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Abstract 
The purpose of this master thesis is to expound on the Danish legislation on joint taxation. Both the 
mandatory domestic joint taxation and the voluntary international joint taxation is in the scope of this 
master thesis. This thesis also seeks to explore the pros and cons of the Danish legislation on joint taxation. 
Through a case study I am able to give my opinion on whether international join taxation should be chosen 
or not.  

The obligatory national joint taxation is something that more and more companies in Denmark has to take 
in to account as there has been a steady growth of company groups that meets the group definition in the 
Danish Companies Act. This definition is, in substance, the same as the group definition in IAS 27. This 
group definition states that a company is part of the group in the parent company can control the 
company. This means that voting-rights are the defining factor, and not ownership of capital. Companies 
that meets the definition pays their taxes to the administration company, which is normally the parent 
company, and this company is responsible of paying taxes for the whole group to the Danish Tax 
authourities SKAT.  In joint taxation a single “joint taxation-income” is made up of the sum of each of the 
entities taxable income. 

The domestic join taxation in Denmark has since law no. 426 of July 6 2005 been operating on the territorial 
principle, so that only entities that resides in Denmark are subject to the mandatory join taxation. This 
means that income from a Danish company’s permanent etablishament in a foreign contry should not be 
included in the join taxation-income, and on the other hand that a foreign contry’s permanent 
establishment should. 

The law also introduced the “all-or-nothing” approach to foreign companies in regards to joint taxation. If a 
group wishes to include foreign companies or other foreign entities in the joint taxation they have to 
include every subsidiary abroad. This is called the global principle, and was passed as a way to stop groups 
exploiting the law, to “cherry pick”, which companies they wanted included, thereby miminizing the 
amount of Danish tax they had to pay. By choosing international joint taxation the group binds themselves 
for a 10-year period with this. 

One of the benefits of joint taxation is the ability to use deficits from affiliated companies to offset positive 
income from other group companies, thus postponing the taxation. In the short team, this will give the 
group more liquidity than if each company was taxed on its own.  

The Danish government introduced the bill L 173 in 2012 because they were of the opinion that 
multinational groups “abused” loopholes in these rules to avoid paying taxes in Denmark. In the bill a 
limitation of the amount deficit from prior years that can be used to reduce a company’s income was 
introduced. This means that companies can reduce 100 % of income up to a max of DKK 7.500.000, after 
which the exceeding income can only be reduced by 60 %. Even though the bill was aimed at multinational 
companies, a lot of other companies are greatly affected by it aswell.  

The bill also introduced joint and several liabllity for wholly owned companies, and secondary liability for 
partly owned subsidiaries, to stop multinational groups “emptying” a company that owes taxes, and not 
have the other companies in the group be liable for these. Because of the secondary liablility minority 
investors can end up being liable for taxes in a company they have no ownership or control over.  

This is in my opinion unreasonable, and there are ways of getting the same results, without hurting the 
minority investors. 

Whether to choose the voluntary international joint taxation or not, is a very complicated matter. There are 
many factors that has to be taken into account before making the decision. Foreign tax rates, and the tax 
base in the countries that the group has subsidiaries, the group’s complexity and size, and the companies 
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future deficits or surplus all influences whether it’s advantageuous to choose international joint taxation. 
Because of the 10-year period, it can be extremely hard to predict this accuratly. 

In the case a fictional group, operating in Denmark, Germany, England and Sweden, is followed through a 
10-year period. The group’s taxes are stated first as they would be without international joint taxation, and 
after with international joint taxation. In the case are also different scenarios where some of the above 
stated conditions have changed, to show how that would influence the choice.  For the group in the case 
international joint taxation would be a good choice, though this requires them to be very certain of 
incomes of the different companies for the next 10 years. 

The conclusion of the thesis is that it’s not possible to make a clear-cut assessment on whether 
international joint taxation is benefit or not. This has to be analyzed by a case-by-case basis, and will for the 
most part only be benificial if the group expects large deficits in foregin companies, while still managing a 
surplus in the Danish companies.  
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1.0 indledning 
Sambeskatning er et relevant emne for mange selskaber i Danmark, da alle koncernforbundne selskaber er 
underlagt obligatorisk national sambeskatning1. Der kan over de sidste mange år ses en klar tendens, i 
forhold til at andelen af koncernforbundne selskaber stiger hurtigere end antallet af selskaber i Danmark i 
alt. Sambeskatning vil altså være en ting, som flere og flere selskaber skal forholde sig til. Dette kan ses på 
nedenstående tabel, hvor procentdelen af koncernforbundne selskaber fra 2009 til 2016 er steget med 10 
%.  

tabel 1: koncernforbundne selskaber i Danmark2 

 

 

 

 

 

Konsekvensen af den obligatoriske sambeskatning er ofte forholdsvis overskuelig, hvorimod 
kompleksiteten er væsentligt højere hvis international sambeskatning tilvælges.  I en verden der bliver 
mere og mere globaliseret, er der sket en støt stigning af danske selskabers datterselskaber i udlandet, 
hvilket illustreres i tabel 2. Dette betyder at flere og flere selskaber skal forholde sig til hvorvidt 
internationalt sambeskatning skal tilvælges. Tilvalget af den internationale sambeskatning er et komplekst 
område, og det er ikke så ligetil at forudsige om det vil være fordelagtig for en koncern eller ej. Guldmand 
et al siger ligefrem at valget ”nærmest har karakter af rent lotteri” 3 På denne baggrund finder jeg det 
interessant at undersøge konsekvenserne af tilvalget af international sambeskatning. 

tabel 2: Danske datterselskabet i udlandet efter enhed og tid4 

 

Beskatningsreglerne I forbindelse med sambeskatning, og især selskabernes mulighed for at anvende 
underskud fra tidligere år, og andre selskabers underskud er et emne, der har haft stort politisk fokus i 
nyere tid. Der har været flere store sager i medierne om store selskaber der ”udnytter” huller i 
sambeskatningsreglerne til at undgå at betale skat i Danmark. Eksempelvis TDC-sagen, hvor TDC ved at 
omdanne deres tyske datterselskab til et kommanditselskab fik oparbejdet en masse fradragsberettiget 
goodwill.5  Andre eksempler er store amerikanske selskaber som eksempelvis McDonald’s, Q8 og Statoil der 
gennem mange år har haft underskud i Danmark hvert eneste år. Sambekatningsreglerne har været ændret 
flere gange, blandt andet i 2012 hvor der blev lagt en grænse for hvor meget underskud fra tidligere år, der 
kan fradrages fuldt ud i årets skattepligtige indkomst. Dette blev ifølge skatteministeren gjort da ”en del 
multinationale og store danske selskaber har oparbejdet meget store underskud, hvilket medfører, at disse 

                                                           
1 Selskabsskatteloven § 31, stk. 1. 
2 Kilde: egen tilvirkning med tal fra statistikbanken ; KONC2: koncerner i danmark efter koncernstørrelse(firmaer og 
enhed(antal) og GF1: generel firmastatistik efter brance (DB07 10- og 19-GRP og enhed(firmaer(antal)) 
3 (Guldmand Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 153) 
4 Kilde: www.statistikbanken.dk/10112    
5 Tfs 2003.850 LR 

År selskaber i alt koncernforbundne selskaber %-del af selskaber der er koncernforbundne

2009 296072 75434 25.5

2010 298081 86297 29.0

2011 300733 85051 28.3

2012 301483 87443 29.0

2013 298581 92603 31.0

2014 299763 96767 32.3

2015 297238 97246 32.7

2016 308157 109279 35.5

http://www.statistikbanken.dk/10112


6 
 

selskaber ikke vil kunne komme til at betale skat i Danmark inden for en overskuelig fremtid”6 Yderligere 
blev der indført solidarisk hæftelse af selskabsskatte, kildeskatter på renter, royalties og udbytter i 
sambeskatningsforhold, da selskaber udnyttede den manglede hæftelse til at undgå at betale skat. På 
baggrund af dette finder jeg det interessant at belyse den gældende lovgivning på sambeskatningsområdet.  

Med denne opgave ønsker jeg at belyse lovgivningen for både den obligatoriske nationale sambeskatning, 
samt den valgfrie internationale sambeskatning, at vise hvordan denne lovgivning fungerer i praksis, og 
gennem et fiktivt casestudie at analysere de konsekvenser som tilvalget af internationalt sambeskatning 
medfører. 

2.0 Problemformulering 

2.1 Undersøgelsesspørgsmål 
Ovenstående problemstilling søges besvaret ved hjælp af følgende undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad er definitionen på en koncern ift. Lovgivningen omkring national og international 
sambeskatning?  
Spørgsmålets formål er at undersøge hvordan en koncern defineres, samt behandles ift. National 
og internationalt sambeskatning.  

2. Hvilken lovgivning gælder ift. national sambeskatning? 
Spørgsmålets formål er at belyse den danske lovgivning i selskabskatteloven ift. National 
sambeskatning, samt at gennemgå den historiske udvikling af reglerne for sambeskatning for at 
belyse bevæggrundene for at indføre og ændre lovgivningen til der hvor den er i dag. 

3. Hvilken lovgivning gælder ift. International sambeskatning? 
Spørgsmålets formål er at belyse lovgivningen omkring international sambeskatning udstukket i 
selskabsskatteloven og evt. direktiver.  

4. Hvilke konsekvenser har tilvalget af internationalt sambeskatning for en koncern? 
Spørgsmålets formål er at undersøge hvilke konsekvenser tilvalget af den internationale 
sambeskatning har for en fiktiv koncern, og hvorvidt tilvalget kan betale sig for koncernen. 

3.0 Afgrænsning 
Problemformuleringen vil søges besvaret ud fra en skatteretlig vinkel, hvorfor der afgrænses fra den 
regnskabsmæssige behandling af sambeskatning.  

Der afgrænses yderligere fra behandling af CFC-lovgivningen, der kort fortalt går ”ud på, at aktionæren i et 
selskab under særlige omstændigheder skal medregne en andel af selskabts indkomst til sin egen 
skattepligtige indkomst, selvom selskabet ikke har udloddet udbytte til aktionæren”7  
Dette findes ikke at have direkte relevans for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. CFC-
lovgivningen er yderligere så omfattende, at en dybdegående gennemgang heraf vil overskride 
afhandlingens omfang. 

                                                           
6  L173 2011/12 
7 (Schmidt, 2013, s. 19) 

Afhandlingens hovedformål vil være at redegøre for lovgivningen for sambeskatning både nationalt og 

internationalt, samt at analysere de konsekvenser som tilvalget af internationalt sambeskatning 

medfører, ved brug af et fiktivt casestudie. 
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EU-retten omkring sambeskatning vil som udgangspunkt ikke blive behandlet, men vil dog blive medtaget i 
det omfang at det findes relevant ift. besvarelse af afhandlings problemformulering. 

I afhandlingen vil omstruktureringer og disses konsekvenser for sambeskatningen blive behandlet, men der 
afgrænsens for den bagudliggende omstruktureringsteori, da dette ikke vurderes til at være meget relevant 
for afhandlingens formål. 

Afhandlingen vil fokusere på kapitalselskaber, faste driftsteder og fast ejendom og i begrænset omfang 
fonde, og der afgrænses herved for de resterende skattesubjekter i SEL § 1, stk. 1, der kan være omfattet af 
sambeskatning. Da langt størstedelen af sambeskattede skattesubjekter findes inden for de ovenstående, 
vurderes dette rigeligt til at belyse afhandlingen problemstillinger. 

Den række undtagelser ift. reglen om bestemmende indflydelse, der er i SEL § 31 C, stk. 4, vil blive 
beskrevet og forklaret i afhandlingen. Men eksempler og casen i afhandlingen vil som udgangspunkt ikke 
indeholde ovenstående aftaler, med mindre andet specifikt er anvist.  

Med mindre andet specifikt er anvist vil stemmerettigheder og kapitalandele i cases og eksempler være det 
samme. 

Selskabstypen i navnet på selskaber som fx. A/S vil blive undladt efter 1. gang det nævnes. 

4.0 Metode 
I dette kapitel vil overvejelserne ift. at besvare ovenstående problemformulering blive redegjort for.  

4.1 Dataindsamling 
Data til besvarelse af problemformuleringen vil i høj grad bestå af retskilder såsom love, bekendtgørelser 
og cirkulærer. Der vil også blive inddraget retspraksis fra domme og administrative afgørelser når disse 
findes relevante. Når det vurderes relevant vil også EU-retten blive inddraget.  

Derudover vil forarbejder og lovforslag, inklusiv spørgsmål fra interessenter som eksempelvis FSR og store 
danske selskaber, og skatteministeriets svar herpå, blive benyttet når disse vurderes relevante for 
problemformuleringen.  

Yderligere vil SKATs fortolking af reglerne, i form af bla. den juridiske vejledning og betænkninger udstedt af 
SKAT blive benyttet. Den juridiske vejledning er som sagt skatteministeriets opfattelse af gældende ret. Den 
har cirkulærestatus og er bindende for SKAT, medmindre den modsiges af en højere rangerende retskilde. 

Til besvarelse af problemformuleringen vil også relevant faglitteratur og faglige artikler inden for området 
blive benyttet.  Afhandlingen vil altså i høj grad være baseret på kvalitative sekundære datakilder. 

Datekilderne vurderes til at have både høj reliabilitet og validitet, da de i høj grad består af retskilder såsom 
lovgivning. Faglitteraturen og de faglige artikler vurderes også til at have en høj reliabilitet, selvom de kan 
indeholde forfatternes subjektive fortolkninger af regler og retspraksis.   

Dataindsamling er afsluttet den 8/5-19 

4.2 Kildekritik 
Da størstedelen af den benyttede data kommer fra officielle kilder, såsom lovgivning, retskilder, lovforslag 
og lignende med stor reliablitet vurderes en decideret kildekritik af disse ikke nødvendig. Dog vil der blive 
forholdt sig mere kritisk til mere subjektive kilder såsom faglitteratur og, til en hvis grad, den juridiske 
vejledning. 
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4.3 opgavestruktur 
Opgavens struktur kan ses i figur 1 nedenfor. 

Figur 1: opgavestruktur8 

 

                                                           
8 Egen tilvirkning 

Kapitel 1-3 Første del af opgaven består af en indledning, problemformulering og afgrænsning. I 
indledningen introduceres læseren for emnet sambeskatning, hvorefter formålet med 
opgaven bliver redegjort for i problemformuleringen. I afgrænsningen afgrænsens der for 
de områder der ikke vurderes vigtige nok, til at blive medtaget ift opgaves begrænsede 
omfang. 

Kapitel 4 Kapitel 4 er metodeafsnittet, hvor de metodiske overvejelser ift. besvarelse af 
problemformuleringen belyses. Der redegøres for hvilken slags data og materiale der ligger 
til grund for opgaven. Yderligere er kildekritik, målgruppe og benyttede forkortelser belyst i 
dette kapitel. 

Kapitel 5 Kapitel 5 omhandler sambeskatning i historisk perspektiv. Dette er vurderet væsentligt, da 
de nuværende sambeskatningsregler er baseret på de historiske, og det derfor giver en 
større forståelse for hvordan reglerne er i dag. Yderligere giver det en indsigt i grundende 
til at den obligatoriske nationale og frivilige internationale sambeskatning er blevet indført 
som den er. 

Kapitel 6 Kapitel 6 omhandler koncernbegrebet, der er det afgørende for om der kan ske både 
national og international sambeskatning jf SEL § 31 og 31 A. Det er derfor afgørende for 
resten af opgaven at reglerne om koncerndefinition er tilstrækkeligt belyst. 

Kapitel 7 I kapitel 7 om national sambeskatning vil reglerne for den obligatoriske nationale 
sambeskatning blive gennemgået dybdegående. Der vil med regneeksempler blive vist 
hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres, og sambeskatningsbidrag fordeles. 

Kapitel 8 I kapitel 8 vil der blive redegjort for de danske regler om international sambeskatning, 
herunder bindingsperioden og genbeskatning. I tilfælde hvor reglerne er enslydige med 
reglerne om national sambeskatning, vil disse ikke blive gennemgået igen 

Kapitel 9 Afhandlingens næste kapitel vil omhandle en case om en fiktiv koncern. Dettte er 
afhandlingens empiriske del, hvor teorien i de forrige afsnit vil blive benyttet i praksis ved 
at følge en koncern over en 10-årig periode. 

Kapitel 10 Afhandlingens sidste kapitel er konklusionen, hvor delkonklusionerne sammenfattes og 
fordele og ulemper ved national og international sambeskatning analyseres. Her vil 
forfatterens vurdering af sambeskatningsreglerne blive fremført. 



9 
 

4.4 benyttede forkortelser 
 

 

5.0 Sambeskatning i historisk perspektiv 
Dette kapitel vil indeholde en historisk gennemgang af de danske sambeskatningsregler. Kapitlet er delt i 3 
dele; Før indførelsen af selskabsskatteloven i 1960, hvor sambeskatning ikke var reguleret ved lov, perioden 
efter selskabsloven i 1960 og frem til 2005, hvor lov 426 af 6. juni 2005 blev indført, og endelig vil sidste del 
af kapitlet behandle følgerne af denne lov, og den efterfølgende udvikling i sambeskatningen frem til dags 
dato. 

5.1 Før indførelse af selskabsskatteloven i 1960 
Før indførelsen af selskabsskatteloven i 1960 var der ingen lovgivning vedrørende sambseskatning. 
Sambeskatning opstod dog i praksis, i sambeskatningsinstituttet, i 1903, da indkomstbeskatning i Danmark 
blev introduceret i statsskatteloven af 1903.  

På dette tidspunkt fandtes der ikke en reel selskabsretlig lovgivning i Danmark, og det kunne derfor være 
vanskeligt at afgøre om der var tale om 1 eller flere selskaber. Denne problemstilling fandtes både for 
civilretten og skatteretten. I skatteretten blev det ofte godkendt at der kun var 1 skattesubjekt, når 
selskaberne udgjorde ”en fuldstændig økonomisk administrativ og forretningsmæssig 
enhed(filialbetragtning)”9 

Dette støttes eksempelvis af højesteretsdommen 1914.379 H hvor et tysk GmbH bliver betragtet som en 
filial af et dansk selskab, og der derved kun er 1 enkelt skattesubjekt.  

I 1917 blev den første aktieselskabslov, der lagde fastere rammer for selskabsretten, indført. Da denne ikke 
gav et klart svar på om et aktieselskab kunne have et andet aktieselskab som eneaktionær, blev der stadig 
givet tilladelse til sambeskatning. 

Tilladelsen til sambeskatning betød at udbytter fra datterselskab til moderselskab var fritaget fra 
dobbeltbeskatning, da datterselskabsudbytter ikke blev medtaget i sambeskatningen. Havde 
sambeskatningsinstituttet ikke eksisteret, ville der have sket en økonomisk dobbeltbeskatning. 

I 1922 blev lov nr. 149 af 10. april 1922 indført, hvori der var regler om datterselskabslempelse, der betød 
at moderselskabets skat ”nedsættes med den skat, der falder på udbyttet fra datterselskabet”10 

Skattemyndighederne mente at lovgivningsmagten, ved denne lov, havde til hensigt at det ulovhjemlede 
sambeskatningsinstitut skulle bortfalde. Da der fortsat var tvivl om de selskabsretlige regler, fortsatte de 

                                                           
9 (Guldmand Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 23) 
10 (Betænkning nr. 1452, 2004, s. 30)  

ApS Anpartsselskab

A/S Aktieselskab

I/S Interessentskab

KGL Kursgevinstloven

KKSL Konkursskatteloven

KSL Kildeskatteloven

K/S Kommanditselskab

LL Ligningsloven

P/S Partnerselskab 

AL Afskrivningsloven

PSL Personskatteloven

SEL Selskabsskatteloven

ÅRL Årsregnskabsloven
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dog med at give tilladelse til sambeskatning frem til 1930, hvor disse usikkerheder blev fjernet ved ændring 
af aktieselskabsloven. Herefter fremførte skattemyndighederne at retten til sambeskatning var bortfaldet 
for selskaber, der var optaget i aktieselskabsregistret, som selvstændige selskaber. 

Dette blev underkendt i højesteretsdommen U 1936.715 H, hvor højesteret anderkendte 
sambeskatningsinstituttet som et fortsat værende instrument. Denne dom blev efterfulgt af afgørelserne i 
U 1940.421 H og U 1943.784 H, der dannede præcedens for sambeskatningsmulighederne. 

Efter dommene var praksis herefter at tilladelse til sambeskatning blev givet når følgende betingelser var 
opfyldt:11 

1. skattemyndighederne gav tilladelse 
2. moderselskabet skulle eje 100 % af aktiekapitalen i datterselskabet, hvor dette var et dansk selskab 

(økonomisk enhed) 
3. Selskaberne skulle drive virksomheden i samme eller nærbeslagtede branche (saglig enhed) 
4. moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelsen i datterselskabet, dvs. Besætte flertallet 

af bestyrelsesposterne i datterselskabet med bestyrelsesmedlemmer i moderselskabet 
(administrativ enhed) 

I perioden frem til selskabsloven i 1960 var Sambeskatningens fulde skattemæssige konsekvenser ikke  
klarlagt, og selvom skattemyndighederne forsøgte at løse en række af uklarede spørgsmål, kunne 
sambeskatningsansøgninger hverken afslås eller udskydes til senere besvarelse. Der blev derfor fortsat 
givet tilladelse til sambeskatning når ovenstående kriterier var opfyldt. 

5.2 Udviklingen af sambeskatning efter 1960 og frem til 2004 
I 1960 blev der, med selskabsskatteloven § 31, for første gang indført hjemmel i lovgivningen til 
sambeskatning. Lovteksten indeholdte udelukkende følgende grundbetingelser for sambeskatning:12 

1. sambeskatning kræver tilladelse fra ligningsrådet 
2. aktieselskaberne skal have samme regnskabsår 
3. moderselskabet skal direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet; medmindre 

datterselskabet er hjemmehørende i udlandet. I så fald skal moderselskabet blot eje den del af 
aktierne, som efter lovgivningen i det pågældende land kan ejes af de danske selskaber 

4. De nærmere vilkår for sambeskatningen – herunder bestemmelser om hvorledes der skal gåes frem 
i tilfælde af denne ophævelse – fastsættes af ligningsrådet.  

Lovgiver gav med ovenstående ligningsrådet bemyndigelsen til at fastsætte de nærmere vilkår for 
sambeskatningen. Ligningsrådets første anvisning kom i 1962, hvor de fastholdt kravet om økonomisk, 
administrativ og saglig enhed. Yderligere vedtog rådet at selskaberne skulle have fælles ledelse, og at de 
skulle virke inden for samme branche. Kravet om at der skulle være fælles ledelse blev dog hurtigt opgivet, 
da kravet om at moderselskabet skulle eje samtlige aktier i datterselskabet, fandtes tilstrækkelig til at styre 
datterselskabet gennem den valgte direktion og bestyrelse. Betingelsen om branchefællesskab blev i 
skatteåret 1983/84 fjernet, da sambeskatning i praksis udelukkende blev afslået hvis et af selskaberne drev 
hobbypræget virksomhed. 

I anvisningen fra 1962 blev der stillet krav om at alle selskaber i en koncern skulle sambeskattes, 
medmindre rimelige grunde taler for at et eller flere af selskaberne særbeskattes. Grunden til dette krav 
var at undgå at modselskabet udelukkende søgte om tilladelse til sambeskatning med underskudsgivende 
selskaber. Dette er det vi i dag kalder ”cherry-picking”. 

                                                           
11 (Betænkning nr. 1452, 2004, s. 32) 
12 (Betænkning nr. 1452, 2004, s. 32) 
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Denne betingelse blev ophævet fra og med skatteåret 1983/84, da selskaber undgik den ved at sælge en 
enkelt aktie i selskaber de ikke ønskede i sambeskatningen. Dette var muligt, da der jo som tidligere nævnt 
var et krav om at selskaber skulle ejes 100 %, for at kunne medtages i sambeskatningen.  

Frem til 1977 blev vilkår og betingelser fastsat i anvisninger. I 1977 blev det første cirkulære om 
sambeskatning udsendt. Disse cirkulærer, der blev vedtaget 1 gang om året af ligningsrådet, afløste over tid 
fuldstændig anvisningerne.  

Fra 1960 og frem til 1990 blev der foretaget 8 mere eller mindre små lovændringer i SEL § 31. 

I 1983 blev beslutningsforslag B 50 vedtaget af Folketinget, hvorefter der blev nedsat et udvalg under 
skatteministeren, der skulle undersøge reglerne om beskatning af udenlandsk indkomst i Danmark, samt 
ophør af skattepligten til Danmark. I 1985 anbefalede udvalget i betænking nr. 1060, at muligheden for 
frivillig sambeskatning med udenlandske datterselskaber blev ophævet. Denne mulighed har der 3 gange 
været stillet forslag til Folketinget om at ophæve, uden de dog er blevet vedtaget.13 

Efter 1990 er SEL § 31 blevet ændret mange gange, oftest for at forsøge at lukke huller der gjorde det 
muligt for selskaber at ”cherry-picke”, uden det dog helt lykkedes. 

I 1995 blev der med lov nr. 312 af 17. maj 1995 lavet en række forholdsvis betydelige ændringer i SEL 31. 
Der blev bla. indsat bestemmelser for indgangsværdier for aktiver og passiver, samt nægtelse af fradrag for 
afholde udgifter før sambeskatningens indtræden.  

Udover ændringerne i SEL 31 er der sideløbende indført adskillige værnsregler, for at forhindre udnyttelse 
af sambeskatningsinstituttet, i andre love. Dette er eksempelvis LL § 33 E fra 1992, der omhandlede 
genbeskatning af underskud ved ophør af frivillig sambeskatning med udenlandske datterselskaber, LL § 33, 
stk. 6 der blev indsat ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 om genbeskatning ved efterfølgende overskud i 
datterselskaber beliggende i exemptionslande og særreglerne i LL § 5 G om fradragsbegrænsning i visse 
situationer ved sambeskatning med udenlandske selskaber. 

5.3 Sambeskatning fra 2005 og frem 
Som beskrevet i foregående afsnit, har det siden sambeskatningens ophav, været mere eller mindre 
frivilligt for koncerner hvilke selskaber, der skulle indgå i sambeskatningen, hvilket gav selskaberne store 
muligheder for at spekulere i at undgå at betale dansk skat, ved kun at lade underskudsgivende 
udenlandske datterselskaber indgå.  

Dette kom i offentlighedens søgelys i 2003 i den såkaldte TDC-sag14. I denne sag udnyttede Danmarks 
største teleselskab TDC et hul i sambeskatningsreglerne, hvor de ved at omdanne et tysk anpartsselskab til 
et kommandistselskab, hvilket efter tysk ret kunne gøres uden ophørsbeskatning. Umiddelbart efter indrog 
de det overliggende tyske selskab(og hermed også kommandistselskabet, der er skattetransparent) i den 
danske sambeskatning. Herved kunne goodwillværdierne i kommanditselskabet anes som erhvervet af 
kommanditisten til handelsværdi ved omdannelsestidspunktet, og TDC kunne derfor afskrive med 
udgangspunkt i denne handelsværdi, jf. SEL § 31, stk. 6. 

Sagen, der havde meget stor opmærksomhed i medierne, satte politikerne under pres for at få lukket 
hullerne, og  der blev derfor nedsat et hurtigtarbejdende sambeskatningsudvalg i foråret 2014. Udvalget 
fremlagde deres forslag i betænking nr 1452, der blev offentliggjort den 24. november 2014.  

I betænkningen var der 3 forskellige anbefalinger15. Flertallet mente at der fortsat skulle være adgang til 
både national, og international sambeskatning, idet at der under alle omstændigheder var behov for 

                                                           
13 L 89 fra 1986-87 (stillet af VS), L 95 fra 1986-87 (stillet af Socialdemokratiet) og L 32 fra 1990-91 (stillet af SF). 
14 Tfs 2003.850 LR 
15 (Betænkning nr. 1452, 2004, s. 21–23) 
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nationalsambeskatningsregler, og at der skulle tages hensyn til den internationale konkurrenceevne og EU-
retten. Flertallet mente at man skulle bygge det fremtidige system på koncernfradragsmoddel, der ville 
være nemmere at håndtere internationalt end de daværende regler. 

De indstillede yderligere at muligheden for creditlempelse ved genbeskatning blev ophævet, at ejerkravet 
blev sat ned fra 100 %, til 50 %. Flertallet frarådede også en indførsel af globalpuljning. 

Et mindretal anbefalede at Danmark burde bevæge sig mod mere ”markedskonforme” regler, da de mente 
at Danmark havde langt mere gunstige regler på området, end andre OECD-lande. De fremførte at 
muligheden for at indskrænke internationalt sambeskatning er begrænset af EU, og foreslog derfor at der 
skulle være et ”alt eller intet”-princip for både national, og international sambeskatning, og at international 
sambeskatning udelukkende skulle være muligt i EU-lande. 

Det andet mindretal foreslog at de daværende regler blev opretholdt, dog skulle koncerner der ville 
fratrække udenlandske underskud eller overføre danske selskabsunderskud indrage alle koncernselskaber, 
og filialer i sambeskatningen. Hvis underskudsoverførsel ikke ønskes, skulle hver selskab beskattes særskilt, 
og udelukkende på baggrund af den indkomst der blev optjent i Danmark. Yderligere skulle ejergrænsen 
nedsættes fra 100 % til mere end 50 %. 

Skatteministeren valgte i lovforslag nr. 121 fremsat den 2/3 2005, at benytte det 2. mindretals forslag, da 
han ikke mente at de andre forslag var lige så effektive ift. at stoppe skatteudnyttelse16 

Lovforslaget blev vedtaget som lov nr 426. af 6/6 2005, hvilket ændrede sambeskatningsreglerne, der i over 
100 år havde været baseret på et frivillighedsprincip, til: 

1. “Et obligatorisk princip for koncernforbundne selskaber hjemmehørende i Danmark samt for faste 
driftssteder og faste ejendomme i Danmark tilhørende koncernforbundne selskaber hjemmehørende 
i udlandet 

2. Et “enten/eller”-princip for koncernforbundne selskaber hjemmehørende i udlandet samt faste 
driftssteder og faste ejendomme i udlandet tilhørende danske selskaber m.v.”17 (det der også kaldes 
globalpuljeprincippet) 

De nye regler om sambeskatning blev placeret i : 

SEL § 31  - national sambeskatning (obligatorisk sambeskatning) 
SEL § 31 A - International sambeskatning (globalpuljeprincippet) 
SEL § 31 B - Bemyndigelser til skatterådet(blev kaldt ligningsrådet dengan) 
SEL § 31 C - Sambeskatningsreglernes koncernbegreb 
I SEL 31 B fastslås det at ligningsrådet (det der nu kaldes skatterådet) fastslægger reglerne ved indtæden og 
udtræden i sambeskatningen, samt særlige regler for omregning af årets resultat til fremmed valuta til 
danske kroner ved påbegyndelse af international sambeskatning. Ligningsrådet får i SEL § 31 B 
bemyndigelse til at tillade omlægning af indkomstår sker på en anden måde end hvad § 10, stk. 5 forskriver, 
hvis der foreligger administrative hensyn herfor, og selskaberne ikke opnår skattemæssige fordele.  

Yderligere er det ligningsrådet der fastsætter hvilke oplysninger, udover de i stk. 2 nævnte, selvangivelsen 
skal indeholde. Endelig får ligningsrådet bemyndigelse til at fastlægge regler for administrationsselskabets 
oplysnings- og dokumentationspligt efter skattekontrollovens § 3 B18 

                                                           
16 De almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 121 (2004/05-2), s 13 
17 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 17) 
18 SEL § 31 B  i Lov nr 426 af 6/6 2005 
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På baggrund af SEL § 31 b, stk. 1 udsteder skatterådet/ligningsrådet sambeskatningsbekendgørelsen, 
startende med Bekendtgørelse nr. 1286 af 13. december 200519. 

Ved tilvalg af international sambeskatning blev der desuden indført en 10-årig bindingsperiode, således at 
man ikke uden store konsekvenser kunne fravælge international sambeskatning i de 10 år. 

Der blev i lov nr. 426 af 6/6 2005 lavet en overgangsregel i SEL § 15, stk. 8 for danske moderselskaber der 
indtil indførelsen af de nye love havde været sambeskattet med udenlandske datterselskaber efter den 
daværende SEL § 31, og som havde en positiv genbeskatningssaldo, men som ikke valgte internationalt 
sambeskatning i det første indkomstår der begyndes efter den 15/12 2004. Reglen betød at 
moderselskaberne overgik til en særlig sambeskatningsform (herefter kaldet skyggesambeskatning). 
Skyggesambeskatning blev indført da den fulde genbeskatningssaldo efter de daværende regler skulle til 
beskatning, hvilket kunne have store økonomiske konsekvenser for selskaberne. ”Genbeskatningssaldoen 
opgøres pr. land som et beløb svarende til skatteværdien af de underskud, som de udenlandske selskaber 
eller faste driftssteder i det pågældende land samlet har haft i sambeskatningsperioderne, som er fradraget 
i indkomst hos andre selskaber eller faste driftsteder, og som ikke modsvares af skatteværdien af senere års 
overskud fratrukket eventuel creditlempelse, samt skatteværdien af eventuel genbeskatning hvor et 
udenlandsk selskab mv. eller dansk selskab mv. med et fast driftssted i udlandet udtræder af koncernen.”20 

Moderselskabet indtræder automatisk i skyggesambeskatningen hvis visse betingelser er opfyldt. Moder- 
og datterselskabet skal have samme regnskabsår, og moderselskabet skal som udgangspunkt eje samtlige 
aktier i det udenlandske datterselskab21. 

Skyggesambeskatningen fortsætter indtil sambeskatningen ophører, eller at genbeskatningssaldiene er 
nulstillet. Når et moderselskab er indtrådt i skyggesambeskatning, kan det ikke længere anvende fremførte 
skattemæsige underskud i de udenlandske datterselskaber, selvom disse er opstået under den daværende 
sambeskatning efter SEL § 31.  

Udenlandske datterselskaber der er en del af skyggesambeskatningen skal jf. § 15, stk. 8, 3. pkt i lov nr. 426 
af 6/6 2005 skal opgøre deres indkomst i overenstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler, 
dog med de undtagelser der inden lov 426 af 6/6 2005 fandtes for sambeskattede selskaber.  
Datterselskaberne skal altså lave en dansk indkomstopgørelse.  

Skyggesambeskatning betød at moderselskabets skattepligtige indkomst udelukkende blev påvirket af det 
skyggesambeskattede selskab, hvis dette har et skattemæssigt overskud. Hvis datterselskabet havde 
underskud, havde dette altså ingen skattemæssig betydning for moderselskabet. Det skal dog bemærkes at 
det skyggesambeskattede selskab ikke selv kan underskudsfremføre dets underskud jf. § 15, stk. 8, 5. pkt. I 
lov nr 426 af 6/6 2005.  

Har det skyggesambeskattede selskab derimod et skattemæssigt overskud, skal moderselskabet medregne 
dette overskud i dets indkomstopgørelse, dog fratrukket den skat som det skyggesambeskattede selskab 
har betalt i dets hjemland, jf. det ordinære creditprincip i LL § 33, stk. 5. 
Genbeskatningssaldoen vil herved blive nedbragt med den danske skat, fratrukket en evt. creditlempelse, 
dog med den undtagelse at skatteværdien af overskud der skyldes renteindtægter og kursgevinster på 
fordringer fra modselskabet eller selskaber der er sambeskattet med moderselskabet, ikke kan nedbringe 
genbeskatningssaldoen.  

Efterfølgende er der sket relativt mange justeringer og tilføjelser i bekendtgørelsen og lovgivningen om 
sambeskatning. I 2007 blev der i lov nr 343 af 18. april og lov nr. 344 af 18. april lavet omkring 25 ændringer 

                                                           
19 Den Juridiske vejledning 2019-1: CD.3.3.1  
20 Den Juridiske vejledning 2019-1 C.D.3.2.4 
21 (Guldmand Hansen et al., 2013) 



14 
 

af sambeskatningsreglerne. Størstedelen af disse ændringer var ikke særlig væsentlige, dog blev der i SEL § 
31, stk. 3. 6.-9. pkt tilført en væsentlig praktisk ændring ift. nystiftede selskaber og omstrukturering22 

I lov nr. 526 af 12. juni 2009 blev koncerndefinitionen ændret. I de dagældende regler var det kapitalen der 
afgjorde hvorvidt der var tale om en koncern. Dette blev nu ændret således at det var et spørgsmål  om 
hvorvidt selskabet havde bestemmende indflydelse. Et moderselskab kunne reelt eje mindre end 50 % af 
kapitalandelene i et datterselskab, men stadig have bestemmende indflydelse og derved opfylde 
koncerndefinitionen hvis moderselskabet har23: 

1. “Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 
investorer 

2. Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold til en virksomhed 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 virksomheden 

4. Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 
organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden”24 

 

I 2012 skete der med lov nr. 591 af 18. juni 2012 lavet 2 store ændringer i sambeskatningsreglerne.  

I selskabsskatteloven blev § 12 indsat, der begrænsede muligheden for at fradrage underskud fra tidligere 
år. I følge SEL § 12, stk. 2.  ”underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets 
skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter 
resterende underskud kan fradrages i 60 pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger 
grundbeløbet. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.” 

Yderligere blev der med SEL § 31 indført solidarisk hæftelse, således at administrationsselskab og 
sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab 
hæfter solidarisk for indkomstskatter, acontoskatter, retsskatter, samt tillæg og renter. 

Dette blev i følge skatteminsteren indført for at sikre ”at SKAT ikke står tilbage uden dækning for 
skattekrav, samtidig med at en koncern kan fortsætte sin aktivitet i Danmark”25  

Dette skete eksempelvis ved at et dansk selskab i en sambeskatning tømmes for værdier, ved at udlodde 
midler til et skattely-land, samtidig med at koncernen ville kunne fortsætte med at drive virksomhed i 
Danmark. SKAT ville derved ikke kunne inddrive skyldte skatter og lign. som det danske selskab skyldte, da 
de selskaber der var udloddet til, ikke hæftede solidarisk med det danske selskab. 

I 2014 blev der indsat en ny SEL § 35 med lov nr. 528 af 28. maj 2014, hvorefter alle skattepligtige selskaber 
mv. skal indberette alle fremførselsberettigede underskud digitalt til SKATs underskudsregister. Ved 
sambeskattede koncerner har administrationsselskabet indberetningspligten. Blev underskud ikke 
indberettet, betød dette at underskuddet fortabes. I lov nr. 540 af 29. april 2015 blev dette ændret således 
at underskuddet ikke længere fortabes, men at der i stedet skal betales et tillæg på 5.000 kr, der tilfalder 
staten.26 

                                                           
22 (Ramskov & Buur, 2009, s. 29) 
23 Se afsnittet: koncerndefinitonen senere i opgaven for en uddybning af koncerndefinitionen 
24 Lov nr. 516 af 12/06 2009 § 1, ændring 36 punkt 4. 
25 L 173 Bilag 10: Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-12 fra Novo A/S;  
26 lov nr. 540 af 29. april 2015 §5, nr. 2. 
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Den sidste lovændring for sambeskatningslovgivningen skete jf. den juridiske vejledning27 i lov nr.  1556 af 
13. december 2016, hvori reglerne om sambeskatning blev ændret. Dette var dog en forholdsvis lille 
ændring, som ikke vil blive behandlet yderligere. 

5.4 Delkonklusion 
Afsnittets gennemgang af sambeskatningen i historisk perspektiv er medtaget i afhandlingen, da de 
nuværende regler i markant grad er bygget på de erfaringer og den praksis som har været gældende 
tidligere. Den primære idé med sambeskatning der selv for 100 år siden, har været at selskaber med 
samme ejer har mulighed for at benytte hinandens underskud, og derved betale mindre skat her-og-nu, er 
stadig gældende i dag. 
Der er et generelt billede af at mange af de nye regler omkring sambeskatning, er blevet indført for at 
dæmme op for selskabers kreative måder, at undgå at betale skat. Både reglerne fra 1962, og flere regler 
fra 1990 og frem forsøgte dette, uden dog at lykkedes helt.  

Også med den grundlæggende ændring af sambeskatningsreglerne i L 121 i 2005, blev den effektive 
skattetænkning forsøgt forhindret. Der blev blandt andet indført globalpuljeprincippet, for at forhindre at 
koncerner kun medtog underskudsgivende selskaber fra udlandet, og på denne måde undgik at betale skat 
i Danmark.  Den 10-årige bindingsperiode blev indsat for at sikre at den internationale sambeskatning, ikke 
kun blev valgt fordi koncernen havde store underskud i dets udenlandske selskaber. 

De nye regler om solidarisk hæftelse i lov nr. 591 af 18. juni 2012 blev ligeledes indført for at forhindre at 
koncerner kunne undgå skattebetalingen i Danmark.  

Det er denne forfatters holdning at disse regler har haft en klart effekt i forhold til ”cherry-picking”og 
mindsket mulighederne for kreativ skattetænking betydeligt. Dermed ikke sagt at der ikke stadig er 
muligheder for dette, det er blot blevet væsentligt sværere end førhen. 

6.0 Koncernbegrebet 
Kapitlet indeholder en redegørelse for hvornår der skatteretlig er tale om en koncern. Dette er en hel 
essensielt del af sambeskatningen, da både nationalt og international sambeskatning kræver en 
koncernforbindelse. 

Ved den store ændring af sambeskatningsreglerne ved lov nr. 426 af 6/6 2005 blev koncernbegrebet i 
sambeskatningsreglerne ændret således at den fulgte det regnskabsretlige koncernbegreb. Dette blev 
blandt andet gjort for at lette administrationen hos koncernerne, idet de nu kunne benytte en større del af 
de oplysninger de i forvejen indhentede for at udarbejde koncernregnskabet, til at opgøre 
sambeskatningsindkomsten.  

Koncerndefinitionen for sambeskatning er beskrevet i SEL § 31 C.  SEL § 31 C, stk. 1 foreskriver at: “Et 
selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere 
datterselskaber en koncern.” Herved vil der, som hovedregel, være tale om en koncern når der er nogle 
indbyrdes ejerforhold mellem flere selskaber. I SEL § 31, stk. 1, 2. pkt. står følgende: “Ved 
koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt 
i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C.“. Der kan af dette udledes at selvom selskabet, fonden 
mv. kun noget af året har tilhørt samme koncern, er der alligevel tale om en koncernforbindelse. Både det 
regnskabsretslige, og dermed også den selskabsretlige koncernbegreb blev i den nye selskabslov fra 2009 
ændret markant, da koncernbegrebet fra den internationale regnskabsstandard IAS 27 blev indsat i begge 
love. For at koncernbegrebet i sambeskatningsreglerne fortsat skulle følge den regnskabsretlige definition, 
blev koncernbegrebet i SEL § 31 C ændret tilsvarende.  

                                                           
27 Den Juridiske vejledning 2019-1 C.D.3.1.1 
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I SEL § 31 C, stk. 1, 2. pkt fastslås det at ”Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere 
selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den 
bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være 
moderselskab” 

6.1 bestemmende indflydelse når moderselskabet ejer mere end halvelen af 
stemmerettighederne 

I SEL § 31 C, stk. 3 er der en formodningsregel der siger, at der er tale om bestemmende indflydelse når et 
moderselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab, entet direkte eller 
indirekte, medmindre det modsatte klart kan bevises. Denne regel benyttes til at overføre en omvendt 
bevisbyrde for selskaber der besidder mere end 50 % af stemmerettighederne, men ikke er det selskab der 
udøver den bestemmende indflydelse28  

Der foreligger altså som udgangspunkt en koncern i sambeskatningsregi når moderselskabet besidder mere 
end 50 % af stemmerettighederne i datterselskabet. Det er således ikke ejerandelene der er afgørende for 
hvornår der er tale om et moderselskab, men udelukkende den bestemmende indflydelse, der som 
udgangspunkt haves af det selskab der har mere end 50 % af stemmerettighederne. Der er dog visse 
undtagelser der gør at et selskab der ikke ejer 50 % af stemmerettighederne alligevel har bestemmende 
indflydelse. Disse vil blive behandlet i et senere afsnit, hvorfor der i følgende eksempler antages at disse 
ikke er opfyldt. 

Figur 2: bestemmende indflydelse pga. flertalelt af stemmerettigheder29 

 

 

I ovenstående Figur ejer A A/S 40 % af kapitalandelene, men har tilgengæld 65 % stemmerettighederne i C 
A/S, mens B A/S ejer 60 % af kapitalandelene, og kun har 35 % af stemmerettighederne.  Jf. SEL § 31 C, stk 
3. vil A som udgangspunkt have den bestemmende indflydelse i C, og derved være moderselskab for C. 
Derved vil sambeskatningskredsen bestå af den ovenstående indcirkling, altså af A og C. 

6.1.1 Indirekte ejerskab 
Bestemmende indflydelse foreligger jf. SEL § 31 C, stk. 3 når moderselskabet direkte eller indirekte ejer 
mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab.  

                                                           
28 Jf. de enkelte bemærkinger til § 7 i lovforslag nr. L 170 (2008/09) 
29 Egen tilvirkning 
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Figur 3: bestemmende inflydelse pga. indirekte ejerskab30 

 

Det indirekte ejerskab kan forekomme ved at et moderselskab har bestemmende indflydelse over et 
datterselskab, der så har bestemmende indflydelse over et andet datterselskab. Som det kan ses af figur 2 
har moderselskab direkte bestemmende indflydelse over Datter1, hvorfor der vil være obligatorisk national 
sambeskatning imellem disse. Datter1 har bestemmende indflydelse over Datter2 og opfylder definitionen 
på at være moderselskab for dette, hvorfor der ifølge SEL § 31 C, stk. 3 burde være sambeskatning i denne 
subkoncern. jf SEL § 31 C, stk.1 kan der dog kun være ét direkte moderselskab, og i tilfælde af flere er det 
alene det selskab der reelt udøver den bestemmende indflydelse der anses som moderselskab. Da 
moderselskab har bestemmende indflydelse over Datter1, der ligeledes har bestemmende indflydelse over 
Datter2, vil Moderselskab derved have den relle bestemmende indflydelse over Datter2, der vil indgå i 
sambeskatningen. 

Indirekte bestemmende indflydelse kan også foregå som konstellationen med moderselskab, Datter3, 
Datter4. Her ejer Moderselskab 100 % af Datter4, og har derved bestemmende indflydelse. Yderligere ejer 
det 30 % af Datter4. Dette giver i sig selv ikke bestemmende indflydelse. Men da Datter3 ejer 25 % af 
Datter4 vil Moderselskab indirekte eje de 25 %, og vil derved eje mere end 50 % af stemmerettighederne. 
Moderselskab vil derved også have bestemmende indflydelse over Datter4, som dermed vil indgå i 
sambeskatningskredsen.  

6.1.2 Ej indirekte ejerskab 
For at et moderselskab kan medregne indirekte ejerandele fra et datterselskab, kræver det at dette selskab 
rent faktisk er et datterselskab jf. SEL § 31 C, stk. 3. Dette kræver at moderselskabet som udgangspunkt skal 
eje mere end 50 % af stemmerettighederne(bestemmende indflydelse). Dette blev fastslået i 
landsskatteretsdommen SKM2008.498.LSR, hvor der var nedenstående konstellation.  

                                                           
30 Egen tilvirkning 
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Figur 4: koncern fra landsskatteretsdommen SKM.2008.498.LSR31 

 

I ovenstående afgørelse havde selskab C Holding givet myndighederne meddelelse om at der var indtrådt 
sambeskatning mellem C holding, og A. Landsskatteretten afgjorde at da C holding ikke havde 
bestemmende indflydelse over B holding, skulle B holdings stemmerettigheder i A ikke medregnes i 
moderselskabets opgørelse over stemmerettigheder i A. Derved havde C holding kun 50 % af 
stemmerettighederne i A, og altså ikke bestemmende indflydelse. Der kunne derfor ikke ske sambeskatning 
mellem C holding og A. 

6.2 Bestemmende indflydelse når moderselskabet ikke ejer mere end 50 % af 
stemmerettighederne 

Der er som tidligere nævnt flere muligheder for at et moderselskab, der ikke ejer mere end 50 % af 
stemmerettighederne, alligevel har bestemmende indflydelse. Disse findes i SEL § 31 C, stk. 4, der siger: 

”Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der 
bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har:” 

6.3 Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med 
andre investorer 

Selvom moderselskabet ikke ejer mere 50 % af stemmerettighederne, kan det alligevel have bestemmende 
indflydelse såfremt at det har en aftale med en anden investorer, der giver dem råderet over stemmerne, 
og derved et etableret stemmeflertal. Det er vigtigt at faststlå at loven benytter begrebet ”råderet” og ikke 
”besidder”, idet råderetten ikke nødvendigvis skal være permanent. 

Oftest ses denne overdragelse i praksis som led i en ejeraftale. For at moderselskabet kan opnå 
bestemmende indflydelse kræver det, at det egenhændigt kan råde over de overførte stemmer, og må 
altså ikke være betinget af, at der er enighed med øvrige investorer jf. SKM2010.677.SR32.  

                                                           
31 egen tilvirkning efter SKM2008.498.LSR 
32 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 24) 
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6.3.1 Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 
vedtægt eller aftale 

Et selskab har bestemmende indflydelse over et andet selskab hvis det, ved en vedtægt eller aftale,  har ret 
til at styre de driftsmæssige og finansielle forhold i det andet selskab. 

Det er fastslået i dansk retspraksis, jf. blandt andet SKM2008.688.SR, at denne ledelsesret ikke er mulig i 
Danmark, men bestemmelsen har alligevel relevans, når det skal vurderes hvorvidt et udenlandsk selskab 
skal indgå i en international sambeskatning.  

6.3.2 Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 
og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet 

Hvis et selskab har beføjelsen til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste 
ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse, vil selskabet dermed have den 
bestemmende indflydelse over datterselskabet. Det øverste ledelsesorgan er i SEL § , nr. 5 defineret som: 

a. Bestyrelsen i 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. 

Loven har altså 2 forhold der skal være opfyldt, før at der kan være bestemmende indflydelse. For det 
første skal selskabet have beføjelsen til at udpege eller afsætte medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. 
Denne betingelse er ikke altid helt ligetil, da selskaber ved at udpege halvdelen af bestyrelsen, inklusiv den 
udslagsgivende formandspost de facto kontrollerer flertallet af stemmerne i det øverste ledelsesorgan. 
Ifølge Karsten Engsig Sørensen33 og Erik Werlauff34 er dette ikke nok til at opfylde betingelsen. Deres 
synspunkter kan dog ikke tiltrædes, da der i praksis er støtte for det modsatte. I SKM2007.558.SR har et 
selskab ret til at udpege halvdelen af bestyrelsesposterne inklusive formandsposten, der har den 
udslagsgivende stemme ved stemmelighed, og blev derved anset for at udøve bestemmende indflydelse. 
Skatterådet bekræfter i SKM2010.677.SR  med hvenvisning til SKM2007.558.SR at der i tilfælde hvor hvert 
selskab ejer 50%, og hver har retten til at udnævne halvdelen af bestyrelsen, vil retten til at udnævne den 
udslagsgivne formandspost  give bestemmende indflydelse og der derved vil indtræde koncernforbindelse i 
kraft af SEL § 31 C, stk. 2, nr. 3 

Det andet forhold der skal være opfyldt er, at det øverste ledelsesorgan rent faktisk har den bestemmende 
indflydelse over selskabet. At de har dette giver sig selv i forhold til bestyrelsen i selskaber der har en 
bestyrelser, samt direktion i selskaber der udelukkende har en direktion, men med tilsynsråd er det ikke så 
ligetil. Bestemmende indflydelse er jo kendetegnet ved at selskabets økonomiske og driftsmæssige 
beslutninger kontrolleres, og et tilsynsråds opgave er at føre tilsyn med direktionen. Selvom det udgør en 
del af selskabets ledelse, har det ikke ledelsesbeføjelser, men kun kontrolfunktioner. Da tilsynsrådet har 
retten til at ansætte og afsætte direktionen, vil det alligevel indirekte have bestemmende indflydelse 
herigennem. 

Der vil ikke være bestemmende indflydelse hvis eksempelvis bestyrelsesmedlemmers beføjelser er 
væsetligt indskrænket gennem aftale med en anden aktionær, ligesom det også var tilfældet med 
ejeraftaler i SEL § 31 C, stk. 4, nr. 1. 

6.3.3 råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 
organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet 

SEL § 31 C, stk. 4, nr. 4 betyder at selskaber der har det faktiske flertal af stemmer ved generalforsamlingen, 
eller tilsvarende ledelsesorganer vil have den bestemmende indflydelse, og dermed moderselskabsstatus. 

                                                           
33 (Neville, Sørensen, & Denmark, 2009, s. 81) 
34 (Werlauff, 2016, s. 359) 
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Det er ikke nok at selskabet har stemmeflertallet på en enkelt generalforsamling, og det kræver altså en 
mere permanent rådighed over flertallet af stemmer.35 

Hvis det igennem flere generalforsamlinger har vist sig at eksempelvis 45 % af stemmerne på 
generalforsamlingen, er nok til at opnå bestemmende indflydelse, og selskabet således har over 45 %, vil 
dette være nok til at det antages at der foreligger koncernforhold.  

Dette betyder også at det vil kræve mindre andel af selskabskapitalen at opnå bestemmende indflydelse i 
et selskab hvor selskabskapitalen er spredt ud på mange investorer.  

I tilfælde hvor det viser sig at moderselskabet ikke længere har stemmeflertallet, vil sambeskatningen blive 
ophævet fremadrettet, hvorimod den i tilfælde hvor betingelsen om bestemmende indflydelse aldrig har 
været opfyldt, vil blive ophævet med tilbagevirkende kraft. 

 

6.4 Potientielle stemmerettigheder 
I SEL § 31 C, stk. 5 fastslås det at ” Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder 
tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i 
betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse” 

Ovenstående er relevant når der eksempelvis er lavet aftaler om eksempelvis tegningsretter eller 
købsoptioner. Det fremgår at bemærkningerne til L 17036 at det ikke er nødvendig at disse udnyttes, så 
længe selskabet frit har muligheden for at udløse dem vil de skulle medregnes i opgørelsen om hvorvidt der 
er bestemmende indflydelse. 

I praksis har skatterådet dog haft en anden opfattelse, da de i SKM2011.42.SR fandt af der blev etableret 
koncernforbindelse fra den dato hvor der ved udnyttelsen af de tildelte warrants blev opnået 51 % ejerskab 
af stemmerettighederne. Dette undrer Guldmand et. al der mener at koncernforbindelsen burde have 
været etableret allerede ved tildelingstidspunktet37 

6.5 Datterselskabs egne kapitalandele 
I følge SEL § 31 C, stk. 6 skal der ved ”Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort 
fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets 
datterselskaber.”                 
Begrundelsen herfor findes i Selskabsloven § 85, der slår fast at stemmerettigheder fra egne kapitalandele, 
samt datterselskabs kapitalandele i moderselskabet suspenderes. Dette betyder at der kan opstå 
koncernforbindelse, selvom moderselskabet hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 % af 
stemmerne i datterselskabet.  Dette kan illustreres med nedenstående figur. 

                                                           
35 De enkelte bemærkninger til Selskabsloven § 7 i lovforslag nr. L 170 (2008/09) 
36 De enkelte bemærkninger til Selskabslovens § 7 i lovforslag nr L. 170 (2008/09) 
37 (Guldmand Hansen et al., 2013) 
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Figur 5: datterselskabs egne kapitalandele38 

 

 

I ovenstående konstellation opgøres stemmerne i D 1 ud fra 91 % af aktiekapitalen i D1, da hverken 
selskabets egne 5 % aktier og datterselskabets DD 1 4 % aktier i D1 skal medregnes jf. SEL § 31 C, stk. 6. 
Dette betyder at der kræves mere end 45,5 % af stemmerne for at opnå bestemmende indflydelse. M ejer 
direkte 41 % af aktierne i D1, og derudover ejer de igennem D2 indirekte yderligere 5 %. M ejer dermed 46 
% af aktierne, og vil derfor være koncernforbundet med D1, og derigennem DD 1. Sambeskatningskredsen 
består derved af M, D1, D2 og DD 1. 

6.6 Delkonklusion 
Kapitlets formål er at introducere og gennemgå koncernbegrebet i skatteretslig henseende. Da 
koncernforbindelsen er et krav for at der kan ske sambeskatning, er dette selvsagt essentiel for at kunne 
forstå sambeskatningsreglerne. 

Koncernbegrebet i skatteretslig henseende er blevet ændret således at det i det store hele følger det 
regnskabsmæssige koncernbegreb. 

Den grundlæggende forudsætning for at der er etableret en koncernforbindelse er at der er bestemmende 
indflydelse, jf SEL § 31c, stk. 2. Bestemmende indflydelse er i de fleste tilfælde opnået når der haves mere 
end 50 % af stemmerettighederne, og er derfor normalvis simpelt at afgøre. Der findes dog visse 
undtagelser til dette, der er gennemgået i kapitlet 

Ved gennemgangen af koncerndefinitionen i kapitel 6 vurderes  underspørgsmål 1 i problemformuleringen 
besvaret fyldestgørende. 

7.0 Nationalt sambeskatning 
Følgende kapitel forsøger at besvare underspørgsmål 2 i problemformuleringen. Kapitlet behandler den 
nationale sambeskatning, der siden lov nr 426. af 6. juni 2005 har været obligatorisk. I kapitlet vil der blive 
gennemgået hvilke selskaber der skal indgå i sambeskatningen, samt hvordan sambeskatningsindkomsten 
opgøres. Yderligere redegøres der for underskudsbegrænsningen, og dennes indflydelse på 
sambeskatningsindkomsten. Endelig vil reglerne for blandt andet hæftelsen, skattefrie tilskud og udbytter 
samt omstrukturering blive gennemgået.  

                                                           
38 Egen tilvirkning efter (Guldmand Hansen et al., 2013, s 30) 
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7.1 Hvem skal indgå i den nationale sambeskatning? 
Der skal som tidligere nævnt foreligge en koncernforbindelse, før selskaber eller lign. kan være omfattet af 
den obligatoriske nationale sambeskatning. Hovedreglen er herefter at alle selskaber der indgår i en 
koncernforbindelse med andre danske selskaber skal sambeskattes, dog med en række undtagelser. 

Retssubjekter der er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning er angivet i følgende love39 

- SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2b, 2d-2j, 3a-5, og 5b 
- SEL § 2, stk. 1, litra a og b 
- KULBRL § 21, stk. 4. 

Da der i afsnit 3 er afgrænset fra behandlingen af andre retssubjekter end kapitalselskaber, faste 
driftssteder, fast ejendom og i begrænset omfang fonde, vil udelukkende disse blive oplistet her: 

SEL § 1, stk. 1: 

1) Indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber 
2) Andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som 

fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af 2 
C og registrede selskaber med begrænset ansvar  

5b) Fonde og foreninger som nævnt i §§ 214-216 i lov om finansiel virksomhed, KommuneKredit og 
Dansk Eksportfinansieringsfond 

 SEL § 2, stk. 1: 

- Selskaber med fast driftssted i Danmark jf SEL § 2, stk. 1, litra a (herunder selskaber, som 
filialbeskattes efter SEL § 2 A) 

- Selskaber med fast ejendom beliggende i Danmark, jf SEL § 2, stk. 1, litra B40 

Den obligatoriske sambeskatning omfatter udelukkende de retssubjekter der er nævnt i SEL § 1, SEL § 2, og 
KULBRL § 21, og dette vil derfor betyde at skattesubjekter, såsom eksempelvis interessentskaber, 
partnerselskaber, kommanditselskaber eller fysiske personer der ikke er nævnt ikke kan indgå i 
sambeskatningen. P/S, I/S og K/S bliver ikke betragtet som selvstændige skattesubjekter, da de er 
skattemæssige transparente. Dette betyder at under- eller overskud bliver medregnet i ejernes 
indkomstopgørelse. På denne måde kan disse indrekte indgå i sambeskatningen, hvis ejerne er et af 
selskaberne som fremgår af ovenstående love. 

7.1.1 Fond som øverste subjekt i en koncern 
Det er udelukkende fonde og foreninger der er nævnt i §§ 214-216 i lov om finansiel virksomhed, 
KommuneKredit og Dansk Eksportfinansieringsfond der kan indgå i sambeskatningen. Det betyder at fonde 
og foreninger, der er er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, ikke kan indgå i sambeskatningen41. 
Selvom fonde ikke kan sambeskattes, kan de stadig indgå i en koncern jf SEL § 31 C. I praksis ses ofte at en 
fond er den ultimative ejer af en koncern, dette ses f.eks i Carlsbergfondet42 og Novo Nordisk fonden43. Ved 
sådanne tilfælde vil resten af koncernen blive sambeskattet, mens fonden bliver holdt udenfor.  

                                                           
39 Jf SEL § 31, stk. 1. 
40 (Guldmand Hansen et al., 2013) 
41 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.2.1 
42 (“Organisationsdiagram | Carlsbergfondet”, u.å.) 
43  (“Ejerskab i Novo Nordisk Fonden”, u.å.) 
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Figur 6: fond som øverste subjekt i en koncern44 

 

 

På ovenstående figur er fonden det øverste selskab i en koncern. Fonden agerer bindeled mellem A, B, 
dettes datterselskab BD og C, hvorfor disse selskaber vil skulle sambeskattes ift. reglerne om obligatorisk 
national sambeskatning.   

7.1.2 Fysisk person som ultimativ ejer af koncern 
Havde det ikke været en fond, men i stedet en fysisk person der var den ultimative ejer af ovenstående 
koncern, ville der ikke være koncern forbindelse mellem A, B og C, da fysiske personer ikke er nævnt i SEL § 
1, og ikke kan agere bindeled i mellem selskaber. Derved vil der udelukkende være sambeskatning mellem 
B, og BD, da B har bestemmende indflydelse over BD, mens A og C vil blive beskattet hver for sig. 

Figur 7: person som ultimativ ejer af koncern45 

 

 

 

                                                           
44 Egen tilvirkning 
45 Egen tilvirkning 
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7.1.3 Udenlandsk selskab som ultimativ ejer 
Selvom et udenlandsk selskab naturligvis ikke kan indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, kan 
det ligesom bla. fonde skabe koncernforbindelse mellem danske selskaber. Dette er vist i figur 10, hvor det 
Svenske selskab Sverige AB ejer de 2 danske selskaber A og B. Sverige AB vil ikke være en del af 
sambeskatningen da det er hjemmehørende i udlandet, men skaber koncernforbindelse mellem A og B, der 
skal sambeskattes.  

Figur 8: udenlandsk selskab som ultimativ ejer46 

 

 

7.1.4 Udenlandske selskaber med ledelsens sæde i Danmark 
Udenlandske selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1 nr 2-6, der har ledelsens sæde i Danmark anses som 
hjemmehørende her i landet jf SEL § 1, stk. 6. Derved vil de ifølge skatteministerens kommentar fra 2005 til 
FSR indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning47  

Afgørelsen om hvorvidt et selskabs ledelse har sæde her i landet beror på en konkret vurdering af de 
faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagen i selskabet. Selskabet vil ifølge Den Juridiske Vejledning 
oftest anset for hjemmehørende i Danmark, når direktionen har sæde her, eller når selskabets hovedsæde 
ligger i Danmark. Dog vil bestyrelsens sæde have stor betydning for vurderingen af om selskabet er 
hjemmehørende i Danmark, såfremt bestyrelsen reelt forestår den daglige ledelse af selskabet. Se 
eksempelvis SKM2017.89.SR hvor skatterådet bekræftede at et engelsk selskab ikke havde ledelsens sæde i 
Danmark selvom bestyrelsen bestod af 4 directors, hvor 2 af dem var bosidende i Danmark. Dette var ikke 
nok til at ledelsens sæde var i Danmark da bla. samtlige bestyrelsesmøder blev afholdt i England, og da 
bogholderi, administrations og revisor alle havde hjemsted i England. 

7.1.5 Danske selskaber med ledelsens sæde i udlandet 
Selvom man kunne foranledes til at tro at når udenlandske selskaber med ledelsens sæde i Danmark er 
omfattet af den obligatoriske sambeskatning, så ville det modsatte være tilfældet med danske selskaber 
der har ledelsens sæde i udlandet. Detter er dog ikke tilfældet, da skatteministeriet, i følge 
skatteministerens svar af 4 januar 2006 til FSR vedr. L 12148, mener at reglen i SEL § 31 A, stk. 14 om at 

                                                           
46 Egen tilvirkning 
47 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18. april 2005 fra foreningen af Statsautoriserede Revisorer ( L 121, 
bilag 18, side 17) 
48 Skatteudvalget, alm del 2006 – bilag 74(Spørgsmål vedrørende L 121, u.å.) 
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sådanne selskaber betragtes som udenlandske selskaber ikke gælder ift. obligatorisk national 
sambeskatning, da reglerne om dette findes i SEL § 31.  

7.2 Faste driftsteder og faste ejendomme i udlandet 
Ved lov nr 426 af 6. juni 2005 blev der indført det såkaldte territorialprincip i SEL § 8, stk. 2 der lyder 
således: ” Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast 
driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. dog § 31 A.” 

Territorialprincippet betyder at danske selskaber mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ikke 
skal medtage udgifter og indtægter der kan henføres til faste driftsteder og faste ejendomme i udlandet.  

Territorialprincippet betyder tilgengæld også at udenlandske selskabers faste driftsteder eller faste 
ejendomme i Danmark skal medtages i den danske sambeskatningsindkomst jf. kapitel 5.3. Der er dog 
nogle særlige regler der gælder for anvendelse af underskud for udenlandske selskabers faste driftsteder i 
Danmark, som vil blive gennemgået i afsnit 7.9.1 

7.2.1 Faste driftsteder 
Figur 9: faste drifsteder49 

 

 

På figur 9 ses det danske moderselskab Moderselskab, der ejer et tysk datterselskab D GmbH,  og et Dansk 
datterselskab D1. Derudover har det tyske selskab et fast driftsted i Danmark, mens moderselskabet selv 
har et fast driftsted i England.  

Da moderselskabet ejer D1, er der ingen tvivl om at det har bestemmende indflydelse, og dette vil derfor 
være en del af sambeskatningskredsen. D er et tysk selskab, og vil derfor ikke indgå i den obligatoriske 
nationale sambeskatning Jf. ovenstående regler omkring terriorialprincippet vil indtægter og udgifter der 
kan henføres til Ds faste drifsted i Danmark medtages i opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, og vil 
derfor være en del af sambeskatningskredsen. Samtidig vil moderselskabet skulle se bort fra udgifter og 
indtægter henført til dets faste driftsted i England, der pga. Territorialprincippet jf SEL § 8, stk. 2 ikke er 

                                                           
49 Egen tilvirkning 
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skatttepligtig til Danmark. Sambeskatningskredsen vil derved bestå af moderselskab, D1 og Ds faste drifsted 
som vist på figur 9  . 

Da faste driftsteder skal holdes ude af sambeskatningen er det selvsagt afgørende at kunne afklare hvornår 
der foreligger et fast driftsted. Hjemlen til at beskatte selskaber med faste driftsteder i Danmark findes i SEL 
§ 2, stk. 1, litra a. I Cirkulære om indkomstbeskatnings af aktieselskab m.v.50  fremgår det at ”begrebet fast 
driftssted kan henvises til artikel 5 i OECD’s model til dobbeltbeskatningsoverenskomster.” 

Modeloverenskomsten artikel 5, stk. 1 og 2 udgør den primære positive fast driftstedskriterium, da der i de 
tilfælde hvor bestemmelsen ikke medfører fast driftsted, skal det efterfølgende undersøges om der i stedet 
er et fast driftsted efter det sekundære kriterium jf modeloverenskomsten art. 5, stk. 5 og 6.51 

Det kan i kommentarerne til modeloverenskomstens art. 5, stk. 1 læses at 3 grundlæggende betingelser 
skal opfyldes, før at der opstår et fast drifssted: 

- Der skal være et forretningssted 
- Forretningsstedet skal være ”fast” 
- Foretagendes virksomhed skal udøves helt eller delvist på forretningstedet 

 

7.2.1.1 Forretningssted 
Den første betingelse der skal være opfyldt før der kan eksistere et fast driftssted jf modeloverenskomsten 
art. 5, stk. 1 er at der skal være et forretningssted. Det bliver i kommentarerne til modeloverenskomsten 
art. 5, stk. 1 nr 10 anført at forretningsted dækker alle steder, facilliteter eller installationer der bliver brugt 
til at til at drive forretningen for foretagendet, også selvom det ikke udelukkende bliver brugt til dette. Et 
forretningssted kan yderligere eksistere hvor der ingen lokaler findes, eller er nødvendige til at drive 
foretagendets forretning.  

Et eksempel på dette er TfS 1987, 59 LSR hvor landsskatteretten fandt at det udstyr et engelsk selskab, der 
ydede dykkerservice i forbindelse med efterforskning og indvinding af kulbrinter i Nordsøen, benyttede, 
udgjorde et forretningssted, hvorved første betingelse om forretningssted var opfyldt. De fandt dog også at 
det ikke var fast knyttet til et geografisk sted, hvorfor der ikke var et fast driftsted. 

Begrebet ”fast” bliver i kommentarerne til modeloverenskomsten art. 5, stk. 1 hhv. nr. 21 og punkt 28 
udbybet: 

7.2.1.2 Fast forretningssted 
Den anden betingelse der skal være opfyldt er om forretningsstedet er fast. 

Begrebet fast dækker over 2 ting: 

- fast i sted 
- fast i tid 

7.2.1.2.1 Fast i sted 
Der skal som udgangspunkt være en forbindelse mellem forretningsstedet og en særlig geografisk bestemt 
lokalitet jf. pkt. 21 i kommentarerne til modeloverenskomsten art. 5.  

I følge pkt. 22 kan det være svært at bestemme om der er tale om et enkelt forretningssted når 
virksomheden flytter mellem 2 lokaliteter der grænser op af hinanden. Der vil normalt være 1 enkelt 
forretningssted når lokaliteterne hvor aktiviteterne rykkes, kan blive identificeret som en kommerciel og 

                                                           
50 Cirkulære 136 af 7/11 1988 nr. 15 
51 (Nørgaard Laursen & Nørgaard Laursen, 2011, s. 59) 
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geografisk enhed. I pkt. 23 vises dette som et eksempel med en meget stor mine der kategoriseres som 1 
forretningssted, selvom selskabsaktiviteterne kan rykke fra et sted til et andet i minen. 

7.2.1.2.2 Fast i tid 
Et forretningssted skal udover at være fast i sted, også være fast i tid jf. kommentarerne til 
modeloverenskomsten art. 5 pkt. 28. Hermed menes der at forretningsstedet skal have en vis permanent 
karakter, for at være et fast drifsted.  Der har i følge pkt. 28 ikke været et fast praksis i OECD-
medlemslandende for hvor lang tid der skal til for at kunne betegne forretningsstedet som fast i tid, men 
der er dog en vis retspraksis der viser at forretningstedet skal være oprethold i mindst 6 måneder før det 
anses for at være fast i tid. Det er vigtigt at påpege at der ikke er nogen nedre grænse, og et fast driftssted 
godt kan foreligge selvom foretagendet kun har eksisteret i kort tid. Dette kan være pga. virksomhedens 
art, eller i tilfælde hvor virksomheden er af tilbagevendende karakter52. I sidstnævnte tilfælde skal 
tidsperioden ses i sammenhæng  med det antal gange forretningsstedet er anvendt jf. pkt. 29 i 
kommentaren til modeloverenskomsten art. 553 

At ovenstående kan være tilfældet, også i dansk ret, er bekræftet af skatterådet i blandt andet 
SKM2015.634.SR.  Her leverede et udenlandsk selskab undervisningsydelser hos en kunde, i dennes lokale i 
Danmark. Undervisningen løb kun over et par dage, hvorefter der normalvis var et par uger/måneder til 
næste kursus. Kontrakten på  kursusaktiviteten løb over 5 år, med mulighed for forlængelde. På denne 
baggrund fandt skatterådet at selskabet måtte anses at have fast driftssted i Danmark, jf SEL § 2, stk. 1, litra 
a.  

7.2.1.3 Virksomhed udøves igennem forretningstedet 
Den 3. betingelse der skal være opfyldt er at foretagendets aktivitet helt eller delvist skal udøves på 
forretningsstedet. I følge pkt. 35 i kommentaren til modeloverenskomst art. 5 er det ikke et krav at at 
aktiviteten skal være produktiv. I pkt. 39 fastslås det at der er forskellige måder et foretagende kan udøve 
sin virksomhed igennem forretningstedet, hvoraf det oftest vil være ved at personer der på den ene eller 
anden måde er afhængig af foretagendet udfører dets virksomhed i den stat hvor forretningstedet er 
beliggende. Dette er også SKATs og skatterådets opfattelse, jf. SKM.2013.899.SR. Her fandtes et K/S at have 
udøvet virksomedhed gennem forretningsstedet idet formålet for K/S’et var at ”foretage, forvalte og afstå 
investeringer med henblik på økonomisk gevinst og andre former for indkomst” 

7.3 Faste ejendomme 
Hjemlen til at beskatte selskaber med faste ejendomme i Danmark findes i SEL § 2, stk. 1, litra b og 
omfatter selskaber mv. Der ”i egenskab af ejer, medejer, brugs eller indtægtsnyder oppebærer indtægt af 
en her i landet beliggende fast ejendom”. Yderligere omfattes fortjeneste ved fast ejendom der er omfattet 
ejendomsavancebeskatningsloven eller AL § 21 også  af skattepligten.  

Det fastslås i OECD’s modeloverenskomst art. 6 at en fast ejendom defineres efter reglerne i den stat hvor 
ejendommen ligger. I gennemførelsesforordning(EU) nr. 1042/2013, artikel 1, stk. 2, litra 1 gældende fra 1. 
januar 2017, artikel 13B er der lavet en fælles EU-definition af fast ejendom, som derved vil være gældende 
for ejendomme beliggende i Danmark, jf ovenstående. 

7.4 Dobbeltbeskatningsoverenskomster 
Dobbeltbeskatningsoverenskomster, også kaldet DBO’er, er aftaler lavet med andre stater. DBO’erne er 
lavet for at modvirke dobbeltbeskatning der kan opstå når den samme indtægt kan beskattes både i 
Danmark, og i et andet land efter disses nationale lovgivning.  

                                                           
52 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.F.8.2.2.5.2.1 
53 Punkt 28 i kommentaren til OECDs modeloverenskomst art. 5. 
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I SEL § 8, stk. 2, 3. pkt bestemmes det at reglen om at skattepligtig indkomst fra et fast driftsted eller fast 
ejendom i  en anden stat ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst, ikke gælder i ”tilfælde, hvor 
kildelandet frafalder beskatningsretten i henhold en en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden 
international aftale med Danmark” 

Dette vil altså sige at det udover betingelsen i afsnit 7.2, også er en betingelse at kildelandet ikke frafalder 
beskatningsretten i en DBO eller anden aftale, før at indkomsten fra faste driftssteder eller ejendomme i 
udlandet skal holdes ude af den danske beskatning. 

I situationer hvor det faste driftssted eller ejendom er beliggende i en stat, som Danmark ikke har en DBO 
med, eller hvis en DBO ikke omfatter den pågældende indkomst, vil denne indkomst ikke skulle medregnes 
i den danske indkomst, så længe der blot foreligger et fast driftsted eller ejendom efter intern dansk ret jf 
SEL § 2 a, stk. 1, litra a eller b.  

Denne anvendelse af territorialprincippet jf SEL § 8, stk. 2 betyder at der kan opstå situationer hvor der er 
fuldstændig skattefrihed, og situationer med dobbeltbeskatning. 

Dette kan visualiseres med følgende skema: 

Tabel 3: hvem beskatter?54 

 

 

 

 

 

7.5 Administrationsselskab 
Begrebet administrationsselskab blev indført ved den store ændring af sambeskatningsreglerne i 2005. Det 
blev som sagt gjort obligatorisk at selskaber i samme koncern inden for den danske grænse blev 
sambeskattet. Før denne ændring var det altid moderselskabet der stod for afregningen af skatter, renter 
mv til SKAT. Men efter denne lovgivningsændring var der situationer hvor en koncern med et udenlandsk 
moderselskab var omfattet af den nationale sambeskatning, mens moderselskabet ikke var. 
Administrationsselskabets opgave er at stå for sambeskatningen, og afregning af den indkomstskat, inklusiv 
retsskat, tillæg, renter mv., denne medfører til SKAT. Administrationsselskabet står dermed også for at 
betale acontoskat for hele sambeskatningskredsen jf.  omvendt SEL  29 A, stk. 3. Overskydende skat og 
godtgørelse for sambeskatningskredsen vil blive udbetalt til administrationsselskabet55 

Når en koncern er omfattet af national sambeskatning, er den forpligtet til at udpege et 
administrationsselskab, jf SEL § 31, stk. 6. Dette skal som hovedregel være det øverste moderselskab der 
deltager i sambeskatningen. Der kan dog opstå scenarier hvor dette ikke er muligt. Disse vil blive 
gennemgået i følgende afsnit. 

7.5.1 Valg af administrationsselskab 
Administrationsselskabet skal som tidligere nævnt, som udgangspunkt, være det øverste moderselskab der 
deltager i sambeskatningen. Dette er illustreret i figur 11. 

                                                           
54 Kilde: egen tilvirkning efter (Guldmand Hansen, Vinther, & Werlauff, 2013, s. 189) 
55 Den Juridiske Vejledning C.D.3.1.5.2 
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Figur 10: øverste moderselskab er udenlandsk56 

 

 

I figur 10 ses en koncern hvor det ultimative moderselskab er det svenske Sverige AB, der ikke deltager i 
den nationale sambeskatning. Sverige kan dermed ikke være administrationsselskab, jf. SEL 31, stk. 6, da 
det skal være det øverste moderselskab der deltager i sambeskatningen. A vil derfor være det øverste 
moderselskab der deltager i sambeskatningen, og vil skulle udpeges som administrationsselskab. 

Der kan dog også være situationer hvor der ikke er et øverste moderselskab der er omfattet af 
sambeskatningen, men i stedet flere sideordnede søsterselskaber eller filialer, hvis f.eks. et udenlandsk 
selskab eller en fond, der beskattes efter reglerne om fonde jf. FBL § 1, er øverste moderselskab for flere 
sideordnede søsterselskaber.  
Ved disse tilfælde skal et af søsterselskaberne, der deltager i sambeskatningen, udpeges som 
administrationsselskab jf SEL § 31, stk. 6, 2. pkt. Dette er illustreret i figur 11 nedenfor. 

                                                           
56 Egen tilvirkning 
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Figur 11: intet øverste moderselskab der indgår i sambeskatningen57 

 

 

I figur 11 ses en koncern med det øverste moderselskab Sverige AB, der ikke indgår i sambeskatningen. 
Sverige ejer de 3 danske søsterselskaber A, B, og C, mens B ejer BD. Der er dermed ikke noget øverste 
moderselskab der indgår i sambeskatningen. Koncernen skal derfor udpege et af søsterselskaberne som 
administrationsselskab, jf SEL § 31, stk 6, 2. pkt. Det står koncernen frit at vælge om hvilket af de 3 
søsterselskaber der skal være administrationsselskab. BD kan dog ikke være administrationsselskab da det 
er et datterselskab til B og dermed ikke sideordnet med de 3 andre selskaber.  

En filial kan også vælges som administrationsselskab, selvom der indgår søsterselskaber i 
sambeskatningen58. 

Sker der ændringer i koncernstrukturern der gør at administrationsselskabet ikke længere indgår i 
koncernen, eller at et andet selskab bliver øverste danske moderselskab, skal der udpeges et nyt 
administrationsselskab jf SEL § 31, stk 6, 3. pkt. Det nye administrationsselskab skal indgive meddelelse til 
SKAT om udpegningen, samt datoen for denne senest 1 måned efter det er blevet udpeget som det nye 
administrationsselskab jf. Bekendtgørelse nr 1299. af 9. november 2018, § 4, stk. 1-2. 59 

Det nye administrationsselskab overtager det gamle administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser, 
mens det gamle administrationsselskab skal forpligte sig til at betale et beløb der svarer til de forpligtelser 
det nye administrationsselskab overtager jf SEL § 31 stk 6, 4-5. pkt. Dette har ingen skattemæssige 
konsekvenser for hverken betaleren eller modtageren, jf SEL § 31, stk. 6, 6. pkt. 

Disse forpligtelser omfatter også indkomstskatter fra tidligere indkomstår, der endnu ikke er betalte, både 
hvis de er forfaldne, og hvis de ikke er. 

Det er altså alle forpligtelser, både efter SEL § 31, stk. 6, 7.pkt og SEL § 31, stk. 8 som kan henføres til rollen 
som administrationsselskab i sambeskatningen for den pågældende koncern, der overføres til det nye 
administrationsselskab60 

                                                           
57 Egen tilvirkning 
58  jf. skatteministerens svar til SEL § 31, stk. 4. af 4. Januar 2006 på FSR’s spørgsmål til lov nr. 426 af 6. Juni 2005 - L 
121 2004-05 (skatteudvalget alm. Del 2005-06 bilag 74, side 17-18) 
59 Herefter kaldt sambeskatningsbekendtgørelsen  
60 Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.D.3.1.5.1 
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7.5.2 Administrationsselskabets forpligtelser 
Administrationsselskabet skal som tidligere nævnt betale hele indkomstskatten for alle de danske 
selskaber, faste driftssteder og ejendomme i Danmark, der indgår i sambeskatningen jf. SEL § 31, stk. 6. De 
andre selskaber i koncernen, er tilgengæld forpligtet til at betale et beløb svarende til den betalte 
indkomstskat til administrationsselskabet jf SEL § 31, stk. 8, 5. pkt. Denne betaling har ingen skattemæssige 
konsekvenser for hverken modtageren eller betaleren, jf SEL § 31, stk. 8, 6. pkt. 

Administrationsselskabet er også ansvarlig for at betale de ordinære acontoskatter for alle selskaberne i 
sambeskatningskredsen senest den 20/3 og den 20/11 i indkomståret. 

De enkelte selskabers ordinære acontoskatterater fastsættes som 50 % af gennemsnittet af de seneste 3 
indkomstårs indkomstskat, jf SEL 29 A. Indbetaler administrationsselskabet frivilligt yderligere acontoskat, 
skal de andre selskaber også forpligte sig til at betale deres andel af den frivillige rate61 

Skatterådet kan ifølge SEL § 31 B, stk. 1, 6. pkt. ”fastsætte regler for administrationsselskabets oplysnings- 
og dokumentationspligt efter skattekontrollovens § 3 B vedrørende kontrollerede transaktioner mellem 
sambeskattede selskaber.” 

Dette gør skatterådet i sambeskatningsbekendtgørelsen, hvor §§ 3-7 regulerer de praktiske regler for 
national sambeskatning.  

- § 3 – Det selskab der bliver udpeget som administrationsselskab har pligt til at meddele dette til 
SKAT, senest 1 måned efter udpegningen. 

- § 4 – Se afsnit 7.5.1 ovenfor 
- § 5 – Når der indtræder nye selskaber i sambeskatingen har administrationsselskabet pligt til at 

meddele datoen og årsagen for selskabets indtræden. Yderligere skal den indkomstperiode der 
skal indgå i sambeskatningen indberettes. Tilsvarende skal det samme meddeles når et selskab 
udtræder af sambeskatningen. 

- § 6 – Senest i forbindelse med den rettidige indgivelse af oplysningskemaet skal 
administrationsselskabet afgive en redegørelse over hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen, 
samt hvilke ændringer der er i koncernen.  

- § 7 – Administrationsselskabet skal hvert år, senest i forbindelse med den rettidige indgivelse af 
oplysningsskema, indgive oplysninger om hver af de sambeskattede selskaber med videres 
skattepligtige indkomst før fremførsel og fordeling af underskud, samt den samlede anvendelse af 
underskud fra tidligere år, og det resterende udnerskud ultimo for hvert af de sambeskattede 
selskaber m.v. 
 

7.6 Hæftelser i sambeskatningskredsen 
Der blev som tidligere i afsnit 5.3 nævnt indført solidarisk hæftelse i sambeskatningen  ved lov nr 591 af 18. 
juni 2012 for helejede selskaber. Baggrunden for denne ændring var i følge skatteminsteren at koncerner 
pga. den frie adgang til at flytte midler rundt i koncernen, sammenholdt med at hver selskab kun hæfter for 
de skatter der falder på den del af indkomsten, som fordeles til selskabet, havde mulighed for at omgå 
skattebetalingen. Dette skette eksempelvis ved at man ”tømte” et selskab for værdier ved at yde 
skattemæssige tilskud, hvorefter selskabet ikke havde værdier til at betale SKAT. Da de andre selskaber ikke 
hæftede gik SKAT dermed glip af deres krav mod selskabet, selvom koncernen havde værdier.  

                                                           
61 Skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg på spørgsmål 70 (2004-05, 2. samling, lov nr 426 af 6.juni 2005) 
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Da loven blev fremført, var der stor kritik af den både fra FSR62, og fra flere store danske koncerner såsom 
Novo A/S63 da minoritetsejere af selskaber ”reelt hæfter med deres værdier for skatter, der vedrører 
selskaber, hvori de pågældende minoritetsaktionærer ingen ejerandel har, og i øvrigt heller ikke har nogen 
indflydelse eller indsigt.”64 

Der blev på grund af kritikken lavet en ændring af loven, sådan at minoritetsselskaberne kun kom til at 
hæfte subsidiært, hvilket betyder at der kun kan rettes krav mod disse selskaber, hvis det ikke er lykkedes 
at få kravet indkrævet hos de selskaber der hæfter solidarisk. Minoritetsaktionærer kan derved stadig 
komme til at hæfte for skatter fra selskaber hvor de ingen ejerandel har, hvis det ikke lykkedes at indkræve 
det fulde krav hos de solidarisk hæftende selskaber. 

Reglerne om solidarisk hæftelse blev indsat i SEL § 31, stk. 6 hvorefter administrationsselskabet, og 
sambeskattede selskaber der er ejet 100 %, direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab efter SEL 
§ 31 C, hæfter solidarisk for indkomstskat, acontoskat, retsskat, samt tillæg og renter jf SEL § 31, stk.6, 10. 
pkt. Yderligere hæfter de solidarisk for udbytteskat, og royaltiskat, samt tillæg og renter jf KSL § 69, stk. 3.  

Reglerne om subsidiær hæftelse er indsat i SEL 31,stk 6, 13. pkt. og betyder at ikke helejede selskaber 
hæfter for den del af kravet, der svarer til det ultimative moderselskabs direkte eller indirekte andel af 
kapitalen i disse subsidiært hæftende selskaber. Det er derved også kapitalandele, og ikke 
stemmerettigheder der er bestemmende for størrelsen på hæftelse.  

Skatteministeren har overfor FSR bekræftet at ”skattekrav som altovervejende hovedregel skal gøres 
gældende mod skyldnerselskabet, og kun mod de andre selskaber, der hæfter, hvis der ikke er udsigt til, at 
SKAT kan opnå dækning for kravet hos skyldnerselskabet.”65 

Der kan i følge Guldman et. al. derved opstille følgende prioriterede rækkefølge for hæftelsen i 
sambeskatning: 

1. Skattekravet skal først og fremmest gøres gældende mod skyldnerselskabet  
2. Kan skyldnerselskabet helt eller delvist ikke betale skattekravet, skal kravet primært rettes mod de 

selskaber, der hæfter solidarisk med skyldnerselskabet for skattekravets betaling. 
3. Er der forgæves forsøgt udlæg for skattekravet hos de selskaber, der hæfter solidarisk, kan kravet 

gøres gældende mod andre selskaber i sambeskatningen, dog maksimalt den del af kravet der 
svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes direkte eller indirekte af det 
ultimative moderselskab.”66 

 

                                                           
62 L 173 – bilag 19 henvendelse af 24/5-12 fra FSR 
63 L 173 – Bilag 3, henvendelse af 7/5-12 fra Novo A/S 
64 L 173 – bilag 19 henvendelse af 24/5-12 fra FSR s.1 
65 (Guldmand Hansen et al., 2013) 
66 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 89) 
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Figur 12: oversigt over hæftelse67 

 
I figur 12 er hæftelsesreglerne forsøgt illustreret ved en koncern, hvor sambeskatningskredsen består af 
Moderselskab A/S samt dets 2 helejede datter selskaber B og C. Yderligere indgår BD , da moderselskabet 
igennem B ejer 55 % af både stemmerettigheder og kapitalandele, og derved har bestemmende indflydelse. 
BDs datterselskab BDD indgår også, da det er 100 % ejet af BD. BCD indgår yderligere i 
sambeskatningskredsen da moderselskabet indirekte har bestemmende indflydelse pga. hhv. B og C 
stemmerettigheder i BCD, jf. afsnit 6.1.1. Endelig indgår CD også i sambeskatningskredsen, da C ejer 51 % af 
stemmerettighederne, og derved har bestemmende indflydelse selvom det kun ejer 30 % af 
kapitalandelene. Moderselskabet har ikke bestemmende indflydelse over A, der dermed ikke er en del af 
sambeskatningskredsen, og derved heller ikke en del af hæftelsen. 

Moderselskab, B og C hæfter solidarisk for hinandens indkomstskatter m.v. da moderselskab direkte eller 
indirekte ejer alle kapitalandele jf. SEL § 31, stk. 6, 10. pkt. 

BD og BDD hæfter subsidiært for indkomstskatter mv. i moderselskab, B, BCD, C og CD, da moderselskabet 
indirekte ejer 55 %  af kapitalandele og stemmerettigheder i BD. På samme måde hæfter BD og BDD også 
subsidært med hinanden da det ultimative moderselskab inddirekte ejer 55 % af begge selskaber.  

BCD A/S hæfter subsidiært for indkomstskatter  mv. i moderselskab, B, BD, BDD, C, og CD. 

CD hæfter subsidiært for indkomstskatter mv. I moderselskab, B, BD, BDD, BCD og C. 

Da administrationsselskabet og sambeskattede selskaber der  ved indkomståret udløb er ejet direkte eller 
indirekte af det ultimative moderselskab hæfter solidarisk jf SEL § 31, stk. 6, 10. pkt, hæfter moderselskab, 
B og C solidarisk for indkomstskatter mv. fra BD, BDD, BCD, og CD. 

Ovenstående betyder at hvis eks. skattestyrelsen forhøjer den skattepligtige indkomst i C, så der skal 
betales yderligere 1. mio. kr i selskabsskat, vil  SKAT først og fremmest skulle forsøge at gøre deres krav 
gældende i skyldnerselskabet C. I eksemplet inddriver de 200.000 kr. Herefter kan de rette krav mod de 

                                                           
67 Egen tilvirkning 
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solidarisk hæftende selskaber Moderselskab og B for de resterende 800.000 kr. Her inddriver de i alt 
500.000 kr. For de sidste 300.000 kr. kan de endeligt rette krav mod de subsidiært hæftende selskaber.  

C ejer 51 % af stemmerettighederne i CD, og har derfor bestemmende indflydelse, hvorfor CD hæfter 
subsidiært. Da det imidlertid er kapitalandele der er afgørende for hvor stor del af kravet selskabet hæfter 
for jf SEL § 31, stk. 6, 13 pkt. vil CD hæfte for 30 % af kravet.  

BCD ejes indirekte af moderselskab med 60 %, og hæftelsen er derved begrænset til 60 % af kravet. 

BD og BDD ejes indirekte med 55 %, og hæftelsen er derved begrænset til 55 % af kravet. 

Det er vigtigt at faststlå at de subsidiært hæftende selskaber kun hæfter for en procentdel, svarende til 
deres kapitalandele, af den del af skatten, der er tilbage når SKAT har søgt sig fyldesgjort hos 
administrationsselskabet og hos de solidarisk hæftende selskaber jf. Den Juridiske Vejledning 2019-168 

Det betyder at CD vil hæfte for 30 % af det resterende krav på 300.000 kr, og ligeledes med BCD, BD, BDD 
med deres respektive kapitalandele. Hvis SKAT kan inddrive det fulde beløb som de subsidære hæftende 
selskaber hæfter for, vil dette se således ud: 

Skat inddriver 60 % af 300.000 kr, altså 180.000 fra BCD, hvorefter der er 120.000 kr tilbage. Herefter 
inddriver SKAT 55 % af det resterende krav svarende til 66.000 kr hos BD), hvorefter der er 54.000 kr tilbage 
af kravet. Af disse inddriver de 55 % fra BDD A/S, svarende til 29.700 kr, hvorefter der er 24.300 kr tilbage. 
Af disse inddriver de 30 % fra CD A/S(7290 kr), hvorefter der er 17.010 kr tilbage, som de subsidiært 
hæftende selskaber ikke vil kunne hæfte for. 

7.6.1 hæftelser ved udtræden af sambeskatningen 
Hæftelsen for et selskab der udtræder af sambeskatningen ophører ift. skattekrav mod de øvrige selskaber i 
sambeskatningen fra udtrædelsens tidspunkt. Selskabet hæfter derefter kun for skatten af den del af 
indkomsten der er fordelt til selskabet69. Dette gælder uanset om udtrædelsen sker på grund af konkurs, 
likvidation, omstrukturering eller et simpel salg af selskabet, dog med den undtagelse at samme 
aktionærkreds fortsat enten indirekte eller direkte råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne 
jf. KGL § 4, stk. 2.70.  

                                                           
68 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.5.5 
69 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.5.5 
70 SEL § 31, stk. 6, 14. pkt. 
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Figur 13: hæftelse ved udtræden71 

 

 

I figur 13 ses en relativ simpel koncern med et moderselskab og 3 datterselskaber, der alle ejes 100 % af 
moderselskabet siden 2010, og har almindeligt indkomstår. 

Med virkning fra den 1/1-2017 sælges C til en køber, der ingen relationer har med moderselskabet, hvorfor 
det udgår af sambeskatningen. I indkomståret 2018 forhøjer SKAT Bs skattepligtige indkomst for 
indkomståret 2016. Skat vil kunne stille krav til B for at få inddrevet pengene. Yderligere vil de kunne stille 
krav til M og A, der hæfter solidarisk med B. Derimod vil de ikke kunne stille krav til C, selvom C i 
indkomståret 2016 hæftede solidarisk, da det jf SEL § 31, stk. 6, 14. pkt. ikke længere hæfter for andre 
selskaber i den tidligere sambeskatning fra den 1/1-2017 hvor det udtrådte af  denne.  

Hvis SKAT i indkomståret 2018 i stedet forhøjer C A/S skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 vil skat 
kunne rette krav mod C selv. Men derudover vil SKAT kunne rette kravet mod M, A og B, da disse fortsat 
hæfter solidarisk for skattekrav fra sambeskatningsperioden72 

Hvis et selskab udtræder af sambeskatningen som følge af en konkurs bestemmer KKSL §4, stk 3. at ”Når 
selskaber er sambeskattede forud for det indkomstår, hvor konkursdekret afsiges, hæfter det ultimative 
moderselskab og administrationsselskabet i den internationale sambeskatning tillige for skatter af et af 
selskabernes konkursindkomst, når skatterne inden dekretet ville have været omfattet af hæftelsen i 
selskabsskattelovens § 31 A, stk. 4.” 

7.7 Delårsindkomstopgørelse 
Der skal opgøres en delårsindkomst hvis en koncernforbindelse etableres eller afbrydes i løbet af et 
indkomstår, jf reglerne i SEL § 31, stk. 5. Delårsindkomsten opgøres hhv. for den periode der ligger før 
koncernforbindelsen, og den periode der ligger efter. Delårsindkomst skal både laves ved indtræden, 
udtræden og likvidation. Der er en række formkrav der skal overholdes når en delperiodeopgørelse 
udarbejdes, jf SEL § 31, stk. 5. Den skal have samme form som en normal indkomstopgørelse, jf SEL 31, stk. 
5, 3. pkt. Yderligere må skattemæssige afskrivninger og straksfradrag maksimalt laves med den andel som 
delårsopgørelsen udgør af et kalenderår, jf. SEL § 13, stk. 5, 2. pkt. Der skal derudover benyttes de samme 
skattemæssige værdier og periodiseringsprincipper mv. for begge delperioder.  

7.7.1 Indkomstår skal være det samme 
Alle selskaber i en sambeskatning skal opgøre deres skattepligtige indkomst for samme periode som 
administrationsselskabet, uanset deres regnskabsår efter regnskabsretlige regler, jf. SEL § 31, stk. 6. 
Yderligere fremgår det af SEL § 10, stk. 5, 1. pkt. . at ”alle selskaber i sambeskatning omfattet af § 31 eller § 
31 A skal have samme indkomstår som administrationsselskabet”.  Yderligere følger det af SEL § 10, stk. 5, 

                                                           
71 Egen tilvirkning 
72 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.5.5 
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2. pkt at selskaber der ved etableringen af koncernforbindelse har et indkomstår, der afviger fra 
administrationsselskabets skal omlægge deres efter reglerne i SEL § 10, stk. 1-4, således at det udløber 
samtidig med administrationsselskabets indkomstår.  

Det skal bemærkes at det ikke er et krav at indkomståret er det samme som regnskabsåret efter de 
regnskabsretslige regler73, selvom dette i de fleste tilfælde vil være tilfældet, da ÅRL § 15, stk. 5 fastslår at 
moder- og dattervirksomheder skal sikre at dattervirksomhederne har samme indkomstår som 
modervirksomhederne, med mindre dette ikke er muligt pga. forhold, som de ikke kan kontrollere. 

7.7.2 Indtræden 
Når et selskab med en anden indkomstår, end administrationsselskabet, indtræder i sambeskatningen er 
omlægningen som nævnt obligatorisk, og skal desuden ikke anmeldes til skattemyndighederne som det skal 
ved frivillig omlægning af omlægningsåret efter SEL § 10, stk. 2.74 

Ovenstående giver anledning til flere forskellige situationer til hvordan indkomståret skal omlægges. Disse 
vil blive redegjort for nedenfor, hvor der også vil indgå figurer til at visualisere omlægningen af 
indkomståret.   

Omlægningen af indkomståret skal som udgangspunkt ske efter reglerne i SEL § 10, stk. 1-4. Derved er det 
et krav at omlægningen foregår på en måde så intet indkomstår hverken springes over, eller dubleres, og at 
alle indkomstperioder kommer til beskatningen.  

Ifølge SEL § 4, stk 2 kan den første indkomstperiode maksimalt udgøre 18 måneder, dog har SEL § 10, stk. 5 
forrang, hvorfor der kan opstå situationer hvor der opstår indkomstperioder på over 18 måneder.  

Skatterådet kan desuden tillade at omlægningen af indkomståret sker på en anden måde end reglerne i SEL 
§ 10, stk. 5, hvis der er administrative hensyn der taler for dette, og der samtidig ikke opnås særlige 
skattemæssige fordele ved det jf SEL § 31 B, stk. 1.  

                                                           
73  Lovforslag 121 (2004/05-2) – Skatteministerens svar på henvendelse af 18. april 2005 fra FSR – billag 18, side 16 
74 Lovforslag 121 (2004/05-2) – skatteministeres svar på spørgsmål 4 af 15 april 2005 
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Figur 14: Selskaber i samme indkomstår75 

 

 

 

I ovenstående eksempel har vi Adm. Selskab der køber Datterselskab pr. 1/10-17, hvorefter der opstår 
koncernforbindelse pr. denne dato.  

Adm. Selskab har et indkomstår der er bagudforskudt, og løber fra den 1/7-17 til 31/6, mens 
Datterselskabets indkomstår følger kalenderåret. 

Da Adm. Selskab er moderselskabet, vil dette blive udpeget som administrationsselskab, hvorfor 
Datterselskabets indkomstår skal omlægges så det følger Adm. Selskab, jf. SEL § 10, stk. 5, 1. pkt.  

Når koncernforbindelsen opstår den 1/10-17 er begge selskaber dermed i gang med indkomståret 2017, og 
befinder sig altså i samme indkomstår.  Datterselskabets indkomstår skal derfor forlænges så det udløber 
samtidig med administrationsselskabets den 31/6-18.  

Datterselskabets indkomstår 2017 vil altså løbe fra den 1/1-17 til den 31/6-18, hvilket er et indkomstår på 
18 måneder. Når sambeskatningsindkomsten for koncernen opgøres for indkomståret 2017 medtages kun 
den del af indkomståret, hvor selskabet indgik i koncernforbindelsen. Sambeskatningsindkomsten vil altså 
bestå af hele adm. selskabsindkomst for indkomståret 2017, mens der fra datterselskab kun skal 
medregnes indkomsten fra den 1/10-17-31/6-18. Dette er visualiseret som det skraverede område på figur 
14.  

Datterselskabets resterende indkomst fra perioden 1/1-17-30/9-17 skal selvangives særskilt efter de 
gældende regler, hvis ikke selskabet i denne periode var en del af en anden koncern, hvor det i så fald 
skulle indgå i dennes sambeskatning. Reglerne for delårsindkomstopgørelse vil blive gennemgået yderligere 
i afsnit 7.8.  

 

                                                           
75 egen tilvirkning med inspiration fra Den Juridiske vejledning 2019-1 C.D.3.1.3 
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Figur 15: Datterselskab er begyndt på nyt indkomstår76 

 

 

 
 

I figur 15 ses igen Adm. Selskab, der har et bagudforskudt indkomstår der løber fra den 1/7-30/6. Selskabet 
køber Datterselskab den 1/4-18, hvorved der etableres koncernforbindelse. Datterselskabets indkomstår 
følger kalenderåret, hvilket betyder at datterselskabet ved koncernforbindelsen allerede har afsluttet 
indkomståret 2017. Dette skal derfor selvangives efter de normale regler, og koncernforbindelsen får først 
virkning fra indkomståret 2018. Ligesom i figur 14, skal indkomståret for datterselskabet omlægges så det 
følger administrationselskabet. Derved vil datterselskabets indkomstår 2018 løbe fra den 1/1-18 til den 
30/6-19. Ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten for 2018 skal hele indkomsten for Adm. Selskab 
medregnes, mens der for Datterselskab skal medregnes indkomsten fra koncernforbindelsen den 1/4-18 og 
frem til den 30/6-19. Dette vises som det skraverede område på figur 15. Perioden fra den 31/12-17-1/4-18 
skal selvangives særskilt af datterselskabet. 

                                                           
76 egen tilvirkning med inspiration fra Den Juridiske vejledning 2019-1 C.D.3.1.3 
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Figur 16: administrationsselskab er begyndt nyt indkomstår77 

 

 

I Figur 16 vises ses Adm. Selskab, der følger kalenderåret. Dette køber med virkning fra den 1/3-18 
Datterselskab, der har bagudforskudt indkomstår der løber fra den 1/7-31/6, og etablerer derved 
koncernforbindelse. På tidspunktet ved koncernforbindelsens etablering har Adm Selskab påbegyndt 
indkomståret 2018, mens datterselskabet stadig er i gang med indkomstår 2017. I følge reglerne i SEL § 10, 
stk. 5, 3. pkt. anses datterselskabets indkomstår for udløbet på tidspunktet for etableringen af 
koncernforbindelsen. Datterselskab’s indkomstår 2017 bliver derved forkortet så det løber fra den 1/7-17-
1/3-18, hvilket er markeret i figur 16 med rød. Datterselskab indkomstår 2018 vil derefter blive omlagt så 
det udløber samtidig med Adm. Selskabet, og vil derved løbe fra den 1/3-18-31/12-18, dette er markeret 
med orange i figur 16.  

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2018, vil hele indkomsten fra Adm. Selskab skulle 
medtages, mens indkomsten fra Datterselskab skal medtages fra den 1/3-18. Dette er visualiseret ved det 
skraverede område på figur 16.  

Selvom det som udgangspunkt er datterselskabet der skal omlægge indkomståret, så det følger 
administrationsselskabet, kan Skatterådet, som tidligere nævnt, give tilladelse til at 
administrationsselskabet omlægger dets indkomstår hvis der er administrative hensyn der taler for dette.  

Et eksempel på dette kunne være hvis Datterselskab A/S i figur 16 i forvejen ejede flere datterselskaber, og 
derved var administrationsselskab for disse. Når Adm. Selskab køber Datterselskab, og derved dets 
datterselskaber vil det blive det ultimative moderselskab, og skulle udpeges som administrationsselskab. 
Det vil være en stor administrativ byrde at skulle omlægge alle datterselskabernes indkomstår, i stedet for 
at omlægge det nye administrationsselskab. Dette er især tilfældet hvis Adm. Selskab primært er et holding 
selskab uden så mange egne transaktioner.   

Dette kan også ses i SKM2006.780.SR, hvor selskabet A ApS der følger kalenderåret, får accept på at kunne 
omlægge dets indkomstår så det følger de 2 produktionsvirksomheder B A/S og C ApS. Skatterådet følger 
SKATs indstilling, der er begrundet i at A primært er et holding selskab, og der er væsentlige administrative 
omkostninger forbundet ved at omlægge de 2 driftsselskaber.  

                                                           
77 egen tilvirkning med inspirations fra Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.3 
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7.7.3 Udtræden 
Når et selskab udtræder at sambeskatningskredsen er det administrationsselskabets pligt at meddele dette, 
samt datoen og begrundelsen herfor til SKAT. Der skal yderligere indgives meddelelse om hvilken 
indkomstperiode fra det udtrædende selskab, der skal medregens i sambeskatningsindkomsten78. Der skal 
således udarbejdes en delårsindkomstopgørelse for denne del af indkomstperioden. Se afsnit 7.6.1 for 
reglerne omkring hæftelse ved udtræden. 

7.7.3.1 Likvidation 
Når et selskab udtræder af sambeskatningskredsen fordi det likvideres i løbet af regnskabsåret, vil 
selskabet under likvidation skulle lave en delårsopgørelse frem til likvidationsdatoen, hvori skatten opgøres 
som normalt. Det likviderede selskabs over- eller underskud frem til likvidationsdatoen vil dermed indgå i 
opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, ligesom selskabets underskud fra tidligere år også kan benyttes 
som normalt. 

Beslutningen om likvidation skal bestemmes på generalforsamlingen, og skal meddeles til 
Erhvervsstyrelsen. Efter reglen i SEL § 33 er aktionær og likvidator ansvarlige for indkomstskattens betaling, 
hvis der ikke er tilstrækkelige midler til dækningen af selskabets selskabsskat. Dette vil i selskaber der 
indgår i en sambeskatning betyde at administrationsselskabet hæfter for selskabets selskabsskat. 
Skattestyrelsen kan udstede en skattekvitance, hvori der gives meddelselse om der ikke bliver rejst 
yderligere krav om indkomstskat mod boet79. Denne skattekvitance kan, for selskaber der er en del af en 
sambeskatningskreds, udstedes på baggrund af et udkast til likviditionsregnskabet når det endelige 
likvidationsregnskab ikke afviger fra udkastet og det likviderede selskab har betalt et beløb, der svarer til 
skatten af den opgjorte indkomst til administrationsselskabet. 

Hvis et administrationsselskab likvideres vil et nyt administrationsselskab skulle udpeges. Det nye 
administrationsselskab vil overtage det gamles rettigheder og forpligtelser, jf SEL § 31, stk. 6, 4. pkt.  

Når et selskab i sambeskatningen likvideres, vil dette selskabs uudnyttede underskud gå tabt, og kan altså 
ikke fremføres i årene efter selskabet er blevet likvideret80. Det skal derfor nøje overvejes om det kan 
betale sig at likvidere  et selskab med store uudnyttede underskud.  

7.7.3.2 Konkurs 
Når et selskab, der indgår i en sambeskatning, tages under konkursbehandling skal det holdes ude af 
sambeskatningen fra og med det indkomstår hvor konkursdekretet afsiges, jf SEL § 31 C, stk. 8, 1. pkt. Dette 
betyder at intet af selskabets indkomst for hele indkomståret skal medtages i sambeskatningsindkomsten, 
lige meget hvornår på året selskabet går konkurs. Der vil derved heller ikke skulle udarbejdes en 
delårsopgørelse for perioden før konkursen, som det ellers er tilfældet når selskaber udtræder på normal 
vis.   

Selskaber der har været sambeskattede med det konkursramte selskab i indkomståret forud for 
konkursdekretets afsigelse, hæfter for skatter af selskabets konkursindkomst.  

Da selskabet ikke indgår i sambeskatningen i året hvor konkursdekretet afsiges, kan de andre selskaber i 
sambeskatningskredsen derved ikke benytte hverken dette år, eller tidligere års uudnyttede underskud fra 
det konkursramte selskab.  

                                                           
78 Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. § 5, stk. 2 
79 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.1.5.1.2 
80 Nyhedsbrev fra SKAT om anvendelse af underskud i sambeskatning ved likvidation og konurs mv. af 16 juni 2011. 



41 
 

7.7.4 Skattemæssige afskrivninger ved delårsopgørelse 
Der må som tidligere nævnt maksimalt foretages skattemæssige afskrivninger i forhold til hvor stor en del 
indkomstperioden udgør af et kalenderår. Dette kan visualiseret i følgende eksempler: 

7.7.4.1 skattemæssige afskrivninger for et selskab, hvis indkomstår ikke omlægges 
Forudsætninger: 

- A A/S køber B A/S af C A/S med virkning fra 1/4  
- A, B og C’sindkomstår følger alle kalenderåret.  
- Der afskrives maksimalt på aktiverne 

o Afskrivning på bygninger kan ske med maksimalt 4 % af anskaffelsessummen, jf AL § 17, 
stk. 1, 1. pkt.  

o Afskrivning på forbedringer til bygninger afskrives særskilt, jf AL § 18, stk. 1 
o Forbedringsudgifter kan dog fradrages straks hvis udgiften ikke overstiger 5 % af 

afskrivningsgrundlaget for bygningen som forbedringerne vedrører, jf AL § 18, stk. 2, 1. 
pkt.  

o  Afskrivninger på driftsmidler kan ske med maksimalt 25 % af den afskrivningsberettigede 
saldoværdi, jf. AL § 5, stk. 3, 1. pkt. 

- B har et skattemæssigt resultat før afskrivninger på 2.000.000 kr. i perioden 1/1-31/3, og et 
skattemæssigt resultat på 4.000.000 kr for perioden 01/04-31/12 

 

B er dermed en del af sambeskatningskredsen med A i 3 måneder i kalenderåret, og en del af 
sambeskatningskredsen med C i 9 måneder i kalenderåret. B’s forholdsmæssige afskrivninger for 1. 
delperiode med A vil dermed være 3/12, og 9/12 for 1. delperiode med C, jf SEL § 31, stk. 5, 2. pkt 

tabel 4: Afskrivningsgrundlag bygning81 

 

 

tabel 5: Afskrivningsgrundlag driftsmidler82 

 

 

I tabel 4 og 5 ses afskrivningsgrundlagene for hhv. en bygning og driftsmidler. Yderligere ses 
forbedringsudgifterne på bygningen for hhv 1. og 2. delårsperiode.  

Det maksimalt tilladte straksfradrag er fundet for forbedringsudgifter for 1. periode er fundet ved at sige 
afskrivningsgrundlag for bygning*maksimale procent af afskrivningsgrundlag tilladt for 
straksfradag/måneder i et kalenderår*måneder i delårsperioden: 

 16.000.000*0,05/12*3  = 200.000 

                                                           
81 Egen tilvirkning 
82 Egen tilvirkning 

Bygning  Maksimale 

Afskrivningsgrundlag 16,000,000   

Forbedringsudgifter 01/01 - 30/04 200,000         200,000                      

Forbedringsudgifter 01/05 - 31/12 750,000         600,000                      

Driftsmidler

Afskrivningsgrundlag 450,000         
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Ligeledes er det maksimalt tilladte straksfradrag for 2. periode fundet. 

Med ovenstående forudsætninger kan indkomsten for B’s 1. delårsperiode, og altså den del af indkomsten 
der skal medtages i sambeskatingsindkomsten med A, opgøres således: 

 

Tabel 6: skattemæssige afskrivninger for 1. delårsperiode83  

 

 

B har et skattemæssigt resultat før afskrivninger på 2 mio. kr. Der kan afskrives 4 % af bygningen 
forholdsmæssigt, dvs. 3/12. Der vil derved kunne afskrives 16.000.000*0,04/12*3 = 160.000 kr. Tilsvarende 
er gældende for driftsmidler, hvor der kan afskrives 25 % i 3 ud af 12 måneder, ud fra en driftsmiddel saldo 
på 450.000 kr, svarende til 28.125. kr. 

B har forbedringsudgifter på bygningen for 200.000 kr i 1. delperiode. Da dette svarer til det maksimale 
tilladte straksfradrag, som vist tidligere, vil alle 200.000 kr kunne straksfradrages i 1. delperiode. 

Dette giver en skattepligtig indkomst for 1. delårsperiode på 1.611.875 i kr, som skal medregnes i 
sambeskatningsindkomsten for A sambeskatningskreds. 

På samme vis kan de skattemæssige afskrivninger opgøres for 2. delårsperiode. 

tabel 7: skattemæssige afskrivninger for 2. delårsperiode84 

 

 

B har et skattemæssigt resultat før afskrivninger på 4 mio. kr. På samme måde som før opgøres 
afskrivningen for bygningen, dog for en periode på 9 måneder. Der vil altså kunne afskrives: 

16.000.000*0,04/12*9 = 480.000 kr på bygningen i 2. delårsperiode.  

Ved afskrivning på driftsmidler skal det bemærkes at afskrivningsgrundlaget vil være et andet, da 
driftsmiddelsaldoen vil være formindsket med afskrivningerne for 1. delårsperiode.  

                                                           
83 Egen tilvirkning 
84 Egen tilvirkning 

1. delårsperiode fra 01/01 - 31/03

Skattemæssigt resultat før afskrivninger 2,000,000     

Afskrivning på bygning, 4% 160,000 -        

Afskrivning på driftsmidler, 25% 28,125 -          

Straksfradrag på forbedringsudgifter 200,000 -        

1. delårsperiodes skattepligtige indkomst 1,611,875     

2. delårsperiode fra 01/04 - 31/12

Skattemæssigt resultat før afskrivninger 4,000,000          

Afskrivning på bygning, 4% 480,000 -            

Afskrivning på driftsmidler, 25% 79,102 -               

Straksfradrag på forbedringsudgifter 600,000 -            

Afskrivning på forbedringsudgift 4,500                  

2. delårsperiodes skattepligtige indkomst 2,845,398          
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Beregningen af afskrivningen af driftsmidler for 2. delårsperiode udregnes dermed således: 

(450.000(afskrivningsgrundlag primo)-28.125(afskrivning 1. delårsperiode))*0,25/12*9 = 78.102 kr.  

I 2. delårsperiode har B brugt 750.000 kr på forbedringer af bygningen. Det maksimale straksfradrag udgør 
imidligertidig kun 600.000 kr (16.000.000*0,05/12*9). 

Der kan dermed kun straksfradrages 600.000 kr. De resterende forbedringsudgifter på 150.000 kr kan 
derefter fradrages normalt med 4 %, hvilket giver en afskrivning på 4.500 kr. 

Den skattepligtige indkomst for B’s 2. delårsperiode vil dermed være 2.845.398 kr, som altså skal 
medregnes i sambeskatningsindkomsten, for sambeskatningskredsen med C. 

7.8 Skattefrie tilskud og udbytter 
Et tilskud er normalt ikke fradragsberettiget for yderen jf SEL § 6 a, og er som udgangspunkt skattepligtigt 
for modtageren, jf SL § 4. Dette gælder dog ikke for tilskud der ydes mellem koncernforbundne selskaber, 
jf. SEL § 31 D. Reglerne i SEL § D betyder at hverken tilskuds-yderen eller –modtageren skal medtage 
tilskudet i deres skattepligtige indkomst.  

Tilskud der ydes fra et datterselskab til et moderselskab, anses som udbytte, der ikke indgår i reglerne om 
skattefrie tilskud, jf SEL  31 D, stk. 2. Skattefrit udbytte i sambeskatningen er i stedet behandlet i SEL § 13, 
stk. 2 . 

Reglerne i SEL §31 D er muliggjort da koncernens skatteevne ikke forøges, når der ydes tilskud internt i 
koncernen.85 Det har altså ingen indflydelse på det skattemæssige resultat, hvor i koncernen pengene er, 
da selskaberne jo opgør deres indkomst samlet i sambeskatningen. 

Selvom de skattefrie tilskud og udbytter rent skattemæssigt ikke gør en forskel for selskaberne, er 
muligheden for disse alligevel en af de største fordele ved sambeskatning, da det giver mulighed for at 
fordele likviditet i koncernen. Dette giver større muligheder for at hjælpe selskaber i koncernen, der 
mangler likviditet, ved at yde skattefrie tilskud fra selskaber med overskydende likviditet. Derved kan 
selskaberne eksempelvis undgå at skulle optage lån, som selskaber der ikke er i en sambeskatning, ville 
være nødsaget til.  

Begrebet tilskud er i følge Guldmand et. al. ikke defineret nærmere hverken i loven, eller i retspraksis, men 
må forstås sådan at det kun er de ”rene” tilskud der er omfattet af skattefriheden86. Der må altså ikke være 
nogen form for modydelse for tilskudet, hvis det skal omfattes af reglerne om skattefrie tilskud.  

Det skattefrie tilskud kan yderligere bestå af gældseftergivelse, eller tilskud af eks. aktier, og det er altså 
ikke et krav at der sker en egentlig overførsel af likvider.  At gældseftergivelse kan indgå som et skattefrit 
tilskud er der flere eksempler på i bindende svar fra skatterådet. Et eksempel på dette er SKM2016.470.SR, 
hvor et dansk selskab var berettiget til at modtage skattefri tilskud efter SEL §  31 D, og gældseftergivelse 
fra et udenlandsk søsterselskab dermed ikke medførte beskatning. 

Der er visse betingelser der alle skal være opfyldt før et skattefri tilskud er tilladt: 

- Tilskuddet er ydet af et koncernforbundet selskab efter definitionen i SEL § 31 C. Se SEL § 31 D, stk. 
1, 1. pkt. 

- Tilskudsyderen og -modtageren sambeskattes efter reglerne om national sambeskatning i SEL § 31, 
eller enten er eller ville kunne sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning i SEL § 
31 A. Se SEL § 31 D, stk. 4. 

                                                           
85 Den Juridiske Vejledning C.D.2.4.3.3.1 
86 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 53) 
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- Tilskudsyderen er direkte eller indirekte moderselskab for tilskudsmodtageren, eller 
- tilskudsyderen og -modtageren er søsterselskaber og har fælles direkte eller indirekte 

moderselskab. Se SEL § 31 D, stk. 1, 2. pkt.87 

Til ovenstående er der nogle undtagelser, der gør at der alligevel ikke vil kunne ydes skattefrie tilskud: 

- Tilskudsyderen må ikke være et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens regler, jf 
SEL § 31 D, stk. 4, 2. pkt. 

- Moderselskaber eller mellemliggende ejerled der er udenlandske, skal være omfattet af direktiv 
2013/96/EU eller opfylde betingelser om frafald eller nedsættelse af udbyttebeskatning efter en 
DBO mellem Danmark og den fremmede stat, jf SEL § 31 D, stk. 1, 5. pkt.  

- Koncerntilskud omfattet af ovenstående vil ikke være skattefrie, hvis det koncernforbundne 
udenlandske selskab der yder tilskudet, har fradrag for dette efter udenlandske skatteregler, jf SEL 
§ 31 D, stk. 5. 

 

Skattefrie tilskud  mellem koncernforbundne selskaber kan i følge Guldmand et. al. ydes i 2 tilfælde:88 

- Fra et moderselskab til et datterselskab, herunder også indirekte ejet datterselskaber 
- Fra et søsterselskab, til et andet søsterselskab. Ved et søsterselskab forstås alle selskaber ejet af 

det ultimative selskab på tværs af koncernen, uanset placering.  

Figur 17: skattefrie tilskud og udbytte89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.2.4.3.3.2 
88 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 52–53) 
89 Egen tilvirkning 
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I figur 17 ses en koncern med moderselskabet M, der ejer , investeringsselskabet A,  B, samt det 
panamanske selskab Panama 1, der ejer D. Koncernen har ikke tilvalgt international sambeskatning.  

- M kan udlodde skattefrit tilskud til A, B og D, der alle direkte eller indirekte er helejet af M 
- A vil ikke kunne yde skattefrit tilskud til hverken B, D eller Panama 1, da selskabet er et 

investeringsselskab, der jf. Sel 31 D, stk, 4, 2.pkt. ikke kan yde skattefrie tilskud. A vil derimod 
stadig kunne yde skattefrit udbytte til M A/S, da der i reglerne omkring skattefrit udbytte i SEL § 
13, stk. 2 ikke er særreglerfor investeringsselskaber. 

- B vil kunne yde skattefrie tilskud til A, da begge selskaber er søsterselskaber af M. At A er et 
investeringsselskab, har kun indflydelse når det er det er tilskudsyderen. Yderligere vil B kunne yde 
skattefrit tilskud til D, da betingelserne for at udlodde udbytte til M er opfyldt. 

- Panama 1 vil ikke kunne udlodde skattefrit tilskud til hverken A eller B da Danmark ikke har en DBO 
med Panama, og det derved ikke opfylder betingelserne for frafald eller nedsættelse af 
udbyttebeskatning efter sådan en. Panama 1 vil kunne yde skattefrit tilskud til dets datterselskab 
D, såfremt Panama 1 ikke har fradrag for dette.  

- D kan ikke udlodde skattefrit tilskud til hverken A eller B, da betingelserne for at udlodde skattefrit 
udbytte til Panama 1 ikke er opfyldt. 

 

7.9 Sambeskatningsopgørelsen 
I sambeskatningskredsen opgøres en samlet sambeskatningsindkomst der er bestående af summen af hvert 
enkelt af de omfattede selskabers skattepligtige indkomst. De enkelte selskabers skattepligtige 
indkomstopgørelse skal følge de almindelige regler i den danske skattelovgivning, dog med de undtagelser, 
der gælder for sambeskattede selskaber i SEL § 31, stk. 2, 1. pkt90 

Uanset hvilken ejerandel moderselskabet direkte eller indirekte ejer af det enkelte sambeskattede selskab, 
så skal hele indkomsten medtages i sambeskatningsindkomsten.  

I de almindelige danske skatteregler kan et selskab fradrage dets eget underskud fra tidligere år, i deres 
skattepligtige indkomst jf. SEL  12, stk. 1. I sambeskatningen er en af fordelene at de andre selskaber i 
sambeskatningen ligelgedes kan benytte dette selskabs underskud fra tidligere år(hvor selskaberne har 
været sambeskattede). Der er dermed større muligheder for at hurtigere at få udnyttet det uudnyttede 
underskud.  

7.9.1 Særregel for faste driftssteder og ejendomme  
I afsnit 7.2.1 er reglerne for hvad et driftssted er, og hvordan det indgår i den obligatoriske nationale 
sambeskatning.  Der er dog specielle regler ved udnyttelse af underskud i udenlandske selskabers faste 
driftststeder i Danmark, der siger at: “Underskud i et fast driftssted kan kun modregnes i andre selskabers 
indkomst, hvis reglerne i den fremmede stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er 
hjemmehørende, medfører, at underskud ikke kan medregnes ved beregningen af selskabets 
indkomstopgørelse i den fremmede stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende.”91 

Faste ejendomme bliver sidestillet med faste driftssteder i ovenstående stk., jf SEL § 31, stk. 1, 3. pkt. og vil 
derfor blive behandlet sammen. 

Ordlyden på ovenstående betyder at det er muligheden for at udnytte underskuddet i udlandet, der er 
bestemmende for om underskuddet kan anvendes i den danske sambeskatning, og det har altså ingen 

                                                           
90 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 39) 
91 SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. 
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betydning hvorvidt selskabet benytter sig af denne mulighed. Dette er også bekræftet i skatteministerens 
svar på spm. 25 i L 119 (2003/04).  

Intentionen ved denne særregel er at forhindre at der kan opnås dobbelt fradrag, ved at det faste 
driftssteds underskud benyttes både i Danmark, og i selskabets hjemland. Detter er også kaldt ”double-
dip”. 

Med virkning fra d. 1. januar 2020 vil SEL § 31, stk. 2, 2. pkt dog blive ophævet92. Fremadrettet vil tilfælde 
hvor der kan ske dobbelt fradrag, ved et hybridt mismatch blive reguleret af SEL § 8 D, stk. 1. Begrebet 
hybridt mismatch er i den nye lov fastslået i SEL §8 C, stk. 1, nr. 1, a-g.  

Selvom ordlyden af den nye regel i SEL § 8 D, stk. 1 er anderledes end den gamle, er essensen den samme.   

7.9.2 Underskudsrækkefølgen 
Underskudsrækkefølgen er den rækkefølge som underskud i en sambeskatning skal benyttes. Den er 
fastlagt i SEL § 31, stk. 2 3.-10. pkt.  og er som følger: 

1. Særunderskud93 
2. Egne underskud fra tidligere år, i den aktuelle sambeskatning94 
3. Fordeling af årets underskud i sambeskatning95 
4. Andre selskabers underskud fra tidligere år i sambeskatningen96 

Særunderskud 

Særunderskud er underskud der stammer fra perioder inden sambeskatningen, og kan derfor kun benyttes 
at selskabet selv. Særunderskud modregnes før sambeskatningsindkomsten opgøres, da der derves undgås 
at selskabet skal betale kompensation for at udnytte underskud fra et andet koncernselskab, når det selv 
har uudnyttede underskud fra tidligere år97. Der kan kun modregnes særunderskud, hvis selskabet har 
positiv indkomst der kan rumme det. 

Egne underskud fra tidligere år  

Egne underskud fra tidligere år, er egne underskud der stammer fra perioder hvor selskabet har været en 
del af sambeskatningen. Egne underskud modregnes, af samme grund som ovenstående, før 
sambeskatningsindkomsten opgøres, og ligesom ved særunderskud er det kun den del der kan rummes af 
selskabets resterende positive indkomst. 

Fordeling af årets underskud 

Når selskaberne hver især har modregnet særunderskud og egne underskud, og der fortsat er selskaber 
med hhv. positiv og negativ indkomst for året, fordeles den del af den negative indkomst der kan rummes i 
andre selskabers overskud forholdsmæssigt efter resultatet mellem de selskaber der har en positiv 
indkomst.  

Andre selskabers underskud fra tidligere år 

Når fordelingen af årets underskud er gjort, og der fortsat er selskaber med positiv indkomst kan der 
endeligt modregnes andre selskabers underskud fra tidligere år. Det er dog et krav at underskuddet er 

                                                           
92 Lov nr 1726 af 27. december 2018 
93 SEL § 31, stk. 2, 3. pkt. 
94 SEL § 31, stk. 2, 5.pkt. 
95 SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 
96 SEL § 31, stk. , 6. pkt.  
97 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.4.3.2 
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opstået under sambeskatningen. Underskuddet modregens forholdsmæssigt fra de selskaber med 
underskud. 

Er der fortsat uudnyttet underskud efter de 4 ovenstående trin, vil dette blive fremført til modregning i 
senere indkomstår i det selskab hvor underskuddet er opstået, jf SEL § 31, stk. 2, 8. pkt.  

Når der modregnes underskud fra tidligere underskud, skal det ældste underskud altid modregnes først, jf 
SEL § 31, stk. 2, 9. pkt. Desuden stipuleres det i SEL § 31, stk. 2, 10. pkt. at: ”Et selskabs underskud fra 
tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opnået i et 
indkomstår, hvor det underskudsgivende selskab har været sambeskattet med det andet selskab og 
sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.” 

7.9.3 Subsambeskatning 
Når en allerede eksisterende sambeskatning bliver en del af en anden sambeskatningskreds, opstår der en 
såkaldt subsambeskatning. Dette kan visualiseres i figur 18 

Figur 18: Subsambeskatning98 

 

 

 

I figur 18 ses en koncern bestående af A, og B. Med virkning fra den 1/1 i år 2 købes A, og derigennem B af 
M. Fra og med år 2 vil sambeskatningskredsen altså bestå af M, A og B. A og B uudnyttede underskud fra år 
1(og fra tidligere år, hvis der var flere) vil dermed normalvis være særunderskud der kun kan benyttes af 
selskaberne selv. Subsambeskatning giver imidlertidig mulighed for at A og B fortsat kan benytte hinandens 
underskud fra den periode før den nye sambeskatningskreds. Det er stadig et krav at underskuddet er 
opstået i et indkomstår hvor A og B har været sambeskattet, og at denne sambeskatning efterfølgende ikke 
har været afbrudt.   

                                                           
98 Egen tilvirkning 
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I følge skattestyrelsen modregnes egne subsambeskatningsunderskud i trin 2, mens andre selskabers 
underskud i subsambeskatningen modregnes i trin 4 af underskudsrækkefølgen. Da ældre underskud skal 
modreges først, jf SEL § 31, stk. 2, 9. pkt, vil andre selskabers underskud fra en subsambeskatning skulle 
modregnes før underskud fra den nuværende sambeskatning, da det vil være ældre.  

7.9.4 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 
I følgende afsnit vil en opgørelse af en fiktiv koncern blive gennemgået. 

 

Figur 19: koncernopbygning99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Egen tilvirkning 
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I figur 19 ses en koncern, som den ser ud ultimo 2018. Koncernen består af det ultimative moderselskab(og 
dermed også administrationsselskab) M, der siden 1/1-2012 har ejet D1 med 100 %, og derigennem D1D1, 
med 55 %. D1 køber pr 1/7-18 75 % af D1D2, der dermed indgår i sambeskatningskredsen fra denne dato. 
M købte med virkning fra den 1/1-2018 samtlige kapitalandele i D2, og derigennem dettes helejede selskab 
D2D1, hvorefter de har indgået i sambeskatningen fra denne dato. I tabel 4 ses de enkelte selskabers 
skattepligtige indkomst for 2018, samt eventuelle fremførte underskud for tidligere år. 

tabel 8: indkomst & underskud for tidligere år i koncernen100 

 

Noter: 

- M fremførte underskud på -500 t.kr. stammer fra 2014, og altså under sambeskatningen af M, D1 
og D1D1. 

- D1 underskud på -100. t.kr stammer fra 2015, hvor selskabet var sambeskattet med M og D1D1. 
- D2 underskud er opstået i 2017, og dermed før det fik koncernforbindelse med M og dets 

datterselskaber, der derved ikke kan benytte dette underskud. Derimod var D2 koncernforbunden 
med D2D1 i 2017, hvorfor dette underskud vil være subsambeskatningsunderskud der kan 
benyttes af D2 og D2D1. 

- D1D2 fremførte underskud på -200 t.kr. stammer fra før det indgik i sambeskatningen, og er derfor 
at betragte som særunderskud.  Da selskabet blev købt midt i et igangværende indkomstår skal der 
jf. reglerne i SEL § 31, stk. 5 laves en delperiodeopgørelse, hvor kun den del af indkomståret der 
har været koncernforbindelse skal medregnes i sambeskatningsindkomsten. De -350. t.kr der 
opstod i delperioden før koncernforbindelsen skal dermed betragtes som om det er opstået i et 
tidligere indkomstår, og kan dermed ikke benyttes af de andre selskaber i sambeskatingen, jf bla. 
TfS 2008, 867 LSR. 

- D2D1 fremførte underskud er opstået i 2017. Og vil på samme måde som D2’s underskud være 
subsambeskatningsunderskud, der kun kan benyttes af disse 2 selskaber. 

Sambeskatningsindkomsten vil dermed kunne opgøres til følgende:  

                                                           
100 Egen tilvirkning 

Selskab Fremførte underskud(T.kr.)

M A/S -500 1600

D1 A/S -100 -600

D2 A/S -1000 300

D1D1 A/S 0 -200

D1D2 A/S -200 1/1-30/6 -350

1/7-31/12 550

D2D1 A/S -200 1100

Indkomst 2018(T.kr.)
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tabel 9: fordeling af over- & underskud101 

Særunderskud: 

Jf. underskudsrækkefølgen modregnes særunderskud først.  

D1D2 har hhv. 200 t.kr. I særunderskud fra tidligere år, samt 350 t.kr. i særunderskud fra delperioden 1/1-
31/6-18, som fuldt ud kan modregnes i årets indkomst, da dette kan rumme hele underskuddet. 

Egne underskud fra tidligere år: 

M har -500 t.kr i underskud fra tidligere år, der fuldt ud kan modregnes i årets indkomst. 

D1 har en negativ indkomst i 2018, og kan naturligvis ikke bruge underskud fra tidligere år, da der ingen 
positiv indkomst er at modregne i. 

D2 har -1000 t.kr af uudnyttet subsambeskatningsunderskud fra tidligere år. Egne 
subsambeskatningsunderskud modregnes som tidligere nævnt i trin 2. Der modregnes -300 t.kr, så 
selskabets indkomst herefter er 0 kr. 

D2D1 har uudnyttet subsambeskatningsunderskud fra tidligere år på -200 t.kr. Disse modregnes fuldt ud i 
selskabets positive indkomst.  

Fordeling af årets underskud 

Da der efter fordeling af underskud fra tidligere år stadig er både selskaber med hhv. positiv og negativ 
indkomst skal det nuværende års underskud fordeles. Dete gøres forholdsmæssigt mellem de selskaber der 
har positiv indkomst, jf SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 

D1 har en negativ indkomst på -600 t.kr, og D1D2 har en negativ indkomst på -200 t.kr. Da M og D2D1 
tilsammen har en positiv indkomst højere end -800. t.kr. vil hele den negative indkomst kunne fordeles.  

M har en indkomst på 1100 t.kr. For at finde M’s forholdsmæssige andel af underskuddet findes den totale 
positve indkomst ved at addere M og D2D1’s indkomster. Dette giver en positiv indkomst på 2000 t.kr. Ved 
at dividere M’s indkomst på 1100 t.kr. med 2000 t.kr fås M’s andel af den totale positive indkomst, som er 
55 %. Der skal derved fordeles 55 % af det totale underskud på 800. t.kr til M. Dette giver 440 t.kr. 

På samme måde som ovenstående fordeles den forholdsmæssige andel af underskuddet til D2D. 

Når underskuddet er fordelt har M herefter en indkomst på 660 t.kr, mens D2D1’d indkomst er formindsket 
til 540 t.kr. 

Andre selskabers underskud fra tidligere år: 

Da M og D2D1 fortsat har positive indkomster, modregnes nu andre selskabers underskud fra tidligere år. 
Da det ældste underskud jf. SEL § 31, stk. 2, 9. pkt. prioriteres først vil DD1 først modregne 

                                                           
101 Egen tilvirkning 

Selskab

indkomst til 

sambeskatning 2016 Særunderskud

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2018 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra tidl. 

Indkomstår 

modregnes

sambeskatnings

indkomst

underskud til 

fremførsel 

ultimo 2018

M A/S 1600 0 -500 1100 -440.00 660.00 -100.00 560.00 0

D1 A/S -600 0 0 -600 600.00 0.00 0 0.00 0

D2 A/S 300 0 -300 0 0.00 0.00 0 0.00 460

D1D1 A/S -200 0 0 -200 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D1D2 A/S 550 -550 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0

D2D1 A/S 1100 0 -200 900 -360.00 540.00 -540 0.00 0

Total 2750 -550 -1000 1200 0 1200 -640 560 460
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subsambeskatningsunderskuddet fra D2. D2 har 1000 t.kr i uudnyttet subsambeskatningsunderskud, og vil 
dermed kunne modregne 540 t.kr, således at dets indkomst er 0.  

M kan ikke benytte subsambeskatningsunderskuddet fra D2, og vil derfor kun kunne modregne D1 
underskud på 100 t.kr. M vil derefter have en sambeskatningsindkomst på 560 t.kr. Da der ikke er mere 
underskud fra tidligere år, som M kan modregne vil koncernens sambeskatningsindkomst være 560 t.kr.  

D2 vil fortsat have 460. t.kr subsambeskatningsunderskud til fremførsel til næste år.  

7.9.5 Underskudsbegrænsning 
Som nævnt i afsnit 5.3 blev der i lov nr 591 af 18/6-2012 indført en begrænsning af hvor meget underskud 
selskaber kan fradrages fuldt ud. Dette er det der kaldes underskudsbegrænsning. Baggrunden for denne 
begrænsning var i følge L 137 2011-12 fremsat af skatteministeren at ” En del multinationale og store 
danske selskaber har oparbejdet meget store underskud, hvilket medfører, at disse selskaber ikke vil kunne 
komme til at betale skat i Danmark inden for en overskuelig fremtid” 

Begrænsningen betyder at selskaber kan fradrage underskud fra tidligere indkomstår fuldt ud op til en 
grundbeløb på 7.5 mio. kr i 2010 niveau, hvorefter det resterende underskud maksimalt kan nedbringe den 
resterende indkomst med 60 %. Grundbeløbet på 7.5 mio. kr. bliver reguleret efter PSL § 20, og er i 2019 på 
9.385.000 kr.  

Underskud der bliver begrænset pga. underskudsbegrænsningen fortabes ikke, og vil altså fortsat kunne 
fremføres i ubegrænset tid. Det vil blot tage længere tid for selskaberne at udnytte hele underskuddet.  

I en sambeskatning gælder grundbeløbet for den samlede sambeskatningsindkomst hvilket betyder at 
selskaber i en sambeskatning har 1 fælles bundgrænse,  i modsætning til ikke koncernforbundne selskaber 
der hver især har en bundgrænse på 7.5 mio kr(2010). Baggrunden for dette er, i følge Den Juridiske 
Vejledning102, at koncerner ellers ville have mulighed for at undgå underskudsbegrænsningen ved at 
tilrettelægge en koncernsstruktur med mange selskaber.  

For at vurdere om der skal ske underskudsbegrænsning bruges summen af årets skattepligtige indkomster 
for de sambeskattede selskaber, inden der modregnes underskud fra tidligere år. Dette kan have den 
konskevens at nogle selskaber ikke rammes af underskudsbegrænsningne selvom de modregner underskud 
for tidligere år for mere end grundbeløbet. Dette er visualiseret i nedenstående eksempel. 

Tabel 10: koncernoversigt over årets indkomst og fremførte underskud103 

 

 

 

I ovenstående ses en lille koncern bestående af M og D. M har en indkomst på 11 mio. kr., mens D har et 
underskud på 12 mio. kr.  

Da egne underskud modregnes før fordeling af årets under- og overskud jf SEL § 31, stk. 2 vil M modregne 
11 mio . kr, af sit fremførte underskud, hvorefter det vil have en indkomst på 0. kr, samt et resterende 
underskud på 4 mio. kr. Havde M ikke været sambeskattet ville dette have været over grænsen på 
8.205.000 kr(2018), hvorfor der skulle ske underskudsbegræsning. M er imidlertidig sambeskattet med D, 

                                                           
102 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.2.4.5.3 
103 Egen tilvirkning 

Selskab Fremførte underskud(mio. kr.) indkomst 2018 (mio. kr.)

M A/S 15 11

D A/S 0 -12
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hvorfor vurderingen skal ske af summen af deres indkomster, før modregning af underskud fra tidligere år. 
Da denne er -1 mio. kr, og dermed ikke overstiger 8.205.000 kr, sker der ikke underskudsbegrænsning.  

Sambeskatningsindkomsten for koncernen vil dermed være -12. mio. kr, som kan fremføres til senere 
indkomstår.  

Da underskudsbegrænsningen sker på sambeskatningsniveau medfører det ”at den del af det 
skattemæssige underskud, som ”rammes” af begrænsningsreglen, og som dermed ikke kan modregnes i 
positiv indkomst, skal tilbageføres til det selskab, som har ydet underskuddet.”104 

Begrænsningnen gælder altså for særunderskud, egne underskud samt andre selskabers underskud. Den 
udregnes ved hjælp af følgende brøk, jf SEL § 31, stk. 3, 2. pkt. 

𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑆𝐸𝐿 § 12,𝑠𝑡𝑘.2

𝐴𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑,ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑆𝐸𝐿 § 12,𝑠𝑡𝑘.2 ,𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑑𝑡 𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒
105 

Det er altså nødvendigt at opgøre sambeskatningsindkomsten både med og uden anvendelse af 
begrænsningsreglen, for at opgøre underskudsbegrænsningen. 

7.9.5.1 Opgørelse af underskudsbegrænsningen 
I dette afsnit vil underskudsbegrænsningen for en fiktiv koncern blive gennemgået. 

Figur 20: koncernopbygning106 

 

 

I figur 20 ses en simpel koncern bestående af moderselskabet M, og dets 2 datterselskaber D1 og D2, der 
har været sambeskattet siden 2016. Selskaberne har følgende indkomster og fremførte underskud: 

Tabel 11: indkomst og fremførte underskud107 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående har koncernen en samlet sambeskatningsindkomst, før modregning af 
underskud fra tidligere år på 23 mio. kr. Før underskudsbegrænsningen ville D1 kunne modregne hele sit 
fremførte særunderskud på 12 mio. kr. i dets indkomst, mens D2 kunne modregne 9 mio. kr. af dets 

                                                           
104 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 46) 
105 Guldmand Hansen et al., 2013, s. 47) 
106 Egen tilvirkning 
107 Egen tilvirkning 

Selskab fremførte Særunderskud fremførte underskud Indkomst 2016

M A/S 2,000,000.00 -                                       -                                    2,000,000.00 -          

D1 A/S 12,000,000.00 -                                    -                                    16,000,000.00         

D2 A/S 10,000,000.00 -             9,000,000.00           
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fremførte underskud. Derefter vil årets indkomst blive fordelt, således at D1 benytter M’s underskud på  2 
mio. kr. Endeligt vil D1 modregne D2’s  tilbageværende fremførte underskud på 1 mio. kr. M’s fremførte 
underskud er et særunderskud, og kan ikke benyttes af de andre selskaber. Derved vil D1 have en indkomst 
på 1 mio. kr, og de 2 andre selskaber en indkomst på 0 kr. Sammenlagt vil koncernen altså have en 
sambeskatningsindkomst på 1 mio. kr, og have modregnet 22 mio. kr af underskud fra tidligere år, hvilket 
også kan ses på nedenstående tabel. 

tabel 12: beregning af forholdsmæssig andel108 

 

 

Som tidligere nævnt er udnyttelsen af underskud fra tidligere år begrænset til 60 % af den skattepligtige 
indkomst der overstiger 8.205.000 kr(2018), hvorfor den skattepligtige sambeskatningsindkomst efter 
modregning af underskud fra tidligere år vil være højere. I dette tilfælde vil koncernen kunne benytte 
17.082.000 kr af underskuddet, svarende til grundbeløb på 8.205.000 kr + 60 % af det resterende overskud 
på 8.877.000 kr. 

Den forholdsmæssige andel findes, som tidligere nævnt, ved at dividere den del af underskuddet der kan 
modregnes i årets indkomst, jf SEL § 12, stk. 2, med det underskud der ville have været andvendt hvis SEL § 
12, stk. 2, ikke var anvendt. Den vil dermed se således ud: 

8.205.000+8.877.000

22.000.000
=0,7765 

Når den forholdsmæssige andel er fundet, benyttes den til at begrænse hvert enkelt modregnet underskud, 
så de begrænses ensartet. 

Dette er illustreret i tabel 13 nedenfor. 

                                                           
108 Egen tilvirkning 

Indkomst inden modregning 23,000,000           

Modregnet underskud tidligere år 22,000,000 -          

I alt 1,000,000              

Indkomst inden modregning 23,000,000           

Underskudsbegrænsning 8,205,000 -             

I alt 14,795,000           

Resterende overskud minus 60% 8,877,000 -             

I alt 5,918,000              

Forholdsmæssig andel 0.7765                    
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Tabel 13: fordeling af underskudsbegrænsningen109 

 

M har negativ indkomst i 2018, og benytter ikke underskud fra tidligere år, hvorfor der ingen ændringer er 
for dets indkomst. M vil fortsat have særunderskud på 2.000.000 kr til fremførsel til senere indkomstår. 

D1 har før underskudsbegrænsningen benyttet 12.000.000 kr af dets eget særunderskud, samt 1.000.000 kr 
af D2 underskud fra tidligere år. Af dette skal 2.906.091 kr. tilbageføres, og D1, kan alstå kun modregne 
10.093.909 kr. Bemærk at fordelingen af årets resultat ikke bliver påvirket af underskudsbegrænsningen, 
hvorfor D1 fortsat benytter 2.000.000 kr af M’s underskud for dette år. 

D2 vil af sit underskud fra tidligere år kun kunne modregne 6.988.091 kr, og vil derved skulle tilbageføre 
2.011.909 kr pga. underskudsbegrænsningen.  

Det underskud fra andre selskaber som D1 ikke benytter pga. underskudsbegrænsningen skal tilbageføres 
til det selskab det stammer fra. Der vil altså skulle tilbageføres 223.545.46 kr til D2. 

Koncernen ender pga. underskudsbegrænsningen på en sambeskatningsindkomst på 5.918.000 kr, i stedet 
for 1.000.000 kr.  

Det uudnyttede underskud forsvinder som sagt ikke, men fremføres til brug i senere indkomstår, for det 
selskab det stammer fra. Dette betyder også at underskudsbegrænsningen ikke har nogle konsekvenser på 
lang sigt, idet koncernen over lang tid vil kunne få brugt alt underskuddet. Det har dog stor indflydelse på 
koncernens likviditet på kortere sigt, da den skal betale mere i skat her og nu.  Det fremførte underskud i 
koncernenen er opgjort i tabel 13. 

Selvom det for de fleste selskaber kun er et likviditetspørgsmål er underskudsbegrænsningen et stort 
problem for selskaber med store udviklings- og forskningsudgifter såsom eks. biotek-selskaber. ”disses 
forretningsstrategi er typisk at udvikle et lægemidddel er lign. Denne proces er ganske omkostningstung 
igennem en længere årrække, indtil selskabet (forhåbentligt) kan lancere produktet eller sælge det til et 
større medicinalfirma. Det sidste vil ofte være tilfældet og her modregnes det opsparede underskud, opstået 
på baggrund af afholdte udgifter i, salgsprisen, og differencen(...) e er så den skattepligtige indkomst”110 

                                                           
109 Egen tilvirkning 
110 (Howes, 2012, s. 3254) 

Selskab M A/S D1 A/S D2 A/S

Indkomsten før fremførsel af underskud -2,000,000                   16,000,000                           9,000,000                   

Særunderskud fra tidl. År modregnes -                                 -12,000,000                         -                               

indkomst herefter -2,000,000                   4,000,000                             9,000,000                   

egne sambeskatnignsunderskud fra tidl. År modregnes -                                 -                                          -9,000,000                 

Indkomst herefter -2,000,000                   4,000,000                             -                               

Fordeling af årets underskud 2,000,000                    -2,000,000                           -                               

Indkomst herefter -                                 2,000,000                             -                               

Andres sambeskatningsunderskud modregnes -                                 -1,000,000                           -                               

indkomst efter fremførsel af underskud -                                 1,000,000                             -                               

tilbageførsel af begrænsede underskud -                                 2,906,091                             2,011,909                   

den endelige sambeskatningsindkomst 3,906,091                             2,011,909                   

Total sambeskatningsindkomst 5,918,000                    

Selskab M A/S D1 A/S D2 A/S

Anvendt underskud fra tidligere år -                                 13,000,000                           9,000,000                   

Modregningsberettiget underskud -                                 10,093,909                           6,988,091                   

Ej modregningsberettiget underskud 2,906,091                             2,011,909                   

Total uudnyttet underskud+særunderskud 6,918,000                    
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7.9.6 Sambeskatningsbidrag 
Når sambeskatningsindkomsten er opgjort, og over- og underskud er fordelt blandt de sambeskattede 
selskaber skal skatten betales til SKAT. Dette er administrationsselskabets opgave, jf. SEL § 31, stk. 6, 7.-8. 
pkt. Administrationsselskaber er forpligtet til at betale et beløb svarende til skatteværdien af det udnyttede 
underskud til de selskaber, der har fået udnyttet deres underskud af andre selskaber i koncernen senest på 
dagen for retttidig skattebetaling efter §30, jf SEL § 31, stk. 8, 1. pkt. Denne betaling kaldes 
sambeskatningsbidrag, og er indført så de underskudsgivende selskaber ikke giver afkald på deres 
underskud, uden at få tilsvarende betaling herfor. Dette er for at sikre at minoritetsaktionærer og 
kreditorer ikke bliver stillet dårligere, end hvis det underskudsgivende selskab ikke havde været 
sambeskattet111 

Det selskab der udnytter underskuddet er samtidig forpligtiget til at refundere et beløb svarende til 
skatteværdien af det underskud som selskabet har udnyttet til administrationsselskabet, jf SEL § 31, stk. 8, 
2. pkt. Selskabet har dog også mulighed for at betale underskudsselskabet direkte for 
underskudsudnyttelsen, hvorefter både administrationselskabet og selskabet der udnytter underskuddets 
forpligtelser frafalder jf SEL § 31, stk. 8, 3. pkt. 

Ovenstående sambeskatningsbidrag har ingen skattemæssige konsekvenser for hverken betaleren eller 
modtageren. Der vil altså ikke være en likviditetsfordel for det selskab der benytter underskudet, da det i 
stedet for at skulle betale til SKAT, i stedet skal betale en kompensation svarende til skatteværdien af det 
anvendte underskud.  Tilgengæld vil det selskab der får udnyttet sit underskud få en likviditetsfordel på 
kort sigt, da det vil få likvide midler på dagen for den rettidige skattebetaling, i stedet at skulle præstere et 
overskud, for at kunne benytte dets uudnyttede underskud.  

7.9.6.1 Fordeling af sambeskatningsbidrag 
tabel 14: fordeling af sambeskatningsbidrag112 

 

 

 

 

 

I tabel 14 tages der udgangspunkt i koncernen fra afsnit 7.9.1, med de samme indtægter, underskud osv.  

Koncernen har som tidligere nævnt en sambeskatningsindkomst efter modregning af underskud på 560. 
t.kr. Af dette skal der betales 22 % skat113. Dette svarer til 123,2 t. kr, som skal fordeles blandt de 
overskudsgivende selskaber. Da det kun er M der har overskud efter modregning af underskud vil de skulle 
oppebære hele skatten.  I en sambeskatning er det som tidligere nævnt administrationsselskabet der står 
for afregningen til SKAT ville de selskaber der havde en positiv indkomst skulle betale et beløb svarende til 
den indkomstskat som administrationsselskaber har betalt for dem, jf SEL § 31, stk. 8, 5. pkt. M er 
imidlertidig selv administrationsselskab og står derfor for skattebetalingen selv.  

Yderligere udregnes skatteværdien af brugt underskud fra hvert af de enkelte selskaber. 

                                                           
111 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.1.5.4 
112 Egen tilvirkning 
113 SEL § 17, stk. 1, 1. pkt.  

Selskab

Årets resultat 

efter fordeling af 

egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud 

fra året

skatteværdien af 

brugt underskud fra 

tidligere år Betaling af skat

Tilgode(+) 

Gæld(-)

M A/S 1100 -440.00 -100.00 560.00 -123.2 -96.8 -22 123.2 -118.8

D1 A/S -600 600.00 100.00 0.00 0 132 22 0 154

D2 A/S 0 0.00 540.00 0.00 0 0 118.8 0 118.8

D1D1 A/S -200 200.00 0.00 0.00 0 44 0 0 44

D1D2 A/S 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0

D2D1 A/S 900 -360.00 -540.00 0.00 0 -79.2 -118.8 0 -198

Total 1200 0.00 0.00 560.00 -123.2 0 0 123.2 0

Selskabsskatteprocent

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

22%
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Først fordeles underskud fra i år til de oversudsgivende selskaber forholdsmæssigt i forhold til hvor stor en 
del af overskuddet de har.  

M har et resultat på 1100 t.kr, hvilket er 55 % af det totale overskud på 2.000 t.kr. M benyttter altså 55 % af 
det de andre selskabers underskud fra i år, svarende til 440 t.kr  Yderligere har M benyttet 100 t.kr af D1’s 
underskud fra tidligere år. Skatteværdien af det underskud M har benyttet er 118,8 t.kr(22 % af 540 t.kr), 
og M er hermed forpligtet til at betale i alt 118,8 t.kr. i kompensation til D1 og D1D1 for det benyttede 
underskud. 

Ligeledes  vil D2D1 skulle betale 198 t.kr som kompensation til de selskaber hvis underskud det har 
benyttet.  

Modsat vil D1 have 154 t.kr, D2 118.8 t.kr og D1D1 44 t.kr. tilgode svarende til skatteværdien af deres 
benyttede underskud. 

Nedenfor vises en udspecificeret tabel over sambeskatningsbidragene indbyrdes i koncernen. 

tabel 15: : udspecificeret fordeling af sambeskatningsbidrag114 

 
 

På ovenstående figur kan det eksempelvis ses af D1 har 94. 6 t.kr tilgode hos M og 59. 4 t.kr tilgode hos 
D2D1, og omvendt skylder M derved 94.6 til D1. 

De 94.6 t.kr findes på følgende måde ved følgende ligning: 

𝑀 𝐴 𝑆⁄  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 å𝑟𝑒𝑡
                                                                        

∗ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝐷1 𝐴 𝑆′⁄  𝑏𝑒𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓𝑟𝑎 å𝑟𝑒𝑡

+ 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝐷1 𝐴 𝑆⁄ 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 å𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑓 𝑀𝐴/𝑆      

1100

2000
∗ 132 + 22 = 94.6 

På samme måde findes de resterende selskabers tilgodehavende og gæld. 

Bemærk at det som udgangspunkt, er administrationsselskabet der skal forpligte sig til at betale 
skatteværdien af det brugte underskud, jf  SEL § 31, stk.8 , 1. pkt.  

Dette vil altså sige at M eksempelvis forpligter sig til at betale de 59,4 t.kr til D1, som svarer til 
skatteværdien af det af D1 underskud, D2D1 har benyttet. Til gengæld vil D2D1 være forpligtet til at betale 
et tilsvarende beløb til administrationsselskabet M, jf SEL § 31, stk. 8, 2. pkt.  

                                                           
114 Egen tilvirkning 

Selskab

M A/S      

Tilgode(+) 

skylder(-)

D1 A/S   

Tilgode(+) 

skylder(-)

D2 A/S  

Tilgode(+) 

skylder(-)

D1D1 A/S  

Tilgode(+) 

skylder(-)

D1D2 A/S  

Tilgode(+) 

skylder(-)

D2D1 A/S  

Tilgode(+) 

skylder(-)

M A/S 94.6 0 24.2 0 0

D1 A/S -94.6 0 0 0 -59.4

D2 A/S 0 0 0 0 -118.8

D1D1 A/S -24.2 0 0 0 -19.8

D1D2 A/S 0 0 0 0 0

D2D1 A/S 0 59.4 118.8 19.8 0

Total -118.8 154 118.8 44 0 -198

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.
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7.10 Delkonklusion 
Kapitlets formål er at redegøre for den nuværende danske lovgivning ift. national sambeskatning, som 
udformet i selskabsskatteloven. Der bliver i kapitlet brugt eksempler, figurer og tabeller til at give en bedre 
forståelse for reglerne.  

I starten af kapitlet redegøres der for hvilke retssubjekter, der er omfattet af den obligatoriske nationale 
sambeskatning. Det bliver fastlagt at personselskaber, interresentskaber og komanditselskaber ikke kan 
indgå i sambeskatningen direkte. Da disse selskabstyper er skattemæssige transparante vil de dog kunne 
indgå direkte, hvis de er ejet af et selskab der indgår i en sambeskatning, da deres under- eller overskud vil 
blive medregnet i ejernes indkomstopgørelse.  
Yderligere bliver det fastslået at en person ikke kan agere bindeled i sambeskatningen, mens en fond 
omvendt godt kan. 

Derefter redegøres der for reglerne omkring fast driftsted, og hvordan sådan et kategoriseres som dette 
efter OECD’s modeloverenskomst.  Der bliver redegjort for valg af administrationsselskab, og dettes 
forpligtelser, ligesom hæftelser i sambeskatningen bliver forklaret. Dernæst vises flere eksempler på 
hvordan indkomstår skal omlægges, således at de følgerne reglerne om at selskaber i en sambeskatning 
skal have samme indkomstår. Også reglerne for skattemæssige afskrivninger, ved indtræden i en 
sambeskatning gennemgås, ligesom reglerne om skattefrie tilskud og udbytter berøres. Endeligt 
gennemgås reglerne for opgørelsen af sambeskatningen, inklusiv underskudsrækkefølgen, 
subsambeskatning, underskudsbegrænsning og sambeskatningsbidrag. Opgørelsen af 
sambeskatningsindkomsten, inklusiv fordeling af underskud fra både i år og tidligere år, samt opgørelse af 
sambeskatningsbidrag eksemplificeres ved brug af tal fra en fiktiv koncern, for at vise hvordan disse ting 
opgøres i praksis. 

Sammenlagt med kapitel 5 vurderes dette kapitel at have besvaret problemformuleringens underspørgsmål 
nr. 2.  

8.0 Internationalt sambeskatning 
Som nævnt i afsnit 5.3 blev reglerne om internationalt sambeskatning ændret ved lov nr. 46 af 6. juni 2005. 
Hvor koncerner førhen havde frit valg ift. hvilke selskaber der skulle indgå i den internationale 
sambeskatning, blev der nu indført det såkaldte globalpuljeprincip, hvor der ved tilvalg af international 
sambeskatning skulle indgå samtlige selskaber der er omfattet af SEL § 31 A. ”Dette gælder både de 
underliggende selskaber, som de danske selskaber har bestemmende indflydelse på, og de overliggende 
selskaber, som udøver bestemmende indflydelse på de danske selskaber, og også andre selskaber, som disse 
overliggende selskaber udøver bestemmende indflydelse på”115 

Dette blev indført for at forhindre ”Cherry Picking”, der især forekom ved at selskaber udelukkende lod 
underskudsgivende udenlandske selskaber indgå i den internationale sambeskatning. De kunne derved i 
mange tilfælde helt undgå at betale dansk skat. 

Ved valg af international sambeskatning vil sambeskatningskredsen foruden de obligatorisk nationale 
sambeskattede selskaber altså bestå af samtlige koncernforbundne(efter koncernbegrebet i SEL § 31 C) 
udenlandske selskaber og koncernens udenlandske faste driftssteder og ejendomme. 

På samme måde, som ved national sambeskatning, er det et krav at ingen af deltagerne hæfter personligt 
for selskabets forpligtelser, og at selskaberne fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte 
kapital, jf SEL § 31 A, stk. 1. Dette svarer ordret til bestemmelsen for national sambeskatning i SEL § 1, stk. 

                                                           
115 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 111) 
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1, nr. 2, og dette betyder i følge Guldmand et al. at praksis omkring SEL § 1, stk. 1, nr. 2 anvendes ift. SEL § 
31 A, stk. 1. 

Vurderingen af hvorvidt et selskab er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, og derved også SEL § 31 A, stk. 1  skal 
foretages ud fra en konkret vurdering. Ved denne vurdering er der i den Juridiske Vejledning 2019-1 
C.D.1.1.3 opstillet en liste over forhold der hhv. taler for og i mod at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, 
nr. 2. Det er vigtigt at pointere at ingen af disse forhold i sig selv har afgørende betydning.  

Internationalt sambeskatning vil også kunne tilvælges selvom der kun er 1 dansk selskab i koncernen, jf SEL 
§ 31 A, stk. 1, 4. pkt. Dette kunne være et dansk selskab der ejer flere faste ejendomme i udlandet, såvel 
som et udenlandsk selskab der ejer 1 enkelt dansk fast driftssted i Danmark. 

I figur 20 vises et eksempel på hvordan en sambeskatningskreds vil se ud hhv. før og efter tilvalg af 
international sambeskatning. 

  

Figur 21: international sambeskatning116 

 

 

Som det kan ses på figuren vil der inden tilvalg af international sambeskatning udelukkende indgå D, D1 og 
D2 i sambeskatningen. Hvis international sambeskatning tilvælges, vil samtlige selskaber og faste 
driftssteder skulle indgå i sambeskatningen. Dette gælder også D’s ultimative moderselskab M AB fra 
Sverige.  

Det ultimative moderselskab hæfter i følge Guldmand et. al.117solidarisk sammen med de selskaber der 
efter reglerne i SEL § 31, stk. 6, 10.-12. pkt. hæfter solidarisk. Dette gælder for indkomstskat, acontoskat, 
retsskat, samt tillæg og renter for indkomståret, og også en eventuel genbeskatningsforpligtelse, jf. SEL § 
31 A, stk. 4, 4. pkt.  Det ultimative moderselskab vil dog ikke hæfte for indkomstskat mv. der stammer fra 

                                                           
116 Egen tilvirkning 
117 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 128) 
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indkomst der efter reglerne om national sambeskatning i SEL § 31 ville skulle indgå i 
sambeskatningsindkomsten, hvis ikke international sambeskatning var tilvalgt, jf SEL § 31 A, stk. 4, 6. pkt. 

8.1 Bindingsperioden 
Reglerne for international sambeskatning er bygget op efter reglerne om den nationale sambeskatning i SEL 
§ 31, dog med de undtagelser til hovedreglerne der beskrives i SEL § 31 A, stk. 2-14.  Det er det ultimative 
moderselskab der ifølge SEL § 31 A, stk. 1, 1. pkt skal beslutte at der skal tilvælges internationalt 
sambeskatning. Dette er også tilfældet, såfremt det ultimative moderselskab er udenlandsk. Dette vil 
foregå ved at  at ”det danske administrationsselskab i forbindelse med indsendelse af selvangivelse for det 
indkomstår, hvor det ultimative moderselskab ønsker international sambeskatning etableret, vedlægger 
dokumentation for, at det ultimative moderselskab har valgt internationalt sambeskatning og dermed 
accepteret den dermed forbundne hæftelse”118 

Dokumentationen kan eksempelvis ske ved et brev fra moderselskabet, jf skatteministerens svar på FSR’s 
spørgsmål i TfS 2006, 173 

Tilvalget af internationalt sambeskatning skal ifølge SEL § 31 A, stk. 3, 1. pkt ske senest i forbindelse med 
den rettidige indgivelse af selvangivelsen for det første år hvor internationalt sambeskatning vælges. 
Overholdes denne frist ikke anses internationalt sambeskatning for fravalgt. I følge Guldmand et. al. vil den 
strenge krav om overholdelse af ansøgningsfrist fra tidligere praksis stadig blive anset for at være 
gældende. Denne praksis kan ses i SKM2004.161.LR, hvor en koncern får afslag på valget af sambeskatning 
mellem X A/S og dets datterselskab Y ApS, da selskabernes selvangivelser afleveres 3 dage efter den 
rettidige frist.  

Det må antages at international sambeskatninng kræver et aktiv valg, og det forhold at et selskab ved en 
fejl eksempelvis medregner indkomst fra et fast driftssted i udlandet vil ikke medføre at der automatisk 
tilvælges international sambeskatning. Dette kan ses i praksis i SKM2009.86.LSR, hvor et dansk selskab 
havde medregnet resultatet for et fast driftssted i Sverige, hvorefter skattecentret havde anset dette som 
et valg af internationalt sambeskatning. Landsskatteretten fastslog at dette i sig selv ikke kunne anses for 
nok til at internationalt sambeskatning var tilvalgt, da der ikke på anden måde i regnskab eller selvangivelse 
var tilkendegivet et valg af international sambeskatning. 

Når international sambeskatning tilvælges gælder en bindingsperiode på 10 år, jf SEL § 31 A, stk. 3, 3. pkt. 
Efter denne 10 års periode kan den internationale sambeskatning evt. vælges for en ny 10-årig periode, jf. 
SEL § 31 A, stk. 3, 4. pkt.  

Bindingsperioden er som udgangspunkt bindende for koncernens ultimative moderselskab, og vil forblive 
den samme, selvom kredsen af koncernforbundne selskaber ændres pga. f.eks. frasalg af selskaber eller 
lign. Selskaber der sælges ud af koncernen udtræder, på samme måde som ved den nationale 
sambeskatning, af den internationale sambeskatning, ligesom selskaber der opkøbes indtræder i den 
internationale sambeskatning i den resterende bindingsperiode. 

Den 10-årige bindingsperiode løber videre, selvom en koncern eksempelvis frasælger alle sine udenlandske 
datterselskaber119. Dette betyder at hvis en koncern der har tilvalgt internationalt sambeskatning afhænder 
alle sine udenlandske selskaber i år 2, køber et udenlandsk selskab i år 5, vil bindingsperioden have været 
fortsat. Dette selskab vil dermed blive anset som indtrådt i den internationale sambeskatning i år 5 i 
bindingsperioden.  

Hvis en udenlandsk koncern afhænder alle sine danske selskaber i løbet af bindingsperioden, vil dette 
udløse fuld genbeskatning efter SEL § 31 A, stk. 5, hvorefter bindingsperioden kan vælges afbrudt uden 

                                                           
118 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 128) 
119 Lovforslag nr. L 121 (2004/05-2) – bilag 18, s. 28-29 
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yderligere konsekvenser. Dette er dog svarende til at bindingsperoden vælges afbrudt, da der også her sker 
fuldt genbeskatning. I følge Guldmand et. al. bør koncerner der har tilvalgt internationalt sambeskatning 
overveje ”altid at have et tomt dansk selskab liggende i koncernen, således at øvrige danske selskaber kan 
afstås, uden at der udløses fuld genbeskatning.”120 

Bindingsperioden kan frivilligt afbrydes af det ultimative moderselskab, hvis dette senest i forbindelse med 
den rettidige indsendelse af selvangivelsen for indkomståret hvor det ønskes afbrudt, jf SEL § 31 A, stk. 3, 6-
7. pkt. Dette vil betyde en fuld genbeskatning af alle genbeskatningssaldi.  

Hvis det ultimative moderselskab købes eller på anden måde overtages af et andet selskab, og dermed 
bliver datterselskab af dette nye ultimative moderselskab vil bindingsperioden automatisk blive afbrudt, jf 
SEL § 31 A, stk. 3, 8. pkt. Dette vil som udgangspunkt betyde fuld genbeskatning af genbeskatningssaldiene. 
Det opkøbende selskab har dog mulighed for at tilvælge internationalt sambeskatning i det år 
koncernforbindelsen indtræffer, og på denne måde undgå den fulde genbeskatning.  

Bindingsperioden vil dog ikke blive afbrudt hvis det nye ultimative moderselskab i forvejen har tilvalgt 
internationalt sambeskatning. I dette tilfælde vil den tidligere ultimative moderselskab indtræde i det nye 
ultimative moderselskabs bindingsperiode, jf SEL § 31 A, stk. 3, 8. pkt. Dette kan både give situationer hvor 
bindingsperioden hhv. forkortes eller forlænges, alt efter hvor langt det nye ultimative moderselskab er i 
bindingsperioden ift. det gamle ultimative moderselskab.  

Der er i SEL § 31 A, stk. 3, 9. pkt indsat en værnsregel ift ovenstående, der betyder at hvis den samme 
aktionærkreds, jf KGL § 4, stk. 2, stadig direkte eller inddirekte ejer mere end halvdelen af 
stemmerettighederne i det opkøbte moderselskab vil den bindingsperiode med længst retsperiode blive 
benyttet. Denne regel er lavet for at forhindre koncerner i at spekulere i interne overdragelser, for på 
denne måde at kunne mindske bindingsperioden, uden at sku genbeskattes fuldt.  

Når 2 ultimative moderselskaber fusioneres vil internationalt sambeskatning automatisk være valgt, i det 
tilfælde at den koncern med den største konsoliderede egenkapital har valgt internationalt sambeskatning, 
jf SEL § 31 A, stk. 3, 12. pkt. I dette tilfælde vil dettes bindingsperiode blive anvendt i den nye koncern, jf 
SEL § 31, stk. 3, 13. pkt. 

Omvendt vil bindingsperioden for den mindste koncern blive afbrudt, hvis den største koncern ikke har 
valgt internatonalt sambeskatning, hvilket vil betyde fuldt genbeskatning. Dette kan dog undgås hvis 
internationalt sambeskatning tilvælges med virkning fra fusionsåret. Bemærk at dette vil betyde en ny 
bindingsperiode på 10 år.  

Hvis et ultimativt moderselskab enten ophør- eller grenspaltes, vil bindingsperioden anses for for afbrudt, 
og der vil derfor blive udløst fuldt genbeskatning af alle genbeskatningssaldi i det spaltede moderselskab, jf 
SLE § 31, A, stk. 3, 11. pkt.  

Når bindingsperioden på 10 år er udløbet vil der indtræde ordinær genbeskatning, efter SEL § 31 A, stk. 10, 
såfremt at international sambeskatning ikke tilvælges for en ny 10-årig bindingsperiode. Den ordinære 
genbeskatning vil blive behandlet mere i afsnit 8.3 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

8.2 Administrationsselskabet 
Administrationsselskabet i forbindelse med international sambeskatning er i følge SEL § 31A, stk. 4 det 
ultimative moderselskab, såfremt det indgår i sambeskatningen, og er hjemmehørende i Danmark, eller har 
et fast driftsted eller fast ejendom beliggende i Danmark. Hvis det ikke opfylder disse forudsætninger 
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udpeges i stedet det øverste danske moderselskab. På denne måde er reglerne lig dem for national 
sambeskatning.  

De gældende regler i sambeskatningsbekendtgørelsens § 3-7, som beskrevet i afsnit 7.5.2, gælder også i 
international sambeskatning. Derudover gælder de krav der er oplistet i sambeskatningsbekendtgørelsens § 
8-13 ligeledes for administrationsselskabet i en international sambeskatning. 

Overholdes disse forpligtelser ikke kan skatterådet, efter indstilling fra SKAT, afbryde den internationale 
sambeskatning, hvilket udløser fuld genbeskatning med virking fra og med det indkomstår, hvor 
forpligtelserne blev misvedligeholdt. 

Når administrationsselskabet udnytter underskud i udlandet, skal den udskudte beskatning herved(også 
kaldet genbeskatningsforpligtelsen) indregnes i administrationsselskabets årsrapport, som en udskudt 
skatteforpligtelse, jf SEL § 31 A, stk. 4, 7. pkt. Denne regel er lavet for at undgå at administrationsselskabet 
tømmes for værdier. 

Det udløser fuld genbeskatning af administrationsselskabet, hvis dette ophører med at enten være 
skattepligtig i Danmark, eller udtræder af koncernen, jf SEL § 31 A, stk. 5, 1. pkt. Dette kan dog undgås hvis 
der udpeges et nyt administrationsselskab, hvorved genbeskatningsforpligtelsen ikke udløses. 

Når et nyt administrationsselskab udpeges, skal det gamle administrationsselskab forpligte sig til at betale 
det nye administrationsselskab for de skatteforpligtelser som det nye administrationsselskab overtager. 
Skatterådet har dog i SKM2007.761.SR, slået fast at det gamle administrationsselskab udelukkende er 
forpligtet til at lave de facto-betalinger til det nye, sideløbende med at det nye administrationsselskab 
genbeskattes, og det dermed foretager reelle indbetalinger til SKAT. Dette betyder også at forpligtelsen 
bortfalder i tilfælde hvor genbeskatningsforpligtelsen ikke indtræder, og de resterende 
genbeskatningssaldo dermed nulstilles, jf. samme afgørelse. 

8.3 Indgangsværdier 
Når et udenlandsk selskab indtræder i en international sambeskatning, skal dette selskab fremadrettet 
udarbejde 2 skatteregnskaber. 1 regnskab for at opfylde dets hjemlands skattelovgivning, og 1 til at opfylde 
den danske skattelovgivning.  

I modsætning til danske selskaber, der indrages i sambeskatningen uden der skal tages stilling til dets 
indgangsværdier, da de allerede følger dansk lovgivning, vil indgangsværdierne for et udenlandsk selskab 
der indrages i den internationale sambeskatning skulle findes for de aktiver og passiver, der indrages i den 
danske beskatning via sambeskatningsinstituttet, da disse danner grundlag for opgørelse af den danske 
indkomst. 

Hovedreglen er ifølge SEL § 31 A, stk. 7, 1. pkt.  at ”Når et udenlandsk selskab m.v. eller et fast driftssted 
inddrages under sambeskatning, anses aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk 
beskatning, for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien ved begyndelsen af det 
første indkomstår under sambeskatningen, jf. dog stk. 8” 

Immaterielle aktiver der er omfattet af AL § 40 har ingen anskaffelsessum, sålænge det udenlandske 
selskab der indrages i sambeskatningen selv har oparbejdet det immaterielle aktiv, jf SEL § 31 A, stk. 7, 3. 
pkt. Denne regel er lavet for at sikre at koncerner ikke har mulighed for at opskrive internt oparbejdet 
goodwill, og på denne måde nedbringe den skattepligtige danske indkomst. Fortjeneste for internt 
oparbejdede immaterielle aktiver kan højst medregnes som salgssummen minus handelsværdien på 
indragelsestidspunktet. 

Der findes med hensyn til afskrivningsberettigede aktier en undtagelse, for hovedreglen omkring opgørelse 
af indgangsværdierne, i SEL § 31 A, stk. 8, der betyder at afskrivningsberettigede aktiver skal anses for 



62 
 

erhvervet til den faktiske anskaffelsessum på det faktiske anskaffelsestidspunkt. De afskrivningsberettigede 
aktiver skal ifølge SEL § 31 A, stk. 8, 3 pkt. være anset som afskrevet maksimalt efter de danske regler,indtil 
begyndelsen af sambeskatningens første indkomstår.  Der er dog en undtagelse til dette, så fremt aktivets 
handelsværdi er lavere end det nedskrevne beløb. I sådanne tilfælde lægges aktivets handelsværdi til 
grund, jf SEL § 31 A, stk. 8, 5. pkt.  

Det er afskrivningsreglerne fra begyndelsen af det indkomstår hvor sambeskatningen etableres der skal 
anvendes, og der skal foretages både løbenede- og straksafskrivninger i perioden fra aktivetets erhvervelse 
til begyndelse af året for etableringen af sambeskatningen.  

Når et afskrivningsberettiget aktiv, der er blevet afskrevet efter ovenstående regler om afskrivelse før 
indragelse i sambeskatningen, afhændes, må de genvunde afskrivninger maksimalt udgøre det beløb, 
hvormed summen af foretagne afskrivninger efter skattepligtens indtræden overstiger det faktiske 
værditab efter indragelsen, jf. SEL § 31 A, stk. 9 . Hvis aktiverne er afskrevet efter saldometoden, anses 
afståelsessummen for den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet med tillæg af genvundne 
afskrivninger og fortjeneste, jf SEL § 31 A, stk. 9, 3. pkt. 

Tabel 16: genvundne afskrivninger ved fast ejendom121 

 

I tabel 16 vises et eksempel på ovenstående regler for genandvundne afskrivninger for en fast ejendom. 

Tabel 16 tager udgangspunkt i en ejendom der er erhvervet den 1/1-2008. Det erhvervende selskab 
indtræder pr. 1/1-2014 i den internationale sambeskatning, og vil først herfra være skattepligtig til 
Danmark. Som følge af SEL § 31, stk. 8 skal ejendommen være anset som erhvervet på det oprindelige 
anskaffelsestidspunkt, til den laveste værdi af hhv. den oprindelige anskaffelsessum, eller handelsværdien 
ved skattepligtens indtræden. Da der sker en fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen, kan der som 
tidligere nævnt kun medregnes et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på 

                                                           
121 Kilde: egen tilvirkning efter inspiration fra Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.2.2 

 

anskaffelsessum for ejendommen 1/1 2008 20,000,000.00        

               - Heraf Grundværdi 3,000,000.00          

anskaffelsessum for bygning 17,000,000.00        

Beregnede afskrivninger før indtræden i sambeskatningen( 4% p.a. i 6 år) 4,080,000.00          

nedskrevet værdi pr 1/1 -2014 12,920,000.00        

Handelsværdi for ejendom den 1/1 2014 30,000,000.00        

               -Heraf grundværdi 5,000,000.00          

Handelsværdi for bygning 25,000,000.00        

afskrivninger i perioden fra indtræden i sambeskatning den 1/1-2014 til 

afhændelsesdatoen den 1/1-2018 (4% p.a i 4 år) 4,000,000.00          

Nedskreven værdi ved salg 8,920,000.00          

Afståelsessum 1/1-2018 40,000,000.00        

            -Heraf Grundværdi 5,000,000.00          

afståelsessum for bygning 35,000,000.00        

Afståelsessum 40,000,000.00        

anskaffelsessum 20,000,000.00        

Tillæg, jf EBL § 5, 10 år af 10.000 kr 100,000.00              

forhøjet anskaffelsessum, jf SEL § 31 A, stk. 9, 3. pkt 10,000,000.00        

Reguleret anskaffelsessum 30,100,000.00        

Reguleret fortjeneste (40.000.000-30.100.000) 9,900,000.00          

Skattepligtig fortjeneste 9,900,000.00          

genvundne afskrivninger ved fast ejendom
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tidspunktet for inddragelse under dansk beskatning. Dette betyder altså at der alene skal ske beskatning af 
den del af avancen der er opstået efter sambeskatningens indtræden. 

Der skal som sagt ske maksimale afskrivninger for perioden før sambeskatningens indtræden. Bygningen 
afskrives dermed med 4 % pr. år fra 1/1-14-31/12-17. Det antages at der efter sambeskatningens 
indtræden også afskrives maksimalt, og der afskrives tillige altså 4 % pr år fra 1/1-15-/31/12-17. 

Ved udregning af den skattepligtige forpligtigelse, som er afståelsessum fratrukket anskaffelsessum, lægges 
der til anskaffelsessummen 10.000 kr pr. år fra og med anskaffelsesåret, jf EBL § 5, stk. 1, 1. pkt. Yderligere 
tillægges forskellen mellem salgssummen og handelsværdien for tidspunkt for inddragelse under dansk 
beskatning, jf SEL § 31 A, stk. 9, 3. pkt. til anskaffelsessummen. 

Den skattepligtige fortjeneste ender dermed på 9,9 mio. kr.  

8.4 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 
Reglerne om opgørelse af den skattepligtige indkomst ved tilvalg af international sambeskatning følger i 
følge SEL § 31 A, reglerne om opgørelse af sambeskatningsindkomsten fra national sambeskatning jf SEL § 
31, dog med nogle supplerende regler i SEL § 31 A, stk. 2-14. De nationale regler er gennemgået i et 
tidligere afsnit, og vil ikke blive berørt her igen. 

De udenlandske selskabers indkomst skal, som tidligere nævnt, opgøres efter de danske skatteregler, og 
det udenlandske selskab sidestilles simpelthen som et dansk selskab i forhold til sambeskatning. De 
udenlandske selskaber skal også stadig udarbejde en indkomstopgørelse efter reglerne i deres domicilland, 
og er oftest også skattepligtige der.  

Sambeskatningsindkomsten opgøres i såvel national, som international sambeskatning som summen af den 
skattepligtige indkomst for hvert selskab i sambeskatningen. Dog skal der ved international sambeskatning i 
første omgang opgøres en samlet indkomst for selskaber, der er hjemmehørende i samme land, jf LL § 33, 
stk. 7, 4. pkt. Dette gælder ligeledes faste driftssteder beliggende i samme land, og indgår i 
sambeskatningen, hvis der lempes for overskud i de faste driftssteder efter creditmetoden, jf. LL § 33, stk. 
7, 5. pkt.  

Når et selskab indtræder i national sambeskatning, vil der jf. SEL § 31 A, stk. 2, 2.pkt ikke kunne tages 
fradrag i den skattepligtige indkomst for udgifter før indtræden, medmindre der på afholdelsestidspunktet 
var fradragsret for disse udgifter efter SEL § 2. Dette er en begrænsning ift. muligheden for at frit at kunne 
periodisere de udgifter, hvor dette normalt er tilladt, som f.eks forskningsudgifter efter LL § 8 b 

8.4.1 Underskud 
Udenlandske selskaber og faste driftsteders underskud fra indkomstperioder før den internationale 
sambeskatnings indtræden, kan ikke fradrages i senere overskud, jf SEL § 31 A, stk. 2, 1. pkt. Ligeledes kan 
underskud fra udenlandske selskaber og faste driftssteder ej heller fremføres til modregning i senere 
indkomstår ved afbrydelse af den internationale sambeskatnning, jf. SEL § 31 A, stk. 2, 3. pkt. 

 

8.4.2 Koncernbidrag 
Koncernbidragsmetoden er en metode hvorved koncerner kan overføre underskud mellem forskellige 
selskaber i koncernen. Den foregår ved: ”at et overskudsgivende selskab kan betale et fradragsberettiget 
bidrag til et underskudsgivende selskab. Det underskudsgivende selskab beskattes af det modtagne bidrag. 
På denne måde reduceres indkomsten hos det overskudsgivende selskab, mens underskuddet hos det 
underskudsgivende selskab tilsvarende reduceres.”122 

                                                           
122 Skatteministerens supplerende svar den 12/11-4 på spm. Nr. S 4497 af 22/7-4 
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Det er ikke muligt at benytte denne metode i Danmark, da tilskud fra koncernforbundne selskaber ikke skal 
medtages i den skattepligtige indkomst, jf SEL § 31 D, stk. 1, 1. pkt. Metoden er tilgengæld benyttet i flere 
af vores nabolande såsom Sverige, Norge og Finland, hvor underskudsoverførsel mellem koncernforbundne 
selskaber sker via koncernbidrag.  

Ved international sambeskatning kan der gives fradrag for koncernbidrag ved den danske 
indkomstopgørelse, hvis det modtagende selskab samtidig medregner bidraget til den danske 
indkomstopgørelse, jf SEL § 31 A, stk. 2, 4. pkt.  

Reglen medfører at hvis et svensk overskudsselskab yder et koncernbidrag, der efter de svenske regler er 
fradragsberettiget, så vil bidraget ligeledes være fradragsberettiget i international sambeskatning efter 
danske regler123 

8.4.3 Lempelsesreglerne 
Da udenlandske selskaber der er en del af en international sambeskatning, som tidligere nævnt, både skal 
opgøre deres skattepligtige indkomst efter de danske , samt efter domicillandets regler, vil de dermed også 
komme til at skulle betale skat i både Danmark og i domicillandet. For at forhindre denne 
dobbeltbeskatning, er der regler om lempelse af skat betalet i udlandet. Der findes flere forskellige 
lempelsesmetoder, her i blandt creditlempelses-metoden og exemptions-metoden. I LL § 33, stk. 7 bliver 
det slået fast at der ved international sambeskatning ikke er mulighed ”for at anvende lempelsesreglerne i 
en dobbeltbeskatningsoverenskomst, dvs. at anvendelse af exemptionsmetoden eller bestemmelser om 
matching credit er afskåret. Sambeskattede selskaber kan alene opnå dobbeltbeskatningslempelse efter 
creditbestemmelsen i stk. 1.”124 

Ved en creditlempelse vil udenlandsk betalt skat af indkomst, der stammer fra dette land, blive fradraget i 
den danske skat af den tilsvarende indkomst, jf LL § 33, stk. 7 og videre LL § 33, stk. 1. Dette fradrag kan jf. 
SEL § 33, stk. 1 højst udgøre det mindste af beløbende 

- Den udenlandske skat 
- Den del af den samlede danske skat, der falder på udlandsindkomsten 

Ligesom ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten skal flere selskaber og faste driftssteder fra samme 
lands indkomster opgøres samlet, ift. en eventuel creditlempelse, jf LL § 33, stk. 7, 4.-5. pkt. 

Det kan bemærkes at faste ejendomme sidestilles med faste driftssteder i forhold, jf SEL § 31 A, stk 1, sidste 
pkt. 

Reglerne om creditlempelse betyder at der på koncernniveau  som hovedregel ikke vil opstå en større 
skattebyrde når international sambeskatning tilvælges, såfremt at den udenlandske skat er højere end i 
Danmark. Omvendt vil det betyde at i de tilfælde hvor den danske skat er højere, vil der på koncernniveau 
opstå en større skattebyrde. 

I nedenstående tabel er et eksempel over opgørelsen af en simpel koncerns samlede skattebetaling i hhv 
Danmark og udlandet.  

                                                           
123 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.2.3 
124 Karnovs noter nr 454 til LL § 33, stk. 7. 
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Tabel 17: koncernens samlede skat; alle tal i t.kr.125 

 
 

I tabellen vises en koncern bestående af det danske selskabmoder, og dets spanske datterselskab S.A. Det 
antages at den spanske selskabsskat er 25 %126, mens den danske selskabsskat, som tidligere nævnt, er 22 
%.  

Som det kan ses på tabellen vil et tilvalg af international sambeskatning betyde en øget skat på 
koncernniveau på 57 t.kr.  Denne øgede skat fremkommer fordi Datter beskattes af overskuddet i både 
Spanien og Danmark, men da den samlede danske sambeskatningsindkomst for år 1 er negativ, kan der 
ikke gives creditlempelse for dette år.  

Koncernen kan dog ungå denne øgede skattebyrde, ved hjælp af reglerne i LL § 33H, stk. 1 om bortseelse af 
underskud. LL § 33 H, stk. 1 giver et danske selskab mulighed for at se bort fra underskud der er opstået 
enten i Danmark, eller i andre lande i sambeskatningen.  

Ved brug af denne regel skal koncernen ”se bort fra så stor en del af de samlede underskud, at 
sambeskatningsindkomsten svarer til de samlede positive indkomster fra fremmede stater m.v., der er 
omfattet af lempelse efter LL § 33”127 

Hvis koncernen fra tabel 17 vælger at benytte LL § 33 H vil koncernens samlede skat se således ud: 

                                                           
125 Egen tilvirkning, med inspiration efter guldmand Hansen et al., 2031, s. 118 
126 (“Your Europe - Business”, u.å.)  
127 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 119) 

År 1 År 2 År 1 År 2

Moder A/S -350 500

Datter S.A 300 300

-350 500 300 300

Fremførsel af underskud 0 -350 0 0

Skattepligtig indkomst -350 150 300 300

Creditlempelse 0 0

Dansk skat(efter evt. creditlempelse) 0 33

Udenlandsk skat 75 75

År 1 År 2 År 1 År 2

Moder A/S -350 500

Datter S.A 300 300 300 300

-50 800 300 300

Fremførsel af underskud 0 -50 0 0

Skattepligtig indkomst -50 750 300 300

Dansk skat 0 165

Creditlempelse 0 -75

Dansk skat i alt 0 90

Udenlandsk skat i alt 75 75

Koncernens samlede skat, hvis internationalt sambeskatning ikke er valgt

Koncernens samlede skat, hvis internationalt sambeskatning er tilvalgt

indkomst Danmark Indkomst udland

Indkomst Danmark Indkomst udland
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tabel 18: skat efter bortseelse af underskud128 

 

I år 1 ser koncernen bort fra hele Moders underskud, således at den skattepligtige indkomst svarer til 
Datters positive indkomst på 300. Da koncernens skattepligtige indkomst nu er positiv i år 1, vil der dermed 
kunne ske en creditlempelse, som ikke var muligt i eksemplet fra før. Det ikke brugte underskud fra år 1 
blive fremført, og kan bruges af koncernen i år 2.  Dermed ender koncernen med et samlet skat på niveau 
med hvad den var hvis ikke international sambeskatning var tilvalgt. 

8.4.4 Underskud i udenlandske selskaber 
Når et dansk selskab eller fast driftsted udnytter underskud fra et udenlandsk selskab, forpligter det sig 
samtidig til at betale administrationselskabet et beløb, der svarer til skatteværdien af det udnyttede 
underskud, jf SEL § 31 A, stk 6, 1. pkt, da administrationsselskabet er skattesubjekt for eventuelle 
genbeskatningsbeløb i den internationale sambeskatning. I modsætning til ved national sambeskatning, 
hvor administrationsselskabet jo samtidig forpligter sig til at betale et tilsvarende beløb til det selskab der 
får udnyttet sit underskud, er der ikke samme regel i international sambeskatning. Dermed kan 
administrationsselskabet ifølge Guldmand et. al. tjene på sambeskatningen, på bekostning af øvrige 
minoritetsaktionærer i det selskab der har udnyttet underskuddet 129.  Dette sker hvis genbeskatningssaldi 
ikke bliver fuldt genbeskattet, da resterende beløb dermed tilfalder administrationsselskabet. Det er muligt 
at forhindre denne skævvridning ved at yde skattefrit koncerntilskud efter reglerne i SEL § 31 D, såfremt 
betingelserne hertil er opfyldt. Det er muligt at aftale denne form for minoritetsaktionær beskyttelse i en 
sambeskatningsaftale. 

Administrationsselskabet står, ligesom i national sambeskatning, for at betale indkomstskat m.v. af den 
samlede sambeskatningsindkomst. Dette gælder dermed også de udenlandske selskabers skat i Danmark.  
For de udenlandske selskaber er det imidlertidigt valgfrit om de ønsker at forpligte sig til at betale et beløb 
svarende til den betalte indkomstskat til administrationsselskabet, jf SEL § 31 A, stk. 6, 2. pkt. Dette er 
indført da der kan være regler i selskabets hjemland der gør at selskabet ikke ønsker at betale denne 
yderligere indkomstskat, da det vil blive betragtet som maskeret udbytte eller lignende130. Dette kan dog 
have store skattemæssige betydninger på koncernniveau, i det tilfælde at administrationsselskabet ikke kan 

                                                           
128 Egen tilvirkning med inspiration fra guldmand Hansen et al., 2013, s. 120 
129 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 131) 
130 De almindelige bemærkninger til L 121 2004-05(2. samling) omkring SEL § 31 A, stk. 6 

Indkomst danmark Indkomst udland

År 1 År 2 År 1 År 2

Moder A/S -350 500

Datter S.A 300 300 300 300

-50 800 300 300

Bortseelse af underskud 350

Fremførsel underskud 0 -350 0 0

Skattepligtig indkomst 300 450 300 300

Dansk skat 66 99

Credit lempelse 66 66

Dansk skat i alt 0 33

Udenlandsk skat i alt 75 75



67 
 

finansiere denne skat, da det vil være nød til at trække penge ud, som f.eks. udbytte, fra et datterselskab 
hjemmehørende i udlandet, hvilket kan betyde at der bliver pålagt f.eks udbyttekildeskat131. 

8.5 Ordinær genbeskatning 
Den ordinære genbeskatning sker i 2 situationer: 

- International sambeskatning vælges ikke for en ny 10-årig bindingsperiode ved udløb af den 
hidtidige bindingsperiode, jf SEL § 31 A, stk. 10, 1. pkt. 

- Et udenlandsk selskab eller et dansk selskab med et fast driftsted eller fast ejendom i udlandet 
udgår af koncernen. Koncernforbindelsen kan afbrydes både ved at selskabet frasælges, eller ved 
at det fusioneres med et selskab udenfor koncernen, hvorefter moderselskabet ikke har 
bestemmende indflydelse mere. Jf.  SEL § 31 A, stk. 10, 6. pkt. 

Ordinær genbeskatning efter 6. pkt. finder dog ikke sted hvis selskabet ophører og aktiverne og passiverne 
ved enten en fusion eller spaltning indskydes i et selskab, der allerede indgår i sambeskatningen, jf SEL § 31 
A, stk. 10, 7. pkt.  Det udløser ej heller genbeskatning hvis et fast driftsted omdannes til et selskab, eller 
omvendt, da dette er en koncernintern overdragelse, der ikke udløser genbeskatning132 

Ved ordinær genbeskatning forhøjes administrationsselskabets indkomst for det indkomstår, hvor 
sambeskatningen ophører, med et beløb der svarer til  likvidationsfortjenesten for det udenlandske selskab 
eller faste driftssted. Likvidationsfortjenesten er det beløb der opnås ved ophør af virksomheden, og salg til 
handelsværdi af aktiver og passiver selskabet/det faste driftsted besad ved ophørstidspunktet. 
Administrationsselskabets indkomst kan dog maksimalt blive forhøjet med et beløb svarende til 
genbeskatningssaldoen, divideret med selskabsskatteprocenten, jf SEL § 31 A; stk. 10, 2. pkt. Dette betyder 
at hvis den omregnede genbeskatningssaldo er mindre end likvidationsfortjenesten, skal denne medregnes 
i administrationsselskabets indkomst. Er likvidationsfortjenesten mindre vil differencen mellem disse 2 
forblive som en del af genbeskatningssaldoen.  

Genbeskatningssaldoen opgøres efter følgende principper133: 

- ”Genbeskatningssaldoen opgøres land for land, jf SEL § 31 A, stk. 10, 3. pkt.”(...) 
- ”Genbeskatningssaldoen opgøres til skatteværdien af de underskud, som de udenlandske selskaber, 

faste driftssteder og faste ejendomme i det pågældende land samlet har haft i 
sambeskatningsperioderne, som er fradraget i indkomst hos andre selskaber m.v, og som ikke 
modsvares af senere års overskud fratrukket creditlempelse, samt skatteværdien af ordinær 
genbeskatning. ” 

Genbeskatningssaldoen nedbringes ikke med skatteværdien af overskud der stammer fra renteindtægter 
og kursgevinster på koncerninterne fordringer, jf SEL A, stk. 10, 4. pkt.  Yderligt vil genbeskatningssaldoen 
heller ikke blive nedbragt med genanbragt fortjeneste i udenlandsk fast ejendom, der kommer til 
beskatning som følge af afhændelse af ejendommen. Saldoen vil dermed kun blive nedbragt med den 
fortjeneste der vedrører selve den udenlandske ejendom134. 

I nedenstående tabel vises et eksempel på en opgørelse af genbeskatningssaldoen: 

                                                           
131 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 130) 
132 L 121 (2004/05-2) bilag 18 - Skatteminsterens svar til henvendelse fra FSR den 18. april 2005, side 27 
133 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 138) 
134 (Guldmand Hansen et al., 2013, s. 139) 
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Tabel 19: opgørelse af genbeskatningssaldo:135 

 

 

Følgende forudsættes for ovenstående tabel: 

- Selskabsskatten i det udenlandske land er 25 % 
- Selskaberne kan fremføre underskud i dette land 
- Selskaberne sambeskattes ikke i det pågældende land 
- Den danske selskabsskat er 23,5 % i 2013 og derefter 22 % i de resterende år, jf reglerne om den 

danske selskabsskat.  

I 2015 er der underskud på 850 t.kr til fremførsel, som kan benyttes af de andre selskaber i den 
internationale sambeskatning. Dette giver en genbeskatningssaldo på 200 t.kr, svarende til skatteværdien 
af dette. Bemærk at det er den danske skatteprocent der benyttes til at finde skatteværdien.  

I 2016 er der et overskud på 300 t.kr., dette giver en skatteværdi på 66 t.kr. Skatten i udlandet er derimod 
kun 50 t.kr. da selskab 3 kan modregne uudnyttet underskud fra 2015 i dets indkomst. Det er dermed kun 
selskab 1 der betaler skat i udlandet i 2016. Genbeskatningssaldoen vil blive nedbragt med 16 t.kr., 
svarende til skatteværdien af den samlede indkomst modregnet creditlempelsen (66-50). 

I 2017 er der et overskud på 900 t.kr, hvilket giver en skatteværdi på 198. I udlandet vil der samlet blive 
betalt 213 t.kr i skat, svarende til 25 % af summen af selskab 1’s indkomst på 200, selskab 4’s indkomst på 
500, og selskab 3’s indkomst på 300, fratrukket dets uudnyttede underskud fra 2015 på 150. 
Genbeskatningssaldoen vil dermed ikke blive nedbragt i 2017, da koncernen ikke betaler dansk skat i 2017, 
på grund af creditlempelsen. 

I 2018 er der en samlet indkomst på 1360 t.kr. hvilket giver en skatteværdi på 299 t.kr. I udlandet betales 
115 t.kr i skat,  svarende til 25 % af selskab 1, 2 og 4’s indkomst for 2018. Selskab 2 kan fratrække hele 
deres indkomst i uudnyttet underskud fra tidligere år.  Genbeskatningssaldoen vil dermed blive nedbragt 
med 184, svarende af skatteværdien af den samlede indkomst, fratrukket creditlempelsen (299-115). 
Herved vil genbeskatningssaldoen ultimo 2017 være 0.  

Som det kan ses af ovenstående vil det have betydning for hvor hurtigt genbeskatningsindkomsten vil blive 
nedbragt at skatteprocenten i udlandet er højere end i Danmark, da de faktiske danske skattebetalnger 
nedbringes eller evt helt elimineres. 

Genbeskatningssaloden for hvert enkelt land opgøres efter følgende formel: 

                                                           
135 Egen tilvirkning 

2015 2016 2017 2018

Indkomst Indkomst Indkomst Indkomst

Selskab 1 100 200 200 100

Selskab 2 -700 -200 -100 900

selskab 3 -450 300 300 200

selskab 4 200 0 500 160

samlet -850 300 900 1360

genbeskatningssaldo primo 0 -200 -184 -184

Dansk skat 0 66 198 299

Udenlandsk skat 225 50 213 115

genbeskatningssaldo -200 -184 -184 0
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Tabel 20: formel for genbeskatningssaldoen136 

 
 

8.6 Fuld genbeskatning 
Den fulde genbeskatning indtræder hvis den internationale sambeskatning afbrydes inden 
bindingsperiodens udløb jf SEL § 31 A, stk. 11, i modsætning til den ordinære genbeskatning, der jo 
indtræder når den internationale sambeskatning afbrydes ved udløbet af bindingsperioden på 10 år. 
Bindingsperioden kan afbrydes på flere frivillige måder, der er oplistet i SEL § 31 A, stk. 3, SEL § 31 A, stk. 5. 
og som tidligere nævnt ved tvungen afbrydelse, hvis skatterådet beslutter det, fordi 
administrationsselskabet ikke fremlægger tilstrækkelige oplysninger, jf SEL § 31 B, stk. 3.  

Når der sker fuld genbeskatning vil administrationsselskabet til dets indkomst skulle medregne et beløb der 
svarer summen af alle eksiterende genbeskatningssaldi, divideret med den aktuelle selskabsskatteprocent, 
plus eventuelle genbeskatningssaldi efter LL § 33 D. Den fulde genbeskatning sker i det indkomststed, hvor 
den internationale sambeskatning ophører, JF SEL § 31 A, stk. 11. 

I modsætning til den ordinære genbeskatning er fuld genbeskatning ikke maksimeret til den beregnede 
fiktive likvidationsfortjeneste137. Det kan derfor være en alvorlig og bekostelig affære at afbryde den 
internationale sambeskatning før tid. Der kan dog være situationer hvor en afbrydelse før tid alligevel kan 
være et relevant valg. Dette kan blandt andet være hvis alle genbeskatningssaldi allerede er nulstillet, 
således at der ikke vil ske yderligere beskatning. Hvis koncernen har en forventning om at alle 
genbeskatningssaldi vil blive udlignet inden bindingsperiodens udløb, kan sambeskatningen vælges afbrudt, 
hvorved beskatningen tages med det samme. Yderligere kan fuld genbeskatning også være et relevant valg 
hvis koncernen erhverver overskudsgivende selskaber i lande hvor skatteprocenten er væsentligt lavere 
end Danmark.  

8.7 Delkonklusion 
Formålet med kapitlet er at gennemgå de danske regler om international sambeskatning. Da reglerne for 
hvordan sambeskatningsindkomsten opgøres, underskudsbegrænsning med mere er de samme som ved 
national sambeskatning, er dette ikke berørt i kapitlet, der skal ses som en overbygning til kapitel 7 om 
national sambeskatning.  I kapitlet er der som i det foregående brugt konkrete eksempler for at 
eksemplificere hvordan reglerne fungerer i praksis. Kapitlet starter med en gennemgang af 
globalpuljeprincippet, der gælder ved international sambeskatning. Globalpulje princippet blev indført for 
at undgå ”cherry-picking”-problematikken, hvor koncerner kun medtog underskudsgivende udenlandske 
selskaber i sambeskatningen. Herefter gennemgås reglerne om den 10-årige bindingsperiode, der igen blev 
indført for at forhindre koncerner i at undgå skattebetaling i Danmark, ved kun at tilvælge international 

                                                           
136 Egen tilvirkning efter Guldmand Hansen et al., 2013, s. 143 
137 Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.D.3.2.4 

Genbeskatningssaldo, primo xxx kr.

Plus skatteværdien af underskud, som er fradraget i andre 

selskaber + xxx kr.

Fratrukket skatteværdien af årets overskud minus eventuel 

creditlempelse - xxx kr.

Plus skatteværdien af årets overskud, i det omfang 

overskuddet skyldes renteindtægter og kursgevinster på 

fordringer på selskaber i sambeskatningen + xxx kr.

Fratrukket skatteværdien af årets ordinære genbeskatning - xxx kr.

genbeskatningssaldo, ultimo xxx kr.
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sambeskatning i år med underskud i udenlandske selskaber. Efter denne forfatters mening er 
bindingsperioden et af de vigtigste forhold i forhold til problematikken i at vurdere hvorvidt international 
sambeskatning er fordelagtig.  

Også indgangsværdier gennemgås i kapitlet. Indgangsværdier skal findes når et udenlandsk selskab 
indtræder i den internationale sambeskatning, da de danner grundlag for opgørelse af den danske 
indkomst. Indgangsværdier kan i praksis være særdeles besværligt at opgøre korrekt. Dette gør sig især 
gældende når der eksempelvis opkøbes en anden koncern der har en lang historik. 

Herefter redegøres der for lempelsesreglerne, der er lavet for at forhindre den dobbeltbeskatning der sker 
når international sambeskatning tilvælges, og der dermed skal betales skat i både domicil-landet og i 
Danmark for samme indkomst. Uden lempelsesreglerne ville international sambeskatning aldrig kunne 
betale sig. Endeligt gennemgås ordinær og fuld genbeskatning, der sker når sambeskatningen afbrydes på 
forskellige måder. I modsætning til ordinær genbeskatning er den fulde genbeskatning ikke maksimeret til 
likvidationsfortjenesten, og administrationsselskabets indkomst skal derfor forhøjes med et beløb svarende 
til summen af alle genbeskatningssaldi, divideret med den aktuelle selskabsskatteprocent. Dette kan 
medføre en stor skattemæssig byrde, og det er derfor vigtigt at koncerner for så vidt muligt forsøger at 
undgå dette.  

Problemformuleringens underspørgsmål 3 anses, med ovenstående redegørelse, for at være besvaret. 

9.0 Case 
Beslutningen af om hvorvidt en koncern skal tilvælge international sambeskatning er en meget kompliceret 
beslutning, hvor mange forskellige parametre har betydning for beslutningen. 

I dette afsnit vil der gennem en 10-års periode blive fulgt en fiktiv dansk koncern. Koncernen har ageret i 
Danmark med Moderselskab A/S, datter1 A/S og Datter2 A/S, og i England med UK-datter1 Ltd. og Datter 2 
A/S’ faste driftssted i en længere period med stor succes. Koncernen har derfor besluttet sig for at 
ekspandere til Sverige og Tyskland. Koncernen har derfor pr 1/1-2008 startet selskabet DE-datter1 GmbH. I 
tyskland og SE-datter1 AB i Sverige. Koncernopbygningen pr 1/1-2008 er vist i figur 22.  

 Selskabets sambeskatningsindkomst, og skattebetalinger vil blive opgjort både hvis det ikke har tilvalgt 
international sambeskatning, og hvis det har tilvalgt sambeskatning, og tallene vil blive sammenlignet.  
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Figur 22: koncerndiagram138 

 

Der er i opgørelsen og gennemgangen af koncernens sambeskatningindkomst, skattebetaling med mere 
lavet følgende antagelser: 

- Skatteprocenten for Danmark, Sverige og Tyskland og England for hvert enkelt år er opgjort i  bilag 
1. 

o De danske, svenske, engelske og tyske skatterater er fundet i OECD.Stat; tax database; 
Table II 1. Statutory corporate income taxrate. 139 

 Bemærk at den tyske skatteprocent antages til at være 30 % i alle årene, selvom 
den reelt svinger mellem 29-30 % igennem årene. 

 Der benyttes den normale engelske selskabsskatteprocent, og der afgrænses 
dermed fra ”small profit rate of tax”, selvom indkomsten i England evt. er under 
beløbsgrænsen. 

- Det antages at der kan ske underskudsfremførsel i både Sverige, Tyskland og England 
- Nationale engelske sambeskatningsregler er ikke relevante, da ingen af selskaberne oppebærer et 

underskud i perioden.  
- Det antages at det tyske datterselskab DE-datter1 GmbH. ikke har mulighed for at fradrage 

underskud fra dets danske faste driftssted ifølge de tyske regler, hvorfor den danske koncern kan 
benytte dets underskud i sambeskatningen, jf SEL § 31, stk. 2, 2. pkt 

- Det antages at skattebasen opgøres på samme måde i alle 4 lande 
- Eksemplerne er opbygget på en sådan måde at beløbene er under grænsen for 

underskudsbegrænsning, således at denne ikke er en faktor 

9.1 International sambeskatning ikke tilvalgt 
Hvis moderselskab, der er det ultimative moderselskab, ikke tilvælger international sambeskatning vil den 
obligatoriske nationale sambeskatningskreds bestå af Moderselskab, Datter1, datter2, og DE-datter1’s faste 

                                                           
138 Egen tilvirkning 
139(“OECD.stat”, u.å.) 
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driftssted i Danmark. Der vil altså skulle opgøres en sambeskatningsindkomst, og betales samlet skat af 
disse 4 selskaber. Moderselskab vil som det ultimative moderselskab, være admininstrationsselskab og 
skulle stå for skattebetalingen. Koncernen vil yderligere skulle betale skat i hhv. England, Tyskland og 
Sverige for de respektive selskaber, når de har en positiv indkomst. 

Opgørelsen af dette kan ses i nedenstående tabel, hvor hvert af selskabernes indkomst for årene 2008-
2017 kan ses. Der er valgt en periode på 10 år, da dette svarer til bindingsperioden ved valg af international 
sambeskatning. Yderligere er sambeskatningsindkomsten for den obligatoriske nationale sambeskatning 
opgjort. Endeligt er skattebetalingerne i hhv. Danmark, England, Sverige og Tyskland og samlet opgjort. 

Tabel 21: oversigt over koncernens indkomster og skattebetalinger140 

 

 

Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten og fordelingen af underskud i de enkelte selskaber for 2011 er 
opgjort i tabel 22. I tabel 23 er det sambeskatningsbidrag selskaberne enten forpligter sig til at betale, eller 
har til gode, opgjort for år 2011. Ovenstående er i bilag 2 opgjort for hvert enkelt år fra 2008-2017.  

Tabel 22: opgørelse af sambeskatningsindkomst for 2011141 

 

 

I 2011 har alle selskaber undtagen DE-datter1’s faste driftsted et overskud. Først fremføres egne underskud 
fra tidligere år. Datter1 har 113 t.kr i underskud fra tidligere år, mens DE-datter1’s faste driftssted har 27 
t.kr i underskud fra tidligere år. Det faste driftssted har underskud, og kan dermed ikke benytte sit 

                                                           
140 Egen tilvirkning 
141 Egen tilvirkning 

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moderselskab A/S -200             100               200             300             400             750                  1,200        1,200          -200            850             

Datter1 A/S -600             200               250             200             500             500                  400           400             -600            100             

Datter 2 A/S 300               -100             100             200             550             900                  300           300             450             300             

DE-datter1's faste driftssted -200             150               100             -200            50                -100                -150          -150            100             425             

Danmark i alt -700             350               650             500             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,675          

Sambeskatningsindkomst i alt -700             -90                -              360             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,425          

Dansk skat i alt -                -                -              90                375             513                  429           411             -              314             

DE-datter1 GmbH -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tyskland i alt -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tysk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

UK-datter1 Ltd. 400               100               150             70                75                100                  75              60                120             150             

Datter2 A/S' faste driftssted -                -                -              100             150             20                    30              50                76                110             

England i alt 400               100               150             170             225             120                  105           110             196             260             

Engelsk skat i alt 112               28                 42                44                54                28                    22              22                39                49                

SE-datter1 AB -500             -700             -800            -700            -500            -300                -200          -100            -              -              

Sverige i alt -500             -700             -800            -700            -500            -300                -200          -100            -              -              

Svensk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                134             429             540                  451           433             39                363             

Skat i alt fra 2008-2017 2,571           

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2011

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2011 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2011

moderselskab A/S 300 0 300 -102 198 -14 184 0

Datter1 A/S 200 -113 87 -30 57 -4 53 0

Datter 2 A/S 200 0 200 -68 132 -9 123 0

Fast driftsted DE-datter1 -200 0 -200 200 0 27 0 0

Total 500 -113 387 0 387 0 360 0

total underskud -200

totalt underskud fra tidligere år -27 total overskud 587

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 387

forholdsmæssigt fordeling -0.07

2011
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underskud fra tidligere. Efter fremførsel af egne underskud fordeles det faste driftssteds underskud til de 
overskudsgivende selskaber. Dette gøres forholdsmæssigt efter overskuddenes størrelse ved følgende 

ligning:  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑖 å𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑖 å𝑟
 ∗ ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 

Moderselskab A/S: 
−200

587
 ∗ 300 =  −102 

Da der stadig er selskaber med positiv indkomst vil man nu modregne andre selskabers underskud fra 
tidligere indkomstår. Dette gøres forholdsmæssigt efter overskuddenes størrelse ved følgende ligning: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 å𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓𝑟𝑎 𝑖 å𝑟
 ∗ ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛𝑘𝑒𝑙𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 

DE-datter1’s faste driftssted har 27 t.kr i underskud fra tidligere år. 

Moderselskab: 
−27

387
 ∗ 198 =  −14 

Koncernen har dermed en sambeskatningsindkomst på 360 t.kr for 2011.  

tabel 23: opgørelse af sambeskatningsbidrag142 

 

I tabel 23 er sambeskatningbidragene for hvert af selskaberne opgjort. 

Moderselskabet har en indkomst på 184 efter alle fremførsel af underskud. Dette giver en skat på 46 
t.kr(184*25%). På samme måde er der hhv 13 t.kr og 31 t.kr skat på datter1 og Datter2’s indkomster.  

Da moderselskab er det ultimative moderselskab er dette administrationselskabet, og står dermed for 
skattebetalingen for hele koncernen. Moderselskabet betaler altså hhv 13 t.kr for datter 1 og 31 t.kr for 
Datter2, der dermed skal forpligte sig til at betale et tilsvarende beløb til Moderselskab. Derudover skal de 
selskaber der har udnyttet underskud forpligte sig til at betale et beløb svarende til underskudsværdien af 
dette til administrationsselskabet, der ligeledes skal forpligte sig at betale et tilsvarende beløb til det 
selskab der har fået udnyttet sit underskud. 

Datter1 har udnyttet 30 t.kr af underskud fra i år, og 4 t.kr af andre selskabers underskud fra tidligere år. 
Skatteværdien af dette giver 8 t.kr (30*25%+4*25%). Datter1 A/S skal dermed forpligte sig til at betale 22 
t.kr til administrationsselskabet for hhv. skatteværdien af benyttet underskud, samt skattebetalingen. DE-
datter1 faste driftssted får udnyttet dets underskud på 200 t.kr for 2011, samt 27 t.kr af dets underskud fra 
tidligere år. Administrationsselskabet skal dermed forpligte sig til at betale skatteværdien af dette, hvilket 
er 57 t.kr til det faste driftssted(200*25%+27*25%) 

Som det kan ses i tabel 21 har tyske datterselskab DE-datter1 store underskud i starten af perioden, og 
giver for første gang overskud i 2014. Også det svenske selskab SE-datter1 kører med underskud i næsten 
hele perioden, undtagen 2016 og 2017 hvor dets indkomst ender på 0. ultimo 2018 har disse 2 selskaber 
hhv. 2.450 t.kr og 3.800 t.kr i uudnyttet underskud til fremførsel. 

                                                           
142 Egen tilvirkning 

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 300 -102 -14 184 -46 -29 90 15

Datter1 A/S 87 -30 -4 53 -13 -8 0 21

Datter 2 A/S 200 -68 -9 123 -31 -19 0 -50

Fast driftsted DE-datter1 -200 200 27 0 0 57 0 57

Selskabsskatteprocent 25%
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Koncernen betaler over denne 10-årige periode i alt 2.571 t.kr i skat. Heraf er 2.131 t.kr dansk skat fra de 4 
selskaber i den obligatoriske sambeskatning, og 440 t.kr fra det engelske datterselskab UK-datter1 og 
datter 2’s faste driftssted i England. Der bliver ikke betalt hverken tysk eller svensk skat, da selskaberne her 
har underskud fra tidligere år, de kan fratrække i de år hvor de har overskud, således at ingen af disse 
selskaber vil have en positiv indkomst i perioden. 

9.2 International sambeskatning valgt 
Hvis koncernen i 2008 i tilvælger international sambeskatning, vil de danske selskaber kunne modregne de 
store underskud i Tyskland og Sverige i deres positive indkomster, og dermed betale mindre dansk skat.  

Sambeskatningskredsen vil ved international sambeskatning bestå af samtlige selskaber og faste 
driftssteder, som afmærket på figur 21. I tabel 24 er der en opgørelse over sambeskatningsindkomsten, den 
danske skat, både før og efter lempelse, og den tyske, engelske og svenske skat. 

Tabel 24: international sambeskatning143 

 

I bilag 3 kan der ses en udspecificeret opgørelse af sambeskatningsindkomsten for den internationale 
sambeskatning for hvert af årene fra 2008-2017.   

Lempelsen udregnes ved at dividere den lempelsesberettigede indkomst med sambeskatningsindkomsten, 
og derefter gange med den danske skat før lempelse, dog maksimalt svarende til den skat der er blevet 
betalt i det pågældende land. I tabel 24 udregnes lempelsen udelukkende ud fra den engelske indkomst, da 
der som tidligere nævnt ikke betales skat i hverken Tyskland eller Sverige i perioden.  

I 2014 udregnes lempelsen derfor som: 105/770*189= 26. Men da der kun er betalt 22 t.kr i skat i England, 
vil lempelsen altså være 22. t.kr. 

Koncernens samlede skattebetaling i perioden fra 2008-2018 vil være 2172 t.kr., hvoraf de 614 t.kr 
stammer fra England, og 1558 t.kr. fra den danske sambeskatning. Hvis tabel 21 sammenlignes med tabel 
24 kan det ses at valget af international sambeskatning umiddelbart vil give en væsentlig lavere 
skattebetaling på koncernniveau, da den danske skattebetaling er lavere, fordi de danske selskaber 
udnytter de tyske og svenske underskud.  

Der er dog væsentligt flere faktorer i forhold til om valget af international sambeskatning kan betale sig. 
Udnyttelsen af underskuddet fra Sverige og Tyskland medfører en forøgelse af genbeskatningssaldierne for 
hvert af disse lande. Genbeskatningssaldi for de udenlandske selskaber opgøres land for land, og er 
illustreret i tabel 23 nedenfor. 

                                                           
143 Egen tilvirkning 

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sambeskatningsindkomst DK -1,800          -1,794          -570            -230            -              -                  770           1,959          95                2,035          

Dansk skat før lempelse -                -                -              -              -              -                  189           460             21                448             

Lempelse -                -                -              -              -              -                  22              22                21                49                

Dansk skat efter lempelse -                -                -              -              -              -                  167           438             -              398             

Tysk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Engelsk skat 112               28                 42                44                54                28                    22              22                39                49                

Svensk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                44                54                28                    189           460             39                448             

Skat i alt fra 2008-2017 1,444           
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Tabel 25: genbeskatningssaldi144 

 

Genbeskatningssaldoen for hvert land udregnes som beskrevet i tabel 20. Da der i England er positiv 
indkomst igennem alle årene, vil genbeskatningssaldoen i England forblive 0 i hele perioden.  

I 2008 er genbeskatningsaldoen i Tyskland opgjort som skatteværdien af det anvendte underskud. Der 
bliver i 2008 udnyttet 280 t.kr af det tyske selskabs underskud. I 2008 var den danske selskabsskat 25 %. 

Dette giver en genbeskatningssaldo på -70 t.kr i Tyskland for 2008 (-280*25% = -70 t.kr) 

Ved afslutningen af bindingsperioden ultimo 2017 er genbeskatningsaldoerne for hhv. Tyskland og Sverige -
596 t.kr. og -945 t.kr.  

Koncernen skal ved afslutningen af bindingsperioden beslutte hvorvidt den frivillige internationale 
sambeskatning skal fortsættes, hvorved der startes en ny 10-årig bindingsperioden. Fortsættes den 
internationale sambeskatning ikke, skal der ske ordinær genbeskatning efter reglerne i SEL § 31 A, stk. 10, 
1. pkt. Den ordinære genbeskatning består af likvidationsfortjenesten, dog maksimalt svarende til 
genbeskatningssaldoen divideret med skatteprocenten. Administrationsselskabet Moderselskab A/S 
indkomst vil altså blive forhøjet med et beløb der svarende til den fortjeneste, som kunne være realiseret 
ved ophør af virksomheden, og salget af aktiver og passiver, der er i behold hos selskaberne. Dette betyder 
at handelsværdien af selskabernes aktier og passiver skal opgøres, og vurderes i forhold til deres 
skattemæssige værdier. Der vil oftest være en fortjeneste på blandt andet goodwill, genvundne 
afskrivninger og driftsmidler. 

Genbeskatningen vil være maksimeret til hhv. 2711 t.kr.(596/22%) og 4297 t.kr(945/22%) for Tyskland og 
Sverige, og skal vurderes i forhold til likvidationsfortjenesten, der er opgjort i tabel 26 nedenfor. 

tabel 26: likvidationsfortjeneste145 

 

Den ordinære genbeskatning for Tyskland vil dermed udgøre 2.711 t.kr, selvom likvidationsfortjenesten er 
2.900 t.kr, da den som sagt højst kan bestå genbeskatningssaldoen divideret med skatteprocenten. For 
Sverige vil den udgøre 1400 t.kr, svarende til likvidationsfortjenesten. 

                                                           
144 Egen tilvirkning 
145 Egen tilvirkning 

Genbeskatningssaldi(i t.kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tyskland -70                -85                -107            -146            -347            -617                -698          -651            -618            -596            

England -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Sverige -35                -45                -131            -269            -490            -762                -922          -945            -945            -945            

likvidationsfortjeneste Tyskland Sverige

Fortjeneste / tab på driftsmidler 1,000           100               

Fortjeneste på goodwill 1,200           300               

Genvundne afskrivninger på 

ejendomme 700               1,000           

I alt 2,900           1,400           
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Tabel 27: forhøjelse af sambeskatningsindkomsten 

 

Moderselskab’s skattepligtige indkomst vil dermed blive forhøjet med 4.111 t.kr i 2017.  Dette giver en 
ekstra skat i 20017 på 904 t.kr(4.111*22%) 

Koncernen vil dermed have betalt 2.348 t.kr i skat i alt på koncernniveau fra 2008-2017, hvilket er 223 t.kr 
mindre end hvis international sambeskatning ikke er tilvalgt. Selvom koncernen får pålagt en større skat af 
det engelske overskud, på baggrund af at den engelske skatteprocent i 2014-2017 er lavere end den danske 
bliver dette stadig mere end opvejet af at de store underskud i Tyskland og Sverige kan blive udnyttet af de 
danske og engelske selskaber, der dermed betaler mindre i dansk skat.  

I denne situation ville koncernen dermed få en skattemæssig gevinst på 223. t.kr ved at tilvælge 
international sambeskatning i år 2008, for derefter ikke at fortsætte med dette ved udløbet af 
bindingsperioden i 2017, og det ligner dermed et rimeligt nemt valg for koncernen. Hvis den svenske 
likvidationsfortjeneste var højere, således at moderselskab A/S’ indkomst blev forhøjet mere, ville 
koncernen skulle vurdere hvorvidt den internationale sambeskatning skulle fortsætte i en ny periode. 

Der er imidlertidig mange flere forhold der har betydning for dette. 

9.3 Overvejelser omkring valg af international sambeskatning for koncernen 
Da den internationale sambeskatning tilvælges fremadrettet for en 10-årig periode vil fremtidige 
indkomster i hhv. Danmark og de andre lande i den internationale sambeskatning have afgørende 
betydning for hvorvidt international sambeskatning kan betale sig for koncernen. I dette eksempel kigges 
tilbage på et selskabs indkomster, der dermed med sikkerhed kendes. I virkeligheden kan der være stor 
usikkerhed på de fremtidige indkomster, og det er meget svært at lave et kvalificeret bud på flere selskaber 
i forskellige landes indkomster 10 år ud i fremtiden. Dette bliver selvfølgelig sværere jo flere selskaber 
koncernen består af, hvorfor en mindre koncern alt andet lige, er mere egnet til international 
sambeskatning, end en stor. Selv i en lille koncern, er det meget svært at lave præcise budgetter 10 år ud i 
fremtiden, og selv små forskelle i disse kan have stor betydning for hvorvidt international sambeskatning 
kan betale sig.   

Hvis det svenske datterselskab SE-datter1 i 2012, 2013 og 2014 i stedet for underskud på hhv 500. t.kr, 300 
og 100 t.kr havde haft en indkomst på 0 i alle 3 år, ville koncernen over den 10-årige periode betale 2594  
t.kr i skat. Dette er en merskat på koncernniveau på 22 t.kr i forhold til hvis den internationale 
sambeskatning ikke er tilvalgt146.  

Forventningerne og budgeteringen af fremtidige indkomster fra de udenlandske datterselskaber har altså 
stor betydning for om hvorvidt den internationale sambeskatning kan betale sig. 

Det er ikke kun selve budgetteringen der kan have betydning. Selvom koncernen har budgetteret ekstremt 
præcist, kan udefrakommende faktorer også spille ind. Hvis man forestiller sig at man i Danmark ikke havde 
besluttet sig for at nedsætte den danske selskabsskat i 2014 og frem, men i stedet havde beholdt en 
selskabsskatterpocent på  25 % i hele perioden, ville skattebetalingerne på koncernniveau for perioden 
2008-2017 være 2.649 og 2479 t.kr ved hhv. international sambeskatning ikke tilvalgt, og international 

                                                           
146 Se bilag 4 for en opgørelse heraf 

Forhøjelse af 

sambeskatningsindkomsten i 

2017 4,111           

ekstra skat i 2018 904

Skat i alt fra 2008-2017 2,348           
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sambeskatning tilvalgt. Derved vil den skattemæssige gevinst være 171 t.kr, og altså 52 t.kr mindre end ved 
de nedsatte skatteprocenter147. 

Hvis den engelske selskabsskat ikke var blevet sat ned i 2011 og de følgende år, men i stedet forblevet på 
28 %, ville den totale koncernskat for 2008-2018 være 2.406 t.kr. ved tilvalg af international sambeskatning, 
og 2.645 t.kr hvis ikke148. Der vil dermed være 16 t.kr mere i skattemæssig gevinst pga. den højere engelske 
selskabsskatteprocent i forhold til ved de faktiske nedsættelser. Selskabsskatteprocenterne i de lande 
koncernen opererer i, har altså stor indflydelse på hvorvidt international sambeskatning er en fordel. I 
dagens politiske klima, og med skiftende regeringer, kan det være svært at vurdere dette præcist 10 år ud i 
fremtiden. 

Selskabsskatterne i Europa har i en længere periode været faldende. Siden 1999 er den gennemsnitlige 
selskabsskatteprocent for de 28 nuværende EU-lande faldet fra 33,5 % i 1999 til 21,9 i 2017149. Den 
faldende selskabsskat er et forsøg fra landene på at blive mere konkurrencedygtig ift. at lokke store 
selskaber til landet, da en lavere selskabsskat gør det mere attraktiv for virksomheder at investere i ny 
teknologi og maskiner. Danmarks selskabsskatteprocent ligger nu højere end det europæiske gennemsnit, 
og kan i fremtiden blive presset endnu mere. Både Sverige og England har planer om at nedsætte 
selskabsskatten til hhv. 20,6 % og 17 % i 2020150.  

Selvom der ikke er konkrete planer om en nedsættelse af selskabsskatteprocenten på nuværende 
tidspunkt, kan det godt tænkes at det bliver en nødvendighed i fremtiden. En nedsættelse af den danske 
selskabsskatteprocent vil som udgangspunkt betyde at international sambeskatning i flere tilfælde vil være 
mere fordelagtig, da der i færre tilfælde skal betales en merskat pga at den danske selskabsskat er højere 
end hjemlandets.  Samtidig betyder en lavere selskabsskatteprocent også lavere genbeskatningssaldi.  

Den internationale sambeskatning er også forbundet med en del flere administrative byrder. Der skal fra 
periodens start opgøres indgangsværdier for hvert af de udenlandske selskabers aktiver og passiver, og 
derudover skal der opgøres en skattepligtig indkomst både efter danske regler, og efter selskabets 
hjemlands regler. Disse administrative byrder vil betyde flere omkostninger. Det er dog svært konkret at 
opgøre hvor mange omkostninger, da det er meget afhængigt af blandt andet koncernopbygningen. 

For koncernen i casen vil der være en skattemæssig gevinst på 223 t.kr, svarende til lidt under 9 %. Dertil vil 
der dog skulle fratrækkes udgifter til de øgede administrative byrder ift. at skulle opgøre indkomsten for 
hvert af de 4 udenlandske selskaber/faste driftssteder både efter danske regler, og efter hjemlandets 
regler.  

Koncernen skal altså ved vurderingen af om hvorvidt de skal tilvælge international sambeskatning vurdere 
hvor præcise deres budgetter er. Samtidig skal de vurdere om hvor i koncernen der er størst chance for at 
resultaterne afviger for resultaterne, og  om dette er ved en større indkomst eller et større underskud. 
Yderligere skal de undersøge hvilken betydning disse ændringer, i de forskellige lande, har af betydning for 
om valget af international sambeskatning kan betale sig. Ved disse overvejelser er koncernen samtidig nød 
til at vurdere risikoen for udefrakommende faktorer. Hvis skatteprocenten i et overskudsgivende land bliver 
sat ned i løbet af bindingsperioden, så den er lavere end i Danmark, vil international sambeskatning blive et 
mindre atraktivt valg. 

                                                           
147 Se bilag 5 for en opgørelse heraf 
148 Se bilag 6 for en opgørelse heraf 
149 (“Selskabsskattesatser i EU-landene - Skatteministeriet”, 1/12-17) 
150(Hansen & Hansen, 26/3-18)  
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International sambeskatning vil som udgangspunkt kun være en fordel for koncerner, med 
underskudsgivende udenlandske selskaber. Et godt eksempel på dette er en koncern der har planer om at 
ekspandere til udlandet, og derfor forventer at de udenlandske selskaber giver underskud i opstartsfasen. 

Dette kan ses i casen, hvor koncernen ekspanderer i Sverige og Tyskland, og dermed har store underskud i 
årene efter.  

9.4 Delkonklusion 
Casen i dette kapitel har til formål at besvare underspørgsmål 4 i problemformuleringen. I casen 
gennemgås en fiktiv koncerns sambeskatningsindkomster og skattebetalinger igennem 10 år hhv. når 
international sambeskatning ikke er tilvalgt, og når det er tilvalgt. Derudover vises der forskellige scenarier 
der har indflydelse på hvorvidt international sambeskatning er et godt valg. 

Caseeksemplet underbygger tidligere nævnt teori fra litteraturen om at reglerne omkring international 
sambeskatning er komplicerede, og at det er vanskeligt at bedømme hvorvidt det er en fordel eller ulemple 
at tilvælge det.  

Det er især den 10 årige bindingsperiode der gør det svært at vurdere på forhånd hvorvidt tilvalget af 
international sambeskatning kan betale sig skattemæssigt, da det er meget vanskeligt at spå korrekt om 
indkomster så langt ud i fremtiden. Samtidig kan også andre faktorer, såsom eksempelvis 
selskabsskatteprocenten både i Danmark og i andre lande hvor koncernen agerer, påvirke hvorvidt tilvalget 
kan betale sig eller ej. Tilvalget af international sambeskatning giver selskaberne nogle ekstra 
administrative byrder. Omfanget af disse er blandt andet afhængig af koncernens størrelse og 
kompleksitet.  

Den samlede konklussion for kapitel 9 er at det i de fleste tilfælde er meget vanskeligt at vurdere hvorvidt 
tilvalget af international sambeskating skattemæssigt kan betale sig, og at koncerner der overvejer dette 
under alle omstændigheder skal undersøge dette meget grundigt inden de tager valget. 

 

10.0 Konklusion 
Der har siden lov nr 426 af 6. juni 2005 blev indført været obligatorisk national sambeskatning for 
koncernforbundne selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark. Der beskattes altså efter 
territorialprincippet.  

I samme lov blev indført globalpuljeprincippet ift. den frivillige internationale sambeskatning. Det betyder 
at ved tilvalg af international sambeskatning skal samtlige koncernforbundne selskaber m.v. i udlandet 
indgå i sambeskatningskredsen. Når den internationale sambeskatning tilvælges, er der en 10-årig 
bindingsperiode 

Der er koncernforbindelse når et selskab direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af 
stemmerettighederne i et andet selskab i følge den såkaldte formodningsregel. Til denne regel findes der 
dog en række undtagelser, således at selskaber i visse tilfælde alligevel kan være koncernforbundne selvom 
der ejes mindre en halvdelen af stemmerettighederne, hvis nogle bestemte kriterier er opfyldt. 

Sambeskatning betyder at koncernforbundne selskaber kan modregne underskud fra andre 
koncernforbundne selskaber i deres positiv indkomst. Dette betyder en lavere skattebetaling på 
koncernniveau på kort sigt, ift. hvis selskaberne ikke var sambeskattede. Det er vigtigt at pointere at der 
ikke er en skattemæssig gevinst for de sambeskattede selskaber, da det udnyttede underskud ikke kan 
bruges i senere indkomstår. Fordelen er altså at man kan benytte underskuddet fra underskudsgivende 
selskaber her og nu, i stedet for at skulle fremføre det indtil selskabet selv oppebærer en positiv indkomst. 
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Selskabet der udnytter et andet selskabs underskud skal forpligte sig til at betale et sambeskatningsbiddrag 
der svarer til skatteværdien af det udnyttede underskud, og der vil dermed ikke være en besparelse for 
dette selskab. Der vil tilgengæld være en likvidationsfordel her og nu, for det selskab der får udnyttet sit 
underskud, da det bliver betalt et tilsvarende sambeskatningsbidrag.  

Når underskud fra udenlandske selskaber mv. udnyttes i en international sambeskatning, føres 
skatteværdien af det udnyttede underskud på en gebeskatningssaldo. Genbeskatningssaldoen opgøres land 
for land. Denne saldo udlignes i takt med at de udenlandske selskaber i det pågældende land realiserer 
overskud. Genbeskatningssaldoen udlignes med skatteværdien af overskuddet fratrukket lempelsen i 
Danmark. Genbeskatningssaldoen kan komme til enten ordinær eller fuld genbeskatning. Den ordinære 
genbeskatning sker  bla. ved bindingsperiodens udløb, og betyder at administrationsselskabets indkomst 
forhøjes med genbeskatningssaldoen divideret med årets selskatsskatteprocent, maksimeret til 
likvidationsfortjenesten. Den fulde genbeskatning kan bla. udløses hvis sambeskatningen afbrydes før 
bindingsperiodens udløb. Administrationsselskabets indkomst forhøjes  med genbeskatningssaldoen 
divideret årets selskabsskatteprocent.  

Der blev i 2012 indført underskudsbegrænsning ved L 173, således at det kun er muligt at fradrage 
underskud fra tidligere år fuldt ud op til et grundbeløb på 7.5 mio. kr. Herefter kan der kun fradrages 60 % 
af den skattepligtige indkomst. Underskudsbegrænsningen blev indført for at sikre at multinationale og 
store danske selskaber med store opbyggede underskud ville komme til at betale skat inden for en 
overskuelig fremtid. 

Underskudsbegrænsningen rammer dog også andre selskaber end dem det var hensigten at ramme. Her 
tænkes der især selskaber med store udviklings- eller forskningsomkostninger, som fx. selskaber i 
biotekbranchen, der har store underskud i flere år, indtil produktet er færdigudviklet, hvorefter de oftest 
har 1 år med stort overskud. Pga. underskudsbegrænsningen ”taber” disse selskaber en del af deres 
underskud, da de i de følgende år ikke vil have indkomster, og dermed ikke kan benytte den resterende 
underskud.  

Det er denne forfatters holdning at underskudsbegrænsningen er uhensigtsmæssig, sådan som den er 
udformet i dag. Pga. det lave grundbeløb rammer den også mindre og mellemstore selskaber, og altså ikke 
kun de multinationale og store danske selskaber som var tiltænkt. 

Der blev med L 173 også indført solidarisk hæftelse, således at selskaber der direkte eller indirekte er ejet  
100 % af det ultimative moderselskab hæfter solidarisk sammen med administrationsselskabet for 
hinandens skatter. Koncernforbundne selskaber der ikke er helejede hæfter subsidiært for den del af kravet 
der svarer til det ultimative moderselskabs andel af kapitalen af det subsidiært hæftende selskab. Denne 
subsidiære hæftelse betyder at minoritetsaktionærer kan komme til at hæfte for krav til et selskab de 
hverken har indflydelse eller nogen forbindelse til.  Dette kan have negativ indflydelse på 
koncernforbundne selskabers muligheder for at få nye investorer, da disse derved kan komme til at hæfte 
for skatter i andre selskaber, end det de investerer i.  

Hæftelsesreglerne blev indført for at sikre at selskaber med skyldige skatter ikke blev ”tømt” for værdier, 
hvormed SKAT ikke ville kunne få dækket deres krav, selvom andre selskaber i koncernen havde værdier til 
at dække det. Der kan dog advokeres for om hvorvidt denne løsning er den mest hensigtsmæssige. Det vil 
efter min mening være smartere i stedet at skærpe de nuværende ansvarsregler, således at ledelsen i de 
selskaber der bliver ”tømt” nemmere kan drages til ansvar, og SKAT derved kan indhente deres krav på 
denne måde. 

Det kan konkluderes at tilvalget af international sambeskatning er en ekstremt kompleks beslutning, og at 
det kan være særdeles vanskeligt at vurdere om det vil være en fordel eller ulempe for en koncern.  Der er 
en lang række forhold der skal vurderes, såsom det danske skatteniveau i forhold til det udenlandske, 
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opgørelsen af skattebasen og de enkelte selskabers forventede fremtidige over- eller underskud. Disse 
forventninger er vitale ift. om tilvalget vil være en fordel. Da der er en bindingsperiode på 10 år, kan det 
være ekstremt svært at forudsige disse så langt ud i fremtiden. Også koncernens kompleksitet og størrelse 
har indflydelse på valget, ligesom ændringer af de forskellige landes selskabsskatteprocent også kan gøre 
valget mere, eller mindre attraktivt. 

I det opstillede casestudie i kapitel 9 vil tilvalget af international sambeskatning kunne betale sig for 
koncernen, og der vil altså være scenarier hvor international sambeskatning er et godt valg. Dette er især 
tilfældet når en koncern forventer store underskud i dets udenlandske selskaber, evt pga. de er i en 
opstartsfase i landet. 

Det må derfor konkluderes at der ikke er et entydigt svar på hvorvidt international sambeskatning er en 
fordel eller en ulempe. Det vil altid være en konkret vurdering fra koncern til koncern.  Det er dog også 
denne forfatters mening at reglerne om international sambeskatning er uhensigtsmæssige komplicerede, 
og udformet således at denne vurdering er særdeles vanskelig for koncerner at lave.  
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Skatteprocenter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dansk skat 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24.50% 23.50% 22% 22%

Engelsk skat 28% 28% 28% 26% 24% 23% 21% 20% 20% 19%

Tysk skat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Svensk skat 28% 26% 26% 26% 26% 22% 22% 22% 22% 22%
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Bilag 2: opgørelse af sambeskatningsindkomsten og sambeskatningsbidrag fra 2008-2017 når 
internationalt sambeskatning ikke er tilvalgt 

 

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2008

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2008 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2008

moderselskab A/S -200 0 -200 60 -140 0 -140 -140

Datter1 A/S -600 0 -600 180 -420 0 -420 -420

Datter 2 A/S 300 0 300 -300 0 0 0 0

Fast driftsted DE-datter1 -200 0 -200 60 -140 0 -140 -140

Total -700 0 -700 0 -700 0 -700 -700

-200 Total underskud -1000

total overskud 300

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S -200 60.00 0.00 -140.00 0 15 0 15

Datter1 A/S -600 180.00 0.00 -420.00 0 45 0 45

Datter 2 A/S 300 -300.00 0.00 0.00 0 -75 0 -75

Fast driftsted DE-datter1 -200 60.00 0.00 -140.00 0 15 0 15

Selskabsskatteprocent 25%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2009

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2009 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2009

moderselskab A/S 100 -100 0 0 0 0 0 -140

Datter1 A/S 200 -200 0 0 0 0 0 -420

Datter 2 A/S -100 0 -100 10 -90 0 -90 -90

Fast driftsted DE-datter1 150 -140 10 -10 0 0 0 -140

Total 350 -440 -90 0 -90 0 -90 -790

total underskud -100

totalt underskud fra tidligere år -700.00 total overskud 10

totalt udnyttet underskud fra tidligere år -90.00

forholdsmæssigt fordeling 0.13

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

Datter1 A/S 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0

Datter 2 A/S -100 10.00 0.00 -90.00 0 2.5 0 2.5

Fast driftsted DE-datter1 10 -10.00 0.00 0.00 0 -2.5 0 -2.5

Selskabsskatteprocent 25%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2010

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2010 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2010

moderselskab A/S 200 -140 60 0 60 -60 0 0

Datter1 A/S 250 -250 0 0 0 57 0 -113

Datter 2 A/S 100 -90 10 0 10 -10 0 0

Fast driftsted DE-datter1 100 -100 0 0 0 13 0 -27

Total 650 -580 70 0 70 0 0 -140

total underskud 0

totalt underskud fra tidligere år -210.00 total overskud 70

totalt udnyttet underskud fra tidligere år -70.00

forholdsmæssigt fordeling 0.33

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 60 0 -60 0 0 -15 0 -15

Datter1 A/S 0 0 57 0 0 14 0 14

Datter 2 A/S 10 0 -10 0 0 -3 0 -3

Fast driftsted DE-datter1 0 0 13 0 0 3 0 3

Selskabsskatteprocent 25%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2011

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2011 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2011

moderselskab A/S 300 0 300 -102 198 -14 184 0

Datter1 A/S 200 -113 87 -30 57 -4 53 0

Datter 2 A/S 200 0 200 -68 132 -9 123 0

Fast driftsted DE-datter1 -200 0 -200 200 0 27 0 0

Total 500 -113 387 0 387 0 360 0

total underskud -200

totalt underskud fra tidligere år -27 total overskud 587

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 387

forholdsmæssigt fordeling -0.07

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 300 -102 -14 184 -46 -29 90 15

Datter1 A/S 87 -30 -4 53 -13 -8 0 -22

Datter 2 A/S 200 -68 -9 123 -31 -19 0 -50

Fast driftsted DE-datter1 -200 200 27 0 0 57 0 57

Selskabsskatteprocent 25%

2011

2010

2009

2008
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Selskab

indkomst til sambeskatning 

2012

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2012 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2012

moderselskab A/S 400 0 400 0 400 0 400 0

Datter1 A/S 500 0 500 0 500 0 500 0

Datter 2 A/S 550 0 550 0 550 0 550 0

Fast driftsted DE-datter1 50 0 50 0 50 0 50 0

Total 1500 0 1500 0 1500 0 1500 0

total underskud 0

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 1500

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1500

forholdsmæssigt fordeling 0.00

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 400 0 0 400 -100 0 375 275

Datter1 A/S 500 0 0 500 -125 0 0 -125

Datter 2 A/S 550 0 0 550 -138 0 0 -138

Fast driftsted DE-datter1 50 0 0 50 -13 0 0 -13

Selskabsskatteprocent 25%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2013

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2013 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2013

moderselskab A/S 750 0 750 -35 715 0 715 0

Datter1 A/S 500 0 500 -23 477 0 477 0

Datter 2 A/S 900 0 900 -42 858 0 858 0

Fast driftsted DE-datter1 -100 0 -100 100 0 0 0 0

Total 2050 0 2050 0 2050 0 2050 0

total underskud -100

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 2150

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 2050

forholdsmæssigt fordeling 0.00

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 750 -35 0 715 -179 -9 513 325

Datter1 A/S 500 -23 0 477 -119 -6 0 -125

Datter 2 A/S 900 -42 0 858 -215 -10 0 -225

Fast driftsted DE-datter1 -100 100 0 0 0 25 0 25

Selskabsskatteprocent 25%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2014

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2014 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2014

moderselskab A/S 1200 0 1200 -95 1105 0 1105 0

Datter1 A/S 400 0 400 -32 368 0 368 0

Datter 2 A/S 300 0 300 -24 276 0 276 0

Fast driftsted DE-datter1 -150 0 -150 150 0 0 0 0

Total 1750 0 1750 0 1750 0 1750 0

total underskud -150

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 1900

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1750

forholdsmæssigt fordeling 0.00

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 1200 -95 0 1105 -271 -23 429 135

Datter1 A/S 400 -32 0 368 -90 -8 0 -98

Datter 2 A/S 300 -24 0 276 -68 -6 0 -74

Fast driftsted DE-datter1 -150 150 0 0 0 37 0 37

Selskabsskatteprocent 24.5%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2015

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2015 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2015

moderselskab A/S 1200 0 1200 -95 1105 0 1105 0

Datter1 A/S 400 0 400 -32 368 0 368 0

Datter 2 A/S 300 0 300 -24 276 0 276 0

Fast driftsted DE-datter1 -150 0 -150 150 0 0 0 0

Total 1750 0 1750 0 1750 0 1750 0

total underskud -150

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 1900

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1750

forholdsmæssigt fordeling 0.00

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 1200 -95 0 1105 -260 -22 411 129

Datter1 A/S 400 -32 0 368 -87 -7 0 -94

Datter 2 A/S 300 -24 0 276 -65 -6 0 -71

Fast driftsted DE-datter1 -150 150 0 0 0 35 0 35

Selskabsskatteprocent 23.5%

2013

2014

2015

2012
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Selskab

indkomst til sambeskatning 

2016

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2016 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2016

moderselskab A/S -200 0 -200 138 -63 0 -63 -63

Datter1 A/S -600 0 -600 413 -188 0 -188 -188

Datter 2 A/S 450 0 450 -450 0 0 0 0

Fast driftsted DE-datter1 100 0 100 -100 0 0 0 0

Total -250 0 -250 0 -250 0 -250 -250

total underskud -800

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 550

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år -250

forholdsmæssigt fordeling 0.00

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S -200 138 0 -63 0 30 0 30

Datter1 A/S -600 413 0 -188 0 91 0 91

Datter 2 A/S 450 -450 0 0 0 -99 0 -99

Fast driftsted DE-datter1 100 -100 0 0 0 -22 0 -22

Selskabsskatteprocent 22.0%

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2017

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2017 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsindko

mst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2017

moderselskab A/S 850 -63 788 0 788 -46 742 0

Datter1 A/S 100 -100 0 0 0 88 0 0

Datter 2 A/S 300 0 300 0 300 -17 283 0

Fast driftsted DE-datter1 425 0 425 0 425 -25 400 0

Total 1675 -163 1513 0 1513 0 1425 0

total underskud 0

totalt underskud fra tidligere år -88 total overskud 1513

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1513

forholdsmæssigt fordeling -0.06

Fordeling af sambeskatningsbidrag i t.kr.

Selskab

Årets resultat efter 

fordeling af egne underskud

Fordeling af 

årets underskud

Fordeling af 

underskud fra 

tidligere år

Indkomst 

herefter Fordeling af skat

Skatteværdien af 

brugt underskud Betaling af skat Tilgode(+) Gæld(-)

moderselskab A/S 788 0 -46 742 -163 -10 314 140

Datter1 A/S 0 0 88 0 0 19 0 19

Datter 2 A/S 300 0 -17 283 -62 -4 0 -66

Fast driftsted DE-datter1 425 0 -25 400 -88 -5 0 -94

Selskabsskatteprocent 22.0%

2017

2016
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Bilag 3: opgørelse af sambeskatningsindkomsten ved tilvalg af internationalt sambeskatning 

 

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2008

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2008 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2008

Moderselskab A/S -200 0 -200 56 -144 0 -144 -144

Datter 1 A/s -600 0 -600 168 -432 0 -432 -432

Datter 2 A/S 300 0 300 -300 0 0 0 0

DE-datter1's faste driftssted -200 0 -200 56 -144 0 -144 -144

DE-datter1 GmbH -1000 0 -1000 280 -720 0 -720 -720

UK-datter1 Ltd. 400 0 400 -400 0 0 0 0

Datter2 A/S' faste driftsted 0 0 0 0 0 0 0 0

SE-datter1 AB -500 0 -500 140 -360 0 -360 -360

Total -1800 0 -1800 0 -1800 0 -1800 -1800

Total underskud -2500

total overskud 700

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2009

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2009 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2009

Moderselskab A/S 100 -100 0 0 0 0 0 -44

Datter 1 A/s 200 -200 0 0 0 0 0 -232

Datter 2 A/S -100 0 -100 6 -94 0 -94 -94

DE-datter1's faste driftssted 150 -144 6 -6 0 0 0 0

DE-datter1 GmbH -1100 0 -1100 61 -1039 0 -1039 -1759

UK-datter1 Ltd. 100 0 100 -100 0 0 0 0

Datter2 A/S' faste driftsted 0 0 0 0 0 0 0 0

SE-datter1 AB -700 0 -700 39 -661 0 -661 -1021

Total -1350 -444 -1794 0 -1794 0 -1794 -3150

Total underskud -1900

total overskud 106

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2010

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2010 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2010

Moderselskab A/S 200 -44 156 -156 0 0 0 0

Datter 1 A/s 250 -232 18 -18 0 0 0 0

Datter 2 A/S 100 -94 6 -6 0 0 0 0

DE-datter1's faste driftssted 100 0 100 -100 0 0 0 0

DE-datter1 GmbH -200 0 -200 86 -114 0 -114 -1873

UK-datter1 Ltd. 150 0 150 -150 0 0 0 0

Datter2 A/S' faste driftsted 0 0 0 0 0 0 0 0

SE-datter1 AB -800 0 -800 344 -456 0 -456 -1477

Total -200 -370 -570 0 -570 0 -570 -3350

Total underskud -1000

total overskud 430

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2011

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2011 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2011

Moderselskab A/S 300 0 300 -300 0 0 0 0

Datter 1 A/s 200 0 200 -200 0 0 0 0

Datter 2 A/S 200 0 200 -200 0 0 0 0

DE-datter1's faste driftssted -200 0 -200 158 -42 0 -42 -42

DE-datter1 GmbH -200 0 -200 158 -42 0 -42 -1915

UK-datter1 Ltd. 70 0 70 -70 0 0 0 0

Datter2 A/S' faste driftsted 100 0 100 -100 0 0 0 0

SE-datter1 AB -700 0 -700 554 -146 0 -146 -1624

Total -230 0 -230 0 -230 0 -230 -3580

Total underskud -1100

total overskud 870

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2012

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2012 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2012

Moderselskab A/S 400 0 400 -202 198 -198 0 0

Datter 1 A/s 500 0 500 -252 248 -248 0 0

Datter 2 A/S 550 0 550 -278 272 -272 0 0

DE-datter1's faste driftssted 50 -42 8 -4 4 -4 0 0

DE-datter1 GmbH -350 0 -350 350 0 451 0 -1464

UK-datter1 Ltd. 75 0 75 -38 37 -37 0 0

Datter2 A/S' faste driftsted 150 0 150 -76 74 -74 0 0

SE-datter1 AB -500 0 -500 500 0 382 0 -1241

Total 875 -42 833 0 833 0 0 -2705

Total underskud -850 -850.00

totalt underskud fra tidligere år -3538 total overskud 1683

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 833

forholdsmæssigt fordeling -4.25

2008

2009

2010

2011

2012
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Selskab

indkomst til sambeskatning 

2013

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2013 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2013

Moderselskab A/S 750 0 750 -182 568 -568 0 0

Datter 1 A/s 500 0 500 -121 379 -379 0 0

Datter 2 A/S 900 0 900 -218 682 -682 0 0

DE-datter1's faste driftssted -100 0 -100 100 0 0 0 0

DE-datter1 GmbH -150 0 -150 150 0 931 0 -533

UK-datter1 Ltd. 100 0 100 -24 76 -76 0 0

Datter2 A/S' faste driftsted 20 0 20 -5 15 -15 0 0

SE-datter1 AB -300 0 -300 300 0 789 0 -452

Total 1720 0 1720 0 1720 0 0 -985

Total underskud -550

totalt underskud fra tidligere år -2705 total overskud 2270

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1720

forholdsmæssigt fordeling -1.57

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2014

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2014 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2014

Moderselskab A/S 1200 0 1200 -209 991 -530 461 0

Datter 1 A/s 400 0 400 -70 330 -177 154 0

Datter 2 A/S 300 0 300 -52 248 -132 115 0

DE-datter1's faste driftssted -150 0 -150 150 0 0 0 0

DE-datter1 GmbH 100 -100 0 0 0 433 0 0

UK-datter1 Ltd. 75 0 75 -13 62 -33 29 0

Datter2 A/S' faste driftsted 30 0 30 -5 25 -13 12 0

SE-datter1 AB -200 0 -200 200 0 452 0 0

Total 1755 -100 1655 0 1655 0 770 0

Total underskud -350

totalt underskud fra tidligere år -885 total overskud 2005

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1655

forholdsmæssigt fordeling -0.53

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2015

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2015 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2015

Moderselskab A/S 1200 0 1200 -136 1064 0 1064 0

Datter 1 A/s 400 0 400 -45 355 0 355 0

Datter 2 A/S 300 0 300 -34 266 0 266 0

DE-datter1's faste driftssted -150 0 -150 150 0 0 0 0

DE-datter1 GmbH 200 0 200 -23 177 0 177 0

UK-datter1 Ltd. 60 0 60 -7 53 0 53 0

Datter2 A/S' faste driftsted 50 0 50 -6 44 0 44 0

SE-datter1 AB -100 0 -100 100 0 0 0 0

Total 1960 0 1960 0 1960 0 1959 0

Total underskud -250

totalt underskud fra tidligere år -1 total overskud 2210

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 1960

forholdsmæssigt fordeling 0.00

2014

2015

2013
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Selskab

indkomst til sambeskatning 

2016

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2016 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2016

Moderselskab A/S -200 0 -200 200 0 0 0 0

Datter 1 A/s -600 0 -600 600 0 0 0 0

Datter 2 A/S 450 0 450 -402 48 0 48 0

DE-datter1's faste driftssted 100 0 100 -89 11 0 11 0

DE-datter1 GmbH 150 0 150 -134 16 0 16 0

UK-datter1 Ltd. 120 0 120 -107 13 0 13 0

Datter2 A/S' faste driftsted 76 0 76 -68 8 0 8 0

SE-datter1 AB 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 96 0 96 0 95 0 95 0

Total underskud -800

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 896

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 95

forholdsmæssigt fordeling 0.00

Selskab

indkomst til sambeskatning 

2017

Egne underskud 

fremføres

indkomst 

herefter

underskud i 2017 

fordeles

indkomst 

herefter

underskud fra 

tidl. Indkomstår 

modregnes

sambeskatningsi

ndkomst

underskud til 

fremførsel ultimo 

2017

Moderselskab A/S 850 0 850 0 850 0 850 0

Datter 1 A/s 100 0 100 0 100 0 100 0

Datter 2 A/S 300 0 300 0 300 0 300 0

DE-datter1's faste driftssted 425 0 425 0 425 0 425 0

DE-datter1 GmbH 100 0 100 0 100 0 100 0

UK-datter1 Ltd. 150 0 150 0 150 0 150 0

Datter2 A/S' faste driftsted 110 0 110 0 110 0 110 0

SE-datter1 AB 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2035 0 2035 0 2035 0 2035 0

Total underskud 0

totalt underskud fra tidligere år 0 total overskud 2035

totalt indkomst efter efter fordeling af 

underskud fra i år 2035

forholdsmæssigt fordeling 0.00

2017

2016
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Bilag 4: opgørelse af skattebetalingen ved mindre underskud i det svenske datterselskab 

 

 

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moderselskab A/S -200             100               200             300             400             750                  1,200        1,200          -200            850             

Datter1 A/S -600             200               250             200             500             500                  400           400             -600            100             

Datter 2 A/S 300               -100             100             200             550             900                  300           300             450             300             

DE-datter1's faste driftssted -200             150               100             -200            50                -100                -150          -150            100             425             

Danmark i alt -700             350               650             500             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,675          

Sambeskatningsindkomst i alt -700             -90                -              360             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,425          

Dansk skat i alt -                -                -              90                375             513                  429           411             -              314             

DE-datter1 GmbH -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tyskland i alt -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tysk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

UK-datter1 Ltd. 400               100               150             70                75                100                  75              60                120             150             

Datter2 A/S' faste driftssted -                -                -              100             150             20                    30              50                76                110             

England i alt 400               100               150             170             225             120                  105           110             196             260             

Engelsk skat i alt 112               28                 42                44                54                28                    22              22                39                49                

SE-datter1 AB -500             -700             -800            -700            -              -                  -            -100            -              -              

Sverige i alt -500             -700             -800            -700            -              -                  -            -100            -              -              

Svensk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                134             429             540                  451           433             39                363             

Skat i alt fra 2008-2018 2,571           

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sambeskatningsindkomst DK -1,800          -1,794          -570            -230            -              -                  1,770        1,960          96                2,036          

Dansk skat før lempelse -                -                -              -              -              -                  434           461             21                448             

Lempelse -                -                -              -              -              -                  22              22                21                49                

Dansk skat efter lempelse -                -                -              -              -              -                  412           439             0                  399             

Tysk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Engelsk skat 112               28                 42                44                54                28                    22              22                39                49                

Svensk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                44                54                28                    434           461             39                448             

Skat i alt fra 2008-2018 1,689           

Genbeskatningssaldi(i t.kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tyskland -70                -85                -107            -146            -347            -617                -698          -651            -618            -596            

England -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Sverige -35                -45                -131            -269            -490            -762                -922          -945            -945            -945            

likvidationsfortjeneste Tyskland Sverige Maksimalt  -2,711            

Fortjeneste / tab på driftsmidler 1,000           100               -4,297            

Fortjeneste på goodwill 1,200           300               

Genvundne afskrivninger på 

ejendomme 700               1,000           

I alt 2,900           1,400           

Forhøjelse af 

sambeskatningsindkomsten i 

2018 4,111           -22              

ekstra skat i 2018 904

Skat i alt fra 2008-2018 2,594           

Skatteprocenter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dansk skat 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24.50% 23.50% 22% 22%

Engelsk skat 28% 28% 28% 26% 24% 23% 21% 20% 20% 19%

Tysk skat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Svensk skat 28% 26% 26% 26% 26% 22% 22% 22% 22% 22%
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Bilag 5: Opgørelse over skattebetalingen når den danske skat ikke sættes ned 

 

 

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moderselskab A/S -200             100               200             300             400             750                  1,200        1,200          -200            850             

Datter1 A/S -600             200               250             200             500             500                  400           400             -600            100             

Datter 2 A/S 300               -100             100             200             550             900                  300           300             450             300             

DE-datter1's faste driftssted -200             150               100             -200            50                -100                -150          -150            100             425             

Danmark i alt -700             350               650             500             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,675          

Sambeskatningsindkomst i alt -700             -90                -              360             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,425          

Dansk skat i alt -                -                -              90                375             513                  438           438             -              356             

DE-datter1 GmbH -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tyskland i alt -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tysk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

UK-datter1 Ltd. 400               100               150             70                75                100                  75              60                120             150             

Datter2 A/S' faste driftssted -                -                -              100             150             20                    30              50                76                110             

England i alt 400               100               150             170             225             120                  105           110             196             260             

Engelsk skat i alt 112               28                 42                44                54                28                    22              22                39                49                

SE-datter1 AB -500             -700             -800            -700            -500            -300                -200          -100            -              -              

Sverige i alt -500             -700             -800            -700            -500            -300                -200          -100            -              -              

Svensk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                134             429             540                  460           460             39                406             

Skat i alt fra 2008-2018 2,649           

1,558              26                

1                  

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sambeskatningsindkomst DK -1,800          -1,794          -570            -230            -              -                  770           1,959          95                2,035          

Dansk skat før lempelse -                -                -              -              -              -                  192           490             24                509             

Lempelse -                -                -              -              -              -                  22              22                21                49                

Dansk skat efter lempelse -                -                -              -              -              -                  170           468             3                  459             

Tysk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Engelsk skat 112               28                 42                44                54                28                    22              22                39                49                

Svensk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                44                54                28                    192           490             42                509             

Skat i alt fra 2008-2018 1,541           

Genbeskatningssaldi(i t.kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tyskland -70                -85                -107            -146            -347            -617                -700          -650            -613            -588            

England -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Sverige -35                -45                -131            -269            -490            -762                -925          -950            -950            -950            

likvidationsfortjeneste Tyskland Sverige Maksimalt  -2,350            

Fortjeneste / tab på driftsmidler 1,000           100               -3,800            

Fortjeneste på goodwill 1,200           300               

Genvundne afskrivninger på 

ejendomme 700               1,000           

I alt 2,900           1,400           

Forhøjelse af 

sambeskatningsindkomsten i 

2018 3,750           171             

ekstra skat i 2018 938

Skat i alt fra 2008-2018 2,479           

Dansk skat 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Engelsk skat 28% 28% 28% 26% 24% 23% 21% 20% 20% 19%

Tysk skat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Svensk skat 28% 26% 26% 26% 26% 22% 22% 22% 22% 22%
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Bilag 6: opgørelse over skattebetalingen når den engelske skat ikke sættes ned 

 

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moderselskab A/S -200             100               200             300             400             750                  1,200        1,200          -200            850             

Datter1 A/S -600             200               250             200             500             500                  400           400             -600            100             

Datter 2 A/S 300               -100             100             200             550             900                  300           300             450             300             

DE-datter1's faste driftssted -200             150               100             -200            50                -100                -150          -150            100             425             

Danmark i alt -700             350               650             500             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,675          

Sambeskatningsindkomst i alt -700             -90                -              360             1,500          2,050              1,750        1,750          -250            1,425          

Dansk skat i alt -                -                -              90                375             513                  429           411             -              314             

DE-datter1 GmbH -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tyskland i alt -1,000          -1,100          -200            -200            -350            -150                100           200             150             100             

Tysk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

UK-datter1 Ltd. 400               100               150             70                75                100                  75              60                120             150             

Datter2 A/S' faste driftssted -                -                -              100             150             20                    30              50                76                110             

England i alt 400               100               150             170             225             120                  105           110             196             260             

Engelsk skat i alt 112               28                 42                48                63                34                    29              31                55                73                

SE-datter1 AB -500             -700             -800            -700            -500            -300                -200          -100            -              -              

Sverige i alt -500             -700             -800            -700            -500            -300                -200          -100            -              -              

Svensk skat i alt -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                138             438             546                  458           442             55                386             

Skat i alt fra 2008-2018 2,645           

alle tal i t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sambeskatningsindkomst DK -1,800          -1,794          -570            -230            -              -                  770           1,959          95                2,035          

Dansk skat før lempelse -                -                -              -              -              -                  189           460             21                448             

Lempelse -                -                -              -              -              -                  26              26                21                57                

Dansk skat efter lempelse -                -                -              -              -              -                  163           435             -              391             

Tysk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Engelsk skat 112               28                 42                48                63                34                    29              31                55                73                

Svensk skat -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Skat på koncernniveau 112               28                 42                48                63                34                    192           465             55                463             

Skat i alt fra 2008-2018 1,502           

Genbeskatningssaldi(i t.kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tyskland -70                -85                -107            -146            -347            -617                -698          -651            -618            -596            

England -                -                -              -              -              -                  -            -              -              -              

Sverige -35                -45                -131            -269            -490            -762                -922          -945            -945            -945            

likvidationsfortjeneste Tyskland Sverige Maksimalt  -2,711            

Fortjeneste / tab på driftsmidler 1,000           100               -4,297            

Fortjeneste på goodwill 1,200           300               

Genvundne afskrivninger på 

ejendomme 700               1,000           

I alt 2,900           1,400           

Forhøjelse af 

sambeskatningsindkomsten i 

2018 4,111           239             

ekstra skat i 2018 904

Skat i alt fra 2008-2018 2,406           

Dansk skat 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24.50% 23.50% 22% 22%

Engelsk skat 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Tysk skat 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Svensk skat 28% 26% 26% 26% 26% 22% 22% 22% 22% 22%


