning. Hvis ikke der angives hvorvidt valget tilønskes, eller hvis selvangivelsen ikke indgi-

ves i rette tid i starten af det 11. år, så anses den internationale sambeskatning for fravalgt, jf. SEL § 31 A, 

stk. 3, 2. pkt.  
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I SKM2009.86.LSR havde et selskab medregnet resultatet fra et datterselskab i Sverige, og havde derfor an-

set medregningen af resultatet som et tilvalg af international sambeskatning. Selskabet havde ikke på an-

den vis tilkendegivet, at der var foretaget et valg om international sambeskatning. Dette blev afvist af land-

skatteretten, da der i medfør af SEL § 8 stk. 2 ikke skal medregnes indkomst fra andre faste driftssteder el-

ler faste ejendomme beliggende i udlandet, medmindre der er valgt international sambeskatning (territori-

alprincippet). Der skal altså foretages et aktiv valg, før international sambeskatning kan anses for at være 

valgt.  

 

Ændringer i koncernen 

Bindingsperioden på de 10 år vedrører det ultimative moderselskab i den forstand, at skulle der ske evt. 

ændringer i koncernen, er moderselskabet stadig bundet af denne 10-årige periode sammen med reste-

rende selskaber i koncernen. Ændringer i koncernen kan her forstås som opkøb eller frasalg af datterselska-

ber. Dette indebærer også fusion, spaltning og aktieombytning, da dette ligestilles med opkøb og frasalg. 

Det betyder også at hvis der opkøbes et nyt datterselskab i koncernen i løbet af denne bindingsperiode, så 

er det nye datterselskab bundet fra det tidspunkt selskabet indtræder i bindingsperioden til og med de re-

sterende år, som det ultimative moderselskab stadig er bundet til50. 

 

Hvis det ultimative moderselskab vælger at opkøbe et andet selskab, som også har ageret som et ultimativt 

moderselskab i en anden koncern, og begge moderselskaber tidligere har valgt at lade sig sambeskatte in-

ternationalt, og stadig befinder sig i deres bindingsperiode, er det derimod den længste bindingsperiode af 

de to selskabers bindingsperioder, som bliver overført til koncernen. Dette er gældende, så længe det er-

hvervende moderselskab og det opkøbende moderselskab efter opkøbet er kontrolleret af samme aktio-

nærkreds, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 9. pkt. I denne situation er det dermed ikke muligt at erhverve sig en kortere 

bindingsperiode og deraf lade sig omgå af den 10-årige bindingsperiode. 

 

Hvis det derimod er en ny aktionærkreds, som vil kontrollere det opkøbte selskab, vil det opkøbte selskab 

indgå i det erhvervende moderselskabs bindingsperiode. I denne situation kan det opkøbte selskab enten få 

en længere eller kortere bindingsperiode afhængigt af, om det nye moderselskab har en længere eller kor-

tere bindingsperiode end det opkøbte selskab51.  

 

                                                
50 (Guldmand et al., s. 124) 
51 (Guldmand et al., s. 125) 
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Hvis et nystiftet ultimativt moderselskab, som ikke indgår i en international sambeskatning, vælger at op-

købe et andet ultimativt moderselskab, som derimod er bundet af en international sambeskatning, her vil 

det opkøbende moderselskab automatisk indgå i den internationale sambeskatning, og erhverve det op-

købte selskabs bindingsperiode, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 10. pkt. Dette kan ligeledes ses som en regel, der for-

hindrer, at en koncern ikke kan lade sig omgå af bindingsperioden.  

 

Frivillig afbrydelse af bindingsperiode 

En bindingsperiode vil derfor ikke afbrydes ved, at et ultimativt moderselskab bliver opkøbt af et andet ulti-

mativt moderselskab, og begge selskaber stadig kontrolleres af samme aktionærkreds efter opkøbet, da det 

opkøbte selskab i denne situation altså i stedet indgår i en anden koncern, og heraf erhverver det opkøb-

ende moderselskabs bindingsperiode i stedet.  

 

En bindingsperiode afbrydes dog automatisk, hvis et ultimativt moderselskab alene går hen og bliver til et 

datterselskab, og det opkøbende ultimative moderselskab ikke indgår i en international sambeskatning, og 

derfor ikke indgår i en bindingsperiode, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 8. pkt. Dette gælder dog ikke, hvis overdragel-

sen sker i mellem to fysiske personer52. 

 

Det ultimative moderselskab kan dog også frivilligt vælge at afbryde den internationale sambeskatning. 

Hvis moderselskabet vælger at afbryde bindingsperioden, skal dette ligeledes meddeles rettidigt i forbin-

delse med selvangivelse for det indkomstår, hvor der ikke længere ønskes international sambeskatning, jf. 

SEL § 31 A stk. 3, pkt. 6-7. Hvis ikke det meddeles rettidigt, må det antages, at sambeskatningen stadig er 

aktuel, og reglerne for sambeskatningen vil fortsat være gældende.  

 

Tvangsafbrydelse af bindingsperiode 

En international sambeskatning kan også tvangsafbrydes af Skatterådet, hvis ikke koncernen formår at 

fremlægge tilstrækkelige oplysninger, jf. SEL § 31 B, stk. 3. Ifølge sambeskatningsbekendtgørelsen § 15 om-

handler disse tilstrækkelige oplysninger, de oplysninger der nævnes i §§ 8-14. Disse oplysninger kan siges at 

være mere eller mindre alle de oplysninger, som påviser, at en koncern overholder reglerne for en interna-

tional sambeskatning.  

 

Hvis Skatterådet vælger at afbryde en sambeskatning, sker virkningen fra og med det år hvor koncernen 

ikke formår at fremlægge de tilstrækkelige oplysninger. Koncernen bliver ligeledes fra og med dette år 

                                                
52 (Guldmand et al., s. 125). 



Side 33 af 119 

stillet, som havde koncernen aldrig valgt international sambeskatning53. Det vil derfor også betyde, at hvis 

der er flere selskaber, som har benyttet sig af underskudsudnyttelsesmulighederne, se afsnit (7.) for nær-

mere, vil selskaberne skulle stilles, som havde de ikke haft et underskud at trække fra i deres indkomst, og 

vil derfor skulle beskattes af den indkomst, som var blevet udskudt af underskudsudnyttelsen. Hvis tvangs-

afbrydelsen foretages midt i bindingsperioden eller senere, kan det gå hen og blive en stor skatteforplig-

telse, der skal betales tilbage for flere selskaber.   

 

Hvis den internationale sambeskatning bliver afbrudt inden for den 10-årige bindingsperiode, har det skat-

temæssige konsekvenser af en fuld genbeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 11. Det betragtes derfor at tages me-

get alvorligt at undlade oplysninger om sambeskatningen, da det kan gå hen og få betydelige skattemæs-

sige konsekvenser. 

 

Om der foretages en frivillig udtræden eller en tvangsafbrydelse af sambeskatningen, har dog samme skat-

temæssige konsekvenser af en fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi, se afsnit (8.3). Dette er den 

hårdeste konsekvens ved overtrædelse af reglerne i en international sambeskatning, og det tages derfor 

alvorligt, hvis der skulle ske en afbrydelse af den 10-årige bindingsperiode. 

 

Delkonklusion 

Ved tilvalg af en international sambeskatning, er det væsentligt for en koncern at være opmærksom på, at 

dette tilvalg medfører en bindingsperiode på 10 år. Denne bindingsperiode kan ikke omgås og heller ikke 

ved foretagelse af ændringer i strukturen. Hvis bindingsperioden dog afbrydes, uanset om sambeskatnin-

gen afbrydes frivilligt eller ved tvang, så vil konsekvensen i begge tilfælde medføre fuld genbeskatning, som 

er den hårdeste konsekvens ved overtrædelse af reglerne i en international sambeskatning. Denne betin-

gelse kan derfor klassificeres som ufravigelig.   

 

4. Hæftelse 

I en international sambeskatning betinges de omfattede selskaber til at hæfte for hinandens skattemæssige 

forpligtelser under hele sambeskatningen. I det følgende afsnit vil der blive beskrevet, hvad denne hæftelse 

indebærer, og hvad det har af betydning for selskaberne og den internationale sambeskatning.  

 

Helejet selskaber 

I medfør af SEL § 31, stk. 6, 10. pkt. foreskrives det at: 

                                                
53 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.3.4. 
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”Administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er 

ejet direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab, jf. § 31 C, hæfter solidarisk sammen med selska-

bet for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del 

af indkomsten, som fordeles til selskabet”.  

 

Hæftelsen indebærer ifølge kildeskatteloven § 69, stk. 3 ligeledes kildeskatter, som omfatter udbytteskat, 

royaltyskat og renteskat samt tillæg hertil og renter heraf, se også SEL § 2 skt. 1, litra c, d, g og h. Admini-

strationsselskabet og andre sambeskattede selskaber hæfter altså derfor sammen med det selskab, som 

ikke kan formå at betale sine egne skattemæssige forpligtelser. 

 

Det foreskrives herefter i SEL § 31, stk. 6, 11. pkt. at ”selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets 

udløb er ejet direkte eller indirekte af selskabet eller selskaber, der hæfter solidarisk efter 10. pkt., hæfter 

ligeledes solidarisk sammen med selskabet”. Det betyder at hæftelsen ligeledes omfatter de selskaber, som 

er ejet direkte eller indirekte af det selskab, som ikke kan formå at betale sine skattemæssige forpligtelser.  

 

Det skal bemærkes, at det her beror på kapitalandele. Det er dermed ikke af betydning, om et modersel-

skab har den bestemmende indflydelse de facto over et selskab, som ikke nødvendigvis beror på kapitalan-

dele. For selve hæftelsen i en sambeskatning beror det derimod på de juridiske ejerandele i et selskab. Det 

kan derfor virke naturligt, at der efter SEL § 31, stk. 6, 12. pkt. i opgørelsen af kapitalandele skal medregnes 

de ejerandele, der besiddes af den i kursgevinstlovens § 4, stk. 2 nævnte aktionærkreds, da disse nævnte 

aktionærkredse ligeledes må tolkes at bero på den juridiske ejerandel.  

 

Det faktum, at der skal medregnes den i KGL § 4, stk. 2 nævnte aktionærkreds, betyder, at majoritetsselska-

berne ikke kan reducere deres hæftelse til at være subsidiær ved at eje en minoritetspost i et datterselskab. 

Omvendt betyder det også, at et selskab kan få medregnet flere kapitalandele, end hvad selskabet faktisk 

ejer selv54. Kapitalandele, der skal medregnes i opgørelsen, er blandt andet kapitalandele ejet af familie og 

slægtskabsforhold, herudover skal kapitalandele, som ejes af selskaber, fonde mv. som aktionærkredsen 

har bestemmende indflydelse over, ligeledes medregnes, jf. ABL § 4, stk. 2, jf. KGL § 4, stk. 2. Selskaber, 

som umiddelbart ikke med deres egne kapitalandele står til at hæfte for de øvrige selskaber, kan derfor i 

medfør af denne regel altså alligevel blive omfattet.  

 

                                                
54 (Guldmand et al., s. 89) 
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Delvist ejede selskaber 

De øvrige selskaber i en sambeskatning, som ikke er helejet, men delvist ejet, hæfter dog ikke solidarisk for 

disse skattemæssige forpligtelser, men derimod subsidiært og begrænset. Et selskab, der er delvist ejet, 

kan eksempelvis være ejet 60 pct. af administrationsselskabet og 40 pct. af et evt. ikke-sambeskattet sel-

skab. 

 

Disse selskaber hæfter derfor ikke for det totale krav som SKAT måtte have, men for disse gælder det, at de 

maksimalt kan hæfte for den andel, der svarer til den andel af kapitalen i skyldnerselskabet, der ejes di-

rekte eller indirekte af det ultimative moderselskab, jf. SEL § 31, stk. 6, 13. pkt. Selskaberne hæfter altså 

begrænset.  

 

Når et selskab hæfter subsidiært vil det ligeledes betyde, at de krav SKAT måtte have hos et skyldnersel-

skab, vil kun kunne rettes mod disse minoritetsaktionærer, hvis SKAT forgæves har søgt udlæg for skatte-

forpligtelserne hos alle de selskaber, der hæfter solidarisk. Herudover er deres hæftelse ligeledes begræn-

set til deres kapitalindskud i selskabet55. 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning, men med udgangspunkt i den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.5.5 
 

I dette eksempel ejer et administrationsselskab, selskab A, et helejet datterselskab, selskab D1 A/S, og et 

delvist ejet selskab, selskab D2 A/S. Selskab D2 har selskab X som minoritetsaktionær. Selskab A hæfter soli-

darisk for selskab D1 og omvendt, hvor selskab D2 hæfter subsidiært i forhold til D2. I en situation som 

denne, hvor selskab B ikke kan betale sine skattemæssige forpligtelser, vil SKAT skulle søge sig fyldestgø-

rende hos både selskab A og D1, før de ville kunne søge sig fyldestgørende hos selskab D2. Hvis SKAT har et 

krav på 500.000 hos selskab D1, og hverken selskab A eller D1 kan betale denne forpligtelse, så vil SKAT kun 

kunne søge sig fyldestgørende hos selskab D2 for maksimalt 300.000 (60 pct. Af 500.000). Hvis SKAT formår 

                                                
55 L 173 2011/12, bilag 1, oversigt over høringssvar, S. 9 
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at inddrive 100.000 både fra selskab A og D1, vil selskab D2 derimod kun hæfte for 60 pct. Af resterende 

krav på 300.000, altså 180.000 (60 pct. Af 300.000). 

 

Den hæftelse, der ligger hos minoritetsaktionærerne, indebærer dog, at disse selskaber hæfter for andre 

selskabers skatter, hvis selskaber de ingen ejerandel eller indflydelse har i. På trods af, at begrænsningen 

for minoritetsaktionærerne medfører, at SKAT ikke ville kunne udtømme disse selskaber for deres midler, 

kan det stadig siges at pålægge en urimelig byrde, da minoritetsaktionærerne i sidste ende kan blive med-

ansvarlige for andre selskaber, som de i realiteten fungerer uafhængigt af56. 

 

Hæftelse og administrationsselskabet 

Det blev beskrevet i afsnit (3.5) om administrationsselskabet, at administrationsselskabet har ansvaret for 

at inddrive skyldig skat hos de enkelte sambeskattede selskaber, og at betale selskabsskatterne for selska-

berne i sambeskatning hos SKAT. Reglerne for hæftelse i sambeskatningen kan derfor ses relevant i det til-

fælde, at administrationsselskabet ikke formår at betale de skyldige selskabsskatter. Det gælder dog ikke 

kildeskatter, som skal inddrives af SKAT hos de enkelte selskaber. SKAT må derfor som udgangspunkt først 

søge sig fyldestgørende hos skyldnerselskabet og herefter som anden rang i rækken hos de øvrige selska-

ber, der hæfter solidarisk, og til sidst hos de delvist ejet selskaber, der hæfter subsidiært57.  

 

Det kræver som nævnt, at der skal eksistere et dansk selskab i en sambeskatning, som kan agere som admi-

nistrationsselskab. Det må derfor også opfattes således, at en sambeskatning kan bestå, så længe der eksi-

sterer et administrationsselskab, uanset om det måtte være det sidste selskab tilbage i sambeskatningen. 

Administrationsselskabet hæfter solidarisk for alle helejet selskaber, og vil derfor også være det selskab, 

der i sidste ende kan sidde tilbage med hæftelsen for de øvrige selskaber, som har eksisteret i sambeskat-

ningen, men senere er udtrådt. Administrationsselskabet vil derfor ikke kunne slippe for hæftelsen, som de 

øvrige selskaber i sambeskatningen kan. Hvis et administrationsselskab udtræder af en sambeskatning, vil 

det udtrædende administrationsselskab fortsat hæfte for de skattemæssige forpligtelser, der har eksisteret 

under den periode det udtrædende administrationsselskab har været omfattet af sambeskatningen, se SEL 

§ 31 stk. 6, 5. pkt. 

 

Såfremt der indtræder eller vælges et nyt administrationsselskab, så vil dette selskab ikke hæfte for det 

hidtidige administrationsselskabs forpligtelser, men selskabet vil derimod kun hæfte for de øvrige 
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sambeskattede selskaber fra det tidspunkt selskabet indtræder som administrationsselskab. Det hidtidige 

administrationsselskab forpligter sig til at betale et beløb svarende til de forpligtelser, som det nye admini-

strationsselskab overtager, jf. SEL § 31, stk. 6, 4. pkt.  

 

Udtræden af sambeskatning 

Hvis et selskab ophører og/eller udtræder af sambeskatningen, ophører dette selskabs hæftelse for de øv-

rige selskaber i sambeskatningen, uanset om der måtte være tale om et egentligt frasalg, omstrukturering, 

likvidation eller konkurs58. Selskabet vil fra dette tidspunkt kun hæfte for den del af de skattemæssige for-

pligtelser, der er blevet tildelt selskabet under sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 6, 14. pkt. De øvrige sel-

skaber vil dog fortsat hæfte for det udtrædende selskabs forpligtelser, som både omfatter selskabsskatter 

og kildeskatter, der er opstået, mens det udtrædende selskab stadig var omfattet af sambeskatningen59.  

 

En undtagelse til denne regel er dog, hvis det udtrædende selskab skulle ophøre på baggrund af frasalg el-

ler omstrukturering eller lignende, men den samme aktionærkreds efter KGL § 4, stk. 2 fortsat vil direkte 

eller indirekte råde over mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet efterfølgende, så vil sel-

skabet fortsat hæfte for de øvrige selskaber i sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 6, sidste pkt.  

 

Delkonklusion 

Reglerne for hæftelse i en international sambeskatning medfører at selskaberne i en sambeskatning hæfter 

for hinandens skattemæssige betalingsforpligtelser. Disse regler kan være særligt væsentligt og en ulempe 

for det ansvar der påhviler administrationsselskabet, da administrationsselskabet er det eneste selskab, 

som ikke vil kunne udtræde af en sambeskatning og slippe for de øvrige selskabers skattemæssige forplig-

telser, i modsætning til øvrige selskaber i sambeskatningen. Reglerne påhviler også en særlig ulempe for 

minoritetsaktionærerne i en international sambeskatning, da disse aktionærer vil kunne stilles ansvarlig for 

de øvrige sambeskattede selskaber på trods af, at de fungerer uafhængigt af hinanden i koncernen. Admini-

strationsselskabet og minoritetsaktionærerne er derfor pålagt en større hæftelsesbyrde, og de er derfor 

stillet dårligere i forhold til de øvrige selskaber i en sambeskatning.  

 

5. Indgangsværdier 

For danske selskaber gælder der, at de følger den danske skattelovgivning, hvorfor det ikke er nødvendigt 

at forholde sig til indgangsværdier i forhold til deres aktiver og passiver. Dog forholder det sig ikke på 

                                                
58 (Vinther & Hansen, Problematiske regler om hæftelse mellem sambeskattede selskaber) 
59 (Guldmand et al., s. 92) 
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samme måde for udenlandske selskaber mv. som inddrages i en international sambeskatning, da de ikke 

har opgjort deres indkomst efter de danske skatteregler tidligere. Indgangsværdierne for det udenlandske 

selskab er nødvendigt at forholde sig til, da det udenlandske selskab skal udarbejde to skatteregnskaber 

fremadrettet. Først og fremmest skal de udarbejde et regnskab, der opfylder hjemlandets skattelovgivning. 

Derudover skal selskabet også udarbejde et regnskab, der følger den danske skattelovgivning. Derfor er ind-

gangsværdierne nødvendige, da de danner grundlag for opgørelsen af den danske indkomst60.  

 

Hovedregel 

Som udgangspunkt skal aktiver og passiver anses for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til han-

delsværdien ved begyndelsen af det første indkomstår, hvor selskabet indtræder i den international sambe-

skatning, også kaldet tilflytningstidspunktet. Det er hjemlet i SEL § 4 A, stk. 1 og SEL § 31 A, stk. 7 samt KSL § 

9, stk. 1. På den måde kan der reelt set ske en opskrivning af et aktiv, som oprindeligt er erhvervet af det 

udenlandske selskab, når et udenlandsk selskab inddrages i en international sambeskatning.  

 

Eksempelvis hvis en ejendom er erhvervet til 1 mio. kr., men ved indtræden i en international sambeskat-

ning har en handelsværdi til 2 mio. kr., så foreskriver SEL § 31 A, stk. 7, at der skal foretages en opskrivning 

med 1 mio. kr., hvilket vil få betydning for et eventuelt salg af ejendommen. Dog kan der også foretages 

nedskrivninger, i medfør af EBL §§ 6 A og 6 C. Her skal anskaffelsessummen nedsættes med den genabragte 

fortjeneste, jf. SEL § 31 A, stk. 7, 2. pkt. Det kan eksempelvis ske ved afståelse af en fast ejendom i Dan-

mark, hvor anskaffelsessummen ved et køb af en udenlandsk fast ejendom nedsættes med fortjenesten af 

afståelsen. På den måde kan der undgås beskatning af fortjenesten, da beskatningen udskydes indtil den 

nye ejendom sælges. Det er en fordel for virksomheder, da de derfor ikke skal betale skat, når de blot væl-

ger af udskifte deres erhvervsejendom med en anden. Dog gælder denne regel kun ved salg og genanbrin-

gelse i ejendomme, som anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller dennes ægtefælles virksomhed, jf. EBL § 

6 A.   

 

Ved salg af den udenlandske ejendom, skal fortjenesten dog også opdeles. Dels i en genbeskatning af gen-

anbragt fortjeneste, der anses for fortjeneste fra den faste ejendom i Danmark, dels en fortjeneste vedrø-

rende den afståede udenlandske ejendom. Der kan alene opnås creditlempelse for udenlandske skatter i 

den sidstnævnte fortjeneste61. 
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Side 39 af 119 

Undtagelse – immaterielle aktiver 

I forhold til goodwill eller andre immaterielle aktiver, som er omfattet af AL § 40, fastsættes der ikke nogen 

anskaffelsessum, i det omfang de er oparbejdet af selskabet selv, jf. SEL § 31 A, stk. 7. Denne undtagelse er 

medvirkende til, at selskaber ikke har mulighed for at opskrive oparbejdet immaterielle aktiver. Dog vil 

goodwill og andre immaterielle aktiver omfattet af AL § 40, som er erhvervet fra et koncernforbundet sel-

skab, jf. KGL § 4, stk. 2, og som er oparbejdet af det overdragende selskab eller andre koncernforbundne 

selskaber, anses for værende oparbejdet af det selskab, der inddrages i sambeskatningen62.  

 

Hvis overdragelsen dog har medført dansk beskatning, men ikke fuld dansk beskatning som følge af, at for-

tjeneste højst kan medregnes et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på 

tidspunktet for inddragelsen under dansk beskatning, kan anskaffelsessummen forhøjes med fortjenesten, 

som overdrageren har medregnet i den skattepligtige indkomst63. 

 

Undtagelse – afskrivningsberettigede aktiver 

For afskrivningsberettigede aktiver gælder der, at de skal anses for erhvervet på det faktiske anskaffelses-

tidspunkt til den faktiske anskaffelsessum, jf. SEL § 31 A, stk. 8, 1. pkt. Det er derfor endnu en undtagelse til 

hovedreglen om, at aktiver og passiver skal anses for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt men 

til handelsværdien i stedet.  

 

Hvis det afskrivningsberettigede aktiv, i dette tilfælde materielt, er erhvervet fra et koncernforbundet sel-

skab, jf. KGL § 4, stk. 2, uden at overdragelsen har medført dansk eller udenlandsk beskatning, eller den 

udenlandske beskatning er blevet udskudt, indtræder det erhvervende selskab i det overdragende selskabs 

anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter64. Dette gælder også, selvom der er sket dansk beskatning. 

Hvis der dog ikke er sket fuld dansk beskatning som følge af, at fortjenesten højst kan medregnes med et 

beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelsen un-

der dansk beskatning, indtræder det selskab, der inddrages under sambeskatningen, også i denne situation 

i det overdragende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter65. Hvis der er sket delvis dansk 

beskatning, så forhøjes anskaffelsessummen med den fortjeneste, som overdrageren har medregnet i sin 

skattepligtige indkomst, jf. SEL § 31 A, stk. 8.  

 

                                                
62 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 
63 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 
64 (Werlauff, s. 412) 
65 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 



Side 40 af 119 

Ved vurderingen af, om aktiver er afskrivningsberettigede, er det de danske afskrivningsregler på tilflyt-

ningstidspunktet, der er afgørende66. Afskrivningsgrundlaget beregnes så ved, at de afskrivningsberettigede 

aktiver anses for afskrevet maksimalt indtil begyndelsen af det første indkomstår under sambeskatningen. I 

afskrivningsgrundlagets beregning før tilflytningstidspunktet indgår alle afskrivninger, der kan foretages ef-

ter levering eller erhvervelse af aktivet. Det indebærer både løbende afskrivninger og straks afskrivninger, 

hvorimod forskudsafskrivninger ikke indgår67.  

 

Hvis aktivets handelsværdi på tilflytningstidspunktet er mindre end den maksimalt afskrevne anskaffelses-

sum efter de danske regler, så lægges handelsværdien til grund som afskrivningsgrundlag i stedet for an-

skaffelsessummen68. Denne værdi anvendes derfor som afskrivningsgrundlag men også som grundlag for 

en eventuel senere avanceberegning. Bestemmelsen har særligt betydning for aktiver, hvor værdiforringel-

sen sker hurtigere end afskrivningstakten, hvilket eksempelvis gælder for aktiver såsom driftsmidler og 

skibe, der er omfattet af AL § 5, stk. 4, i det første år af ejertiden69.  

 

Afhændelse af afskrivningsberettigede aktiver 

For genvundne afskrivninger på aktiver, der anses for at være afskrevet forud for inddragelse under sambe-

skatning, gælder der, at de højst kan udgøre det beløb, hvormed summen af foretagne afskrivninger efter 

indtræden i sambeskatningen overstiger det faktiske værditab efter inddragelse under sambeskatning, jf. 

SEL § 31 A, stk. 9, 1. pkt. Det faktiske værditab er forskellen mellem afståelsessummen og handelsværdien 

på det tidspunkt, hvor sambeskatningen indtræder. Dette kan illustreres med følgende eksempel: 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning, men med udgangspunkt i den juridiske vejledning 2018-1, pkt. C.D.3.2.2 

                                                
66 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 
67 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 
68 (Guldmand et al., s. 134) 
69 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 
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Figuren tager udgangspunkt i en fast ejendom, der benyttes erhvervsmæssigt. Den skal forestille at være 

erhvervet 1. januar 2012, og den fulde skattepligt indtræder 1. januar 2015. Som tidligere nævnt, skal et 

afskrivningsberettiget aktiv, i dette tilfælde en ejendom, anses for at være erhvervet på det faktiske anskaf-

felsestidspunkt, til den faktiske anskaffelsessum, jf. SEL § 31 A, stk. 8, 1. pkt. Derfor vil afskrivningerne tage 

udgangspunkt i de to år, hvor sambeskatningen har været eksisterende – altså fra 1. januar 2015 til afståel-

sen af ejendommen 1. januar 2017 – hvilket giver afskrivninger for 320.000 kr. ved en afskrivningsprocent 

på 4, jf. afskrivningsreglerne70. Jf. SEL § 31 A, stk. 9, 1. pkt., kan de genvundne afskrivninger dog højst ud-

gøre det beløb, hvor afskrivningerne efter indtræden i sambeskatningen overstiger det faktiske værditab 

efter inddragelse under sambeskatning. I dette eksempel er der et værditab på 100.000 kr., hvorfor de gen-

vundne afskrivninger vil blive 220.000 kr.  

 

Hvis der i stedet for et værditab er en fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen, kan der højst medreg-

nes et beløb, der svarer til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddra-

gelse under dansk beskatning. Der skal derfor kun ske beskatning af den andel af avancen, der er opnået 

efter sambeskatningens indtræden. Det kan illustreres med følgende eksempel: 

 
Kilde: Egen tilvirkning, men med udgangspunkt i den juridiske vejledning 2018-1, pkt. C.D.3.2.2 
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Første del af ovenstående figur illustrerer en situation, hvor afståelsessummen er højere end handelsvær-

dien, hvilket er omvendt af første figur. I dette eksempel betyder det, at ejendommens værdi er steget 

mere end de faktiske afskrivninger. Det har den betydning, at alle afskrivningerne, som i dette tilfælde er 

320.000 kr., skal beskattes som genvundne afskrivninger71.  

 

Andel del af ovenstående figur illustrerer en afståelse af ejendommen i 2017, hvor der opstår en fortjene-

ste. Som tidligere nævnt, kan denne værdi tillægges anskaffelsessummen, jf. SEL § 31 A, stk. 9, 2. pkt. Det 

giver en forhøjelse af anskaffelsessummen på 1.000.000 kr. Yderligere tillægges 10.000 kr. pr. år fra anskaf-

felsesåret og fremadrettet i de år, hvor den skattepligtige ejer ejendommen, jf. EBL § 5. Det svarer til et be-

løb på 50.000 kr. Den regulerede anskaffelsessum bliver dermed 6.050.000 kr., hvilket giver en skattepligtig 

fortjeneste på 950.000 kr.  

 

For visse aktiver, er det gældende, at de afskrives efter saldometoden. Afståelsessummen ansættes her til 

den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet med tillæg af genvundne afskrivninger og fortjeneste efter 

1. og 2. pkt., jf. SEL § 31 A, stk. 9, 3. pkt. Nedenstående figur illustrerer dette: 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning, men med udgangspunkt i den juridiske vejledning 2018-1, pkt. C.D.3.2.2 

 

Eksemplet skal illustrere et driftsmiddel, som er anskaffet den 1. januar 2008 til 700.000 kr. af et uden-

landsk selskab. Inddragelsen i sambeskatningen af det udenlandske selskab sker fra 2013 og i 2017 afstås 

driftsmidlet. Da salgssummen er lavere end handelsværdien på tidspunktet for inddragelsen af aktivet un-

der dansk beskatning, kommer ingen fortjeneste til beskatning. Den korrigerede afståelsessum fragår drifts-

middelsaldoen72.  

                                                
71 (Guldmand et al., s. 135) 
72 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.2 
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Delkonklusion  

I en international sambeskatning skal både danske og udenlandske selskaber følge de danske skatteregler i 

forhold til indgangsværdierne, som er hjemlet i SEL § 31 A stk. 7-9. Reglen medfører, at aktiver og passiver 

skal anses for anskaffet til handelsværdi ved indtræden i en international sambeskatning. Det medfører 

derfor, at et selskab skal foretage korrektioner i forhold til afskrivninger, når det skal sambeskattes med et 

udenlandsk selskab. Jo flere afskrivningsberettigede aktiver det udenlandske selskab har, desto flere kor-

rektioner skal der foretages. Det samme gælder, når et aktiv har været afskrivningsberettiget igennem flere 

år, for det vil kun betyde flere komplicerede beregninger. Derfor vil international sambeskatning som ud-

gangspunkt i forhold til indgangsværdier være nemmere at inddrage selskaber i en sambeskatning, der ikke 

har længerevarende afskrivningsberettigede aktiver samt få afskrivningsberettigede aktiver. Omvendt vil 

det være mere kompliceret for selskaber, som har mange afskrivningsberettigede aktiver samt længereva-

rende afskrivningsberettigede aktiver, da det vil skabe større kompleksitet i beregningerne heraf.  

 

6. Opgørelse af sambeskatningsindkomsten  

6.1 Sambeskatningsindkomsten 

I en international sambeskatning skal der opgøres en samlet sambeskatningsindkomst for alle selskaber, 

driftssteder og ejendomme omfattet af sambeskatningen. Sambeskatningsindkomsten består af summen af 

hver enkelte selskabs skattepligtige indkomst, jf. SEL § 31 stk. 2. 

 

Sambeskatningsindkomsten skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Det er dog med de 

undtagelser og tilføjelser, som gælder for sambeskattede selskaber og driftssteder, som er hjemmehørende 

og beliggende i udlandet omfattet af SEL § 31 A, stk. 2-14., jf. § 31 stk. 2. Ved opgørelsen af sambeskat-

ningsindkomsten er det dermed de danske skatteregler som anvendes som udgangspunkt73.  

 

I opgørelsen af sambeskatningsindkomsten er ejerandelene i koncernen uden betydning. Så længe de ind-

går i koncernen og den internationale sambeskatning, så medregnes hele den skattepligtige indkomst for 

hvert enkelte selskab i sambeskatningsindkomsten. Globalpuljeprincippet minder derfor om globalind-

komstprincippet i den forstand, at alt indkomst fra alle selskaberne omfattet af sambeskatningen skal med-

regnes til den samlede sambeskatningsindkomst. Dog beskattes hvert enkelt selskab af deres egen 

                                                
73 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.2.3 
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skattepligtige indkomst, bl.a. vedrørende fordeling af skatter mv. mellem de koncernforbundne selskaber, 

se afsnit (3.5). 

 

6.2 Udenlandske selskaber 

I forhold til de udenlandske selskaber i sambeskatningen, er det dog ikke uden udfordringer at skulle følge 

danske skatteregler. Det er et krav for et selskab som er hjemmehørende i udlandet og som indgår i sambe-

skatningen, at skulle udarbejde to skatteregnskaber. Som nævnt i afsnit (6.), når der vælges international 

sambeskatning, følger det danske skatteregler, uanset om der er tale om udenlandske selskaber. Det kræ-

ver derfor, at et udenlandsk selskab også udarbejder et dansk skatteregnskab udover det skatteregnskab, 

som skal udarbejdes efter skattereglerne i det land, det er hjemmehørende i74.  

 

Hvis der dog inden for sambeskatningen eksisterer flere udenlandske selskaber hjemmehørende i samme 

land, så skal disse selskaber i medfør af LL § 33, stk. 7, 4. pkt. opgøre en samlet indkomst. Der opgøres der-

med en samlet indkomst pr. land, hvilket også omfatter danske selskabers faste driftssteder i disse lande, 

som skal indgå i sambeskatningsindkomsten, når der lempes for overskud i de faste driftssteder efter cre-

ditmetoden, jf. LL § 33, stk. 7, 5. pkt. Hvis den samlede indkomst er positiv, vil den blive fordelt forholds-

mæssigt på genbeskatningssaldiene tilhørende de selskaber med en positiv indkomst. Omvendt, hvis den 

samlede indkomst er negativ, vil underskuddet blive fordelt forholdsmæssigt på genbeskatningssaldiene 

tilhørende de underskudsgivende selskaber75. 

 

Denne samlede indkomstopgørelse pr. land vil kunne lempe det administrative arbejde, hvis der eksisterer 

flere sambeskattede selskaber i et land. Dog omfatter reglen ikke faste ejendomme, og der skal derfor fore-

tages en separat lempelsesberegning som alene vedrører faste ejendomme76. 

 

6.2.1 Lempelse for udenlandsk skat  

Et udenlandsk selskab i en sambeskatning skal som tidligere nævnt opgøre sin indkomst efter danske skat-

teregler. Dog skal et selskab også betale skat af deres skattepligtige indkomst efter skattereglerne i det land 

det er hjemmehørende i77. Dette vil naturligvis kunne skabe skattemæssige problemer i form af en dobbelt-

beskatning. For at undgå at et udenlandsk selskab ender i en dobbeltbeskatning, kan det udenlandske sel-

skab fradrage den skat, der skal betales i selskabets hjemmehørende land, i de indkomstskatter, der skal 

                                                
74 (Guldmand et al., s. 114) 
75 (Skatteministeriet 2004, s. 51) 
76 (Guldmand et al., s. 116) 
77 (Guldmand et al., s. 116) 
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betales af indkomsten i den danske skat efter den almindelige creditlempelse, jf. LL § 33 stk. 7, 1. pkt., jf. 

stk. 1, 1. pkt.  

 

I en situation med dobbeltbeskatning er der til dette formål etableret dobbeltbeskatningsoverenskomster 

med flere lande, hvor der heraf eksisterer en aftale om, i forhold til hvilket land der har beskatningsretten i 

en situation, hvor to lande normalt ville foretage en beskatning af den samme indkomst. En beskatning af 

en sambeskatningsindkomst påhviler dog kun danske selskaber, og denne situation er dermed ikke omfat-

tet af eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster. En lempelse for dobbeltbeskatning foretages derfor 

kun efter creditprincippet78, se også LL § 33, stk. 7, 3. pkt. 

 

Når der foretages en creditlempelse har det på samme måde som en dobbeltbeskatningsoverenskomst til 

hensigt at lempe en dobbeltbeskatning for et selskab. Når et sambeskattet selskab står i en situation og vil 

blive beskattet af en indkomst fra to lande, kan der efter creditprincippet gives et nedslag, altså et fradrag, i 

skattebetalingen i medfør af LL § 33 stk. 1. Denne lempelse kaldes også for den almindelige creditlempelse.  

 

Ved den almindelige creditlempelse foretages der en lempelsesberegning således, at det fradrag det uden-

landske selskab kan modtage for den skat, der er blevet betalt i sit hjemland, ikke kan overstige den danske 

skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske selskabs indkomst79. Der vil altså som maksimum 

kunne gives et fradrag for den skat, et selskab har betalt i sit hjemland. Denne regel kan derfor bidrage til at 

de danske skatteregler ikke udgøre en hindring for en sambeskatning, og det stiller de udenlandske selska-

ber dårligere end de danske selskaber.  

 

Hvis der eksisterer flere sambeskattede selskaber, som er hjemmehørende i samme land, foretages der en 

lempelsesberegning på baggrund af en samlet opgørelse for alle de sambeskattede selskaber, som er hjem-

mehørende i samme land. Dette er i sammenhæng med, at der som tidligere nævnt opgøres en samlet ind-

komst pr. land, hvor der heraf kan opgøres en lempelsesberegning på baggrund af denne samlet ind-

komst80.  

 

Tvungen afskrivninger 

For udenlandske selskaber, kan de som udgangspunkt ved hjælp af valgfriheden til at afskrive eller udskyde 

fradrag inden for gældende skattelovgivning, tilpasse deres indkomstopgørelse, så de selv kan bestemme 

                                                
78 (Skatteministeriet 2004, s. 220) 
79 (Guldmand et al., s. 116) 
80 (Skatteministeriet 2004, s. 51) 
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hvor meget de betaler i dansk skat. Hvis skattesatsen i udlandet svarer til den danske skat, vil det udenland-

ske selskab muligvis foretrække at betale en højere dansk skat, da de herved vil kunne modtage et større 

fradrag. I forhold til skattemæssige afskrivninger, kan de udenlandske selskaber vælge at foretage disse af-

skrivninger i et senere indkomstår81.  

 

Der er på baggrund af dette indført en værnsregel i LL § 5 I, stk. 1 for denne valgfrihed og her igennem 

opnå efter dansk lovgivning en uhensigtsmæssig skatteplanlægning. Ifølge bestemmelsen skal afskrivninger 

eller udgifter, som der er mulighed for at fradrage i det pågældende indkomstår eller senere indkomstår, 

fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det udenlandske selskab i det omfang, den 

skattepligtige indkomst overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat i det land, hvor selska-

bet er hjemmehørende, omregnet til danske kroner ved udløbet af samme indkomstår82. 

 

Der kan eksempelvis tages udgangspunkt i, at et udenlandsk sambeskattet selskab har et skattemæssigt 

resultat før afskrivninger på 5 mio. kr. samt afskrivningsberettigede driftsmidler på 2 mio. kr., og den 

samme indkomst efter udenlandske regler er 4,6 mio. kr. Derfor overstiger den skattepligtige indkomst i 

Danmark den udenlandske skattepligtig indkomst, hvorfor det udenlandske selskab har pligt til at afskrive 

efter LL § 5 I. Det er dog kun det beløb, der overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat, som 

nævnt ovenfor, der skal afskrives. Der er derfor ikke pligt til at afskrive fuldt ud. I stedet skal der afskrives 

på driftsmidlerne, så resultatet på 5 mio. kr. ikke overstiger de 4,6 mio. kr. Det svarer til, at der skal afskri-

ves 20 pct., hvilket svarer til 400.000 kr.83.  

 

Tvungen udnyttelse af fradrag 

Et udenlandsk selskab vil derimod stadig have denne valgfrihed til at kunne regulere indkomsten i sit hjem-

land, så selskabet kan tilpasse, hvad der skal betales i den danske skat. Hvis et udenlandsk selskab for ek-

sempel har haft underskud, men på et senere tidspunkt generer overskud, vil det øge den danske beskat-

ning, da den udenlandske skat vil formindskes af de tidligere fremførbare underskud. Da den udenlandske 

skat vil formindskes, vil creditlempelsen heraf også være lavere, som vil medføre, at den danske skat vil 

blive større, jf. ovenstående afsnit.  

 

Hvad angår skattemæssige afskrivninger, kan selskabet stadig vælge at afskrive på et senere tidspunkt. For 

at undgå dette, er det indført i LL § 33, stk. 7, sidste pkt., at hvis et udenlandsk selskab vælger at undlade at 

                                                
81 (Guldmand et al., s. 116) 
82 (Werlauff, s. 403) 
83 (Egen tilvirkning, men udarbejdet med udgangspunkt i Guldmand et al., s. 117) 
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udnytte en eventuel fradragsmulighed efter reglerne i sit hjemland, i en situation hvor selskabet har haft 

underskud, som er udnyttet hos andre sambeskattede selskaber, og ikke er blevet modsvaret af et senere 

indkomstårs overskud, så vil den øgede udenlandske skattebetaling som følge heraf ikke blive medregnet i 

fradragsberegningen, hvor meget der berettiges til fradrag i forbindelse med den danske skat, i det pågæl-

dende indkomstår84. 

 

Det betyder at beregningen af en lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller LL § 33, skal op-

gøres efter et nettoprincip, da det udenlandske selskab ved opgørelsen af sin indkomst, der oppebæres i 

eget land, skal fratrække de udgifter, som anses at vedrøre denne indkomst, jf. LL § 33 F, stk. 1.  

 

Delkonklusion 

I en international sambeskatning skal der foretages en samlet sambeskatningsindkomst efter danske skat-

teregler. Det medfører derfor at udenlandske selskaber ligeledes skal følge og betale skat efter danske skat-

teregler ved siden af deres regler i hjemlandet. For at hindre en mulig dobbeltbeskatning, er der i medfør af 

LL § 33, stk. 7 indført en regel om creditlempelse for udenlandske selskaber. Denne regel medfører, at de 

vil kunne fradrage den udenlandske skat i den danske skat, der betales for den samme indkomst under 

sambeskatningen. Denne bestemmelse bidrager derfor til at danske skatteregler ikke udgør en hindring for 

en international sambeskatning, og hindrer at udenlandske selskaber skulle stilles dårligere i forhold til dan-

ske selskaber i en sambeskatning og ende med at skulle betale mere i skat. På trods af dette, er det for 

udenlandske selskaber dog stadig ikke uden udfordringer at skulle følge danske skatteregler, da der forelig-

ger et større administrativt arbejde hos udenlandske selskaber i en sambeskatning. 

 

6.3 Delårsindkomstopgørelse  

I afsnit (3.1) for koncernforbindelse blev det beskrevet, at en betingelse for at der kan ske sambeskatning, 

er at der eksisterer en koncernforbindelse. Det vil forekomme at selskaber danner koncernforbindelse på 

forskellige tidspunkter af et indkomstår, hvorfor det naturligvis vil medføre, at der i disse indkomstår, hvor 

der dannes eller ligeledes ophører koncernforbindelse, kun vil eksistere en sambeskatning en del af året.  

 

I disse indkomstår hvor der kun eksisterer koncernforbindelse en del af året, skal der kun medregnes til 

sambeskatningsindkomsten den del af indkomsten i løbet af året, hvor der eksisterer koncernforbindelse, 

jf. SEL § 31, stk. 5, 1. pkt. Den periode, hvor selskabet har været en del af koncernen og dermed sambeskat-

ningen, skal indkomstopgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, som udgør perioden et helt 

                                                
84 (Werlauff, s. 404) 
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indkomstår, jf. SEL § 31, stk. 5, 3. pkt. Der skal dermed foretages en opdeling af udgifter og indtægter for 

det selskab i det indkomstår, hvor selskabet indtræder og evt. udtræder af koncernen. En delårsindkomst-

opgørelse kan derfor være yderst ressourcetungt og alt afhængigt af selskabets størrelse.  

 

Det medfører at sambeskatningsindkomsten kun indeholder den indkomst fra de omfattede selskaber, der 

oparbejdes under sambeskatningen. På trods af at det kan have en naturlig sammenhæng, kan en delårs-

indkomstopgørelse dog være yderst ressourcetungt og alt afhængigt af hvor stort et selskab, der er tale 

om. For udenlandske selskaber som udtræder af koncernen medfører derfor også en opgørelse af delårs-

indkomsten, men en udtræden vil herudover medføre ordinær genbeskatning, se afsnit (8.1). 

 

Denne opdeling af indkomståret kan dog undgås i tre tilfælde: 

 

1. Hvis et selskab indtræder i en koncern, og dette selskab ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed 

forud for indtræden i koncernen, og har selskabets egenkapital fra stiftelsen henstået som et ubehæftet 

kontant indestående i et pengeinstitut, så anses koncernforbindelsen at være etableret fra indkomstårets 

begyndelse. Det indtrædende selskabs indkomst vil for hele indkomståret derfor blive medregnet i sambe-

skatningsindkomsten, jf. SEL § 31, stk. 5, 6. pkt. Der er derfor tale om såkaldte skuffeselskaber. 

 

2. Det gælder ligeledes, ved stiftelse af et nyt selskab, i det omfang selskabet ikke i forbindelse med stiftel-

sen tilføres aktiver og passiver fra selskaber, som ikke er en del af den koncern som selskabet indtræder i, 

jf. SEL § 31, stk. 5, 7. pkt. Det vil sige at hvis et nystiftet selskab får tilført aktiver og passiver i forbindelse 

med stiftelsen, og dette er fra selskaber som er en del af samme koncern, som det nystiftede selskab ind-

træder i, kan reglerne om delårsindkomstopgørelse ikke undgås.  

 

3. Et selskab kan også undgå denne situation, hvis en koncernforbindelse ophører eller etableres på samme 

tidspunkt, som ved udløbet af selskabets indkomstår. Dette kan være væsentligt at være opmærksom på, 

hvis det overvejes at et selskab skal indtræde ved mulig dannelse af bestemmende indflydelse, eller ud-

træde af en koncern og deraf sambeskatningen, hvis det kan tilrettelægges at forefalde ved udgangen af 

dette selskabs indkomstår85. 

 

Skattemæssige afskrivninger ved delårsindkomst 
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Hvis et selskab står i en situation og skal udfærdige en delårsindkomst, betyder det også, at der for afskriv-

ningsberettigede aktiver kun kan foretages forholdsmæssige afskrivninger for den periode, hvor selskabet 

er en del af koncernen og dermed sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 5, 1. pkt. Det er dog stadig muligt at 

straksafskrive, og dermed fradrage hele anskaffelsessummen i et indkomstår med delårsindkomst, så længe 

at det afskrivningsberettigede aktiv anskaffes i perioden med koncernforbindelse86.  

 

Der eksisterer dog en undtagelse hertil, hvilket omfatter bygningsforbedringer efter AL § 18. Her gælder 

det, at det aldrig er muligt at foretage en straksafskrivning heraf, men der kan dog maksimalt foretages for-

holdsmæssige afskrivninger i forhold til, hvor stor en del af indkomstperioden udgør af et kalenderår, jf. SEL 

§ 31, stk. 5, 2. pkt. Hvis et selskab ikke ønsker at foretage en mulig straksafskrivning, skal der i stedet fore-

tages en forholdsmæssig afskrivning i relation til delårsindkomsten, jf. skatteministerens bemærkninger til 

lovforslag nr. L 121 (2004/2005-2).  

 

Delårsindkomst ved salg fra koncern til koncern 

I en situation, hvor et selskab bliver solgt fra en koncern til en anden koncern, vil det som udgangspunkt 

heller ikke medføre, at hverken den sælgende eller den købende koncern vil kunne foretage skattemæssige 

afskrivninger for hele året, jf. ovenstående afsnit. Det er dog muligt, hvis begge koncerner skal medregne 

de to indkomstperioder for samme indkomstår87. 

 

I den juridiske vejledning, gives der følgende eksempel:  

”Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis den sælgende koncerns indkomstår følger kalenderåret, og selska-

bet den 1. september i indkomståret overdrages til en koncern med bagud forskudt indkomstår, der løber 

fra den 1. juli - 30. juni. I disse tilfælde vil det overdragede selskabs indkomstår skulle anses for afsluttet på 

tidspunktet for overdragelsen til den købende koncern, og dermed skulle hele indkomståret for det over-

dragede selskab medregnes hos den sælges koncern og ligeledes hos den købende koncern” 

 

Hvis et selskab overdrages fra en koncern til en anden koncern på det tidspunkt, hvor selskabets ind-

komstår udløber, kan den sælgende koncern naturligvis foretage skattemæssige afskrivninger efter de al-

mindelige regler, da hele selskabets indkomstperiode skal medregnes hos den sælgende koncern88. 

 

Delkonklusion 

                                                
86 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.2.1 
87 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.2.1 
88 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.2.1 
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Reglen om delårsindkomstopgørelse er derfor relevant for en koncern og for selskaber, som indtræder og 

udtræder af en koncern. I de indkomstår hvor der kræves en delårsindkomstopgørelse ved ind- eller udtræ-

den af en sambeskatning, vil det kunne medføre et ressourcetungt arbejde, idet der skal opdeles for ind-

komstårets indtægter og udgifter, så der kun inddrages indtægter og udgifter i sambeskatningen, der er 

opstået herunder. For udenlandske selskaber som udtræder af en koncern og dermed en sambeskatning, 

vil der ligeledes skulle foretages en delårsindkomstopgørelse, men det vil også medføre en ordinær genbe-

skatning, og det kan derfor også blive omkostningsfuldt at udtræde af en sambeskatning.  

 

En koncern kan gøre sig nogle overvejelser i forhold til at undgå, at der skal foretages delårsindkomstopgø-

relse. Hvis der dannes koncernforbindelse med såkaldte skuffeselskaber eller nystiftede selskaber, hvor sel-

skaber i koncernen ikke har været relateret til det nystiftede selskab, kan denne delårsindkomstopgørelse 

undgås. Hvis et selskab indtræder eller udtræder på samme tidspunkt som koncernforbindelsen dannes 

eller ophører, er dette ligeledes muligt at undgå.  

 

6.4 Fradrag 

6.4.1 Koncernbidrag 

En ensidig økonomisk overførsel er som udgangspunkt skattepligtig efter de danske skatteregler uanset 

baggrunden for denne overførsel, hvis det er tilfældet, at den er skattepligtig efter udenlandske regler. Det 

selskab, der foretager overførslen, har som udgangspunkt heller ikke fradrag for dette. Dette fremgår også 

af SKM2006.475.Ø, hvor et tysk moderselskab og dets tyske datterselskab indgik i en dansk sambeskatning. 

Moderselskabet ydede tilskud til datterselskabet for at udligne datterselskabets underskud. Herefter mod-

tog moderselskabet fradrag ret for disse overførsler, mens det tyske datterselskab blev beskattet af de 

ydede tilskud efter tyske skatteregler. Dog fandt Landsretten, at overførslen var en ensidig økonomisk over-

førsel, som i stedet skulle anses som et skattepligtigt tilskud efter SL § 4 ved den danske indkomstopgørelse 

for det tyske datterselskab.  

 

Det samme var gældende i SKM2008.486.ØLR. Her var et dansk selskab sambeskattet med et tysk selskab, 

der også havde et tysk datterselskab. Det tyske moderselskab indgik en såkaldt ”Organschaft” efter tysk ret, 

som indebærer en bindende aftale mellem de to tyske selskaber, hvor det tyske moderselskab forpligter sig 

til at udligne datterselskabets underskud. Dog i mod, at et overskud i datterselskabet overføres til moder-

selskabet. Det overførte beløb er efter tysk ret ved koncernforbindelser som følge af en indgåelse af en 

”Organschaft” fradragsberettiget, for selskabet der betaler, hvor det modtagne beløb er skattepligtigt. Det 

tyske datterselskab nedlagde dog påstand om, at den skattepligtige indkomst skulle nedsættes, men 



Side 51 af 119 

Landsskatteretten fandt, at tilskuddet var skattepligtigt i henhold til SL § 4 og er analogt med 

SKM2004.501.LSR, hvor et lignende tilfælde fandt sted.  

 

Dette er blandt andet på baggrund af, at i lande som eksempelvis Norge, Sverige og Finland, at koncernbi-

draget er hhv. fradragsberettiget og skattepligtigt for hhv. yder og modtager, da underskudsoverførsel mel-

lem koncernforbundne selskaber sker via koncernbidrag. På baggrund af ovenstående eksempler, er der 

blevet indført en særregel i dansk skatteret, så de danske regler ikke udgøre en hindring for en lokal sambe-

skatning89. I medfør af SEL § 31 A, stk. 2, 4. pkt. fremgår det, at: 

 

”Fradrag for koncernbidrag efter udenlandske regler foretages tilsvarende af udenlandske sambeskattede 

selskaber ved den danske indkomstopgørelse, såfremt koncernbidraget ligeledes medregnes ved den danske 

indkomstopgørelse af et selskab, som er sambeskattet med førstnævnte selskab”. 

 

Det betyder derfor, at når der ydes et koncernbidrag i et udenlandsk sambeskattet selskab efter dets regler 

i hjemlandet, så kan der ligeledes berettiges fradrag for koncernbidraget efter danske skatteregler, hvis det 

medregnes i den danske sambeskatningsindkomst. 

 

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 indførtes der dog i selskabsskatteloven en bestemmelse om skattefrie til-

skud mellem koncernforbundne selskaber eller foreninger efter SEL § 31 C, hvilket er i modstrid med oven-

stående afgørelser. Dog har reglen fra SEL § 31 A, stk. 2, 4. pkt. ikke mistet sin betydning, da der i SEL § 31 

D, stk. 5 er indført en regel, hvori der står, at: 

 

”Uanset stk. 1 medregnes koncerntilskud ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet 

selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske skatteregler”. 

 

Dermed er det en undtagelse til hovedreglen om, at tilskud mellem koncernforbundne selskaber og for-

eninger mv. er skattefrie. I dette tilfælde vil koncerntilskuddet derfor blive skattepligtigt, hvis et udenlandsk 

koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler, jf. SEL § 31 D, stk. 5.  

 

Delkonklusion 

Efter danske skatteregler er der derfor som udgangspunkt ikke fradragsret for koncernbidrag. Til forskel for 

andre lande kan der dog eksistere fradrag for disse bidrag (tilskud) i mellem koncernforbundne selskaber, 
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og det er derfor indført i SEL § 31 A, stk. 2, at der alligevel kan berettes fradrag for koncernbidrag, hvis 

dette anerkendes efter de udenlandske selskabers hjemregler, og bidraget samtidig inddrages i den danske 

indkomstopgørelse. Denne bestemmelse bidrager derfor til at danske skatteregler ikke er til hinder for en 

sambeskatning, og er derfor medvirkende til, at udenlandske selskaber som har fradrag efter deres hjem-

land, og som indgår i en international sambeskatning med danske selskaber, ikke bliver dårligere stillet, end 

hvis de ikke var sambeskattet.  

 

6.4.2 Rente og royaltybetalinger  

I SEL § 31 A, stk. 13 er der indsat en regel, som afskærer udenlandske sambeskattede selskaber i en interna-

tional sambeskatning fra at kunne fradrage rente- og royaltybetalinger, hvis den til betalingen korresponde-

rende indtægt vil medføre begrænset skattepligt efter nærværende lovs § 2, stk. 1, litra d (renter), g (roy-

alty) eller h (kursgevinster), hvis betalingen hidrører fra danske selskaber. 

 

Renter 

SEL § 2, stk. 1, litra d er blevet indsat med det formål at imødegå, at et dansk selskab mv. nedsætter den 

danske beskatning ved at reducere den skattepligtige indkomst gennem rentebetalinger til visse finansielle 

selskaber i lavskattelande90. 

 

Før SEL § 31 A, stk. 13 blev indført, kunne det medføre, at et dansk selskab havde mulighed for at reducere 

den skattepligtige indkomst gennem rentebetalinger. Hvis der eksisterede fradrag for rentebetalinger mel-

lem sambeskattede selskaber, så ville danske selskaber kunne yde en masse lån til selskaber i lavskatte-

lande, hvor der betales en lavere skat for lånet. For det danske selskab vil der samtidig kunne modtages et 

højere fradrag i Danmark, end hvad der betales i skat for det ydet lån, og på den måde ville der kunne opstå 

spekulation i rentebetalinger. Det samme må antages at kunne omfatte royaltybetalinger. Bestemmelsen 

medfører blandt andet at udenlandske sambeskattede selskaber ikke kan modtage fradrag for rentebetalin-

ger til finansielle koncernselskaber i lavskattelande91. 

 

For koncernforbundne selskaber må der dog foreligge en naturlig interesse i et økonomisk fællesskab, hvor 

koncerninterne lån netop kan være et effektivt værktøj til likviditetsstyring imellem selskaberne, og særligt 

hvad angår den løbende driftsfinansiering. Ved hjælp af koncerninterne lån kan koncernbundne selskaber 

have nemmere adgang til at låne midler, idet disse former for lån adskiller sig fra andre eksterne lån ved, at 
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långiver har en mere generel interesse i at understøtte låntagers selskab og dets efterfølgende vækst. Disse 

lån må derfor baseres på mere fordelagtige vilkår i forhold til eksterne långivere. Ved hjælp af koncernin-

terne lån vil de kunne derfor kunne optimere en koncerns driftsmæssige og finansielle aktiviteter som hel-

hed. Eksterne långivere som eksempelvis banker, må vurderes at have andre motiver til at yde et lån til sel-

skab, da deres kerneaktivitet blandt andet består i udlån, og der vil derfor eksistere helt andre krav til at 

låne midler fra disse långivere, som ikke kan være lige så fordelagtige i forhold til koncerninterne lån92. SEL 

§ 31 A, stk. 13 vil derfor lige en naturlig dæmper for en koncerns finansielle manøvren og incitamentet for 

at foretage koncerninterne lån.  

 

Royaltybetalinger 

SEL § 2, stk. 2, litra g vedrører den begrænsede betaling af royaltybetalinger. I medfør af KSL § 65 C, stk. 4. 

defineres en royalty således: 

 

”Til royalty henregnes betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten 

til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillings-

metode eller som vederlag for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer”.  

 

Det er dermed alene betalingerne for at anvende en rettighed, som omfattes af SEL § 31 A, stk. 13. Det gæl-

der derfor ikke i en situation, hvor et dansk selskab skulle sælge en rettighed til et udenlandsk dattersel-

skab93. 

 

Efter SEL § 2, stk. 1, litra g omfattes som udgangspunkt alle royaltybetalinger, men dog med to undtagelser 

til dette. Den første undtagelse er, at betalingerne er undtaget, hvis betalingerne er omfattet af direktiv 

2003/49/EF, som er EU’s direktiv vedrørende renter og royalties, og derudover hvis selskaberne er associe-

ret i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Den anden undtagelse omfatter royaltybetalinger til et 

fast driftssted i Danmark94. 

 

Bestemmelsen foreskriver, at udenlandske selskaber kun vil kunne modtage fradrag for royaltybetalinger til 

et koncernselskab, som er beliggende inden for EU. Så på trods af, at der er en koncernforbindelse, og det 

modtagende selskab er med i den internationale sambeskatning, og derfor er skattepligtig af royaltyind-

tægten til Danmark, så kan betalingen ikke fratrækkes i den danske sambeskatningsindkomst, hvis 
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betalingen sker til et selskab udenfor EU. Det betyder derfor, at udenlandske selskaber, som eksempelvis 

betaler et selskab uden for EU for rettigheden til at anvende en immateriel ret ikke vil kunne fradrage disse 

royaltybetalinger i den danske sambeskatningsindkomst grundet ovenstående regler. Der kan derfor ikke 

opnås fuld creditlempelse som konsekvens af den mindre skattebetaling i udlandet, hvilket kan resultere i 

en større forskel i beskatningsgrundlaget i Danmark og i udlandet, da det vil skabe en merbeskatning i Dan-

mark95.  

 

Derudover gælder det, at der, jf. direktiv 2003/49/EF artikel 1, skal være direkte ejerskab mellem de to sel-

skaber, hvor der foretages royaltybetalinger, før der kan foretages fradrag for royaltybetalingerne til et an-

det EU-selskab. Direkte ejerskab skal i denne sammenhæng forstås, at der som minimum ejes 25 pct. af det 

andet selskabs kapital, eller omvendt, samt i tilfælde af, at et tredje selskab ejer minimum 25 pct. af royal-

tybetaler og royaltymodtagers kapital96.  

 

Eksempelvis kan et dansk selskab have et varemærke, som et udenlandsk datterselskab vil gøre brug af. Det 

udenlandske datterselskab skal betale en vis sum (royaltybetaling) for at anvende dette varemærke. Det 

danske selskab får en indtægt af denne royaltybetaling, og datterselskabet får en udgift. Det udenlandske 

selskab oppebærer en royalty fra en kilde her i Danmark, altså det danske selskab, og bliver dermed skatte-

pligtig efter SEL § 2, stk. 1, litra g. (d – renter). Det udenlandske selskab har dermed ikke fradrag for denne 

betaling efter stk. 13, da indtægten, som betalingen medfører, resulterer i, at det udenlandske selskab bli-

ver begrænset skattepligtig efter § 2, stk. 1 litra, g.  

 

Delkonklusion: 

SEL § 31 A stk. 13 medfører derfor at der ikke anerkendes fradrag for rente- og royaltybetalinger for uden-

landske selskaber, hvis det medfører at selskaberne bliver begrænset skattepligtige til Danmark. Bestem-

melsen må siges at være en ulempe for en koncern og ligeledes en international sambeskatning. Da be-

grænsning i fradrag for rentebetalinger vil medføre en begrænsning i koncerninterne lån, kan det ligeledes 

medføre begrænsninger i en koncerns finansielle manøvren, og afskære incitamentet til at koncernbundne 

selskaber nemmere vil kunne hjælpe hinanden og optimere koncernens driftsmæssige og finansielle aktivi-

teter som helhed. I forhold til royaltybetalinger kan det være fordelagtigt, at det udenlandske selskabs be-

liggenhed inddrages i overvejelserne af en international sambeskatning. I tilfælde af, at et selskab er belig-

gende uden for EU, så er der ikke mulighed for at fradrage royaltybetalingerne i den danske 

                                                
95 (Koue, s. 99) 
96 (Koue, s. 100) 



Side 55 af 119 

sambeskatningsindkomst. Endvidere er strukturen i koncernen afgørende i forhold til, om et selskab har 

fradrag for deres royaltybetalinger til et andet selskab. 

 

6.4.3 Interne ydelser  

Efter SEL § 31 A, stk. 13, 2. pkt. behandles interne ydelser i en international sambeskatning. Af bestemmel-

sen fremgår det, at: 

 

”Udenlandske datterselskaber har ikke fradrag for udgifter, hvis den til udgiften korresponderende indtægt 

hos modtageren anses for at være en intern ydelse.” 

 

I medfør af SEL § 31 A, stk. 13, 3. pkt., så anses indtægten for at være en intern ydelse, hvis modtageren af 

indtægten og det udenlandske datterselskab efter reglerne i en fremmed stat behandles skattemæssigt 

som en transparent enhed. Efter SEL § 2A, så anses et selskab eller en forening mv. for værende en transpa-

rent enhed rent skattemæssigt efter danske regler, hvis det ligeledes er tilfældet efter de udenlandske reg-

ler. Så i tilfælde af, at det udenlandske datterselskab efter udenlandske regler betragtes som en transpa-

rent enhed, så er det også gældende i Danmark, hvorfor udgiften/indtægten ikke skal medregnes til den 

skattepligtige indkomst, jf. SEL § 31 A, stk. 13, 3. pkt. Dog anvendes dette punkt kun i tilfælde af, at det 

udenlandske selskab er hjemmehørende i en stat, som er medlem af EU eller EØS eller har en dobbeltbe-

skatningsoverenskomst med Danmark, jf. SEL § 31 A, stk. 13, 4. pkt.  

 

Reglerne sigter derfor mod check-the-box-reglerne i USA, hvilket indebærer at et amerikansk selskab frit 

kan vælge, at et udenlandsk selskab, som det ejer anparter i, kan omkvalificeres til en filial efter amerikan-

ske regler. Det ville indebære, at alle betalinger fra et udenlandsk selskab til det amerikanske selskab ville 

blive anset for at være interne ydelser, som ikke vil blive behandlet skattemæssigt efter amerikanske skat-

teregler. Derfor ville der opstå asymmetri mellem de amerikanske og danske regler i tilfælde af eksempelvis 

et større koncerninternt lån, hvor rentebetalingerne vil blive skattefrie i USA, hvor det danske selskab vil 

have rentefradrag, da selskabet vil blive betragtet som et selvstændigt skattesubjekt efter danske skatte-

regler. Derfor er SEL § 2 A indsat, således at et dansk selskab vil betragtet som en transparent enhed, hvis 

det amerikanske selskab betragter det danske selskab som en transparent enhed. Derfor vil der ikke kunne 

opnås fradrag, hvis indtægten i USA er skattefri97.  
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Ovenstående punkter 2-4 i bestemmelsen SEL § 31 A, stk. 13 finder dog ikke anvendelse, hvis den korre-

sponderende indtægt beskattes i enten Danmark eller udlandet, som er medlem af EU eller EØS eller har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, jf. SEL § 31 A, stk. 13, sidste pkt. 

 

Delkonklusion 

Reglen i § 31 A, stk. 13 medfører derfor at hvis et selskab anses for en transparent enhed i udlandet, vil det 

ligeledes anses for en transparent enhed i Danmark. Hvis det udenlandske enhed derfor anses som transpa-

rent efter dets hjemregler, vil samme type enhed anses for en transparent enhed efter danske regler. For 

interne ydelser i mellem disse selskaber, vil der ikke kunne anerkendes fradrag for det udenlandske selskab 

for transaktioner herimellem, da den korresponderende indtægt ikke skal medregnes i den danske ind-

komstopgørelse. Reglerne er dog kun gældende for selskaber som er beliggende udenfor EU, og som Dan-

mark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Det kan derfor relevant at vurdere hvilke selska-

ber, der indgår i koncernen ved overvejelserne om en international sambeskatning.  

 

6.4.4 Dobbelt dip – fradragsbegrænsningsregel 

Der er ligeledes indsat en fradragsbegrænsningsregel i LL § 5 G. Bestemmelsen foreskriver, at selskaber om-

fattet af international sambeskatning, kan ikke opnå fradrag for udgifter, der efter udenlandske skattereg-

ler kan fradrages i indkomst, hvis indkomst ikke indgår ved beregning af dansk skat. Tilsvarende gælder, 

hvis fradrag for udgiften efter udenlandske skatteregler kan overføres til fradrag i indkomst oppebåret af 

koncernforbundne selskaber mv., jf. skattekontrollovens § 3 B, hvis indkomst ikke indgår ved beregningen 

af dansk skat. Reglen kræver dermed at et berettiget fradrag også er betinget af, at den modsvarende ind-

tægt beskattes i Danmark.  

 

Denne regel er indført til det formål at forhindre, at et selskab potentielt kan modtage et dobbelt fradrag 

for samme udgift, også kaldet for dobbelt dip98. Følgende eksempel kan illustrere, hvordan en dobbelt dip- 

situation kan folde sig ud: 

 

Et udenlandsk moderselskab (M) kan eksempelvis eje et dansk holdingselskab (H), og dette holdingselskab 

ejer endvidere et dansk driftsselskab (D), hvor H og D heraf er sambeskattet i Danmark. I denne situation 

kan M medregne Hs indkomst i sin indkomstopgørelse efter reglerne i Ms eget hjemland, da H er helejet af 

M og heraf koncernforbundet. I en situation hvor H har underskud, kan M som følge heraf yde et koncern-

internt lån til H. Da H og D er sambeskattet, vil D kunne udnytte underskuddet fra H, som H heraf vil 
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modtage et fradrag for. Da M medregner Hs indkomst, vil M reelt modtage fradrag for det udnyttede un-

derskud. Herudover, vil M modtage renteindtægter fra H på baggrund af det koncerninterne lån, men vil 

ligeledes kunne modregne renteudgiften som H oppebærer på baggrund af en udenlandsk sambeskatning, 

og heraf vil M modtage fradrag for renteudgiften99. Altså vil moderselskabet modtage fradrag både fra den 

danske sambeskatning og den udenlandske sambeskatning for det samme underskud100. 

 

Denne værnsregel går derfor ind og forhindrer en situation som i ovenstående eksempel, så selskaber ikke 

kan modtage et dobbeltfradrag. I international sambeskatning vil et dansk selskab ikke kunne fradrage et 

underskud fra et udenlandsk selskab i den danske indkomstopgørelse, hvis det udenlandsk selskab efter 

dets regler i hjemlandet kan modtage fradrag for underskuddet. Det fremgår også af SKM2001.632.LSR, 

hvor et dansk moderselskab blev nægtet fradrag for underskuddet i det tyske datterselskab, da det tyske 

datterselskab var omfattet af den tvungne nationale sambeskatning med yderligere to tyske selskaber, 

hvorfor underskuddet blev udnyttet i den tyske sambeskatning. Dog nævnes det i artiklen ’Kommentarer til 

udvalgte afgørelser’101, om ordlyden i LL § 5 G giver anledning til tvivl, når der er tale om en begrænset del 

af den udenlandske indkomst, der fradrages.  

 

Denne beskrevne regel skal mere eller mindre klargøre en væsentlig regel indtræden i en international 

sambeskatning, hvilket kan være væsentligt at være opmærksom på, hvis udenlandske selskaber ligeledes 

indgår i en lokal sambeskatning i hjemlandet. Det må vurderes at være naturligt, at der ikke kan modtages 

dobbelt fradrag for samme underskud, og reglen vurderes derfor hverken at være en fordel eller ulempe 

for en international sambeskatning.  

 

6.4.5 Renteloftsreglen og EBIT-reglen 

Renteloftsreglen – SEL § 11 B 

I SEL § 11 B er der indsat en fradragsbegrænsningsregel. Før denne regel og de andre eksisterende fradrags-

begrænsningsregler blev indsat, havde særligt udenlandske kapitalfonde en tendens til at opkøbe danske 

selskaber, for dermed at kunne spekulere i placeringen af indtægter og udgifter, og heraf opnå uhensigts-

mæssige skattemæssige fordele. Førhen havde udenlandske selskaber mulighed for at placere renteudgif-

ter i de opkøbte danske selskaber, som berettigede et fradrag, der ikke blev modsvaret af en dansk skatte-

betaling af de renteindtægter, som renteudgifterne finansierede. Det skabte dermed en uhensigtsmæssig 

                                                
99 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.2.3.3.1 
100 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.2.3.3.1 
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skatteplanlægning, der udhulede de danske selskabsskatter102. Reglen skal dermed balancere sammenhæn-

gen mellem de fradragsberettigede udgifter med den skattepligtige indkomst, som udgifterne skaber.  

 

Det grundlæggende er eksempelvis hvis et dansk selskab, som ejes af et udenlandsk selskab, tager et lån her 

i Danmark, som der heraf skal betales renteudgifter af. Danske selskaber får fradrag for disse. Lånet bliver 

brugt til at finansiere driftsaktiviteter i udlandet, hvor den skattepligtige indkomst som skabes af disse 

driftsaktiviteter, derimod ikke bliver beskattet i Danmark.  

 

Fradragsbeskæring efter renteloftsreglen 

SEL § 11 B medfører, at et selskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, alene kan fradrage ind-

komstårets nettofinansieringsudgifter i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selska-

bets aktiver ganget med standardrenten, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 1. pkt. Standardrenten i 2018 udgør 2,9 pct., 

jf. SKM2017.642.SKAT. Et selskabs samlede skattemæssig værdi af aktiver divideret med standardrenten 

udgør dermed det såkaldte renteloft103. De aktiver, som skal medregnes i denne forbindelse, er grundlæg-

gende et selskabs aktiver, som skaber et afkast, der vil være skattepligtig indkomst. Hvis aktiverne derfor 

ikke skaber et skattepligtigt afkast, eksempelvis aktier som ofte er skattefri for selskaber104, skal disse akti-

ver ikke medregnes i beregningen af renteloftet105. 

 

Et selskabs fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter kan dog maksimalt nedbringes til et grundbeløb 

på 21,3 mio. kr. årligt, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 2. pkt. Hvis de nettofinansieringsudgifter, som overstiger rente-

loftet, består af nettokurstab på fordringer, som overstiger indkomstårets nettorenteindtægter, er disse 

nettokurstab på fordringer undtaget fra en fradragsbeskæring, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt. En undtagelse til 

dette er dog, at hvis kurstabet skyldes at anskaffelsessummen af fordringen er højere end den aftalte indfri-

elsessum, så vil dette kurstab alligevel blive omfattet af en fradragsbeskæring, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 4. pkt.  

 

Aktivmassen 

SEL § 11 B skal som nævnt sørge for, at finansieringen følger driftsaktiviteterne heraf, og det er derfor nød-

vendigt at skelne imellem driftsaktiver og finansielle aktiver. Som det kan ses i SEL § 11 B, skal driftsakti-

verne medregnes i aktivmassen efter SEL § 11 B, stk. 5, men afkastet fra disse driftsaktiver skal derimod 

                                                
102 (Tell, s. 160) 
103 Jf. bemærkningerne til L 213 2006-07 
104 Se bemærkningerne til § 1, nr. 5 i L 213 2006-07 
105 (Tell s, 186) 
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ikke medregnes. Omvendt gælder det for de finansielle aktiver, som altså ikke skal medregnes i aktivmas-

sen, men derimod skal afkastet herfra medregnes som finansieringsindtægter, se SEL § 11 B, stk. 4106.  

 

De aktiver, som skal medregnes i beregningen af renteloftet, er følgende, jf. SEL § 11 B, stk. 5107: 

• Afskrivningsberettigede aktiver 

• Ikke-afskrivningsberettigede aktiver 

• Igangværende arbejder for fremmedregning 

• Igangværende arbejder, næringsaktiver, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og an-

dre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varedebitorer mv.) fratrukket værdien af varekreditorer 

mv. 

• Terminskontrakter mv. som nævnt i SEL § 11 B, stk. 4, nr. 3, 5 og 7. pkt. 

• Fremførelsesberettigede underskud efter SEL § 12 

• Finansielt leasede aktiver medregnes hos leasingtager 

 

Udover de oplistede aktiver i SEL § 11 B, stk. 5, skal der også i medfør af SEL § 11 B, stk. 6 medregnes i aktiv-

massen 20 pct. pro anno af en samlet saldo for anskaffelsessummen for de danske selskabers direkte ejede 

aktier i koncernforbundne udenlandske datterselskaber, som altså ikke indgår i sambeskatningen108. 

 

Herudover, så skal aktiver som beskattes efter tonnageskatteloven dog ikke medregnes i opgørelsen af akti-

ver, jf. SEL § 11 B, stk. 5, 14. pkt.  

 

Nettofinansieringsudgifter 

De nettofinansieringsudgifter, som overstiger renteloftet, anses ikke at medgå til skabelsen af den skatte-

pligtige indkomst, og vil derfor blive fradragsbeskåret109. Det vil på baggrund af dette være relevant at ud-

dybe følgende finansieringsudgifter, som omfattes heraf. Disse nettofinansieringsudgifter består af en 

eventuel negativ sum af følgende indtægter og udgifter, jf. § 11 B, stk. 4, nr. 1-5: 

• Skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteudgifter 

• Provisioner og lignende som er fradragsberettigede efter LL § 8, stk. 3 

• Skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld og finansielle kontrak-

ter omfattet af kursgevinstloven 

                                                
106 (Tell, s. 166) 
107 (Tell, s. 192) 
108 (Michelsen et al., s. 578) 
109 (Tell, s. 161) 
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• En berettiget finansieringsrentebetaling ved finansiel leasing110 

• Skattepligtige fortjeneste og udnyttede tab ved afståelse af aktier m.v. omfattet af aktieavancebe-

skatningsloven samt skattepligtige udbytter og skattepligtige afståelsessummer omfattet af lig-

ningslovens § 16 B. 

 

Det kan ses af ovenstående punkter, at begrebet renteloftet, dermed ikke kun omfatter renteudgifter, men 

en bredere kreds af finansieringsudgifter111. Disse finansieringsudgifter, og ligeledes hvad angår de opli-

stede driftsaktiver, som medregnes i aktivmassen, vil dog ikke blive uddybet yderligere, da dette ikke vur-

deres væsentligt for besvarelsen af opgavens overordnet problemformulering.  

 

En samlet opgørelse 

I afsnit (3.4) for globalpuljning blev det nævnt, at en international sambeskatning skal opgøre den skatte-

pligtige indkomst efter almindelige danske regler, hvorfor det kan ses naturligt at en international sambe-

skatningskreds ligeledes omfattet af denne fradragsbegrænsningsregel, se også bemærkningerne til SEL § 1, 

nr. 5, i L 213 2006-07 og SEL § 11 B, stk. 8.  

 

I en international sambeskatning skal sambeskatningskredsen derimod lave en samlet opgørelse over deres 

nettofinansieringsudgifter og en samlet opgørelse over deres skattemæssige værdi af aktiver, jf. SEL § 11 B, 

stk. 8, 1. pkt. Det betyder også at grundbeløbet på 21,3 mio. kr. gælder samlet for alle selskaberne i sambe-

skatningen, jf. stk. 8, 2. pkt.  

 

Fremførsel af tab 

Hvis der er foretaget en fradragsbeskæring af nettofinansieringsudgifter, er disse som udgangspunkt tabt, 

og kan ikke fremføres til det efterfølgende indkomstår. En undtagelse hertil er dog, hvis de beskårne netto-

finansieringsudgifter består af nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven, 

så vil dette nettokurstab kunne fradrages i kursgevinster på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kurs-

gevinstloven i de tre efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 1. pkt. Ved fremførsel er det de æld-

ste kurstab, som skal modregnes først, og ligeledes skal kurstab modregnes før modregning af underskud 

fra tidligere år, samt eventuelle særunderskud112. Hvis der eksisterer eventuelle kurstab, som skal 

                                                
110 (Tell, s. 167) 
111 (Tell, s. 161) 
112 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.2.4.4.2.1 
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fremføres til det efterfølgende indkomstår, vil kurstab for hele sambeskatningskredsen fremføres samlet 

hos administrationsselskabet, jf. SEL § 11 B, stk. 10, 4. pkt. 

 

Hvis der eksisterer nettokurstab på fordringer, som er undtaget fra en fradragsbeskæring, kan disse fremfø-

res til modregning i skattepligtige nettogevinster på fordringer og nettorenteindtægter i opgørelsen af net-

tofinansieringsudgifterne i det efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 5. pkt. Efter SEL § 11 B, stk. 

10, 2. pkt. foreskrives det dog, at uanset 1. pkt. kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap vedrø-

rende lån med sikkerhed i fast ejendom fremføres i kontraktens løbetid til fradrag i urealiserede kursgevin-

ster på samme kontrakt og i realiserede kursgevinster på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, 

hvor kontrakten ophører. Der eksisterer dog en yderligere undtagelse til den sidstnævnte regel, som er i 

medfør af SEL § 11 B, stk. 10, sidste pkt. Her foreskriver bestemmelsen, at beskårne urealiserede kurstab på 

en renteswap kan fremføres, uanset de to førnævnte bestemmelser, hvis det selskab, som har indgået ren-

teswappen, udtræder af sambeskatningen. Hvis der dog skal foretages en fradragsbeskæring, skal eventu-

elle nettokurstab på gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven beskæres først, jf. SEL § 11 

B, stk. 1, sidste pkt.  

 

Det forhold, at fremførsel af tab skal foretages samlet hos administrationsselskabet, betyder dog også, at 

de selskaber, som har fået fradragsbeskåret deres nettofinansieringsudgifter, ikke nødvendigvis får disse til 

gode i senere indkomstår, da alle selskaberne i sambeskatningen kan drage nytte af disse beskårne nettofi-

nansieringsudgifter113. For de individuelle selskaber kan det siges at være en ulempe, at de ikke selv kan 

drage nytte af deres egne fremførte underskud, men fra et helhedsperspektiv kan det omvendt være en 

fordel, at selskaberne i indkomstår der kan drage nytte af det, har muligheden for det, og dermed overord-

net set kan det hjælpe en koncern som helhed. Dog skal beskårne nettofinansieringsudgifter fra eventuelt 

før og under sambeskatningen fremføres hos administrationsselskabet, og fra det enkelte selskabs syns-

punkt kan det være en ulempe, at ingen af de beskårne nettofinansieringsudgifter længere kan sikres mod-

regnet i efterfølgende indkomstår. 

 

Delperiode 

Hvis et selskab kun har indgået i sambeskatningen i en delperiode af et indkomstår, så skal værdien af dette 

selskabs aktiver ved delperiodens udløb medregnes i opgørelsen i forhold til hvor stor en del af denne del-

periode, som selskabet har indgået i sambeskatningen, udgør af et kalenderår, jf. SEL § 11 B, stk. 8, 4. pkt. 

Ligeledes skal grundbeløbet på de 21,3 mio. kr. korrigeres i forhold til hvor stor en del af den delperiode 

                                                
113 (Tell, s. 294). 
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selskabet har indgået i sambeskatningen, udgør af et kalenderår, jf. SEL § 11 B, stk. 7, sidste pkt. Dette kan 

ses i sammenhæng med afsnit (6.3), når der skal foretages en delårsopgørelse i de indkomstår, hvor et sel-

skab indtræder og evt. udtræder af en koncern. Hvis et selskabs indkomstperiode skulle overstige et kalen-

derår år med mere end 12 måneder, skal værdien af selskabets aktiver og ligesådan med grundbeløbet, for-

øges forholdsmæssigt i forhold til perioden, se SKM2008.240.DEP. 

 

Forholdsmæssig fordeling  

Hvis nettofinansieringsudgifterne for selskaberne i en international sambeskatning tilsammen skulle over-

stige den skattemæssige værdi af selskabernes samlede aktiver ganget med standardrenten, så ville der 

skulle foretages en fradragsbeskæring. Her fordeles fradragsbeskæringen forholdsmæssigt ud på de selska-

ber, som alene har overskydende nettofinansieringsudgifter, efter hvor meget det enkelte selskabs nettofi-

nansieringsudgifter uden nettokurstab, som ikke overstiger et beløb, der består af et selskab egen skatte-

mæssige værdier ganget med standardrenten, jf. SEL § 11 B, stk. 8, sidste pkt. 

 

Eksempel114 

 

Som det ses af eksemplet er det kun selskab B og C, som har nettofinansieringsudgifter, der overstiger ren-

teloftet med henholdsvis 10,5 og 1,5. Dog er det det samlede beløb for hele sambeskatningskredsen, som 

overstiger renteloftet, der skal fradragsbeskæres hos de enkelte selskaber. Det er derfor de 7, som skal for-

deles forholdsmæssigt hos selskab B og C.  

 

For en international sambeskatning, kan denne regel om en samlet opgørelse af nettofinansieringsudgifter 

samt skattemæssige aktiver derimod være til fordel for selskaberne i en sambeskatning. Hvis nogle af sel-

skaberne skulle besidde nettofinansieringsudgifter, som overstiger renteloftet eller EBIT-loftet, mens andre 

selskaber i sambeskatningen eventuelt har nettofinansieringsudgifter, som befinder sig under renteloftet 

eller EBIT-loftet, vil de dermed kunne foretage en overførsel og udligne nettofinansieringsudgifter, som vil 

                                                
114 (Tell, s. 264) 
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kunne mindske størrelsen af en evt. fradragsbeskæring115. I ovenstående eksempel i afsnittet om rente-

loftsreglen, om hvordan selskaberne i en sambeskatning skal fordele en fradragsbeskærings forholdsmæs-

sigt, kan det også ses at i dette tilfælde, at det kommer selskab B og C til gode at være omfattet af en sam-

beskatning, da de ellers ville have fået fradragsbeskåret deres nettofinansieringsudgifter yderligere, hvis 

det ikke var fordi de indgik i en sambeskatning.  

 

EBIT-loftet - SEL § 11 C 

SEL § 11 C skal supplere SEL § 11 og § 11 B om fradragsbegrænsningsreglerne, og blev indført på baggrund 

af de mekanismer der opstod, i problematikken ved særligt kapitalfondes opkøb af danske selskaber, som 

beskrevet i ovenstående afsnit om renteloftet, hvor de danske selskabers skattepligtige indkomst blev ned-

bragt af forøget finansieringsudgifter, på trods af en uændret driftsaktivitet og indkomst (EBIT)116. 

 

Renteloftsreglen i SEL § 11 B skal som nævnt identificere de finansieringsudgifter, der ikke har en sammen-

hæng med de driftsaktiviteter, som skaber en skattepligtig indkomst, og heraf beskære disse finansierings-

udgifter fra at modtage fradrag. Hvorimod denne regel i SEL § 11 C har til formål at sikre sammenhængen 

mellem finansieringsudgifterne og den skattepligtige indkomst (EBIT)117. Reglen skal forhindre, at et sel-

skabs skattepligtige indkomst nedbringes med finansieringsudgifter, der ikke medgår til skabelsen af skatte-

pligtige indtægter118. Reglen balancerer dermed ligeledes de fradragsberettigede udgifter med den skatte-

pligtige indkomst, som udgifterne oppebærer.  

 

Fradragsbeskæring efter EBIT-loftet 

Hovedreglen i SEL § 11 C, stk. 1 angiver, at et selskabs skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter 

maksimalt kan nedsætte et selskabs indkomst ned til 80 pct., som følge af nettofinansieringsudgifter efter 

en evt. fradragsbeskæring efter § 11 B. De selskaber, der omfattes af SEL § 11 C, er de samme oplistede sel-

skaber, som er omfattet af SEL § 11 B, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 1. pkt. 

 

De finansieringsudgifter, der overstiger 80 pct. af et selskabs skattepligtige indkomst, altså EBIT, anses lige-

ledes ikke at have en sammenhængende forbindelse med den skattepligtige indkomst, som beskrevet ved 

renteloftsreglen, og derfor vil de finansieringsudgifter, der overstiger dette loft, altså EBIT-loftet, fradrags-

beskæres. Dog er nettokurstab på fordringer ligeledes undtaget fra en fradragsbeskæring som i 

                                                
115 (Tell, EU-retten og danske beskæringsregler) 
116 (Tell, s. 278) 
117 (Tell, s. 277) 
118 (Tell, EU-retten og danske rentebeskæringsregler) 
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renteloftsreglen, på trods af hvis de skulle medgå til at overstige EBIT-loftet, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt. 

Kurstab på fordringer vil derfor altid kunne nedbringe et selskabs skattepligtig indkomst.  

 

Der eksisterer ligeledes som i renteloftsreglen et grundbeløb på 21,3 mio. kr. for EBIT-loftet, jf. SEL § 11 B, 

stk. 1, 3. pkt., hvilket er det minimumsbeløb, som en fradragsbeskæring maksimalt ville kunne nedsætte et 

selskabs fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter ned til. Hvis det skulle blive tilfældet, at EBIT-loftet 

er lavere end grundbeløbet, er det grundbeløbet, som vil være gældende. Hvis EBIT-loftet dog er højere 

end grundbeløbet, er det EBIT-loftet som er gældende119. 

 

Eksempel120  

 
 

Nettofinansieringsudgifter 

De nettofinansieringsudgifter, der omfattes i beregningen af en eventuel fradragsbeskæring efter SEL § 11 

C, stk. 1, består ligeledes af en eventuel negativ sum af indtægter og udgifter, som er oplistet i afsnittet om 

renteloftsreglen, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 1. pkt. En fradragsbeskæring efter SEL § 11 C foretages og beregnes 

dog efter der er foretaget en eventuel fradragsbeskæring efter SEL § 11 B. Det betyder, at hvis der sker en 

fradragsbeskæring herefter, er det en fradragsbeskæring af de nettofinansieringsudgifter, som er tilbage-

værende efter en fradragsbeskæring efter SEL § 11 B 121. 

 

Samlet opgørelse 

I en international sambeskatning skal sambeskatningskredsen også efter reglen om EBIT-loftet foretage en 

samlet opgørelse af den skattepligtige indkomst (EBIT) og nettofinansieringsudgifterne, jf. § 11 C, stk. 2, 2. 

pkt. Grundbeløbet på de 21,3 mio. kr. gælder derfor også samlet for sambeskatningskredsen i reglen om 

EBIT-loftet, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 3. pkt. 

 

Fremførsel af tab 
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120 (Tell, s. 278) 
121 (Tell, s. 280) 
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Det tab der eventuelt skulle opstå ved en fradragsbeskæring efter reglen om EBIT-loftet skal saldoføres og 

kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 4. pkt. En fremførsel af disse tab 

vil dog fortabes permanent, hvis et selskab skulle ophøre og udtræde af sambeskatningen122. Disse frem-

førte finansieringsudgifter skal indgå i beregningen af EBIT-loftet om, hvorvidt der skal ske en fradragsbe-

skæring i finansieringsudgifterne i det aktuelle indkomstår, jf. SEL § 11 C, stk. 1, sidste pkt. Det betyder, at 

et selskabs EBIT opgøres til den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter og før eventuelle 

fremførte underskud fra tidligere indkomstår. 

 

I en international sambeskatning fremføres de samlede beskårne finansieringsudgifter hos administrations-

selskabet, jf. § 11 C, stk. 2, 4. pkt. Dette gælder både for de beskårne finansieringsudgifter, som er oppebå-

ret under sambeskatningen, men ligeledes før sambeskatningen. Hvis et selskab skulle ophøre og/eller ud-

træde af sambeskatningen, forbliver de beskårne nettofinansieringsudgifter ligeledes hos administrations-

selskabet, se SKM2008.240.DEP123.  

 

Nettokurstab på fordringer er som nævnt fradragsberettiget. De nedbringer derfor den skattepligtige ind-

komst og skal ligeledes trækkes ud fra opgørelsen af selskabets EBIT, jf. SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt. 

 

Følgende eksempel viser konsekvensen af reglen i SEL § 11 B124: 

                                                
122 (Tell, s. 289) 
123 (Tell, s. 294) 
124 (Tell, s. 284-285) 



Side 66 af 119 

 

I år 1 har selskabet en EBIT på 100 mio. kr. Dog har de også 10 mio. kr. i nettokurstab, som altså er fradrags-

berettiget og derfor skal udtrækkes af den skattepligtige indkomst i medfør af SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt. Her-

udover er nettokurstab på fordringer efter SEL § 11 B, stk. 1, 3. pkt. undtaget fra en fradragsbeskæring, og 

de skal derfor ikke indgå i opgørelsen af nettofinansieringsudgifter. I år 1 skal der derfor foretages en fra-

dragsbeskæring på 8 mio. kr., hvilket derfor medfører en skattepligtig indkomst på 18 mio. kr.  

 

I år 2 er selskabets EBIT på 100 mio. kr. I år 1 eksisterede der 10 mio. kr. i nettokurstab, der var undtaget fra 

en fradragsbeskæring, som fremføres til modregning i skattepligtige nettogevinster på fordringer og netto-

renteindtægter i opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne her i år 2, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 5. pkt. Men 

fordi, at dette kurstab skyldes at anskaffelsessummen af en fordring er højere end den aftalte indfrielses-

sum, så vil dette kurstab alligevel blive omfattet af en fradragsbeskæring, jf. SEL § 11 B, stk. 1, 4. pkt. Netto-

finansieringsudgifterne stiger derfor igen til 100 mio. kr. Dette medfører et EBIT loft på 80 mio. kr. og en 

skattepligtig indkomst på 30 mio. kr.  

 

I løbet af disse to kalenderår er der dermed foretaget en fradragsbeskæring på 28 mio. kr., hvilket medfører 

en samlet skattepligtig indkomst på 48 mio. kr. (18 mio. kr. + 30 mio. kr.). Hvis det derimod ikke havde væ-

ret for reglerne i SEL § 11 C, ville det i stedet have medført en skattepligtig indkomst på 40 mio. kr. i løbet af 

disse to år. 
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Forholdsmæssig fordeling 

Hvis der skal foretages en fradragsbeskæring, vil der ligeledes skulle ske en forholdsmæssig reducering af 

selskabernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter i forhold til, hvor meget det enkelte selskab 

overstiger EBIT-loftet, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 3. pkt. Altså fungerer reglerne om fradragsbeskæring og den for-

holdsmæssige fordeling heraf mere eller mindre på samme måde som i SEL § 11 B, men i reglen om EBIT-

loftet foretages der i stedet en fordeling af fradragsbeskæring i forhold til, hvor meget det enkelte selskab 

nettofinansieringsudgifter overstiger 80 pct. Af selskabets EBIT125. Denne forholdsmæssige fordeling kan 

dog medføre, at nogle selskaber i sambeskatningen med en negativ EBIT indkomst får tildelt en fradragsbe-

grænsning, som vil overstige disse selskabers nettofinansieringsudgifter. Hvis dette er tilfældet, skal den 

overskydende fradragsbegrænsning fordeles forholdsmæssigt ud til de resterende selskaber i sambeskat-

ningen, jf. SEL § 11 C, stk. 2, 4. pkt.  

  

Eksempel126  

 
I dette eksempel skal selskab B egentlig efter den forholdsmæssige fordeling efter SEL § 11 C, stk. 2, 3. pkt. 

tildeles en fradragsbeskæring på 52,3 ((24/7,2+24) *68), men da selskabet kun har nettofinansieringsudgif-

ter for 24, skal selskabet ikke tildeles en fradragsbeskæring på 52,3 men i stedet bliver selskabet tildelt en 

fradragsbeskæring svarende til dens nettofinansieringsudgifter. Der er derfor en overskydende 
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fradragsbeskæring på 28,3, som fordeles ud på selskab A med 16,8 og selskab C med 11,5 efter SEL § 11 C, 

stk. 2, 4. pkt.  

 

Når en sambeskatning skal foretage en samlet opgørelse, vil det resultere i, at koncerninterne transaktioner 

vil udligne hinanden, og de vil derfor ikke have nogen effekt på den samlede opgørelse. Dette gælder dog 

ikke, når der skal foretages en forholdsmæssig fordeling af en fradragsbeskæring.  

 

Eksempel127  

I dette eksempel ejer selskab A 100 pct. Af aktiekapitalen i selskab C og 60 pct. Af aktiekapitalen i selskab B.  

 
Selskab C optager nu et lån hos selskab A, som vil forøge selskab Cs nettofinansieringsudgifter med 11,5 og 

tilsvarende reduceres selskab As nettofinansieringsudgifter med 11,5. 

 

 
Det koncerninterne lån fra selskab A til C resulterer i at minoritetsaktionæren, altså selskab B, automatisk 

vil få forøget sin skattepligtig indkomst på baggrund af den samlede opgørelse, der alene baseres på reg-

lerne om internationale sambeskatning. Denne regel vil derfor stille minoritetsaktionærerne dårligere i en 

sambeskatning i forhold til de øvrige selskaber, hvilket må siges at være uhensigtsmæssigt.  

                                                
127 (Tell, s. 293) 
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Selskaber som ikke omfattes af fradragsbeskæringsreglerne 

Hverken reglen om renteloftet eller EBIT-loftet omfatter livsforsikringsselskaber, jf. § 11 B, stk. 11 og § 11 C, 

stk. 3. Alle selskaber, som ejes under et livsforsikringsselskab, omfattes ligeledes af denne undtagelse, jf. 

SEL § 3 A. Hvis et livsforsikringsselskab agerer som administrationsselskab, kan selskabet stadig fremføre de 

samlet beskårne kurstab efter § 11 B, stk. 11 og de samlede beskårne nettofinansieringsudgifter efter § 11 

C, stk. 3 for sambeskatningen, men eventuelle beskårne kurstab og nettofinansieringsudgifter kan derimod 

ikke modregnes hos livsforsikringsselskabet eller hos de selskaber, som ejes af livsforsikringsselskabet. 

 

For en sambeskatning er et livsforsikringsselskab derfor ikke til den store fordel i forhold til fradragsbeskæ-

ringsreglerne, da sådanne selskaber altså ikke kan bidrage til en eventuel samlet mildere fradragsbeskæring 

for resten af sambeskatningskredsen. At et livsforsikringsselskab ikke omfattes af fradragsbeskæringsreg-

lerne, betyder dog også, at der ikke eksisterer noget loft i forhold til, hvor meget det enkelte selskab kan 

berettiges til af fradrag. Fra helheden af en sambeskatnings synspunkt vil det dog ikke i dette tilfælde være 

en decideret fordel at sambeskatte med et livsforsikringsselskab.  

 

Delkonklusion 

Der er både fordele og ulemper ved fradragsbeskæringsreglerne i SEL §§ 11 B og 11 C for en international 

sambeskatning, som kan opvejes i forbindelse ved en eventuel indtræden. Det kan være hensigtsmæssigt 

at vurdere hvilke selskaber, der eksisterer i koncernen, og hvorvidt reglerne kan være til en større ulempe 

for flere selskaber, end det vil gavne. Dette kan være tilfældet for reglerne i SEL § 11 C, stk. 2, 4. pkt. og SEL 

§ 11 B, stk. 10, 4. pkt., hvor der skal foretages en samlet fremførsel af det samlede tab for sambeskatningen 

hos administrationsselskabet, da dette medfører, at alle selskaber i sambeskatning kan benytte sig af disse 

fremførte tab. Hvis der i en koncern eksisterer et stort spænd i forhold til størrelserne på nettofinansie-

ringsudgifterne, kan det som helhed være en fordel, at selskaberne kan benytte sig af hinandens fremførte 

tab. Det kan dog være uhensigtsmæssigt for de selskaber med store nettofinansieringsudgifter, og af denne 

grund har store fremførbare tab, da de muligvis ikke vil kunne få nytte af disse fremførbare tab selv på et 

senere tidspunkt.  

 

Det samme er gældende for reglerne i SEL § 11 B, stk. 8, sidste pkt. og SEL §§ 11 C, stk. 2, 3. pkt., hvor der 

skal foretages en forholdsmæssig fordeling af en eventuel samlet fradragsbeskæring af nettofinansierings-

udgifter for en sambeskatning. Denne regel kan være en fordel for koncernen som helhed og for de selska-

ber, som kan ende med at skulle blive fradragsbeskåret af deres nettofinansieringsudgifter, kan det 
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derimod stille disse selskaber bedre, end hvis de ikke var omfattet af en international sambeskatning. Lige-

ledes kan det også være en fordel for de selskaber, der besidder færre nettofinansieringsudgifter, som af 

denne grund ikke vil blive fradragsbeskåret. Omvendt vil denne regel dog også resultere i, at selskaber som 

besidder større nettofinansieringsudgifter også vil ende med at skulle fradragsbeskæres yderligere og be-

tale mere i skattepligtig indkomst fordi, at der er øvrige selskaber i sambeskatningen, der besidder færre 

nettofinansieringsudgifter og derfor ikke vil blive fradragsbeskåret. Denne regel kan dog særligt medføre en 

uhensigtsmæssig position for minoritetsaktionærerne og stille disse aktionærer dårligere i forhold til majo-

ritetsaktionærerne i en koncern. Minoritetsaktionærerne vil kunne blive pådraget en større skattepligtig 

indkomst på baggrund af aktivitet der foretages uafhængigt af disse, hvilket er væsentligt at være opmærk-

som på.  

 

7. Underskudsmodregning 

I den international sambeskatning følger reglerne for fremførsel og anvendelse af underskud som udgangs-

punkt de almindelige opgørelsesprincipper for national sambeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 1, 3. pkt., jf. SEL § 

31, stk. 2. 

 

For det første skal sambeskattede selskaber opgøre en sambeskatningsindkomst. Sambeskatningsindkom-

sten skal bestå af summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskat-

ningen opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler. Hvis der foreligger et overskud, så fradrages 

egne underskud i de enkelte selskaber først fra tidligere år. Det gælder først selskabets egne underskud fra 

årene før sambeskatningen, derefter et selskabs egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år. I tilfælde 

af, at der stadig eksisterer selskaber med positiv indkomst og negativ indkomst herefter, så kan der foreta-

ges en forholdsmæssig fordeling af underskuddet mellem de overskudsgivende selskaber. Desuden gælder 

det, at ved modregning af underskud, skal de ældste underskud modregnes først. Hvis der stadig eksisterer 

selskaber med positiv indkomst, skal andre sambeskatningsselskabers underskud fremføres til modregning i 

det resterende overskud. Dog under forudsætning af, at de har været sambeskattet med det eller de un-

derskudsgivende selskaber i det/de indkomstår, hvor de pågældende underskud er opstået128. Det giver 

følgende underskudsrækkefølge: 

• Modregning af egne særunderskud i de enkelte sambeskatningsselskaber 

• Modregning af egne ikke benyttede underskud under sambeskatningen 

• Modregning af årets underskud i indkomståret fra et eller flere sambeskatningsselskaber 

                                                
128 (Guldmand et al. s. 43) 
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• Modregning af andre selskabers skattemæssige underskud fra tidligere år under sambeskatnin-

gen129 

 

Dog gælder der en særregel for international sambeskatning i forhold til opgørelsesprincipperne i SEL § 31, 

stk. 2. Underskud i udenlandske selskaber og faste driftssteder, som er etableret forud for sambeskatnin-

gens etablering, kan ikke fradrages i senere overskud, jf. SEL § 31 A, stk. 2, 1. pkt. Undtagelsen er medvir-

kende til, at selskaber ikke kan gå ud og opkøbe udenlandske selskaber eller faste driftssteder med større 

underskud og udnytte dem i deres eget overskud, før de har indtrådt i en international sambeskatning. Det 

samme gælder ved ophør af international sambeskatning, hvorfor uudnyttede underskud ikke kan fremfø-

res af koncernen til modregning i den danske sambeskatningsindkomst efter den afbrudte internationale 

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

 

Det gælder for de overskudsgivende selskaber, som vælger at udnytte underskud fra andre sambeskattet 

selskaber, at de skal forpligte sig til at betale administrationsselskabet et beløb svarende til den skattemæs-

sige værdi af det udnyttet underskud, jf. SEL § 31, stk. 8, 2. pkt. De overskudsgivende selskaber vil derfor 

ikke skulle betale mindre i skat, men i stedet for at betale den skattemæssige forpligtelse til SKAT for det 

overskud, som er blevet nedbragt, vil denne betaling i stedet blive betalt til administrationsselskabet. Som 

nævnt, skal administrationsselskabet til det underskudsgivende selskab dog i medfør af SEL § 31 A, stk. 6 

forpligte sig til et beløb svarende til skatteværdien af det underskud, som er blevet udnyttet. Disse regler 

medfør derfor, at der i stedet til SKAT betales skattemæssige forpligtelser internt i koncernen.  

 

International sambeskatning er derfor en fordel at vælge, hvis en eller flere af sambeskattede selskaber ge-

nererer underskud, idet at det kan modregnes i den positive sambeskatningsindkomst og nedbringe den 

skattepligtige indkomst for koncernen. Dog er det et krav i forbindelse med international sambeskatning, at 

selskaberne har været sambeskattet i perioden, hvor underskuddet opstod, før underskuddet kan anven-

des og fradrages. Der blev nemlig med lov nr. 426 af 5. juni 2005 lavet grundlæggende ændringer i forhold 

til anvendelsen af underskud. Det såkaldte ”Cherry Picking” var derfor ikke længere muligt som følge af glo-

balindkomstprincippet, hvorfor der ved tilvalget af international sambeskatning var den konsekvens, at alle 

udenlandske selskaber skulle indgå i sambeskatning, hvis international sambeskatning var valgt. Derfor 

havde et selskab ikke mulighed for frit at vælge mellem selskaber, som genererede underskud, som kunne 

anvendes i sambeskatningen. Dette er derfor en ulempe ved den internationale sambeskatning, da selska-

ber derfor skal være sambeskattede i perioden, hvor underskuddet er opstået, før det kan fradrages i den 

                                                
129 (Guldmand et al, s. 43) 
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skattepligtige indkomst. I forlængelse heraf, er der også en ulempe for det enkelte selskab, at hvis et sel-

skab udtræder af en sambeskatning, så fortabes selskabets særunderskud fra tiden før sambeskatningen 

ligeledes. Dog kan et selskab egne underskud opstået under sambeskatningen stadig modregnes efter af-

brydelse af koncernforbindelsen, men kun i egne overskud130. 

 

Underskudsbegrænsning 

Som nævnt ovenfor, så kan skattemæssige underskud fremføres. Dog indførte folketinget ved lov nr. 591 af 

18. juni 2012 en begrænsning i udnyttelsen af underskuddet, som er gældende fra indkomstår, der påbe-

gyndes 1. juli 2012 eller senere. Dette var bl.a. for at ramme de såkaldte ”nulskatteselskaber”, så de kom-

mer til at betale skat i Danmark, hvilket også fremgår af underoverskriften til lovforslaget131. Af Selskabs-

skattelovens § 12, stk. 2 er derfor indsat følgende:  

 

”Underskud fra tidligere indkomstår kan derfor kun fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige ind-

komst, der ikke overstiger grundbeløbet på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau)132. Et herefter resterende underskud 

kan fradrages i 60pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet.” I 2018 ud-

gør grundbeløbet 8.205.000 kr.133. 

 

Begrænsningen i modregningen af underskud træder derfor først i kraft, når den skattepligtige indkomst 

overstiger 8.205.000 kr. Et resterende underskud kan derfor kun modregnes med 60pct i den resterende 

skattepligtige indkomst. 

 

Denne begrænsning skal opgøres på sambeskatningsniveau. Opgørelsen foretages ud fra sambeskatnings-

indkomsten, hvilket svarer til summen af de enkelte selskabers indkomst, før modregningen af de skatte-

mæssige underskud. I tilfælde af uudnyttede skattemæssige underskud, kan disse fremføres ubegrænset 

fremadrettet134.  

 

Underskud i faste driftssteder 

For udenlandske selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark, gælder der særlige regler. Følgende 

fremgår af SEL § 31, stk. 2, 2. pkt.: 

                                                
130 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.3.2 
131 Lov nr. 591 af 18. juni 2012 
132 Reguleres hvert år efter Personskattelovens § 20 - 8.025.000 kr. efter 2017-niveau 
133 (Skatteministeriet)  
134 (Guldmand et. al, s. 46) 
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”Underskud i et fast driftssted kan kun modregnes i andre selskabers indkomst, hvis reglerne i den frem-

mede stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, medfører, at underskud ikke 

kan medregnes ved beregningen af selskabets indkomstopgørelse i den fremmede stat, på Færøerne eller i 

Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, eller hvis der er valgt international sambeskatning efter § 31 

A.” 

 

Typisk er det gældende i udlandet, at modregning er muligt, da de fleste følger globalindkomstprincippet135 

Dog vil det i tilfælde af, at underskuddet ikke kan modregnes i selskabets egen skattepligtige indkomst som 

følge af hjemlandets regler, være muligt at modregne underskuddet i den danske sambeskatningsindkomst. 

Dette er med til at begrænse muligheden for at anvende underskuddet i begge selskaber, da det ikke er 

muligt at fradrage underskud fra faste driftssteder i ens egen skattepligtige indkomst, hvis det i udlandet 

ligeledes kan fradrages i deres skattepligtige indkomst.  

 

Hvis der er valgt international sambeskatning efter SEL § 31 A i koncernen, er det dog muligt at modregne 

et underskud fra et udenlandsk selskabs faste driftssted i Danmark i det danske selskabs overskud på trods 

af reglerne i SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. Det er derfor en undtagelse til ovenstående. Yderligere er det muligt at 

fremføre underskuddet hos det udenlandske selskabs faste driftssted til eget brug, jf. lovforslag nr. L 121 

(2004/2005-2), bilag 35, hvorfor underskuddet ikke fortabes136. 

 

EU-domstolen tog i C-18/11 Phillips Electronics stilling til netop denne regel om underskud fra faste drifts-

steder. I de britiske regler kan underskud fra faste driftssteder ikke modregnes i det britiske selskab, hvis 

det udenlandske selskab har lignende regler. Her var der tale om et hollandsk datterselskab, hvor Phillips 

Electronics UK søgte om at kunne modregne underskuddet i deres eget overskud. Det forbød den britiske 

lovgivning. Efterfølgende fastlog EU-domstolen, at dette var i strid med den fri etableringsret, hvorfor Phil-

lips Electronics UK fik medhold i deres anke om at kunne modregne underskuddet i deres egen skatteplig-

tige indkomst. I Danmark har vi indført en værnsregel, hvilket blev indført ved lov nr. 487 af 12. juni 1996 

som § 5 G i LL. Denne regel skal derfor være med til at beskytte reglen om dobbeltfradrag i SEL § 31, stk. 2, 

2. pkt. Det er også Skatteministeriets opfattelse, at EU-domstolens afgørelse i forbindelse med Phillips Elec-

tronics-sagen ikke kommer til at berøre bestemmelsen i SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. grundet værnsreglen i LL § 5 

G137.  

                                                
135 (Guldmand et al., s. 40) 
136 (Guldmand et al, s. 41) 
137 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.3.1 
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Bortseelse fra underskud  

SEL § 31, stk. 9 

I den danske skattelovgivning er der indsat en yderligere regel, som skal forhindre dobbeltbeskatning for 

danske selskaber. Dette kan eksempelvis ske hvis den skattepligtig indkomst udlignes hos de danske selska-

ber og faste driftssteder, og denne indkomst medregnes hos udenlandske selskaber efter deres hjemreg-

ler138. Hvor bestemmelsen i LL § 5 G forhindrede dobbeltfradrag, så er bestemmelsen i SEL § 31, stk. 9 ind-

ført for at forhindre dobbeltbeskatningen, og der kan efter denne bestemmelse derfor opnå lempelse i ud-

landet for dansk skat. Den kan dog kun anvendes af selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme med-

før af SEL § 31, stk. 1, 4. pkt., i en sambeskatning139. I det følgende afsnit vil dette skulle forstås implicit, når 

der refereres til et sambeskattet selskab eller fast driftssted. Følgende fremgår af SEL § 31, stk. 9, 1. pkt.:  

 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan et sambeskattet fast driftssted i Danmark eller et sam-

beskattet datterselskab i Danmark vælge at se bort fra underskud, der overføres til modregning i dets ind-

komst fra andre sambeskattede selskaber eller faste driftssteder efter reglerne i stk. 2.”  

 

Der er derfor mulighed for at se bort fra underskuddet, hvis indkomsten fra et sambeskattet selskab eller 

fast driftssted i Danmark medregnes i indkomstopgørelsen i et andet land140. Af SEL § 31, stk. 9, 2. pkt. 

fremgår det dog, at det kræver, at det andet land lemper for den danske skat efter lempelsesmetoden i LL § 

33, den ordinære creditmetode. 

 

Det underskud, der ses bort fra, vil ligeledes skulle opgøres efter reglerne om underskudsudnyttelse i SEL § 

31, stk. 2. Uanset, om der er tale om et selskab eller fast driftssted, så kan der ikke ses bort fra egne frem-

førbare underskud, det vil sige at der skal altså foretages en modregning af fremførselsberettigede under-

skud fra tidligere indkomstperioder i positiv indkomst. Der kan dog ses bort fra underskud i egen skatteplig-

tige indkomst, hvis de overføres fra andre selskaber eller fast driftssteder, som er en del af sambeskatnin-

gen. I dette tilfælde er der dog ikke mulighed for at foretage en delvis benyttelse af underskuddet. Det 

overførte underskud skal enten benyttes fuldt ud eller slet ikke141.  

 

                                                
138 (Guldmand et al., s. 107) 
139 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.3.5 
140 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.3.5 
141 (Guldmand et al., s. 107) 
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I tilfælde af, at der ikke udnyttes overførte underskud fra andre sambeskattede selskaber eller driftssteder, 

så skal underskuddet føres tilbage ved, at det uudnyttede underskud fordeles forholdsmæssigt ud på de 

enkelte underskudsgivende selskaber og faste driftssteder, som de blev overført fra. Underskuddet vil i ste-

det blive fremført sammen med et eventuelt resterende underskud til anvendelse i senere indkomstår, jf. 

SEL § 31, stk. 9, 3. pkt. Dog vil dette underskud, der føres tilbage til de underskudsgivende selskaber, ikke 

kunne benyttes af andre sambeskattede selskaber i det pågældende indkomstår142.  

 

LL § 33 H  

Ovenstående regel om bortseelse fra underskud var for at opnå lempelse i udlandet for dansk skat, hvor-

imod bestemmelsen i LL § 33 H vedrører bortseelse fra underskud for at opnå lempelse i Danmark for 

udenlandsk skat. Til forskel for SEL § 31, stk. 9, anses sambeskattede selskaber som en samlet enhed, og 

hvis der derfor ses bort fra underskud i medfør af LL § 33 H, stk. 1, sidste pkt., gælder dette for alle sambe-

skattede selskaber143. Af LL § 33 H, stk. 1, 1. pkt. fremgår det, at: 

 

”Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan et selskab eller en fond mv., der er skattepligtig efter sel-

skabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, vælge at se bort fra underskud ved virksomhed her i 

landet eller i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder underskud, der er overført fra tidligere 

indkomstår.”  

 

Formålet med denne bestemmelse er, at selskaber mv. kan vælge at se bort fra underskud med henblik på, 

at der er positiv indkomst i Danmark, hvori der kan gives lempelse for udenlandsk skat. Det gælder både 

underskud i sambeskattede selskaber, der er opstået i det aktuelle indkomstår samt underskud i sambe-

skattede selskaber for tidligere år, dog under forudsætning af, at de har været sambeskattet, da under-

skuddene opstod, jf. SKM.2008.728.DEP. De såkaldte særunderskud er derfor ikke omfattet af denne be-

stemmelse.   

 

Det fremgår følgende af LL § 33 H, stk. 1, 2. pkt.: 

”Der ses bort fra så stor en del af de samlede underskud, at den skattepligtige indkomst svarer til de sam-

lede positive indkomster fra fremmede stater, Færøerne og Grønland, der er omfattet af dobbeltbeskatning-

slempelse efter § 33 eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.” 

 

                                                
142 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.3.5 
143 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.3.1.4.3.5 
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I medfør af Skatteministerens svar i SKM2008.728.DEP om bortseelse af underskud, skal der dog først fore-

tages en opgørelse af sambeskatningsindkomsten, det vil sige at der skal foretages en modregning af un-

derskud i mellem selskaberne i sambeskatning, inden det skal vurderes om LL § 33 H ønskes at tages i brug. 

 

Bestemmelsen kan illustreres med følgende eksempel: 

Der tages udgangspunkt i, at et dansk moderselskab (M) og et dansk datterselskab (D), som har en skatte-

pligtig indkomst på henholdsvis -50 og 150, hvoraf 25 af de 150 hidrører fra indtægter fra udlandet. Endvi-

dere har moderselskab (M) fremførbare underskud på -75, hvor datterselskabet (D) har et fremførbart un-

derskud på -100. Ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten er der derfor en samlet skattepligtig ind-

komst for året på 0 efter modregning af fremførbare underskud.  

 

Herefter er der et ønske om at anvende LL § 33 H, for at sambeskatningsindkomsten skal svare til de sam-

lede positive indkomster fra udlandet, hvilket er de 25 i dette tilfælde. Af denne grund skal derfor ses bort 

fra 25 af årets underskud fra M. Der er herefter et en skattepligtig indkomst på 25, og det medfører også, at 

M har et fremførbart underskud på 75 fra tidligere år, samt de 25 der blev set bort fra i forbindelse med 

anvendelsen af LL § 33 H. I alt et fremførbart underskud for M på 100144.  

 

Det fremgår følgende af LL § 33 H, stk. 1, 3. og 4. pkt. 

”Det beløb, der ses bort fra, overføres i stedet til senere indkomstår efter reglerne i selskabsskattelovens § 

12. Hvis der ses bort fra et mindre beløb end de samlede underskud, fordeles beløbet forholdsmæssigt på de 

enkelte underskudsgivende kilder.” 

 

I forhold til ovenstående eksempel, skal beløbet på 25 altså overføres til senere indkomstår, dog er der ikke 

set bort fra et mindre beløb end de samlede underskud i sambeskatningen. Hvis sambeskatningen i stedet 

havde et samlet underskud på 50, og indtægten fra udlandet var på 25, her vil der ses bort fra et underskud 

på 25, og det resterende underskud på 25 skal derfor fordeles forholdsmæssigt på de underskudsgivende 

selskaber. I ovenstående eksempel vil der skulle tilbageføres det resterende underskud på selskab M, da 

selskab D alene ikke har et underskud i det gældende indkomstår.  

 

SEL § 12, stk. 2 i sammenspil med LL 33 H  

Der eksisterer som nævnt en begrænsning af fradrag ved udnyttelse af underskud på 8,2 mio. kr. i en sam-

beskatning, som derefter vil kunne fradrags 60 pct. af det resterende underskud. Denne begrænsning er 

                                                
144 Udarbejdet med udgangspunkt i SKM.2008.728.DEP 
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dog ikke gældende i det pågældende indkomstår, hvis der foretages en anvendelsen af LL § 33 H og af 

denne grund bortseer fra underskud fra udenlandske sambeskattet selskaber, der derfor vil forhøje den 

skattepligtige indkomst til større beløb end reglerne om underskudsudnyttelse vil medføre, jf. SEL § 12, stk. 

4. Dette er for at hindre, at der ikke sker en cirkulær betaling. Hvis der eksempelvis er blevet bortset fra un-

derskud i tidligere indkomstår, vil dette skulle medregnes i det gældende indkomstår, som vil kunne med-

føre at begrænsning ved underskudsudnyttelse vil blive gældende, hvilket ville ændre i den skattepligtige 

indkomst, og dette ville som efterfølgende medføre anvendelse af LL § 33 H, som igen vil ændre i begræns-

ningen af underskudsudnyttelse145.  

 

Delkonklusion 

I medfør af reglerne i SEL § 31, stk. 2., er det muligt for selskaberne i en koncern at udnytte hinandens un-

derskud i en international sambeskatning, hvis underskuddet er opstået i perioden, hvor selskaberne har 

været sambeskattet. Dette er derfor en væsentlig fordel for en international sambeskatning, idet der også 

eksisterer flere selskaber, som kan drage nytte af hinandens underskud som overskud. Dette vil kunne opti-

mere en koncerns interne skattemæssige forpligtelser som helhed, da de overskudgivende selskaber, der 

udnytter et underskud hos andre sambeskattet selskaber, vil betale den skattemæssige værdi af det udnyt-

tede underskud til administrationsselskabet frem for SKAT, og derfor vil de såkaldte skatteforpligtelser for-

blive internt i koncernen. Der eksister dog en samlet fradragsbegrænsning for en sambeskatning på 8,2 

mio. kr. Indtil denne beløbsgrænse kan en sambeskatning fradrage underskud fuldt ud, og herefter er det 

kun muligt at fradrag 60 pct. af det resterende underskud. 

 

8. Genbeskatning  

Når visse regler for international sambeskatning ikke opretholdes, har det konsekvenser af en genbeskat-

ning. Genbeskatningen varierer i forhold til hvilke regler, der overtrædes. Dog er genbeskatning den hårde-

ste konsekvens det kan medføre, hvorfor det er væsentligt for en koncern at have kendskab til disse regler. 

I det følgende afsnit vil der blive beskrevet hvilke former for genbeskatning, der eksisterer, herunder hvilke 

slags dispositioner, som udløser disse former for genbeskatning, og hvilke slags konsekvenser det har for en 

international sambeskatning.   

 

Baggrund og formål 

Reglerne om genbeskatning blev indført som et værnshensyn med formålet om at sikre, at en international 

sambeskatning alene skal fungere som en skattekreditordning, når udenlandske selskaber i 
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sambeskatningen giver underskud. De underskud, som er blevet fratrukket og udnyttet hos andre sambe-

skattede selskaber, skal derfor indtægtsføres, altså genbeskattes, hos de selskaber, som har udnyttet un-

derskuddene i takt med, at selskaberne skaber overskud146. 

 

”Reglerne om genbeskatning skal sikre, at et udenlandsk selskab ikke tages ud af koncernen, før det bliver 

overskudsgivende, eller at reglerne omgås ved ophør af international sambeskatning. Det fremgår ligeledes 

af ovenstående, at hvis de udenlandske datterselskaber aldrig bliver overskudsgivende, så bliver der tale 

om et permanent fradrag i den danske indkomst”, jf. SKM.2014.684.SR. 

 

Før reglerne om genbeskatning kan leve op til det formål at fungere som en skattekredit, er det nødven-

digt, at der indtræder genbeskatning i flere tilfælde, end når de udenlandske selskaber generer overskud, 

idet at selskaberne ellers vil kunne udtræde af sambeskatningen, inden der genereres et overskud, jf. 

SKM.2014.684.SR.  

 

Der eksisterer to former for genbeskatning: 

1. Ordinær genbeskatning 

2. Fuld genbeskatning 

 

8.1 Ordinær genbeskatning  

I medfør af SEL § 31 A, stk. 10, 1. pkt. er der to forhold, som kan udløse en ordinær genbeskatning:  

a) Hvis ikke der vælges international sambeskatning ved bindingsperiodens udløb 

b) Hvis en koncernforbindelse afbrydes hos et udenlandsk selskab eller et dansk selskab med enten 

fast driftssted eller fast ejendom i udlandet, og dermed ikke vil indgå i koncernen længere 

 

a) Der foretages ikke genvalg af international sambeskatning 

I afsnit (3.7) om kravet for bindingsperioden ved valg af international sambeskatning, nævnes det, at hvis 

der først er blevet taget et valg om en international sambeskatning, binder dette valg for en 10-årig peri-

ode. Ved bindingsperiodens udløb skal det ultimative moderselskab foretage en beslutning herom, hvorvidt 

der ønskes et genvalg om en sambeskatning for en yderligere 10-årig periode. Hvis dette altså ikke vælges, 

vil det udløse en ordinær genbeskatning. 

 

b) Afbrydelse af koncernforbindelse 
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En afbrydelse af en koncernforbindelse kan i denne forbindelse være, hvis eksempelvis et udenlandsk sel-

skab sælges ud af koncernen, eller hvis et udenlandsk selskab fusionerer med et selskab, som koncernens 

moderselskab ikke har eller vil få bestemmende indflydelse over147. 

 

En ordinær genbeskatning vil dog i dette tilfælde kunne undgås, hvis det udenlandske selskab ophører som 

selskab, og dets aktiver og passiver, ved enten fusion eller spaltning, indskydes i et selskab, som indgår i 

koncernen og heraf sambeskatningen, og det ophørende selskabs (forhenværende) øverste moderselskab 

får bestemmende indflydelse i det modtagende selskab, jf. SEL § 31 A, stk. 10, 7. pkt.  

 

Det vil heller ikke udløse en genbeskatning, hvis et fast driftssted, som indgår i sambeskatningen, ophører 

fordi det omdannes til et selskab inden for samme land, eller omvendt hvis et selskab, som indgår i sambe-

skatningen, omdannes til et fast driftssted inden for samme land, idet dette anses for en koncernintern 

overdragelse, jf. hertil L 121 FT 2004-04 – bilag 18148.  

 

Når der foretages en international sambeskatning, vil ophør, omdannelser eller ændringer i strukturen, 

altså alle former for aktivitet som vil medføre at et selskab, fast driftssted eller ejendom udtræder af sam-

beskatningen, som udgangspunkt udløse en genbeskatning. Hvis dette skal undgås, skal eventuelle omdan-

nelser eller ændringer i strukturen i en koncern altså foregå indenfor sambeskatningskredsen, så koncer-

nens øverste moderselskab fortsat vil have den bestemmende indflydelse over det omdannede selskab. Det 

betyder, at når en koncern vælger at foretage en international sambeskatning, binder det mere eller min-

dre alle de selskaber, eller rettere sagt de aktiver og passiver der indgår i de selskaber, som eksisterer i kon-

cernen på dette tidspunkt. Da omstrukturering generelt er hyppigt forekommende, er det væsentligt at 

være opmærksom på de tilhørende regler for omstrukturering under en international sambeskatning, se 

afsnit (9.) for nærmere. 

 

Når først valget om en sambeskatning er taget, vil en genbeskatning altså mere eller mindre være uundgåe-

ligt på et senere tidspunkt. Det må hvert fald anses for at være i de færreste tilfælde, at en koncern vil fort-

sætte i evig tid. Denne kan regel derfor også siges at fastholde en koncern under international sambeskat-

ning, og være til hinder for at en koncern ikke længere ønsker at være omfattet af en international sambe-

skatning. Denne regel er derfor en ulempe at i overvejelserne af at indgå en international sambeskatning.  
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Konsekvenser af ordinær genbeskatning 

Hvis der skulle ske en ordinær genbeskatning, vil det betyde at administrationsselskabet indkomst vil blive 

forhøjet med et beløb svarende til den fortjeneste, som det udenlandske selskab eller det faste driftssted 

ville have opnået ved ophør af virksomheden og salg til handelsværdi af aktiver og passiver, som der eksi-

sterer i selskabet eller det faste driftssted på tidspunktet for dets ophør, altså likvidationsfortjenesten, jf. 

SEL § 31 A, stk. 10, 1. pkt. Der vil dog højest kunne udløses en genbeskatning, som svarer til genbeskat-

ningssaldoen divideret med den i SEL § 17 stk. 1, nævnte procent, jf. SEL § 31 A, stk. 10, 2. pkt. Procenten i 

2018 udgør 22 pct.149 . Genbeskatningssaldoen vil blive uddybet i næstfølgende afsnit. Det betyder, at hvis 

likvidationsfortjenesten viser sig at udgøre et større beløb end den omregnede værdi af genbeskatningssal-

doen, medregnes dette beløb som nævnt til administrationsselskabets indkomst150. Der eksisterer derfor et 

maksimumbeløb for hvor høj en genbeskatning, som skal medregnes hos administrationsselskabets ind-

komst.  

 

8.2 Genbeskatningssaldo 

Reglerne om genbeskatning medfører, at der skal føres en genbeskatningssaldo pr. land, se nedenstående. 

Når selskaberne i en sambeskatning foretager en underskudsmodregning og udnytter hinandens under-

skud, vil skatteværdien af det underskud, der er blevet udnyttet, blive indsat på en genbeskatningssaldo. 

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 (L 121) blev det indført, at genbeskatningssaldoen skal opgøres pr. land. Det 

betyder dermed, at hvis der eksisterer flere selskaber i en sambeskatning i samme land, viser genbeskat-

ningssaldoen en skatteværdi af de underskud, som de selskaber og foreninger i et land samlet har haft ud-

nyttet hos andre selskaber i løbet af en sambeskatning, og som ikke modsvares af skatteværdien af senere 

års overskud fratrukket creditlempelse, samt skatteværdien af ordinær genbeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 

10, 3. pkt. Det skal bemærkes at det er skatteværdien af udnyttede underskud og overskud mv., som påvir-

ker genbeskatningssaldoen. Det vil sige, at det er selskabsskattesatsen på 22 pct. af det underskud, der er 

blevet udnyttet, og dermed den omregnede værdi af genbeskatningssaldoen, som skal medregnes hos ad-

ministrationsselskabets indkomst.  

 

Hvis likvidationsfortjenesten ved ordinær genbeskatning viser sig at være mindre end de samlede under-

skud, som et selskab har haft under sambeskatningen, så forbliver differencen her imellem som en del af 

genbeskatningssaldoen151.  
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I afsnit (6.2) om opgørelse af sambeskatningsindkomsten, nævnes det at der skal foretages en separat lem-

pelsesberegning for faste ejendomme ved opgørelsen af indkomsten. I medfør af SEL § 31 A, stk. 1, sidste 

pkt. sidestilles faste ejendomme med faste driftssteder i SEL § 31 A, stk. 2-13, og det må derfor tolkes at 

genbeskatningssaldoen også omfatter en samlet opgørelse af faste ejendomme.  

 

8.2.1 Overskud som ikke kan nedbringe genbeskatningssaldoen 

Det er altså alene den skattemæssige værdi af årets overskud minus en eventuel creditlempelse, som kan 

nedbringe genbeskatningssaldoen. For udenlandske selskaber, som ikke kan fremføre et underskud efter 

dets hjemregler, vil dette naturligvis medføre, at der ingen eller en begrænset skatteværdi vil eksistere på 

saldoen, som kan nedbringes. Dette medfører ligeledes, at den udenlandske skat ikke vil eliminere den dan-

ske skattebetaling, og ligger til grund for fradraget i genbeskatningssaldoen152.  

 

Renteindtægter  

Ved afbrydelse af en international sambeskatning, vil genbeskatningssaldoen ikke nedbringes med skatte-

værdien af overskud, hvis dette overskud skyldes oparbejdet renteindtægter og kursgevinster på fordringer 

på andre selskaber i sambeskatningen, jf. SEL § 31 A, stk. 10, 4. pkt. Tidligere har det været muligt at undgå 

genbeskatning af tidligere udnyttede underskud ved, at selskaberne foretog koncerninterne lån, og heraf 

oparbejdede renteindtægter og udgifter som kunne nedbringe genbeskatningssaldoen, og på den måde 

blev tidligere udnyttede underskud ikke genbeskattet. Formålet er derfor at sikre, at underskud, der bliver 

overført fra udlandet efter gamle sambeskatningsregler, bliver genbeskattet i takt med, at de udenlandske 

selskaber skaber overskud. 

 

Denne værnsregel kan naturligvis ses nødvendig i forhold til undvigelsen af genbeskatning af underskud. 

Konsekvensen heraf er dog, at disse renteindtægter, som i forvejen beskattes, efterhånden som de indtje-

nes, vil blive genbeskattet, når en international sambeskatning ophører, og der vil dermed opstå en dob-

beltbeskatning af disse renteindtægter. Denne værnsregel kan dermed begrænse en koncern eller ligeledes 

en sambeskatnings finansielle manøvredygtighed og fordelene heraf153. 

 

Genanbringelse af fortjeneste ved salg af ejendom 
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I medfør af EBL § 6 A er det muligt at udskyde beskatningen ved fortjeneste på fast erhvervsejendom belig-

gende i Danmark, hvis fortjenesten investeres i en anden erhvervsejendom. Denne genanbragte fortjeneste 

fra fast erhvervsejendom beliggende i Danmark kan heller ikke nedbringe genbeskatningssaldoen. Fortjene-

sten vil derimod blive genbeskattet, når den udenlandske ejendom, som erhvervet ved den genanbragte 

fortjeneste, afhændes. Når en genanbragt fortjeneste ved fast ejendom i Danmark anvendes ved erhver-

velse af en ejendom i udlandet, vil salget af den udenlandske ejendom påvirke genbeskatningssaldoen i 

dette land, uden at der tages hensyn til den genanbragte fortjeneste154. Salget af den udenlandske ejendom 

betragtes derfor ikke at have en forbindelse til den danske indkomstopgørelse, og derfor vil fortjenesten 

som blev skabt af salget af den danske ejendom ikke nedbringe genbeskatningssaldoen men kun alene med 

den fortjeneste, som vedrører salget af den udenlandske ejendom, se EBL § 6 A, stk. 4, 1. pkt. Af denne 

grund vil fortjenesten fra den danske ejendom dermed blive genbeskattet.  

 

Fordelen ved EBL § 6 A vil dermed stadig kunne anvendes under en international sambeskatning, i den for-

stand at fortjenesten ved salg af en dansk erhvervsejendom kan vælges at blive beskattet på et senere tids-

punkt. EBL § 6 A har dog ikke en decideret fordel i en international sambeskatning i den forstand, at den 

ikke tillader at en nedbringe en genbeskatningssaldoen med fortjenesten fra den danske ejendom, hvis den 

genanbragte fortjeneste placeres i erhvervelse i den udenlandsk ejendom. Denne regel opdeler derfor dan-

ske og udenlandske selskaber i dette tilfælde, på trods af at udenlandske selskaber anses for at være et 

dansk selskab, når det omfattes af en international sambeskatning.  

 

8.3 Fuld genbeskatning  

En fuld genbeskatning udløses derimod alene af den grund, hvis bindingsperioden på de 10 år afbrydes før 

tid, jf. 31 A, stk. 11. Der er derimod flere forhold, som kan skylde, at bindingsperioden afbrydes før tid155: 

• Hvis det ultimative moderselskab frivilligt udtræder af sambeskatningen, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 6. 

pkt. 

• Hvis skatterådet foretager en beslutning herom, fordi administrationsselskabet ikke fremlægges 

tilstrækkelige oplysninger, jf. SEL § 31 B, stk. 3 

• Hvis det ultimative moderselskab bliver datterselskab til et andet ultimativt moderselskab, og den 

internationale sambeskatning af denne grund ikke fortsætter, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 8.-10. pkt. 

• Hvis det ultimative moderselskab spaltes, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 11. pkt. 
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• Hvis det ultimative moderselskab fusionerer med et andet ultimativt moderselskab, og den interna-

tionale sambeskatning af denne grund ikke fortsætter, jf. nærmere SEL § 31 A, stk. 3., 12.-14. pkt. 

• Hvis administrationsselskabet ophører med at være skattepligtigt til Danmark, og der ikke udpeges 

et nyt administrationsselskab, jf. nærmere SEL § 31 A stk. 5 

• Hvis koncernen afhænder administrationsselskabet til en koncernekstern køber, eller hvis koncer-

nen bare ikke indgår i koncernen længere, og det er koncernens sidste danske selskab/faste drifts-

sted m.v., jf. SEL § 31 A stk. 5 

 

Udover de oplistede punkter i medfør af SEL § 31 A og 31 B, anses likvidation af et ultimativt moderselskab 

ligeledes for at kunne afbryde bindingsperioden og deraf medføre fuld genbeskatning. Dette begrundes på 

baggrund af formålet med reglerne om genbeskatning, som beskrevet ovenfor. På trods af, at et selskab 

likvideres på baggrund af underskudsgivende driftsaktivitet, og det umiddelbart ikke kan betragtes at være 

en omgåelse af en evt. genbeskatning af underskud, bliver forholdet betragtet objektivt at være en afbry-

delse af bindingsperioden, jf. SKM.2014.684.SR. 

 

Hvis det sidste danske selskab, faste driftssted eller faste ejendom i en koncern ophører eller afhændes, vil 

det udløse fuld genbeskatning. En koncern, som vælger international sambeskatning, bør derfor overveje 

altid at have et tomt dansk selskab eksisterende i koncernen, netop for at undgå en fuld genbeskatning i 

det tilfælde, at alle danske selskaber opløses156.  

 

Konsekvenser af fuld genbeskatning 

Hvis en af ovenstående forhold udløser en fuld genbeskatning, skal administrationsselskabet for det ind-

komstår, hvor sambeskatningen ophører, medregne et beløb svarende til alle eksisterende genbeskatnings-

saldi divideret med den i SEL § 17, stk. 1 nævnte procent, som er 22 pct., plus eventuelle genbeskatnings-

saldi efter LL § 33 D, jf. SEL § 31 A, stk. 11. En fuld genbeskatning har derfor en hårdere konsekvens i for-

hold til en ordinær genbeskatning, da en fuld genbeskatning altså både involverer en genbeskatning af alle 

genbeskatningssaldi i en sambeskatning, men der eksisterer herudover ikke et maksimums beløb, som vil 

kunne genbeskattes.   

 

Som nævnt, eksisterer der en genbeskatningssaldo for hvert land, som sambeskatningen har selskaber til-

hørende i. En fuld genbeskatning omfatter dermed alle disse eksisterende genbeskatningssaldi i en sambe-

skatning. Jo større en globaliseret koncern, der er tale om, jo mere omkostningsfuldt og ressourcetungt kan 
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det blive. Hvis en sambeskatning ligeledes har mange selskaber eksisterende i få lande, kan det i sig selv 

blive omkostningsfuldt. Herudover, omfatter en fuld genbeskatning ligeledes de genbeskatningssaldi der 

gælder efter LL § 33 D. 

 

8.3.1 LL § 33 D – faste driftssteder 

Hvis en dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at Danmark skal lempe for overskud i et fast driftssted 

efter eksemptionsmetoden, så finder reglerne i LL § 3 D anvendelse på overskud og underskud på sådanne 

faste driftssteder, jf. SEL § 31 A, stk. 12, 1. pkt. Faste ejendomme sidestilles her ligeledes med faste drifts-

steder, jf. SEL § 31 A, stk. 12, 2. pkt., og det skal derfor forstås implicit, når der refereres til faste driftsste-

der i dette afsnit. Det vil medføre, at reglerne i LL § 33 D vil træde i stedet for reglerne i SEL § 31 A, stk. 10-

11 for overskud og underskud for disse faste driftssteder. Før reglerne i LL § 33 D kan gøre sig gældende, er 

det et krav at Danmark har en eksemptionsaftale med den stat, hvor det faste driftssted er beliggende. Her-

udover er dette også kun gældende i tilfældet for en koncern, hvor der er blevet valgt international sambe-

skatning157.  

 

”Ved eksemptionsmetoden forstås, at Danmark skal nedsætte den danske skat med den del deraf, som efter 

forholdet mellem overskuddet i det faste driftssted og den samlede beskattede indkomst falder på først-

nævnte del af indkomsten uanset størrelsen af den skat, der er betalt til den fremmede stat”, jf. LL § 33 D, 

stk. 1, sidste pkt.  

 

En lempelse efter eksemptionsmetoden vil derfor medføre, at den danske skat, som ellers ville falde på ind-

komsten genereret fra det udenlandske faste driftssted, vil bortfalde158. 

 

Formålet med denne regel er at forhindre en udnyttelse af eksemptionsmetoden. Før LL § 33 D blev indført, 

var det muligt at et selskab med fast driftssted i et eksemptionsland kunne fratrække et underskud, og hvis 

det faste driftssted senere skabte et overskud, kunne der vælges at anvende eksemptionsmetoden, som 

medførte at overskuddet ikke ville blive beskattet i Danmark. Altså kunne der berettiges fradrag for under-

skud og undgås beskatning af overskud fra samme land159.  

 

Efter reglen i LL § 33 D, stk. 2 vil det derfor medføre, at hvis et selskab har udnyttet underskud i et fast 

driftssted i en fremmed stat, vil der i det efterfølgende indkomstår, hvor der generes overskud eller det 
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faste driftssted eller en del heraf afhændes eller ophører, skulle ske en genbeskatning af et beløb svarende 

til det udnyttede underskud. Der skal dog maksimalt genbeskattes et beløb svarende til det overskud eller 

den fortjeneste, som det faste driftssted generer for samme indkomstår. 

 

Begrænsning af fradrag for underskud  

Hvis der sker lempelse efter eksemptionsmetoden, medfører det, som nævnt, at overskud fra et fast drifts-

sted i udlandet ikke skal medregnes ved opgørelsen af den danske indkomst. I medfør af LL § 33 D, stk. 3 

kan et underskud fra et fast driftssted i udlandet derfor kun fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst i Danmark, i det omfang at underskuddet overstiger tidligere overskud fra driftsstedet i udlandet. 

Reglen medfører, at det kun er nettounderskuddet fra det faste driftssted, der kan fratrækkes i dansk ind-

komst. Hvis et tidligere overskud fra det faste driftssted er genbeskattet efter LL § 33 D, stk. 2, indgår det 

genbeskattede overskud ikke i beregningen af nettounderskuddet efter LL § 33 D stk. 3.  

 

Ophør af skattepligt 

Hvis et dansk selskab, med tilhørende udenlandske faste driftssteder, ophører med at være skattepligtig til 

Danmark efter SEL § 1, skal de underskud, som selskabets faste driftssteder har udnyttet i andre sambe-

skattede selskaber, og som ikke modsvares af senere års overskud, medregnes i opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst, jf. LL § 33 D, stk. 5, 1. pkt. Hvis selskabet derimod indgår i en anden koncern omfattet af 

en international sambeskatning umiddelbart efter ophøret, omfattes selskabet ikke af denne regel, jf. LL § 

33 D, stk. 5, sidste pkt.  

 

I det tilfælde, at en DBO medfører, at der skal lempes efter eksemptionsmetoden, vil det betyde, at der 

også skal føres en særskilt genbeskatningssaldo for de faste driftssteder i disse lande. Hvis en koncern der-

for har datterselskaber i disse eksemptionslande, vil der skulle føres to genbeskatningssaldi, altså en saldo 

for datterselskaberne, der er omfattet af reglerne i SEL § 31 A, stk. 10-11 og en saldo for de faste driftsste-

der, som omfattes af LL § 33 D160. 

 

Creditmetoden vs. eksempentionsmetoden 

Det er dog muligt at vælge, at der skal ske lempelse efter creditmetoden i stedet for eksemptionsmetoden 

efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvis der er blevet foretaget en lempelse efter creditmetoden i 

                                                
160 (Guldmand et al., s. 150) 
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LL § 33 eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så vil LL § 33 D ikke kunne finde anvendelse, jf. TfS 

2000, 691 LSR og SKM2002.77.LSR161. 

 

Det vil derfor være muligt at et selskab i nogle år har fået foretaget en lempelse efter creditmetoden, og 

lempelse efter eksemptionsmetoden i andre år. Hvis dette er tilfældet, vil det dog resultere i, at overskud, 

fra de år hvor creditmetoden anvendes, vil nedbringe genbeskatningssaldoen efter LL § 33 D, stk. 2162. Det 

vil derfor være at foretrække at anvende creditmetoden efter LL § 33, da et fast driftssted eller fast ejen-

dom ellers vil skulle genbeskattes af et beløb svarende til overskuddet efter eksemptionsmetoden, i de år 

hvor der generes overskud163. 

 

En genbeskatningssaldo bliver bevaret, indtil den er nulstillet. Hvis en genbeskatningssaldo er positiv på det 

tidspunkt, hvor det faste driftssted eller faste ejendom afhændes eller ophører, så vil den resterende gen-

beskatningssaldo som udgangspunkt ikke beskattes. Dette er gældende, uanset om der er tale om et salg til 

et andet koncernforbundet selskab eller tredjemand164. Dog vil den resterende genbeskatningssaldo 

komme til genbeskatning, hvis det solgte driftssted eller faste ejendom bliver generhvervet af samme kon-

cern, som solgte den, inden for 5 år, jf. LL § 33 D, stk. 6. En undtagelse til denne regel, er hvis afhændelsen 

eller ophøret sker ved en fusionering af det faste driftssted eller faste ejendom efter reglerne i fusionslo-

ven, og at underskud for det faste driftssted eller faste ejendom efter udenlandske regler bliver overført til 

det modtagende selskab, og at det modtagende selskabs overskud beskattes i Danmark efter lovgivningens 

almindelige regler, jf. LL § 33 D, stk. 7. Denne undtagelse vil derfor kunne omgå en genbeskatning.  

 

Det foreskrives i LL § 33 D, stk. 4, at reglen om genbeskatning af tidligere fradragne underskud og reglen 

om begrænsning af fradrag for underskud ikke gælder, i det omfang overskuddet eller fortjenesten for ef-

terfølgende henholdsvis tidligere indkomstår modsvares af selskabets negative indkomst ved anden virk-

somhed i samme indkomstår. Dette er gældende, da overskuddet fra anden virksomhed har reduceret et 

underskud, som kunne have medført et fradrag, og der er derfor reelt sket en beskatning. Dette overskud 

der hidrører fra det faste driftssted, som er benyttet til at dække et underskud fra anden virksomhed, skal 

derfor fratrækkes det beløb, der skal genbeskattes165. 

 

                                                
161 (Guldmand et al., s. 150) 
162 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.2.3.2.1 
163 (Guldmand et al., s. 151) 
164 (Werlauff, s. 418) 
165 (Guldmand et al., s. 152) 
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Delkonklusion 

Reglerne for genbeskatning er derfor strenge konsekvenser, som følge af at et selskab eller koncern afbry-

der koncernforbindelsen, og det er der for væsentligt for en koncern at være opmærksom på disse regler 

ved en eventuel indtræden af en international sambeskatning. Når først en koncern har valgt at indtræde, 

vurderes det, at det er i de færreste tilfælde, at der ikke vil opstå ordinær eller fuld genbeskatning på et se-

nere tidspunkt. For udenlandske selskaber medfører reglerne om genbeskatning, at udenlandske selskaber 

i en koncern ikke vil kunne udtræde uden at medføre genbeskatning. For en koncern er det særligt hen-

sigtsmæssigt at være opmærksom på reglerne for administrationsselskabet og det ultimative modersel-

skab, da disse selskaber bærer det største ansvar, idet at det er eventuelle ændringer hos disse selskaber, 

som kan medføre, at der udløses fuld genbeskatning, og som er den hårdeste konsekvens i en international 

sambeskatning. Det kan derfor være værd at undersøge omstændighederne for disse selskaber, inden der 

foretages et valg af international sambeskatning, om disse selskaber vil kunne opretholde det ansvar, som 

deres rolle i en sambeskatning vil medføre. Hvis det ligeledes vurderes, at der kan være sandsynlighed for, 

at koncernforbindelsen vil kunne afbrydes, vil det også være hensigtsmæssigt at vurdere, om selskaberne 

er økonomisk stabile til at kunne klare en genbeskatning, da dette kan blive omkostningsfuldt. Hvis der er 

foretaget en international sambeskatning, vil det derfor også være hensigtsmæssigt at vurdere størrelsen 

på genbeskatningssaldiene ved udløbet af den 10-årige bindingsperiode, om det ultimative moderselskab 

bør genvælge den internationale sambeskatning. Hvis der er selskaber, der besidder store genbeskatnings-

saldi ved udløbet af bindingsperioden, kan det overvejes, om det er uhensigtsmæssigt at ophøre den inter-

nationale sambeskatning. 

 

9. Omstrukturering 

Visse former for omstrukturering under international sambeskatning kan medføre, at en koncernforbin-

delse anses for afbrudt, og dermed kan medføre en genbeskatning. Dette kan være særdeles uhensigts-

mæssigt og omkostningsfuldt, og det kan derfor være væsentligt at være bekendt med konsekvenserne af 

en omstrukturering under en sambeskatning. Omstrukturering af sambeskattede koncerner kan have for-

skellige skattemæssige konsekvenser, og i dette afsnit vil centrale skattemæssige konsekvenser ved ud-

valgte former for omstrukturering blive gennemgået i forbindelse med international sambeskatning samt 

hvilke former, der kan være mere hensigtsmæssige end andre.  
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9.1 Omdannelse 

9.1.1 Anpartsselskab til aktieselskab eller omvendt  

I forbindelse med en omdannelse fra et anpartsselskab til et aktieselskab og omvendt, medfører det ikke 

skattemæssige konsekvenser, hvis der er tale om danske koncernselskaber. Det har ingen konsekvenser for 

sambeskatningen samt muligheden for underskudsudnyttelse, at omdannelsen finder sted.  

 

Hvis der i stedet er tale om en omdannelse af et udenlandsk koncernselskab, så skal der skelnes imellem en 

skattefri omdannelse eller en skattepligtig omdannelse. Reglerne for, hvornår en omdannelse kan kvalifice-

res som en skattefri omdannelse eller en skattepligtig omdannelse, vil ikke blive uddybet yderligere, end 

hvad der nævnes i afhandlingen. I tilfælde af, at omdannelsen kan kvalificeres som en skattefri omdan-

nelse, så er der ingen skattemæssige konsekvenser ved omdannelsen. Derfor vil der stadig være mulighed 

for underskudsudnyttelse i koncernen, uanset hvilket selskab i koncernen, der omdannes. Dette er gæl-

dende, uanset om der er valgt international sambeskatning eller ej, og det vil heller ikke udløse en genbe-

skatning af underskud, da der som udgangspunkt ikke afbrydes nogen koncernforbindelse166. Dog er det 

modsat gældende ved en skattepligtig omdannelse, som derimod medfører skattemæssige konsekvenser. 

Dette vil blive gennemgået i næstfølgende afsnit. 

 

9.1.2 Skattepligtig omdannelse 

Hvis der under en international sambeskatning efterfølgende foretages en skattepligtig omdannelse af et 

udenlandsk selskab i koncernen, da skal det udenlandske selskab, som opløses, overdrage alle dets aktiver 

og passiver til det nystiftede udenlandske koncernselskab. Der skal derfor laves en opgørelse over de avan-

cer og tab på aktiverne og passiverne, som overdrages, og i sambeskatningsindkomsten skal disse avancer 

og tab medregnes. 

 

I forhold til overskud og underskud der hidrører fra det omdannede selskab, så indgår dette i sambeskat-

ningen i det indkomstår, hvor omdannelsen finder sted. Til og med dette indkomstår, kan der derfor stadig 

anvendes fremførte underskud fra det omdannede selskab efter reglerne om underskudsudnyttelse i SEL § 

31 A, stk. 1, 3. pkt., jf. SEL § 31, stk. 2 og 3. Uudnyttede underskud vil derfor bortfalde, og vil ikke kunne fra-

drages efterfølgende. I forhold til kildeartsbegrænsede tab i det opløste selskab, kan disse tab kun udnyttes 

og anvendes frem til omdannelsestidspunktet af selskabet selv, hvor uudnyttede tab efterfølgende ligele-

des bortfalder167. 

                                                
166 (Guldmand et al., s. 215) 
167 (Guldmand et. al, s. 216) 
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Når selskabet omdannes og aktiver og passiver indskydes til det nystiftede selskab, vil der på trods af, at 

det nystiftede selskab indgår i en sambeskatning, udløses ordinær genbeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 10, sid-

ste pkt., modsætningsvist. Dette skyldes formentlig, at omstruktureringsformen ikke er en del af fritagelsen 

i SEL § 31 A, stk. 10, sidste pkt. Her er det kun tilfældet for fusioner og spaltninger, at indskydelsen af akti-

ver og passiver fritages for genbeskatning. Dog fremgår det lovforslag nr. L 121 (2004/2005 – 2. samling), 

bilag 18, s. 27, at foretagne omstruktureringer i en koncern ikke udløser genbeskatning, medmindre der 

indeholdes skattepligtige overdragelser i omstruktureringen, som så vil blive beskattet168. 

 

Delkonklusion  

Skattefrie omdannelser i en international sambeskatning resulterer ikke i nogen skattemæssige konsekven-

ser for selskaber, uanset om selskabet er hjemhørende i Danmark eller i udlandet. I modsætning til en skat-

tepligtig omdannelse har det kun konsekvenser for et udenlandsk selskab sambeskattet selskab, at fremfør-

bare underskud ikke kan fremføres efter omdannelsen af selskabet. Herudover vil det omdannede selskab, 

uanset om det efter omdannelsen forbliver i sambeskatningen, udløse en ordinær genbeskatning. Det vil 

derfor for både danske og udenlandske selskaber være en umiddelbar mere hensigtsmæssigt og fordelagtig 

at benytte sig af en skattefri omdannelse. 

 

9.2 Opløsning 

I forbindelse med en opløsning af et selskab i en koncern gælder følgende regler for danske og udenlandske 

selskaber mv. omfattet af danske skatteregler. For EU-selskaber, som ikke omfattes af danske skatteregler, 

gælder reglerne i selskabets hjemland169. 

 

I tilfælde af, at et selskab bliver opløst, så skal alle dets aktiver og passiver overdrages til selskabets moder-

selskab. Avancer og tab på disse aktiver og passiver skal efterfølgende opgøres og medregnes i sambeskat-

ningsindkomsten.  

 

Hvis selskabet dog opløses som følge af en solvent likvidation eller på baggrund af en betalingserklæring, da 

gælder samme regler ved opløsning af et selskab som ved en skattepligtig omdannelse, altså skal selskabets 

overskud/underskud for det indkomstår, hvor det opløses, medregnes i sambeskatningsindkomsten tilhø-

rende det opløste selskabs koncern. I tilfælde af, at der eksisterer underskud og kilde-/artsbegrænsede tab 

                                                
168 (Guldmand et. al, s. 215) 
169 (Guldmand et. al, s. 217) 
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hidrørende fra det opløste selskab i opløsningsåret, har koncernen mulighed for at udnytte det fremførte 

underskud til og med dette år efter reglerne om underskudsudnyttelse, jf. SEL § 31, stk. 2 og stk. 3. 

 

Ved opløsning som følge af en konkurs, skal det konkursbegæret selskab holdes uden for sambeskatningen 

fra og med det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. I forhold til de øvrige selskaber i det opløste sel-

skabs hidtidige koncern, gælder det i modsætning til likvidation, at der ikke er mulighed at anvende under-

skud i indkomståret for konkursdekretets afsigelse eller fremførte underskud fra tidligere år, altså skal alle 

indkomstperioder i dette indkomstår holdes uden for sambeskatning, jf. afsnit (3.4). 

 

Konsekvenser for sambeskatning 

I tilfælde af, at et koncernforbundet selskab opløses, så er det uden betydning for den fortsatte sambeskat-

ning, medmindre det er det eneste danske selskab i koncernen. Det blev beskrevet i afsnit (3.5) om admini-

strationsselskabet, at der skal eksistere mindst ét dansk selskab, fast driftssted eller ejendom som kan 

agere administrationsselskab under sambeskatningen, jf. SEL § 31 A, stk. 5, 1. pkt. Opløsning af et koncern-

selskab har ligeledes en betydning, hvis opløsningen resulterer i ophør af koncernforbindelsen mellem an-

dre koncernforbundne selskaber, da dette vil afbryde underskudsudnyttelsesmuligheder. Hvis det er tilfæl-

det, at et dansk ultimativt moderselskab, som ligeledes har valgt international sambeskatning, og det vil 

afbryde koncernforbindelsen med udenlandske selskaber, vil det udløse ordinær genbeskatning for disse 

selskaber i medfør af SEL § 31 A, stk. 10, 6. pkt. For udenlandske selskaber vil en afbrudt koncernforbin-

delse, uanset hvad udløse ordinær genbeskatning efter denne bestemmelse, med undtagelse ved fusion og 

spaltning. Hvis et dansk moderselskab opløses, som med udgangspunkt agerer administrationsselskab, vil 

denne opløsning kræve, at der skal udpeges et nyt administrationsselskab. Fuld genbeskatning udløses dog, 

hvis et nyt administrationsselskab ikke udpeges, da sambeskatningen vil anses for opløst170. Det reguleres 

ikke direkte i SEL § 31 A, hvis det er tilfældet at et udenlandsk ultimativt moderselskab skulle gå hen og 

blive opløst og hvilke konsekvenser, dette ville medføre. Dog er Guldmand et. al af den opfattelse, at denne 

situation altid udløser fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi. Det skyldes, at tilvalget af den inter-

nationale sambeskatning sker som følge af det ultimative moderselskab valg af dette, og derfor må opløs-

ningen af det ultimative moderselskab som udgangspunkt betyde, at den internationale sambeskatning 

bortfalder171. Dette kan ses i sammenhæng med SEL § 31 A, stk. 3., 12.-14. pkt., se afsnit (8.3) om fuld gen-

beskatning.  Opløsning af udenlandske selskaber har derfor en hårdere konsekvens end ved opløsning af 

danske selskaber.  

                                                
170 (Guldmand et. al, s. 218) 
171 (Guldmand et. al, s. 220) 
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Delkonklusion 

Opløsning er som udgangspunkt ikke den mest fordelagtige omstruktureringsform, idet at fremførbare un-

derskud vil blive tabt på tidspunktet for opløsning af selskabet. Det kan ligeledes være væsentligt at over-

veje, om et udenlandsk selskab bør opløses under en international sambeskatning, hvis det kan fravælges, 

da opløsning af udenlandske selskaber har en hårdere konsekvens end ved opløsning af danske selskaber. 

Opløsning af udenlandsker selskaber vil uanset hvad udløse enten en ordinær eller fuld genbeskatning. 

 

9.3 Aktieombytning 

Når der foretages aktieombytninger mellem koncernforbundne selskaber i en international sambeskatning, 

vil det som udgangspunkt ikke udløse nogen beskatning af de ombyttede aktier efter reglerne i ABL § 8. 

Hvis en aktieombytning medfører at det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs posi-

tion, skal der dog ikke foretages en opgørelse af gevinst eller tab. En aktieombytning vil heller ikke påvirke 

den eksisterende sambeskatning mellem selskaberne, som indgår i en international sambeskatning, hvorfor 

der stadig er mulighed for underskudsudnyttelse efter de almindelige regler. Det er ligeledes gældende for 

kildeartsbegrænsede tab, som heller ikke fortabes ved aktieombytninger. Endvidere vil aktieombytninger 

mellem selskaber heller ikke medføre genbeskatning af underskud, medmindre hidtidige bindingsperioden 

ikke anvendes efter aktieombytningen, hvor et nyt moderselskab opstår, eller det nyt moderselskab ikke 

fortsat vælger international sambeskatning172, hvilket også er nævnt i afsnit (3.7) vedrørende bindingsperi-

oden.  

 

Delkonklusion 

Aktieombytninger vil som udgangspunkt derfor ikke medføre nogen skattemæssige konsekvenser for sel-

skaber, der foretager aktieombytninger. Det umiddelbare tilfælde, hvor en aktieombytning kan påvirke en 

international sambeskatning, er i en situation, hvor et ultimativt moderselskab opkøbes gennem aktieom-

bytningen, da det kræver at den internationale sambeskatning fortsætter efter aktieombytning, da det el-

lers vil udløse en fuld genbeskatning.  

 

9.4 Fusion 

Fusion er også et alternativ til en aktieombytning i forbindelse med en omstrukturering i en koncern. Ved 

fusion skal det forstås, at et selskab opløses og overdrager dets aktiver og gæld til et andet selskab, eller at 

                                                
172 (Guldmand et al, s. 232-233) 
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to eller flere selskaber smeltes sammen som et nyt selskab. I nedenstående gennemgang vil der redegøres 

for de skattemæssige konsekvenser for både skattepligtige og skattefrie fusioner.   

 

I dette afsnit for fusion, men ligeledes i afsnit (9.5) for spaltning og afsnit (9.6) for tilførsel af aktiver, vil det 

være gældende, at de gennemgående regler vil omfatte danske selskaber og udenlandske selskaber, som 

omfattes af en international sambeskatning. Disse regler er ligeledes gældende for udenlandske selskaber, 

som er begrænset skattepligtig ved indkomst fra fast driftssted eller fast ejendom i Danmark. Når der er 

tale om EU-selskaber, som altså ikke omfattes af danske skatteregler, vil disse selskaber som udgangspunkt 

skulle følge reglerne i hjemlandet. Der vil i alle afsnit blive gennemgået tilføjelser og undtagelser til dette, 

hvis andet skulle være gældende eller skal understreges. For ikke-danske selskaber, der omfattes af en in-

ternational sambeskatning eller er begrænset skattepligtig til Danmark, og derfor omfattes af danske reg-

ler, vil blive refereret til som udenlandske selskaber, og for udenlandske selskaber, som ikke omfattes 

heraf, vil derfor refereres til som EU-selskaber i disse næstfølgende afsnit for omstrukturering. 

 

9.4.1 Skattepligtig fusion 

Ved en skattepligtig fusion er fusionsskattelovens regler ikke gældende. En skattepligtig fusion anses som et 

almindeligt salg og køb af aktiver og passiver fra det ene selskab til det andet. Det indskydende selskabs ak-

tiver og passiver skal derfor beskattes på samme måde som ved afståelse af enkelte aktiver og passiver. Det 

indskydende selskab likvidationsbeskattes efter reglerne i SEL § 5, da en skattepligtig fusion ligestilles med 

en likvidation rent skatteretligt173. 

 

Når der foretages en skattepligtig fusion, gælder det, at det indskudte selskab vil anses for likvideret enten 

ved fusionsdatoen, tidspunktet for den endelige vedtagelse af fusionen, eller ved tidspunktet for etablering 

eller ophør af koncernforbindelse, se SEL §§ 8 A og 31, stk. 5. Der vil dog ikke blive beskrevet yderligere for, 

hvornår de forskellige datoer foreligger. Der eksisterer dog en undtagelse i en situation, hvor det indsky-

dende selskab er et EU-selskab og det modtagende selskab er et dansk selskab. Her vil det indskydende sel-

skab anses for likvideret på tidspunktet for fusionens endelige registrering, da SEL § 8 A ikke finder anven-

delse hos et EU-selskab174. 

 

Det indskydende selskab 
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Ved en skattepligtig fusion skal det indskydende selskab foretage en opgørelse over skattemæssige avancer 

og tab af selskabets aktiver og passiver. Denne opgørelse skal medregnes i sambeskatningsindkomsten, for 

den koncern som det indskydende selskab har været en del af, frem til en af ovenstående tidspunkter, som 

måtte være gældende i den enkelte situation175. En undtagelse hertil, er dog hvis det indskydende selskab 

er et EU-selskab. Her er indkomst hidrørende fra aktiver og passiver fra selskabets faste driftssteder eller 

faste ejendomme i udlandet, som udgangspunkt ikke omfattet, jf. SEL § 8, stk. 2, 1. pkt. For udenlandske 

selskaber skal denne opgørelse altså foretages ved siden af de gældende regler, der eksisterer efter dets 

hjemland, altså skal der som udgangspunkt foretages to opgørelser. For disse selskaber er der også mulig-

hed for creditlempelse for den udenlandske skat, jf. LL § 33. For EU-selskaber skal opgørelsen foretages ef-

ter reglerne i dets hjemland.  

 

De overskud og underskud, som hidrører fra det indskydende selskab, skal ligeledes indgå i sambeskat-

ningsindkomsten i fusionsåret, herudover kan eventuelle fremførte underskud i det indskydende selskab 

benyttes af sambeskatningen efter reglerne om underskudsudnyttelse i SEL § 31, stk. 2 og stk. 3 til og med 

dette indkomstår. For uudnyttede underskud samt fremførte kilde-/artsbegrænset tab i det indskydende 

selskab vil herefter bortfalde permanent. Dette er gældende, hvis der er tale om danske og udenlandske 

selskaber. For EU-selskaber gælder reglerne for dets hjemland. En undtagelse hertil, er dog hvis EU-selska-

bet er begrænset skattepligtig til Danmark ved indkomst fra fast driftssted eller fast ejendom, så skal denne 

indkomst indgå i sambeskatningsindkomsten i det indskydende EU-selskabs koncern indtil fusionsåret176. 

 

Det modtagende selskab 

For det modtagende selskab i en skattepligtig fusion, er der som udgangspunkt ikke nogen skattemæssige 

konsekvenser for danske og udenlandske selskaber omfattet af en international sambeskatning. Det modta-

gende selskab skal dog anses for at have erhvervet aktiver og passiver fra det indskydende selskab til han-

delsværdi på enten fusionsdatoen, fusionens vedtagelse eller for koncernforbindelsens etablering, jf. oven-

stående. Herudover, så skal selskabet medregne overskud og underskud fra det indskydende selskab. Disse 

regler gælder som nævnt ved siden af reglerne i de udenlandske selskabers hjemland. For et EU-selskab 

gælder reglerne som nævnt efter dets hjemland177. 

 

Da denne fusion ikke påvirker koncernforbindelsen hos det modtagende moderselskab, eller for koncern-

forbindelsen for den resterende koncern hos det indskydende selskab, dansk som udenlandsk, har dette 

                                                
175 (Guldmand et. al, s. 236) 
176 (Guldmand et. al, s. 236-238) 
177 (Guldmand et. al, s. 238) 
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ingen påvirkning af virkningen af en fortsat sambeskatning hos nogen af koncernerne. Af denne grund på-

virkes udnyttelsen af hverken fremførte underskud og kildeartsbegrænsede tab ikke hos den resterende 

koncern178. Hvis der gælder andre regler for et modagende EU-selskab, skal disse regler følges. Dette vil 

derfor også være gældende for skattefri fusion. 

 

Som udgangspunkt medfører en skattepligtig fusion mellem selskaber omfattet af international sambeskat-

ning, ikke genbeskatning af underskud. Det skyldes, at koncernforbindelse som regel ikke afbrydes ved fu-

sion. Dette er dog ikke gældende i en situation, hvor det indskydende selskab fungerer som koncernens ul-

timative moderselskab og/eller koncernens administrationsselskab. I dette tilfælde vil det udløse fuld gen-

beskatning, da dette anses som et ophør af moderselskabet/administrationsselskabet, og bindingsperioden 

vil dermed anses for afbrudt. Hvis det alene er administrationsselskabet der er tale om, kan dette dog und-

gås, hvis der altså udpeges et nyt administrationsselskab efter fusionen, jf. SEL § 31 A, stk. 5.179 Det kræver 

altså, at den internationale sambeskatning fortsætter efter fusioneringen.  

 

I et tilfælde af en fusion mellem to ultimative moderselskaber, kan dette undgås, hvis den ene eller begge 

af de ultimative moderselskaber har valgt international sambeskatning, og hvis den koncern af de to kon-

cerner med den største konsoliderede egenkapital har valgt international sambeskatning, så kan det vælges 

at indgå i dette selskabs bindingsperiode, og heraf undgå fuld genbeskatning, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 12.-14. 

pkt. Hvis denne koncern med den største konsoliderede egenkapital ikke har valgt international sambeskat-

ning, og dette eventuel er det indskydende selskab, så har det modtagende selskab mulighed for at vælge 

det. Hvis det modtagende selskaber tilvælger en international sambeskatning, vil det medføre, at selskabet 

indgår i en 10-årig periode fra dette indkomstår. Hvis selskabet derimod ikke vælger international sambe-

skatning, vil det medføre fuld genbeskatning. Det vil også medføre, at det modtagende moderselskab ikke 

vil kunne gøre brug af underskudsudnyttelsesmuligheder for det indskydende selskabs moderselskab og 

dets datterselskaber180. Herudover gælder samme regler som beskrevet i afsnit (9.2) for opløsning under 

afsnittet ’konsekvenser for sambeskatningen’. 

 

9.4.2 Skattefri fusion 

Ved en skattefri fusion omfattes reglerne af fusionsskatteloven181, i modsætning til skattepligtig fusion. Det 

essentielle i en skattefri fusion er, at fusionen ikke ligestilles med en likvidation. I modsætningen til den 

                                                
178 (Guldmand et. al, s. 236) 
179 (Guldmand et. al, s. 237) 
180 (Guldmand et. al, s. 242) 
181 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.5.2.2 
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skattepligtige fusion, så gælder der for en skattefri fusion, at det modtagende selskab succederer i det ind-

skydende selskabs skattemæssige position hvad angår de aktiver og passiver, som overdrages. Den skatte-

frie fusion medfører derfor ikke likvidationsbeskatning, som det er tilfældet for den skattepligtige fusion. En 

beskatning af disse aktiver og passiver udskydes i stedet til det tidspunkt, hvor modtageren vælger at afstå 

disse. For selskaber, der er omfattet af international sambeskatning, så er reglerne i fusionsskatteloven li-

geledes gældende, hvilket følger af SKM2004.340.TS, hvis reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 er op-

fyldt182. EU-selskaber, som ikke er omfattet af en international sambeskatning eller er begrænset skatteplig-

tig til Danmark og fusionerer med et dansk selskab, er dog også omfattet af reglerne i fusionsskattelovens 

kapitel 1, jf. FUL § 15, stk. 2.  

 

Fusionsdato 

I en skattefri fusion foreligger fusionsdatoen i skattemæssige henseende, på den dato for den udarbejdede 

åbningsstatus i forbindelse med fusionen, jf. SEL § 5, stk. 1. Dette betinges dog af, at fusionsdatoen er sam-

menfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsdato, jf. FUL § 5, stk. 1. I tilfælde 

af, at det modtagende selskab er et skuffeselskab, kan der under visse betingelser efter FUL § 5, stk. 2 fore-

ligge en tidligere fusionsdato herfor end for det indskydendes selskabs fusionsdato. Dog kan fusionsdatoen 

aldrig ligge forud for etableringen af koncernforbindelsen, jf. FUL § 5, stk. 3. Hvad angår specifikt skuffesel-

skaber og nystiftede selskaber anses koncernforbindelsen etableret ved indkomstårets begyndelse, SEL § 

31, stk. 5, 6. pkt. Det må ellers som udgangspunkt anses, at fusionsdatoen foreligger ved etableringen af 

koncernforbindelsen i medfør af FUL § 5, stk. 3.  

 

Det indskydende selskab 

Det indskydende selskab skal ved en skattefri fusion ikke lave nogen opgørelse over avancer og tab for de 

aktiver og passiver, der indskydes i det modtagende sekslab, da det modtagende selskab succederer i det 

indskydende selskabs skattemæssige stilling, jf. FUL § 8, stk. 1-4. Overskud eller underskud, som er opstået i 

det indskydende selskab, skal derfor indgå i sambeskatningsindkomsten hos det indskydende selskabs kon-

cern, frem til tidspunktet for koncernforbindelsens etablering med det modtagende moderselskab. Frem-

førbare underskud kan derfor udnyttes indtil dette tidspunkt183. 

 

Det modtagende selskab 

                                                
182 (Kjær, Grænseoverskridende omstrukturering) 
183 (Guldmand et. al, s. 259-260) 
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Idet at det modtagende selskab skal indtræde i det indskydende selskabs skattemæssige position i forhold 

til de overdragne aktiver og passiver, og derfor også indtræder i det indskydende selskabs anskaffelsestids-

punkter og anskaffelsessummer, så gælder det, at når det modtagende selskab afstår aktiverne og passi-

verne, så beskattes det modtagende selskab af fortjeneste og tab, som var de anskaffet på det oprindelige 

tidspunkt til de oprindelige beløb af det indskydende selskab, jf. FUL § 8, stk. 1, 1. pkt. 

 

Hvis der er tale om et EU-selskab som indskydes i et dansk selskab i en fusion, finder ovenstående kun an-

vendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver mv., som vil knytte sig til et modtagende 

selskab som er hjemmehørende i Danmark som følge af fusionen, jf. FUL § 15, stk. 2, 2. pkt. 

 

Skattemæssige afskrivninger 

I FUL § 8, stk. 1, 2. pkt. foreskrives det endvidere i forhold til successionen, at aktiver, der er afskrevet eller 

nedskrevet i det indskydende selskab, anses for at være foretaget af det modtagende selskab. Hvis der ikke 

har eksisteret koncernforbindelse i hele indkomståret for fusionen, og der derfor skal foretages forholds-

mæssige afskrivninger for aktiver i det indskydende selskab efter SEL § 31, stk. 5, skal det behandles ligele-

des hos det modtagende selskab efter fusionen, jf. FUL § 8, stk. 1, 3. pkt. Det skal sikre, at der ikke kan fore-

tages mere end 12 måneders afskrivning i løbet af et kalenderår184. Hvis der omvendt eksisterer koncern-

forbindelse i hele indkomståret for fusionen, kan fusionen foretages med tilbagevirkende kraft, og der kan 

dermed foretages fulde afskrivninger i det pågældende indkomstår185. Dog gælder det, hvis et dansk sel-

skab indskydes i et EU-selskab, her følger det af reglerne i FUL § 15, stk. 4, at successionen kun omfatter de 

aktiver og passiver, som efter fusionen er tilknyttet et fast driftssted eller en fast ejendom i Danmark. Akti-

ver og passiver ved fusionen, der ikke er knyttet til enten et fast driftssted eller en fast ejendom i Danmark, 

er derfor ikke omfattet af dansk beskatning, og der indtræder afståelsesbeskatning på disse aktiver og pas-

siver, som skal følge reglerne i SEL § 5, jf. FUL § 15, stk. 4, 3. pkt.  

 

Fremførbare tab og underskud 

Som det modtagende selskab i en skattefri fusion, om det er et dansk, udenlandsk eller et EU-selskab, så er 

der som udgangspunkt ikke mulighed for at indtræde i det indskydende selskabs fremførbare underskud, 

da det ikke er hjemlet i hverken fusionsskatteloven eller selskabsskatteloven. Det samme gælder mulighe-

den for at indtræde i det indskydende selskabs eventuelle internationale sambeskatning186. 

 

                                                
184 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.5.2.7 
185 TfS 2006,173 
186 (Guldmand et. al, s. 246) 
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Hvis der foreligger uudnyttede kildeartsbegrænset tab i et af selskaberne fra tidligere indkomstår i forbin-

delse med fusionen, så bortfalder disse tab ved fusionen hos begge selskaber, hvorfor de ikke kan udnyttes 

og fradrages efter fusionen, jf. FUL § 8, stk. 8. Det samme gælder underskud fra tidligere indkomstår fra et 

af selskaberne omfattet af fusionen. Det fremgår nemlig af FUL § 8, stk. 6, 1. pkt., at uanset reglerne i SEL § 

12, så kan underskud fra før fusionens vedtagelse hos både det indskydende og det modtagende selskab 

ikke udnyttes og bringes til fradrag i det modtagende selskab efter fusionen. Det gælder dog for to sambe-

skattede selskaber, som foretager en skattefri fusion, at de underskud der er opstået under sambeskatnin-

gen, kan bringes til fradrag efter fusionen, jf. FUL § 8, stk. 6, 2. pkt. Det følger også af SKM2007.65.SR, hvor 

skatterådet bekræftede, at det modtagende selskab som led i en fusion kunne anvende underskud, der er 

opstået i det indskydende selskab samt andre selskaber inden for sambeskatningskredsen. FUL § 8, stk. 6 er 

dog ikke gældende, hvis det modtagende selskab eller faste driftssted direkte eller indirekte har modtaget 

aktiver eller passiver fra selskaber, der ikke var en del af sambeskatningskredsen på tidspunktet, hvor un-

derskuddet opstod, jf. FUL § 8, stk. 6, 3. pkt. Denne undtagelse er dog ikke gældende ved en fusion mellem 

to moderselskaber, hvilket fremgår af svarene til spørgsmål 116 og 117 i lovforslag nr. L 121 (2004/2005 – 

2. samling). I denne situation fortabes underskud derfor efter fusionsdatoen, når der er tale om to moder-

selskaber der fusionerer, uanset om disse har indgået i en sambeskatning indtil da.  

 

Denne regel skal forhindre muligheden for, at et ikke-sambeskattet selskab med overskudsgivende aktivite-

ter og uden fremførbare underskud, skattefrit fusioneres med et sambeskattet selskab, som derimod besid-

der fremførbare underskud og på den måde drage fordel heraf187. Det kan dog være væsentligt at være op-

mærksom på, at den skattemæssige fusionsdato kan blive datoen for indtræden af koncernforbindelse, 

selvom fusionen har selskabsretlig virkning pr. tidligere dato. Derfor vil underskud forud for den skatte-

mæssige fusionsdato være omfattet af FUL § 8, stk. 6, hvorfor de vil fortabes, hvilket følger af 

SKM2013.628.HR.  

 

Til ovenstående regler er der i SEL § 31, stk. 4 indsat en bestemmelse, som forhindrer den i ordlyden i FUL § 

8, stk. 6, som har kunne medføre fortolkningsproblemer. I SKM2011.588.LSR fastlagde Landsskatteretten, 

at FUL § 8, stk. 6 ikke omfattede underskud i det modtagende selskabs datterselskab, selvom underskuddet 

var opstået under sambeskatningen med det modtagende selskab. På baggrund af denne afgørelse blev det 

indført i SEL § 31, stk. 4 ved lov nr. 591 af 18. juni 2012. I SEL § 31, stk. 4, 1. pkt. står der, at der i forbindelse 

med en skattefri omstrukturering ikke kan modregnes andre selskabers underskud eller faste driftssteders 

underskud, der er en del af sambeskatningen fra de indkomstår, der ligger forud for sambeskatningen. Dog 

                                                
187 (Guldmand et. al, s. 247) 
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er dette ikke gældende, hvis det indskydende selskab har været sambeskattet med det modtagende sel-

skab i de indkomstår, hvor underskuddet opstod, og det indskydende selskab ikke direkte eller indirekte har 

deltaget i en skattefri omstrukturering med et selskab, der ikke har været en del af sambeskatningen i eller 

efter underskudsåret, jf. SEL § 31, stk. 4, 2. pkt. Altså kan det modtagende selskab stadig drage nytte af un-

derskudsmulighederne i en sambeskatning der forelå før fusionen, hvad angår det modtagende selskabs 

øvrige sambeskattede selskaber. 

 

Ved indførelsen af ovenstående regler, er det blevet muligt at foretage en skattefri fusion, uden at det som 

udgangspunkt stiller koncernen dårligere i forhold til muligheden for at udnytte underskud, end hvis fusio-

nen ikke var foretaget188.  

 

Af FUL § 8, stk. 7 følger der en yderligere en begrænsning i underskududnyttelsen som supplering til reg-

lerne i FUL § 8, stk. 6. Bestemmelsen i stk. 7 regulerer underskud, som er opstået i perioden mellem den 

skattemæssige fusionsdato og tidspunktet for vedtagelsen af fusionen. Reglen vedrører derfor kun de til-

fælde, hvor omstruktureringsdatoen ikke er sammenfaldende med datoen for vedtagelsen af fusionen. 

Reglen tilfalder en situation, hvor et eller begge af de fusionerende selskaber har haft underskud mellem 

fusionsdatoen og tidspunktet for vedtagelsen af fusionen, men disse selskaber har ikke været koncernfor-

bundne i tiden mellem disse datoer, jf. FUL § 8, stk. 7., 4. pkt. 

 

I det tilfælde begrænses de også for muligheden af underskudsudnyttelse. Hvis disse forudsætninger er op-

fyldt, kan underskuddet ikke nedbringe den skattemæssige indkomst hos det modtagende selskab til et la-

vere beløb end selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskriv-

ningsberettigede driftsmidler og skibe, jf. FUL § 8, stk. 7, 1. pkt. Dette underskud skal opgøres før eventu-

elle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, jf. FUL § 8, stk. 7, 2. pkt.    

 

Endvidere er der indsat en yderligere begrænsning, som gælder, at hvis der er underskud i denne nævnte 

periode fra et eller begge af de fusionerende selskaber, og det eller disse selskaber på tidspunktet for fusio-

neringen i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig 

aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet eller selskaberne ejer mindst 25 pct. af aktiekapita-

len, så kan dette underskud ikke nedbringe den skattepligtige indkomst hos det modtagende selskab over-

hovedet, jf. FUL § 8, stk. 7, 3. pkt. Denne bestemmelse er dog ikke gældende, hvis de to fusionerende 
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selskaber er koncernforbundne efter FUL § 8, stk. 7, 5. pkt. i den ovenstående nævnte periode, jf. FUL § 8, 

stk. 7, 4. pkt.  

 

Ved en skattefri fusion gælder der samme regler, som beskrevet i sidste afsnit for skattepligtig fusion, angå-

ende følgevirkningerne i en international sambeskatning, og hvorledes en genbeskatning kan undgås.  

 

Fusion af EØS-selskaber 

I FUL § 15, stk. 3 er der indsat en bestemmelse omhandlende fusioner mellem EU-selskaber. Dog er reglen 

blev udvidet ved lov nr. 1347 af 3. december 2013 ved indførelsen af stk. 5 i FUL § 15, således at et EØS-

selskab, som ikke er et EU-selskab, og som svarer til et aktie- eller anpartsselskab også kan anvende reg-

lerne i FUL § 15, stk. 3. Det fremgår også af TfS 2004.692.LR, hvor fusionsskattelovens kapitel 1 finder an-

vendelse, selvom fusionen foregår mellem udenlandske selskaber, som indgår i en dansk sambeskatning.  

 

Delkonklusion 

En skattefri fusion i forhold til en skattepligtig fusion vil ikke medføre skattemæssige konsekvenser for de 

omfattede selskaberne, da det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige 

stilling. En skattefri fusion vil derfor være en fordel, hvor der vil eksistere store avancer i forhold til de ind-

skydende aktiver og passiver, da en skattepligtig fusion derimod vil medføre en likvidationsbeskatning. Ved 

en skattefri fusion, gælder det for to sambeskattede selskaber at underskud der er opstået under sambe-

skatning, kan fortsat fremføres efter fusionen med betingelse af FUL § 8, stk. 6, 3. pkt. Hvis ikke dette opfyl-

des, bortfalder uudnyttede fremførbare underskud for begge selskaber efter en skattefri fusion. For skatte-

pligtige fusioner gælder det, at der kun kan drages nytte af uudnyttede underskud til og med fusionsåret, 

og herefter vil de fortabes permanent. Hvis der foretages en fusion af et ultimativt moderselskab, kræver 

det, at bindingsperiodens opretholdes efter omstruktureringen, da det ellers vil medføre fuld genbeskat-

ning. Endvidere vil fusioner, skattefrie såvel som skattepligtige, ikke medføre genbeskatning af underskud, 

medmindre en fusion vil medføre afbrydelse af en koncernforbindelse til et udenlandsk selskab, administra-

tionsselskabet eller det ultimative moderselskab.  

 

9.5 Spaltning 

Spaltning er en tredje form for omstrukturering. Ved spaltning forstås der, at et selskab opdeles og overfø-

rer en del eller samtlige af sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende selskaber eller nye selskaber 

ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og evt. en kontant ud-

ligningssum, jf. FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt.  
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En spaltning kan ske både som en grenspaltning, uden at selskab ophør, eller ved en ophørsspaltning. Ved 

grenspaltning, som eksisterer når selskabet ikke ophører ved spaltning, medfører det at der mod udskillelse 

af en gren/afdeling til et andet selskab tildeles aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital, jf. 

SEL § 15 C, stk. 2, 1. pkt. Ved udskillelse af en hel gren/afdeling kræver det, at grenen skal kunne fungere 

som en selvstændig enhed, jf. SEL § 15 C, stk. 2, sidste pkt. En grenspaltning og en ophørsspaltning kan 

både foretages som en skattepligtig og en skattefri spaltning, det afhænger dog af om reglerne i FUL § 15 A 

opfyldes. En skattepligtig spaltning er derfor ikke ensbetydende med, at der er tale om en ophørsspaltning, 

da både en ophørsspaltning samt grenspaltning kan foretages skattepligtigt eller skattefrit, se 

SKM2015.299.SR. 

 

9.5.1 Skattepligtig spaltning 

Hvis der foretages en skattepligtig spaltning, er fusionsskattelovens regler ikke omfattet. En skattepligtig 

spaltning medfører, at der sker en realisationsbeskatning af det spaltede selskab og dets aktionærer. Denne 

realisationsbeskatning kan dog blive udskudt, hvis der foretages en skattefri spaltning189, se afsnit (9.5.2). 

 

Spaltningsdato 

Fusionsskatteloven omfatter reglerne for en skattefri fusion og en skattefri spaltning. SEL § 31, stk. 5 omfat-

ter ligeledes kun fusion, og det kan derfor ikke umiddelbart tolkes, hvilke regler der måtte gælde for spalt-

ningsdatoen for en skattepligtig spaltning. Da flere bestemmelser i selskabsskatteloven er gældende for 

både skattepligtig fusion og spaltning, må det antages at spaltningsdatoen kan omfattes af SEL § 31, stk. 5. 

 

Det indskydende selskab 

Når der er tale om en skattepligtig spaltning, skal der ligesom ved en skattepligtig fusion, laves en opgørelse 

over skattemæssige avancer og tab på de aktiver og passiver, der overdrages ved spaltningen. Hvis selska-

bet dog opløses ved spaltningen, skal disse aktiver og passiver derimod likvidationsbeskattes efter SEL § 5, 

og avancer og tab pr. tidspunktet for vedtagelsen af spaltningen indgår i sambeskatningsindkomsten hos 

den koncern, hvis selskab der spaltes ind til datoen, der gør sig gældende i denne situation190. Der vil dog 

for udenlandske selskaber som er omfattet af danske skatteregler, være mulighed for creditlempelse for 

den udenlandske skat. Der gælder altså samme regler her som ved en skattepligtig fusion.  

 

                                                
189 Se TfS 2010,643 
190 (Guldmand et. al, s. 272) 
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Det indskydende selskabs overskud eller underskud i året for spaltningen skal indgå i sambeskatningen for 

spaltningsåret. Ligeledes kan det indskydende selskabs fremførte underskud anvendes i indkomståret, hvor 

spaltningen finder sted efter reglerne i SEL § 31, stk. 2 og stk. 3. Herefter bortfalder ikke udnyttede under-

skud samt kildeartsbegrænsede tab. Det er dog kun tilfældet, hvis der er tale om en ophørsspaltning. Hvis 

der i stedet er tale om grenspaltning, så vil det indskydende selskabs ubenyttede underskud samt kildearts-

begrænsede tab fortsat fremføres efter spaltningen, da det indskydende selskab ikke anses for opløst191. 

Hvis der er tale om spaltning af et EU-selskab, skal det som tidligere nævnt følge dets regler i hjemlandet. 

 

Det modtagende selskab 

For det modtagende selskab gælder der samme regler, som ved en skattepligtig fusion, og der eksisterer 

derfor ingen skattemæssige konsekvenser for dette selskab ved skattepligtig spaltning. Det modtagende 

selskab anses for at have erhvervet aktiver og passiver i det indskydende selskab til handelsværdien pr. 

tidspunktet for spaltningens vedtagelse. Fra vedtagelsen af spaltningen, skal det modtagende selskab med-

regne overskud og underskud fra det indskydende selskab. Til forskel for en skattepligtig fusion, vil det 

modtagende selskabs fremførte underskud samt kildeartsbegrænsede tab dog stadig kunne anvendes efter 

en skattepligtig spaltning192. For et EU-selskab som det modtagende selskab, vil reglerne gælde dets hjem-

land.  

 

En spaltning af et koncernforbundet selskab vil ikke have nogen betydning for den fortsatte sambeskatning 

af de resterende selskaber i koncernen samt muligheden for underskudsudnyttelse, da der altså ikke ophø-

rer koncernforbindelse her imellem i denne forbindelse. Dette gælder dog ikke hvis der er tale om et uden-

landsk selskab, som vil medføre afbrydelse af koncernforbindelsen. Dette vil som nævnt heller ikke være 

gældende, hvis der er tale om et ultimativt moderselskab. Uanset afbrydelse af koncernforbindelse eller ej, 

eksisterer der strengere regler ved spaltning, når der er tale om et ultimativt moderselskab, der har valgt 

international sambeskatning. Dette vil under alle omstændigheder udløse fuld genbeskatning efter SEL § 31 

A, stk. 11, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 11. pkt.  

 

9.5.2 Skattefri spaltning 

Når der er tale om en skattefri spaltning af selskaber efter fusionsskatteloven, vil de samme regler for skat-

tefri fusion ligeledes være mere eller mindre gældende. For en skattepligtig spaltning blev det nævnt, at 

det vil medføre en realisationsbeskatning. Ved en skattefri spaltning, vil denne realisationsbeskatning 

                                                
191 (Guldmand et. al, s. 273) 
192 (Guldmand et. al, s. 273) 
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derimod udskydes. Det kræver en opfyldelse af reglerne i FUL §§ 15 a og 15 B. Som hovedregel kræver en 

skattefri fusion tilladelse fra told og skatteforvaltningen, jf. FUL § 15 A, stk. 1, 2. pkt. Der kan dog også ske 

skattefri spaltning af et selskab uden tilladelse herfra, når både det indskydende selskab og det modta-

gende selskab: 

• er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF og 

• ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed.193 

 

Det vil sige at både selskaber omfattet af danske skatteregler, samt EU-selskaber omfattet af artikel 3, og 

som ikke anses for en transparent enhed i Danmark, kan foretage en skattefri spaltning uden tilladelse.  

 

Spaltningsdato 

Når der foretages en skattefri spaltning, er samme regler gældende for spaltningsdatoen, som der er gæl-

dende ved fusionsdatoen ved en skattefri fusion. 

 

Det indskydende selskab 

Der gælder for det indskydende selskab samme regler som ved en skattefri fusion. Det vil medføre, at det 

indskydende selskab ikke skal foretage sig en opgørelse over avancer og tab på de aktiver og passiver. Dette 

er på baggrund af, at de skattemæssige konsekvenser undgås, idet at det modtagende selskab i forbindelse 

med spaltningen vil succedere i det indskydende selskabs skattemæssige stilling i forhold til de indskydende 

aktiver og passiver, jf. FUL § 15 b, stk. 2.  

 

Det indskydende selskabs overskud eller underskud skal indgå i sambeskatningen fra og med spaltningså-

ret. Endvidere kan det indskydende selskabs fremførte underskud anvendes til og med indkomståret for 

spaltningen, hvor det kan fradrages i sambeskatningsindkomsten efter reglerne i SEL § 31, stk. 2 og 3. Dog 

gælder det umiddelbart ikke, at uudnyttede underskud hos det indskydende selskabs vil bortfalde ved op-

hørsspaltning, hvilket følger af Skatteministeriets svar i TfS 2006, 173. Af denne grund vil det modtagende 

selskab efter spaltningen succederer i de underskud, der hidrører fra det indskydende selskab. Det betinges 

dog umiddelbart af at selskaberne, der omfattes af spaltningen, har været under sambeskatning henholds-

vis før og efter spaltningen. Det tolkes derfor også, at samme forudsætninger vil gælde for en grenspalt-

ning. 

 

Det modtagende selskab 

                                                
193 Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.7.2 
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Det gælder derfor også i dette tilfælde, at det modtagende selskab er omfattet af samme regler som ved en 

skattefri fusion, og det modtager selskab skal derfor anses for at have anskaffet de aktiver og passiver, der 

indskydes, som var de anskaffet på det oprindelige tidspunkt til de oprindelige beløb af det indskydende 

selskab, jf. FUL § 8, stk. 1, 1. pkt. 

 

Skattemæssige afskrivninger 

Idet at det modtagende selskab vil succedere i det indskydende selskabs skattemæssige stilling, så omfatter 

den ligeledes begrænsningerne i forhold til afskrivninger, som også var gældende ved skattefri fusion. Hvis 

der ikke har eksisteret koncernforbindelse i hele det indkomstår, hvor spaltningen finder sted, skal der fore-

tages forholdsmæssige afskrivninger efter SEL § 31, stk. 5. Dette vil derfor ligeledes være gældende for det 

modtagende selskab, når successionen træder i kraft, jf. FUL § 8, stk. 1, 3. pkt., jf. FUL § 15 b, stk. 2. Dette 

vil ligeledes kun finde anvendelse på de indskydende aktiver og passiver mv., som vil knytte sig til et modta-

gende selskab mv. som er hjemmehørende i Danmark som følge af fusionen, jf. FUL § 15, stk. 2, 2. pkt. Hvis 

der eksisterer koncernforbindelse i hele indkomståret for spaltningen, vil der derimod kunne foretages 

fulde skattemæssige afskrivninger194.  

 

Fremførbare tab og underskud 

Hvis der er tale om en ophørsspaltning, og der er tale om flere modtagende selskaber, er det Skatteministe-

riets opfattelse, at det indskydende selskabs skattemæssige underskud kan fordeles på baggrund af en kon-

kret vurdering, som tager hensyn til, hvordan aktiviteterne fordeles mellem de modtagende selskaber, jf. 

TfS 2006, 173. I en skattefri spaltning skal der dog ikke foretages en fordeling af det skattemæssige under-

skud mellem det indskydende selskab og det modtagende selskab, hvis der er tale om en grenspaltning, jf. 

SKM2016.413.SR og SKM2016.412.SR.  

 

Det gælder derfor både for ophørsspaltning og grenspaltning ved skattefri fusion, at underskud fra før 

spaltningen vil kunne fremføres og udnyttes efter spaltningen i det modtagende selskab. Hvis der er tale 

om et EU-selskab, som ikke omfattes af danske skatteregler, som det modtagende selskab, må det ligeledes 

gælde, at et modtagende EU-selskab kun indtræder i de uudnyttede underskud, som stammer fra aktivite-

ter, der omfattes af en dansk beskatning195. 

 

                                                
194 TfS 2006, 173 
195 (Guldmand et. al, s. 290-291) 
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Uanset om der er tale om det indskydende selskab eller det modtagende selskab, så vil det medføre, at kil-

deartsbegrænsede tab bortfalder, hvis der er tale om ophørsspaltning jf. FUL § 8, stk. 8, jf. FUL § 15 b, stk. 

2. Endvidere følger det af FUL § 15 b, stk. 2, 1. pkt., at reglerne i FUL § 8, stk. 6 ligeledes finder anvendelse 

ved spaltninger. Derfor er underskudsudnyttelsesreglerne vedrørende fusioner koncernselskaber ligeledes 

gældende i denne situation, hvorfor underskud som udgangspunkt kun kan fradrages, hvis selskaberne har 

været sambeskattet, hvilket også følger af SEL § 31, stk. 4.  

 

Koncernforbindelsen vil ikke blive påvirket af en skattefri spaltning, da det ikke vil medføre ophør af den 

resterende sambeskatning mellem selskaberne, hvorfor de fortsat vil kunne udnytte hinandens underskud. 

Dog er det som gældende ved en skattepligtig fusion, at en spaltning af et ultimativt dansk moderselskab 

medfører fuld genbeskatning, da dette anses for afbrydelse af bindingsperioden, jf. SEL § 31 A, stk. 3, 11. 

pkt.  

 

Derfor må konsekvensen være, at som hovedregel vil underskuddene kunne overføres til det modtagende 

selskab, uanset om selskabet ophører eller ej. Dog vil det kræve, at de har været sambeskattet i perioden, 

hvor underskuddene er opstået, hvorfor nystiftede selskaber som led i spaltningen ikke vil kunne indtræde i 

disse underskud og udnytte dem, jf. lovforslag nr. L 173 (2011/2012), bilag 23, s. 26.  

 

Endvidere kan det tilføjes, at FUL § 8, stk. 7 ligeledes finder anvendelse i denne situation som ved en skatte-

fri fusion, hvorfor det kan sætte begrænsninger for udnyttelsen af underskud i visse situationer.  

 

Delkonklusion 

En skattefri spaltning vil i dette tilfælde være mere fordelagtig i forhold til en skattepligtig spaltning ud fra 

ovenstående diskussion, idet at der kan udskydes en realisationsbeskatning for selskabet og dets aktionæ-

rer. Dog kræver det en opfyldelse af betingelserne i FUL §§ 15 A og 15 B, hvilket også vil medføre et tungere 

administrativt arbejde. Det gælder både for en skattepligtig og en skattefri spaltning, at fremførbare under-

skud ikke vil fortabes, når der er tale om grenspaltning. Det gælder dog for skattefri fusion, at fremførbare 

underskud fortsat er fremførbare ved ophørsspaltning i modsætning til skattepligtig spaltning. Spaltning 

som omstruktureringsform tillader derfor flere muligheder at fremføre underskud efter spaltningen. Det er 

dog væsentlig for en koncern at være opmærksom på, at uanset ophør eller ej, vil en spaltning af det ulti-

mative moderselskab medføre fuld genbeskatning, og det bør derfor frarådes at foretage en spaltning af 

netop dette selskab i en sambeskatning. 
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9.6 Tilførsel af aktiver 

Ved tilførsel af aktiver skal der forstås det, at selskab enten overdrager en eller flere grene, altså aktiviteter, 

af sin virksomhed eller hele virksomheden til et andet selskab, uden at det indskydende selskab likvideres, 

mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital, jf. FUL § 15 c, stk. 2. I dette afsnit 

må det tolkes at gennemgående regler gælder både for danske selskaber, men også for udenlandske selska-

ber som er omfattet af danske skatteregler196. 

 

9.6.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver medfører det, at der skal laves en opgørelse over skattemæssige 

avancer og tab på de aktiver og passiver, der overdrages til det modtagende selskab.  Ved denne skatteplig-

tige tilførsel af aktiver modtager det indskydende selskab vederlæggelse i form af aktier i det modtagende 

selskab. Disse aktier vil anses for anskaffet til markedsværdien på tilførselstidspunktet, men har dog ingen 

skattemæssige konsekvenser for modtageren. 

 

For det modtagende selskab af de tilførte aktiver, har det ingen skattemæssige konsekvenser. Selskabet 

skal dog anses for at have erhvervet disse overførte aktiver og passiver til handelsværdi på tilførselstids-

punktet. Fra dette tidspunkt skal selskabet ligeledes medregnes overskud og underskud, der er i forbindelse 

med de tilførte aktiver197.  

 

Ved tilførsel af aktiver medfører det som udgangspunkt ikke afbrydelse af koncernforbindelsen, hvorfor det 

stadig er muligt at foretage en underskudsudnyttelse imellem selskaberne i koncernen for både det modta-

gende og det indskydende selskab. Det er ligeledes gældende for kildeartsbegrænset tab. Ved valg af inter-

national sambeskatning, så udløses der som udgangspunkt ikke genbeskatning af underskud, da der altså 

ikke afbrydes koncernforbindelse imellem selskaber198. 

 

9.6.2 Skattefri tilførsel af aktiver 

En skattefri tilførsel af aktiver mellem koncernforbundne selskaber følger reglerne i FUL § 15 c-15 d. Der 

skal ikke foretages en skattemæssig opgørelse over avancer og tab for aktiver og passiver hos det indsky-

dende selskab, som skal tilføres til et andet selskab, da det modtagende selskab succederer i det indsky-

dende selskabs skattemæssige stilling efter reglerne i FUL § 8, stk. 1-4, jf. FUL § 15 d, stk. 2. Dog har det 

alene anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af tilførslen er 

                                                
196 Den Juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.6.2.6.3 
197 (Guldmand et. al, s. 298) 
198 (Guldmand et. al, s. 299) 
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knyttet til et dansk modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste 

driftssted eller faste ejendom i Danmark, jf. FUL § 15 d, stk. 3, 2. pkt. Begrænsningerne i forhold til afskriv-

ningsmulighederne er ligeledes gældende i denne form for omstrukturering, hvorfor der kun kan afskrives 

12 måneder i løbet af et kalenderår efter reglerne i SEL § 31, stk. 5, jf. FUL § 15 d, stk. 2., jf. FUL § 8, stk. 1, 

3. pkt. 

 

Som vederlæggelse for tilførslen af aktiverne, modtager det indskydende selskab aktier i det modtagende 

selskab, som anses for anskaffet på tilførselstidspunktet til et beløb svarende til handelsværdien af de til-

førte aktiver og passiver, jf. FUL § 15 d, stk. 4.  

 

Overskud eller underskud fra det indskydende selskab skal indgå i sambeskatningen i året for tilførslen af 

aktiverne. Ligeledes kan det indskydende selskabs fremførte underskud anvendes i året for tilførslen af akti-

verne samt senere indkomstår efter reglerne i SEL § 31, stk. 2 og 3. Dog kræver det ligesom tidligere former 

for omstrukturering, at selskaberne skal have været sambeskattet i året, hvor underskuddet opstod, før un-

derskuddet kan udnyttes, jf. FUL § 8, stk. 6, 2. pkt., hvilket også følger af lovforslag nr. L 173 (2011/2012), 

bilag 23, s. 26. Ellers begrænses det modtagende selskab i at fradrage underskuddet, jf. FUL § 8, stk. 6, 1. 

pkt. FUL § 8, stk. 6, 3. pkt. gælder ligeledes her som værnsregel til FUL § 8, stk. 6, 2. pkt., hvorfor det mod-

tagende selskab også kan begrænses her i forhold til underskudsudnyttelsen. Det fremgår også af SEL § 31, 

stk. 4, at det modtagende selskab alene kan udnytte og anvende underskuddet i tiden inden tilførslen af 

aktiverne, hvis de har været sambeskattet i den periode.  

 

Afgørelserne i SKM2016.413.SR og SKM2016.412.SR vedrørende, at der ikke skal ske fordeling af det skatte-

mæssige underskud ved grenspaltning mellem det indskydende selskab og det modtagende selskab, finder 

ligeledes anvendelse ved skattefri tilførsel af aktiver. Derfor bevares det skattemæssige underskud i det 

indskydende selskab efter tilførslen af aktiver. Ovenstående afgørelser synes nemlig at følge Ligningsrådets 

afgørelse af 20. april 1993 offentliggjort i TfS 1993, 323, hvor Ligningsrådet fandt, at det skattemæssige un-

derskud blev bevaret i det indskydende selskab i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver199. Dog kan 

det modtagende selskab ikke anvende det indskydende selskabs underskud, hvis det er modtagende sel-

skab er nystiftet.  

 

Ligeledes finder FUL § 8, stk. 7 anvendelse ved en skattefri tilførsel af aktiver, hvorfor underskudsudnyttel-

sen kan begrænses i forhold til underskud, der er opstået i tiden mellem tilførselsdatoen og vedtagelsen for 

                                                
199 (Andersen, Skattemæssige sambeskatningsunderskud ved skattefri omstrukturering) 
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tilførslen af aktiverne. Det gælder for kildeartsbegrænsede tab, at den skattefrie tilførsel af aktiver ikke på-

virker udnyttelsen af disse for det indskydende selskab, men derimod bortfalder disse tab i det modta-

gende selskab, da FUL § 8, stk. 8 forhindrer udnyttelsen af disse, jf. FUL § 15 d, stk. 2200. 

 

Der udløses som udgangspunkt ikke genbeskatning af underskud, uanset om koncernen har valgt internati-

onal sambeskatning eller ej.  

 

Delkonklusion 

Ved tilførsel af aktiver det derfor gældende, at reglerne ikke adskiller sig så meget fra hinanden, når det 

omhandler skattepligtige og skattefrie tilførsel af aktiver. Ved begge typer af omstruktureringer er der mu-

lighed for underskudsudnyttelse efter tilførslen, hvis selskaberne har været sambeskattet i perioden, hvor 

underskuddet er opstået. En skattepligtig tilførsel af aktiver vil dog udløse beskatning af avancer og tab på 

de aktiver og passiver, der overdrages, hvorimod der succederes ved en skattefri tilførsel af aktiver. Ulem-

pen her er dog det administrative arbejde, da det som udgangspunkt kræver tilladelse fra SKAT at foretage 

en skattefri tilførsel af aktiver, medmindre visse krav overholdes. 

 

10. Hovedkonklusion 

En international sambeskatning indebærer en masse betingelser og krav, som skal opretholdes af en kon-

cern for at kunne bestå. Disse regler kan være komplekse, og det kan være svært at vurdere hvorvidt forde-

lene kan opveje ulemperne, idet det også vurderes, at det kan afhænge af strukturen i en koncern og hvilke 

slags selskaber, der bliver involveret.  

 

Det er dog i afhandlingen blevet klargjort, at den helt grundlæggende betingelse for en sambeskatning er, 

at der eksisterer koncernforbindelse i mellem selskaberne i en koncern. Denne betingelse er afgørende for 

mange af de ufordelagtige skattemæssige konsekvenser en sambeskatning kan medføre. Denne koncern-

forbindelse er særlig væsentlig for udenlandske selskaber, da en afbrydelse til disse selskaber vil medføre 

en ordinær genbeskatning. Koncernforbindelsen er ligeledes særligt væsentligt for det ultimative modersel-

skab og administrationsselskabet, da en afbrydelse hertil vil udløse fuld genbeskatning af alle genbeskat-

ningssaldi i en sambeskatning, hvilket anses for den hårdeste konsekvens ved overtrædelse af reglerne om 

international sambeskatning.  
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En international sambeskatning er et frivilligt valg, men foretages dette valg, medfører det også en betin-

gelse at samtlige danske samt udenlandske selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i en koncern 

skal omfattes, dog med enkelte undtagelser. Et valg af international sambeskatning medfører også en bin-

dingsperiode på 10 år af gangen. Hvis der ikke foretages et genvalg af en international sambeskatning ved 

udløbet af perioden, vil det medføre en ordinær genbeskatning. Hvis bindingsperioden afbrydes i løbet af 

perioden, vil det derimod medføre en fuld genbeskatning, og denne betingelse kan derfor klassificeres som 

ufravigelig.  

 

I en international sambeskatning skal der udpeges et administrationsselskab, som med udgangspunkt er 

det ultimative moderselskab i koncernen. Det er dog et krav, at administrationsselskabet er et dansk sel-

skab efter SEL § 1, eller er et fast driftssted eller fast ejendom beliggende i Danmark efter SEL § 2. Admini-

strationsselskabet har ansvaret for at forestå de skattemæssige betalinger for den samlede indkomst i sam-

beskatningen, og bærer derfor et stort ansvar i koncernen. Det er derfor væsentligt at overveje, hvorvidt 

det udpegede administrationsselskab i sambeskatningen kan opretholde de forpligtelser, som selskabets 

rolle medfører. Hvis selskabet ikke kan opretholde dette, medfører det fuld genbeskatning. I denne forbin-

delse bør en koncern derfor altid overveje at have et eventuelt tomt selskab beliggende i Danmark.  

 

I forhold til en indtræden af international sambeskatning er der flere krav, der kan være væsentlige at være 

opmærksom på. Den første betingelse kræver at alle omfattede sambeskattede selskaber mv. skal følge det 

samme indkomstår som administrationsselskabets indkomstår. I indkomståret for indtræden og ligeledes 

for udtræden af en sambeskatning, er der ligeledes et krav om delårsindkomstopgørelse. Da reglerne for en 

international sambeskatning skal følge danske skatteregler, medfører det ligeledes for udenlandske selska-

ber, som omfattes af sambeskatningen, at alle aktiver og passiver skal anses for anskaffet til handelsværdi i 

indkomståret for indtræden i medfør af SEL § 31 A, stk. 7-9. Det kræver derfor at der foretages korrektioner 

i forhold til de udenlandske selskabers afskrivninger. Det kan derfor medføre et ressourcetungt arbejde ind-

komstårene for indtræden og udtræden af en sambeskatning. 

 

Det er ligeledes væsentligt for en koncern at inddrage overvejelser i forhold til, at sambeskattede selskaber 

mv. er betinget af at hæfte for hinandens skattemæssige forpligtelser. Reglerne for hæftelse er særligt væ-

sentlige og en ulempe for det administrative selskab, da det er det eneste selskab, som ikke kan udtræde af 

en sambeskatning og dermed slippe for de øvrige selskabers hæftelse, i modsætning til de øvrige selskaber. 

Reglerne er ligeledes en særlig ulempe for minoritetsaktionærerne, da det må anses at være 
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uhensigtsmæssigt, at de vil kunne stilles ansvarlig for øvrige selskaber i sambeskatning, på trods af at mino-

ritetsaktionærerne ingen indflydelse har på disse selskaber, og at de fungerer uafhængigt af hinanden.  

 

I en international sambeskatning skal der foretages en samlet sambeskatningsindkomst, som skal opgøres 

efter danske skatteregler. Dette har en særlig udfordring for de udenlandsker selskaber i en koncern, da 

dette kræver at de skal udarbejde et skatteregnskab efter danske regler ved siden af det skatteregnskab, 

der skal udarbejdes efter reglerne i deres hjemland. Da udenlandske selskaber skal følge to sæt lovregler, 

kan det ligeledes medføre en dobbeltbeskatning. For at hindre denne ulempe, kan udenlandske selskaber i 

medfør af creditlempelsen i LL § 33, stk. 1 fradrage den udenlandske skat i de indkomstskatter, der også 

skal svares af den pågældende indkomst i Danmark. Denne bestemmelse hindrer derfor også for, at danske 

skatteregler skal udgøre en hindring for en international sambeskatning. 

 

I forhold til sambeskatningsindkomsten eksisterer derimod en række regler, som begrænser sambeskattede 

selskaber i at kunne modtage fradrag. En enkelt undtagelse er dog de såkaldte koncernbidrag. For danske 

koncernforbundne selskaber eksisterer der som udgangspunkt ikke fradrag for koncernbidrag (tilskud), der 

overføres her imellem. Dette udgør derfor en ulempe for udenlandske selskaber i en sambeskatning, når 

berettiges fradrag for disse bidrag efter reglerne i deres hjemland. Der er på baggrund af denne problema-

tik indført en undtagelsesregel i SEL § 31 A, stk. 2, der medfører, at udenlandske selskaber alligevel vil 

kunne berettiges et fradrag for koncernbidrag, hvis dette er gældende efter selskabets regler i hjemlandet, 

og koncernbidraget medregnes i den danske indkomstopgørelse. Denne regel medvirker derfor også til, at 

de danske skatteregler ikke forhindrer en international sambeskatning.  

 

For udenlandske sambeskattede selskaber eksisterer der dog fradragsbegrænsning for rente- og royaltybe-

talinger. Dette gør det blandt andet ufordelagtigt at foretage koncerninterne lån, som ellers vil kunne opti-

mere en koncern driftsmæssige og finansielle aktiviteter som helhed. Der eksisterer ligeledes to fradragsbe-

skæringsreglerne i SEL §§ 11 B og 11 C, altså renteloftsreglen og EBIT-loftreglen. I medfør af disse regler ek-

sisterer der en fradragsbegrænsning for en sambeskatnings samlede nettofinansieringsudgifter, der oversti-

ger renteloftet og EBIT-loftet. Fradragsbeskæringsreglerne medfører væsentlige overvejelser ved en ind-

træden af en international sambeskatning. I medfør af disse regler, skal der blandt andet foretages en sam-

let fremførsel af de samlede tab hos administrationsselskabet. Det resulterer i, at alle selskaberne i sambe-

skatningen vil kunne drage nytte af disse fremførte tab, uanset hvilke selskaber de hidrører fra. Det kan dog 

være en ulempe for de selskaber, som besidder store nettofinansieringsudgifter, da de vil bidrage med de 

største fremførbare tab og muligvis ikke selv vil kunne drage nytte af disse. Der eksisterer også en regel i 
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medfør af fradragsbeskæringsreglerne, at der skal foretages en forholdsmæssig fordeling af de samlede fra-

dragsbeskåret nettofinansieringsudgifter i en sambeskatning. Denne regel kan være en fordel for en kon-

cern som helhed, og end da stille de selskaber, som kan ende med at blive fradragsbeskåret, bedre end hvis 

de ikke er omfattet af en sambeskatning. Det kan dog også medføre, at selskaber med store nettofinansie-

ringsudgifter også vil kunne ende med at skulle fradragsbeskæres yderligere i forhold til, hvis de ikke var 

sambeskattet. 

 

Den umiddelbare fordel, som en sambeskatning kan medføre, er dog, at selskaberne kan vælge at drage 

nytte af hinandens underskud i selskabet. Det er dog et krav, at underskuddet er opstået under perioden 

for sambeskatningen. Det væsentlige for denne mulighed er, at det kan optimere en koncerns interne skat-

temæssige forpligtelser som helhed, da de overskudgivende selskaber, der udnytter et underskud hos an-

dre sambeskattet selskaber, vil betale den skattemæssige værdi af det udnyttede underskud til administra-

tionsselskabet frem for SKAT, og derfor vil de såkaldte skatteforpligtelser forblive internt i koncernen.  

 

Reglerne for internationale sambeskatning kan dog siges at være strenge, idet en afbrydelse af reglerne kan 

medføre en genbeskatning. En genbeskatning er som følge af, at der afbrydes koncernforbindelse til enten 

de udenlandske selskaber eller det ultimative moderselskab, eller på baggrund af at bindingsperioden af-

brydes eller der ikke ønskes fortsat sambeskatning. For en fuld genbeskatning eksisterer der ikke en maksi-

mumsbegrænsning for genbeskatningens størrelse, og den har derfor en hårdere konsekvens i forhold til 

den ordinære genbeskatning. Reglerne for genbeskatning er derfor også særligt væsentlige for en koncern, 

når der foretages overvejelser om mulige omstruktureringer, hvis det vil medføre en afbrydelse af en kon-

cernforbindelse eller en afbrydelse af bindingsperioden.  

 

Det gælder i alle omstruktureringsformer, at hvis der foretages en omstrukturering af det ultimative mo-

derselskab, at det vil kræve at den internationale sambeskatning fortsætter efterfølgende ved at bindings-

perioden opretholdes, da det ellers vil medføre fuld genbeskatning. Det er også gældende for administrati-

onsselskabet, at det betinges af at der kan udpeges et nyt administrationsselskab, hvis selskabet anses for 

ophørt. Det er gældende både for opløsning, aktieombytning, fusion samt tilførsel af aktiver. Den eneste 

omstruktureringsform, som behandles forskelligt i dette tilfælde, er spaltning. En spaltning af det ultimative 

moderselskab vil under alle omstændigheder medfører fuld genbeskatning, og det vil derfor være uhen-

sigtsmæssigt at gennemføre en omstrukturering af det ultimative moderselskab. 
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Ved en skattepligtig omdannelse af et udenlandsk selskab eller et dansk selskab med et fast driftssted i ud-

landet, vil det medføre, at uudnyttede tab ikke vil kunne fremføres efter omdannelsen. Herudover vil det 

også medføre en ordinær genbeskatning, og omdannelse af et udenlandsk selskab mv. har derfor en hår-

dere konsekvens end for danske selskaber mv., der omdannes.  

 

I forbindelse med fusion gælder det som udgangspunkt, at fremførebare underskud vil fortabes permanent 

for både det indskydende og det modtagende selskab efter både en skattefri eller skattepligtig fusion. Dog 

gælder det for to sambeskattede selskaber i forbindelse med skattefri fusion, at underskud, der er oparbej-

det under en sambeskatning, vil kunne fortsat fremføres efter fusionen, hvis betingelsen i FUL § 8, stk. 6 er 

opfyldt. Hvis ikke dette er gældende, så vil det uudnyttede underskud ligeledes fortabes permanent for 

begge selskaber efter fusionen. Da det også gælder for en skattepligtig fusion, at det fusionerede selskab vil 

blive likvidationsbeskattet, vil den skattefrifusion umiddelbart anses for mere fordelagtig. Det gælder dog 

modsætningsvist til spaltning, at der hverken for skattefri eller en skattepligtig spaltning vil medføre tab af 

fremførbare underskud efter spaltningen, hvis der er tale om grenspaltning. Hvis der er tale en skattefri op-

hørsspaltning er det dog ligeledes gældende, og det er derfor kun i det tilfælde at der er tale om en skatte-

pligtig ophørsspaltning, at fremførbare underskud vil fortabes. Af denne grund har en spaltning som om-

struktureringsform flere muligheder for at beholde uudnyttede underskud efter en omstrukturering.   

 

Reglerne for international sambeskatning vurderes at påhvile en tungere byrde for udenlandske selskaber, 

samt administrationsselskabet og minoritetsaktionærerne. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at vurdere 

hvilke selskaber, der omfattes af sambeskatningen, og hvorvidt om disse regler vil medføre en større 

ulempe i en sambeskatning, end det vil gavne.  Det kan derfor heller ikke medføre et ensidigt svar, om en 

international sambeskatning er en fordele eller ulempe, da det afhænger af omstændighederne inden for 

den enkelte koncern. 

 

11. Diskussion og perspektivering 

Afhandlingens problemformulering baseres på de danske skatteregler, hvorfor der er blevet afgrænset fra 

EU-retten. EU-retten er ikke altid analog med den danske ret, hvilket kan give stridigheder. Derfor kunne en 

anden vinkel i opgaven have været EU-rettens regler i forbindelse med international sambeskatning. Der-

udover også muligheden for at sammenligne regler og retspraksis med henblik på den manglende forene-

lighed, der kan være mellem den danske skatteret og EU-retten.  
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I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som også understøttes af EU-domstolens 

retspraksis, er der i EU fri bevægelighed for virksomheder og erhvervsdrivende, da der er fri etableringsret, 

jf. art. 49 TEUF. Netop denne frie etableringsret er på området om dobbelt fradrag ikke analog med den 

danske ret, hvorfor den danske skatteret er EU-stridig, jf. åbningsskrivelse nr. 2014/2249 af 19. juni 2015. 

Den tidligere fradragsberettigede udgift i den danske indkomst kan ikke længere fradrages som følge af, at 

udgiften kan fradrages i den udenlandske skattepligtige indkomst. Den danske regel om dobbelt dip gør det 

derfor mindre attraktivt at foretage grænseoverskridende aktiviteter201. 

 

Ligeledes gælder det også i forhold til rentebeskæringsreglerne i SEL §§ 11 B og 11 C, at de danske regler 

kan være EU-stridige. Reglerne skulle medvirke til, at der kun gives fradrag for finansieringsudgifter, som 

kommer fra skattepligtig indkomst i Danmark, medmindre der er en indgået en international sambeskat-

ning. Forskelsbehandlingen må dog ikke kunne retfærdiggøres ved, at der først vælges international sambe-

skatning, og kan derfor diskuteres at være i strid med EU-rettens fri etableringsret i art. 49, da de samlede 

opgørelser efter SEL § 11 B, stk. 8 og SEL § 11 C, stk. 2 ikke kan medregne overskydende renteloft eller EBIT-

loft ved etablering af udenlandske datterselskaber, hvorimod det er muligt ved etablering af danske datter-

selskaber202.  

 

Endvidere fremgår det af sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S, at de danske skatteregler er i strid med 

EU-reglerne. Sagen omhandler Nordeas omstrukturering og lukning af underskudsgivende filialer i de øvrige 

nordiske lande. De samlede underskud, mente de danske skattemyndigheder, skulle genbeskattes med af-

sæt i LL § 33 D, stk. 5. Nordea mente afgørelsen var i strid med den frie etableringsret. De tabte dog sagen. 

Efterfølgende blev sagen efterfølgende anket til EU-domstolen, som fastslog, at det strider mod den frie 

bevægelighed og den frie ret til at etablere sig. Det må nemlig antages at ville afholde danske selskaber fra 

at etablere udenlandske faste driftssteder. Derfor udsendte SKAT efterfølgende et styresignal vedrørende 

genoptagelse af tidligere sager, som er lig Nordea-sagen, hvor genbeskatning af underskud fra udenlandske 

filialer er fundet sted203.  

 

Der eksisterer derfor flere danske skatteregler, som er uforenelige med EU-reglerne, hvorfor et alternativt 

syn på afhandlingen kunne være at foretage en dybere analyse af disse uoverensstemmelser.  

 

                                                
201 (Werlauff, s. 406) 
202 (Tell, EU-retten og danske rentebeskæringsregler) 
203 Genoptagelse efter C-48/13, Nordea Bank Danmark – styresignal i høring, Laursen 
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