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Indledning 

Indledende bemærkninger 
Efter 28 års offentlig ansættelse, først i kommunale skatteforvaltninger, senere i en skattesammenslutning 

og senest hos SKAT, blev jeg i maj måned 2018 ansat som skatterådgiver i en landboforening. 

Jeg ankom midt i højsæsonen, og blev konfronteret med konsulenternes frustrationer med at optimere 

skattebetalingen for landmænd med udenlandske indkomster. Optimeringen foregik ved at ”prøve sig 

frem” på kundens Tast-Selv, og det var både tidskrævende, uoverskueligt og ukontrollerbart. 

Efter at have brugt noget tid på at sætte mig ind i lempelsesreglerne, måtte jeg blandt andet konstatere, at 

de detaljerede lempelsesberegninger ikke fremgår af loven, at disse ikke er helt enkle, og at der tillige er 

praktiske udfordringer med at få beregnet lempelsen.  

SKAT har endvidere fra 2016 til 2017 ændret væsentligt på beregningen af lempelse, når skatteyder 

anvender de særlige regler i virksomhedsordningen. Dette som følge af Østre Landsretsdom af 22. maj 2018 

(SKM2018.241.ØLR). 

Østre Landsret har i dommen fastslået, at der ikke kan opnås lempelse for betalt skat i udlandet af 

udenlandsk overskud af virksomhed, hvis virksomhedsordningen anvendes, og det samlede resultat af 

samtlige virksomheder er negativt. 

Jeg kunne også konstatere, at SKAT har vurderet, at Østre Landsretsdommen tillige får betydning for 

underskudsreglerne i personskattelovens § 13, således at der ikke, som det fremgår af lovteksten i 

personskattelovens § 13, stk. 5, ”..ses…bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet..”, men alene 

ses bort fra den del af den udenlandske indkomst, der kan rummes i det samlede positive resultat af 

samtlige virksomheder, når virksomhedsordningen anvendes. 

Senest har jeg endda set en afgørelse fra SKAT, hvor man anvender Østre Landsretsdommen til at 

begrænse bortseelsen for underskud efter Ligningslovens § 33 H. 

Problemformulering 
Ved opgørelsen af om der er et skattemæssigt underskud, der kan overføres til ens ægtefælle, ses der 

jævnfør personskattelovens § 13, stk. 5 bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet. 

Det kunne ved årsopgørelsen for 2017 for første gang konstateres, at der ved tilvalg af 

virksomhedsordningen, alene blev bortset fra den del af den udenlandske indkomst, der kunne rummes i 

det samlede positive resultat af ens virksomheder. 
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SKAT har indsat et nyt afsnit i den juridiske vejledning for 2016, der begrunder ændringen således 1: 

”Det er SKATs opfattelse, at det samlede skattemæssige resultat af alle virksomheder under ordningen 

skal være positivt, når der skal bortses for positiv udenlandsk indkomst efter PSL § 13, stk. 5. Se 

SKM2015.648.LSR”2. 

Jeg ønsker i denne afhandling at undersøge, om der er hold i SKATs opfattelse. Kan afgørelsen om 

lempelse bruges analogt på bortseelsesreglen i personskattelovens § 13, stk. 5? 

Jeg vil først se nærmere på dommen om lempelse: 

1. Er den juridisk korrekt? 

2. Er der reelt tale om dobbeltbeskatning?  

3. Er den forenelig med de indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU´s frihedstraktater? 

Dernæst vil jeg se nærmere på reglen om overførsel af underskud i personskattelovens § 13, stk. 5 og om 

sammenhængen til underskudsreglerne i virksomhedsskattelovens § 13.  

Slutteligt vil jeg redegøre for, om virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 får indflydelse på beregningen, og 

komme med et kvalificeret bud på, om SKATs fortolkning er i overensstemmelse med gældende ret.  

Metode 
Til løsning af problemstillingen anvender jeg den juridiske metode. Det er den fremgangsmåde en jurist 

anvender, når vedkommende skal finde en løsning på et juridisk problem, og altså også den metode der 

anvendes af de danske domstole. 

Der er tale om en systematisk og fastlagt fremgangsmåde, der består af følgende: 

1. Faktum  

Identifikation af problemet og de faktiske omstændigheder 

2. Retsfaktum 

Identifikation af de faktiske omstændigheder, der er retligt relevante.  

3. Jus  

Identifikation af retsregler og andre retskilder, der er relevante i forhold til retsfaktum. 

4. Retsfølge 

Fastlæggelse af sagens afgørelse og eventuel sanktion. 

                                                           
1
 Den Juridiske vejledning, version 2.5, 29/1 2016 – 31/7 2016, Afsnit C.F.2.4. 

2
 Senere afgørelse SKM2018.241.ØLR. 
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Når faktum er klarlagt, og de relevante retskilder er identificeret og fortolket, foretages et kvalificeret valg 

(subsumption af faktum under jus) for at nå frem til retsfølgen; det rigtige juridiske resultat.  

Metoden indeholder ofte væsentlige elementer af vurdering og skøn, idet faktum ofte ikke fremgår direkte 

af lovens ordlyd, hvorfor øvrig retspraksis, retskilder og fortolkningsprincipper må inddrages og vurderes. 

Fortolkning 
Fortolkning af retskilderne foretages efter den juridiske metode, som en objektiv fortolkning (fortolkning ud 

fra en ordlydsfortolkning af retskilderne) og/eller en subjektiv fortolkning (fortolkning ud fra en 

formålsfortolkning af retskilderne). 

Fortolkningen kan foretages: 

- Udvidende   

(man anvender en lovregel, selvom forholdet ikke er direkte dækket af den naturlige forståelse af lovreglen, 

men dog sprogligt kan indeholdes heri) 

 

- Modsætningsvis   

(man slutter modsætningsvist fra en udtømmende retsregel) 

 

- Analogt  

(man anvendelser en lovregel, selvom forholdet ikke er omfattes af dens ordlyd – selv ved en udvidende 

fortolkning – men hvor de samme grunde og hensyn klart taler for bestemmelsens anvendelse) 

 

- Indskrænkende   

(man anvender kun lovreglen på forhold, som klart er omfattet af lovreglens sproglige ordlyd) 

Lex-principperne 

Er der ved fortolkningen uoverensstemmelse mellem flere regelsæt bringes lex-principperne i anvendelse. 

Lex superior-princippet : En trinhøjere regel går forud for en trinlavere regel.  

Les posterior-princippet: En nyere lov går forud for en ældre lov. 

Lex specialis-princippet: En special regel går forud for en generel regel. 
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Afgrænsning 

Skattepligtsbestemmelserne i kildeskattelovens § § 1 og 2 omtales ikke nærmere, idet afhandlingen alene 

omfatter fuldt skattepligtige personer.  

Afhandlingen omfatter heller ikke personer der er dobbeltdomicilerede (fuld skattepligtig til flere lande), 

såfremt en dobbeltbeskatningsaftale ikke har anset personen for hjemmeførende i Danmark. De særlige 

regler i OECD´s artikel 4 om skattemæssigt hjemsted gennemgås derfor ikke.  

Afhandlingen vedrører personer med virksomhed, hvorfor lempelse for lønindkomst ikke gennemgås. Der 

er endvidere tale om creditlempelse, hvorfor reglerne for exemptionslempelse kun omtales for 

fuldstændighedens skyld, men ikke behandles nærmere. 

Selskaber kan ikke anvende virksomhedsordningen, og er heller ikke omfattet af 

underskudsbestemmelserne i personskatteloven, hvorfor afhandlingens problemstilling ikke er relevant for 

selskaber.  

Den særlige fradragsbegrænsningsregel i Ligningslovens § 33 D for faste driftssteder eller fast ejendom er 

tillige ikke omfattet, idet den alene gælder såfremt der er tale om exemptionslempelse. 

De særlige regler om lempelse i sømandsbeskatningsloven er ikke omfattet af afhandlingen, ligesom 

dødsboskattereglerne ikke behandles. Der henses heller ikke særskilt til regler for arbejdsmarkedsbidrag. 

Virksomhedsskatteloven vil alene blive gennemgået for de bestemmelser, der er relevante i forhold til 

problemstillingen. Betingelserne for at anvende virksomhedsordningen vil ikke blive gennemgået, men 

anses for at være opfyldt. Kapitalafkastordningen vil heller ikke blive gennemgået, da den ikke er relevant 

for problemstillingen. 

De i EU traktatfæstede frihedsrettigheder vil kun blive gennemgået overordnet. Direktiver på området for 

direkte skatter (Fusionsskattedirektivet, moder-/datterselskabsdirektivet og rente-/royalitydirektivet) 

omtales, men behandles ikke nærmere. 

Legalitetsprincippet 

I grundlovens § 43 er det bestemt, at ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov”. Der 

skal altså som udgangspunkt foreligge en positiv lovhjemmel. 
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SKAT er som en del af den udøvende magt underlagt legalitetsprincippet, hvorfor SKATs beslutninger skal 

have hjemmel i lov. Ingen afgørelse må således træffes i strid med loven. Dette gælder både i forhold til 

dansk lovgivning, men også i forhold til EU lovgivning. 

Hvad handler sagen om 

Østre Landsret har afsagt dom i maj 2018 vedrørende årene 2008 og 2009. 

En i Danmark fuld skattepligtig person drev i indkomstårene 2008 og 2009 virksomhed i flere lande, og det 

samlede resultat af alle virksomhederne var negativt.  Skatteyderen havde betalt skat i Sverige af det 

positive resultatet af hans svenske virksomhed, og ville under ”normale omstændigheder” have fået 

fradrag i den danske skatteberegning for denne skat (lempelse). Da skatteyder imidlertid havde ladet sig 

beskatte efter de særlige regler i virksomhedsordningen, fastslog Østre Landsret, at der ikke kunne tages 

højde for den i Sverige betalte skat i den danske skatteberegning. 

Dommen er begrundet med, at der i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 fremgår, at samtlige virksomheder 

skal anses for én virksomhed, når virksomhedsordningen anvendes.  Som en konsekvens heraf er der ikke 

betalt skat i Danmark af overskuddet af virksomheden i Sverige, idet det samlede resultat af 

”virksomheden” fra Danmark, Sverige og Tyskland var negativt. 

At det positive resultat af den svenske virksomhed indirekte har medført en højere beskatning af hans 

øvrige personlige indkomst i Danmark, mener Østre Landsret ikke i sig selv fører til, at der foreligger 

dobbeltbeskatning. De henviser til, at ordlyden og forarbejderne til Ligningslovens § 33 sammenholdt med 

artikel 25 i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst må forstås således, at der skal være tale om 

beskatning i Danmark af den indkomst, som også er blevet beskattet i udlandet. 

Dommen er indbragt af sagsøger for Højesteret efter en 3. instans bevilling. 

Betydningen af afgørelsen kan meget simplificeret skitseres således: 

Virksomhedsindkomst i Danmark  -600.000 kr. 

Virksomhedsindkomst i Sverige   500.000 kr. 

Resultat af samtlige virksomheder  -100.000 kr. 

Lønindkomst i Danmark   800.000 kr. 

Personlig indkomst i alt  700.000 kr. 
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 Anvendelse af de 

almindelige regler i 

personskatteloven 

Anvendelse af de 

særlige regler i 

virksomhedsordningen 

Beregnet skat af personlig indkomst (700.000 kr.) 300.000 kr. 300.000 kr. 

Lempelse: max. betalt skat i Sverige, 250.000 kr. 

(dansk skat x udenlandsk indkomst / Samlet indkomst) 

1) 300.000 x 500.000 / 700.000 

2) 300.000 x -100.000 / 700.000 

1) 214.285 kr. 2)                  0 kr. 

Skattebetaling i Danmark 85.715 kr. 300.000 kr. 

   

Betalt skat i alt:   

Danmark 85.715 kr. 300.000 kr. 

Sverige 250.000 kr. 250.000 kr. 

I alt 335.715 kr. 550.000 kr. 

I eksemplet bliver den samlede (den globale) skat 214.285 kr. større, såfremt virksomhedsordningen 

anvendes. 

Lempelse 

Hvad er lempelse og hvorfor lempes der 
Fuldt skattepligtige personer3 beskattes i Danmark efter globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4. 

Det betyder, at en i Danmark hjemmehørende person skal medregne al indkomst til den skattepligtige 

indkomst, hvad enten indkomsten er erhvervet i Danmark eller i udlandet.  

Hvis indkomsten er erhvervet i udlandet, og er skattepligtig der, opstår der derved en beskatning af den 

samme indkomst to gange, både i udlandet og i Danmark. 

For at undgå denne juridiske dobbeltbeskatning er der regler om, at der i skatteberegningen i hjemlandet 

(domicilland), gives fradrag i den samlede beregnede skat for betalt skat i udlandet (kildelandet). Det er 

dette fradrag, der kaldes lempelse. 

Det skal præciseres, at lempelse kun er aktuelt i hjemlandet, og kun såfremt udlandet tillige har hjemmel til 

at beskatte den samme indkomst. Det betyder også, at der ikke kan lempes for mere end hvad udlandet, i 

                                                           
3
 Personer omfattet af kildeskattelovens § 1. 
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henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, har ret til at beskatte4. Det er den danske 

retsopfattelse, der skal lægges til grund ved vurdering af, om det pågældende udland har ret til 

beskatningen efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst5. 

Foruden at sikre, at dobbeltbeskatning udgås, bør lempelsesreglerne ud fra en retlig betragtning tillige 

sikre,:6 

- at indkomst fra udlandet ikke bliver hårdere beskattet end indkomst fra Danmark. 

- at indkomst fra udlandet ikke bliver lavere beskattet end indkomst fra Danmark7. 

- at dobbeltbeskatningslempelse ikke medfører, at der sker en reduktion af skatten af indkomst fra 

Danmark. 

Lempelsesgrundlag og metoder 
Medmindre andet følger af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, opgøres den 

lempelsesberettigede indkomst efter interne regler/danske skatteregler8 og således efter 

skattelovgivningens almindelige regler. 

I 1993 blev ligningslovens § 33 F indført9. Beregningen af lempelse skal herefter foretages efter det såkaldte 

nettoprincip10. Bestemmelsen indeholder regler om, at såvel de direkte som de forholdsmæssige udgifter, 

der vedrører den udenlandske indkomst, skal fratrækkes før der beregnes lempelse. 

Der er i ligningslovens §§ 5 D, F, G og I (periodisering) og Ligningslovens § 33 D og 33 H (underskud) indført 

særlige bestemmelser, der supplerer nettoprincippet i ligningslovens § 33 F. Alene bestemmelsen i 

ligningslovens § 33 H omtales nærmere senere i denne afhandling, da den er væsentlig for 

problemstillingen. 

Der findes to grundlæggende hovedprincipper for lempelse – eksemptionsprincippet og creditprincippet11. 

For begge metoder findes forskellige variationer: 

                                                           
4
  Se f.eks. side 293(kapitel 10) i bogen international skatteret. 

5
  TfS1989.605.H samt artikel 3, stk. 2 i OECD´s overenskomst. 

6
  Kapitaleksportneutralitet, jf. SPO.1993.242. Beregningsregler for dobbeltbeskatningslempelse, af Aage Michelsen,   

   med henvisning til personbeskatningsudvalgets rapport og reformpakken fra 1993. 
   Kapitalimport- eller kapitaleksportneutralitet, jf. International Skatteret i et dansk perspektiv, s. 93. 
7
  Se f.eks. Skattepolitisk redegørelse juni 1994 p. 92 ff ”Danmark går fra eksemption til credit aftaler i nye   

   Dobbeltbeskatningsaftaler for at undgå dobbelt ikke-beskatning. 
8
  F.eks. LFF 1993-05-19 nr. 294 ”den udenlandske indkomst skal opgøres efter danske regler”, ”At den udenlandske indkomst skal  

   opgøres efter danske regler er fast praksis”, Cirkulære til personskatteloven 1994-07-04 nr. 129 ”Den udenlandske skattepligtige  
   indkomst …opgøres efter danske regler” og  s. 103 i International skatteret i et dansk perspektiv. 
9
  Lov nr. 426 af 25. juni 1993. 

10
 Se evt. artikel om nettoprincippets betydning ved lempelsesberegning af Jakob Bundgaard, Katja Joo Dyppel og Peter Koerver  

    Schmidt, TfS 2014.119 og Beregningsregler for lempelse af Niels Winter-Sørensen SR.1993.390. 
11

 Jf. pkt. 12-17 i kommentarerne til artikel 23 i OECD´s modeloverenskomst.  
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Eksemptionsprincippet Creditprincippet 

Fuld eksemption Fuld credit 

Eksemption med progressionsforbehold 

(ny og gammel metode) 

Almindelig credit 

 Matching credit 

 

Forskellen på de to hovedprincipper er, at den i udlandet betalte skat indgår som en faktor i 

creditprincippet, hvorimod eksemptionsprincippet er en forholdsmæssig beregning uden hensyntagen til 

den i udlandet betalte skat. 

Den i denne afhandling behandlede dom vedrører lempelse efter princippet almindelig credit. 

Almindelig credit: 

Modsat fuld credit, hvor der lempes for hele den i udlandet betalte skat, er lempelsen ved almindelig credit 

maksimeret således, at lempelsen ikke kan overstige den del af skatten, som kan henføres til den indkomst, 

som kan beskattes i udlandet. Såfremt skatten er større i udlandet, gives der derfor kun lempelse for et 

beløb svarende til den skat, som Danmark ville have opkrævet af den udenlandske indkomst 

(eksemptionsberegning). Den samlede beskatning af den udenlandske indkomst vil derfor altid svare til 

skatten i det land, der har den højeste skattesats12. 

Danmark har i intern ret13 indført bestemmelser om lempelse. Herudover har Danmark indgået 

overenskomster14 med en række lande, hvor der tillige er aftalt regler om lempelse. Skatteyderen kan frit 

vælge mellem lempelse efter intern ret eller lempelse efter den aktuelle dobbeltbeskatningsoverenskomst, 

alt efter hvilken lempelse der giver den største lempelse15. 

Intern credit lempelse 
De generelle regler om lempelse af indkomstskatter er i Danmark lovfæstet i ligningsloven § 33 (almindelig 

credit), og for lønindkomst i ligningslovens § 33A (eksemption).  

                                                           
12

 Se f.eks. mere i afsnittet lempelsesmetoder fra side 93 i bogen International Skatteret i et dansk perspektiv. 
13

 Ligningslovens § 33 (almindelig creditlempelse) og i ligningslovens § 33 a vedr. lønindkomst (ny exemption). 
14

 Dobbeltbeskatningsoverenskomster. 
15

 Jf. LFF1959-10-21 nr. 20, til § 9,  TfS 2000.691 LSR, pkt. 5.2.7 i CIR nr. 72 af 17.4.1996, kapitel 10 i International Skatteret. 
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Den oprindelige bestemmelse i ligningslovens § 33 blev indsat ved Lov nr. 325 af 14. december 1959. 

Bestemmelsen er senere suppleret med andre paragraffer, men den oprindelige bestemmelse fremgår 

fortsat med sproglige ændringer (ændringer fremgår med rødt): 

»§ 33. Skat, der er betalt i et fremmed land(til fremmed stat, til Grønland eller til Færøerne) og opkrævet af indkomst fra 

kilder i dette land(der), det være sig ved direkte påligning eller ved indeholdelse, kan fradrages i de indkomstskatter til 

stat og kommune der skal svares af denne indkomst i Danmark. Fradragsbeløbet skal dog ikke kunne overstige den del 

af den samlede danske skat, der efter forholdet mellem den i det andet land (fremmed stat, i Grønland eller på 

Færøerne)beskattede del af indkomsten og hele den i Danmark beskattede indkomst falder på førstnævnte del af 

indkomsten. 

Stk. 2. Såfremt der med vedkommende (den) fremmede land (stat, med Grønland eller med Færøerne) er indgået en 

overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, skal der dog ikke gives fradrag for et større skattebeløb end det, det 

(som) pågældende land (denne stat, Grønland eller Færøerne) efter overenskomsten har et ubetinget krav på at 

oppebære. 

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal første gang finde anvendelse på skatter, som pålignes her i landet for skatteåret 

1960-61.« 

Som det fremgår af loven er der tale om en almindelig creditbestemmelse. Der lempes for den i udlandet 

betalte skat, men lempelsen kan ikke overstige følgende brøk: 

                        Den i udlandet beskattede indkomst 

          Den i Danmark beskattede indkomst (globalindkomst) 

Det fremgår dog ikke af loven nogen nærmere beskrivelse af, hvorledes lempelsen skal beregnes og på 

hvilket grundlag. Heller ikke af lovforarbejderne16 fremgår dette.  

Beregningsmodellerne for lempelse fremgår derimod senest af cirkulære til ligningsloven 1996-04-17 nr. 72 

og af cirkulære til personskatteloven 1994-07-04 nr. 129 punkt 19.1 – 19.3 samt seneste vejledning 

”Beregning af personlige indkomstskatter mv. 2012”.  

Efter 1987-skattereformens gennemførelse skal lempelsen beregnes særskilt for hver af de skatter, der 

fremgår af personskattelovens § 517. 

Lempelsesberegningerne bygger således på en administrativ forskrift udstedt af Skatteministeriet og ikke 

direkte af loven eller dennes forarbejder. Det rejser spørgsmålet om den udøvende magt reelt har lovgivet 
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 LFF 1959-10-21 nr. 20. 
17

 Cirkulære til personskatteloven pkt. 19 ff., s. 277 (kapitel 10) i International Skatteret. 

x        dansk skat 
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på området, eller om der er den fornødne støtte i forarbejderne eller i andre love, jævnfør 

legalitetsprincippet18. 

Der eksisterer meget lidt praksis på området henset til bestemmelsens alder, kompleksitet og den stigende 

internationalisering. Dette skyldes formentlig, at den danske indkomstskat hører til blandt de højeste i 

verden, og den udenlandske betalte skat derfor, uanset beregningsmetode, har kunnet rummes 

forholdsmæssigt heri19. 

Det fremgår af lovens ordlyd, at lempelsen ikke kan overstige ovenstående brøk. Det følger deraf, at 

såfremt en af disse tre komponenter:  

- Den udenlandske indkomst 

- Den i Danmark beskattede indkomst 

- Den i Danmark beregnede skat 

bliver negativ, så bliver lempelsen på 0 kr.  

Landsskatteretten har afsagt kendelse i overensstemmelse hermed i LSR 1984,174. Landsskatteretten 

bemærkede, at bestemmelsen måtte forudsætte, at nedslag kun kunne indrømmes i forbindelse med 

udenlandske positive indkomster. Er den samlede indkomst fra et land negativ, hviler der således ikke 

nogen dansk skat på udlandsindkomsten, hvorfor der ikke kan opnås creditlempelse. 

Også i TfS1994.77.LSR har Landsskatteretten afsagt kendelse om, at der ikke kan foretages lempelse, da der 

ikke kan opgøres et positivt lempelsesberettiget beløb som følge af fremførte underskud20. 

Hver af de tre komponenter består dog af flere komponenter, og det er derfor af stor betydning for 

lempelsen, hvordan disse opgøres og medregnes. Af betydning for problemstillingen i denne afhandling skal 

følgende fremhæves: 

Den udenlandske indkomst: 

Med indførelse af nettoprincippet i 199321 eksisterer der nu en intern regel, der angiver, hvorledes den 

enkelte udenlandske indkomst skal opgøres. Der fremgår dog hverken i ligningslovens §§ 33, eller § 33 F, 

eller disses forarbejder noget om, hvorledes lempelsen skal beregnes, når man har indkomst fra flere lande, 

eller har flere forskellige indkomster i samme land. 

                                                           
18

 Se nærmere under ovenstående afsnit ”legalitetsprincippet”. 
19

 Se f.eks. artikel af Ib Andersen og Ole Aagesen i SR-SKAT, SR.2008.0049, indledning. 
20

 På side 304 i bogen International skatteret henvises endvidere til LSR 1979.202, LSR 1980.213 og LSR 1981.106.  
21

 Ligningslovens § 33 F, Lov nr. 426 af 25. juni 1993. 
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I cirkulæret til ligningsloven fremgår under punkt 5.1.1, at såfremt skatteyderen har lempelsesberettiget 

indkomst fra flere lande, beregnes maksimumlempelsen hver stat for sig. I cirkulære til personskatteloven 

fremgår under punkt 19.2, at lempelsesberegningerne foretages for hvert enkelt land for sig, og såfremt 

der er flere indkomster fra samme land, så skal lempelsesberegningen ske samlet for dette land. 

Der ses ikke at være offentliggjort afgørelser, hvorfor hverken landsskatteretten eller domstolene har fået 

lejlighed til at vurdere, om der er støtte i loven og dennes forarbejder til at lempe land for land og samlet 

for forskellige indkomster i samme land. 

Den i Danmark beskattede indkomst: 

Landsskatteretten har i 1976 statueret, at ”hele den i Danmark beskattede indkomst” skal forstås som den 

skattepligtige globalindkomst22. Hidtil havde skattemyndighederne haft den opfattelse, at der ved 

opgørelsen skulle bortses fra negative indkomstkomponenter. Indtil 1976 indgik et underskud fra et eller 

flere lande således ikke i ”den i Danmark beskattede indkomst”. Landsskatteretten fandt ikke, med 

henvisning til loven og skattedepartementets vejledning fra 1968 nr. IV, side 3, om ophævelse af 

dobbeltbeskatning, at der var hjemmel til at bortse fra negative indkomstkomponenter23. 

I de to omtalte cirkulærer24 fremgår brøkens nævner som ”Den skattepligtige indkomst” og ”samlet 

skattepligtig indkomst”. Der er ingen nærmere beskrivelse heraf. 

Den beregnede skat 

Den i Danmark beregnede skat giver ikke i sig selv problemer, da den følger de almindelige principper (de 

interne regler) for opgørelse og beregning af den skattepligtige indkomst. Periodiseringsproblematikker i 

forhold til skatteberegning og opkrævning har dog været genstand for Skatterådsafgørelser, for eksempel 

SKM2016.469.SR, der vedrører en filial i udlandet, hvor skattebetalingen i Udlandet og i Danmark forfalder i 

to forskellige indkomstår. I afgørelsen følger Skatterådet anvisningerne i Nationalrapporten om lempelse, 

IFA konferencen 2011, der skriver følgende 25, 

”lempelsen gives i det indkomstår, hvor der efter danske periodiseringsprincipper er erhvervet endelig ret 

til den udenlandske indkomst. Dette gælder, uanset om den udenlandske skat er betalt til kildelandet i et 
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 LSRM 1976, 99 LSR. 
23

 Se eventuel også TfS1988.429.Skd. 
24

 Cirkulære 1994-07-04 nr. 129 til personskatteloven og Cirkulære 1996-04-17 nr. 72 til ligningsloven. 
25

 SU.2011.319. 
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tidligere indkomstår, eller om kildelandet først påligner og opkræver skatten i et eller flere senere 

indkomstår”.  

Periodiseringsproblematikken er, med samme udfald, også behandlet i SKM2008.910.SR, hvor udlandet 

foretog beskatning efter afslutning af hver enkelt entreprise, medens beskatningen i Danmark først fandt 

sted ved afslutningen af samtlige entrepriser, jævnfør det danske faktureringsprincip. 

Den udenlandske skat 

Foruden de tre komponenter der fremgår af formlen, er der en 4. komponent i form af den udenlandske 

skat. Den udenlandske skat er beregnet efter de regler, der gælder i det pågældende udland, og kan derfor 

være beregnet på et helt andet grundlag. Der kan endvidere være opkrævet en skat i udlandet, som i 

Danmark ikke kan anses for en skat, men i stedet må anses som for eksempel en rente, en social ydelse, en 

afgift eller en formueskat, der ikke berettiger til lempelse. 

Skattedepartementet har flere gange afgjort, om en i udlandet betalt skat også kan anses for en skat i 

Danmark, for eksempel er et rentetillæg i henhold til daværende lov for Grønland om kommuneskat, ikke 

blevet anset for en skat, der kunne lempes for efter ligningslovens § 3326. Indkomstskatter betalt i Saudi 

Arabien af formue, der senere blev reguleret på baggrund af faktiske indtægter og udgifter, blev derimod 

anset for en skat, der kunne lempes for efter ligningslovens § 3327 . 

Ved TfS 1987.269.ØLR og TfS 1993.80.LSR er det afgjort, at det er hele den udenlandske skat, der berettiger 

til lempelse, selvom en del af den udenlandske indkomst er skattefri i Danmark. 

Indtil 1996 fremgik det ikke af loven eller dennes forarbejder, om betalt udenlandsk skat kunne fremføres 

til lempelse til et senere indkomstår. Landsskatteretten traf dog i TfS 1994.77.LSR afgørelse om, at der ikke 

var lovhjemmel dertil. Ved indførelse af ligningslovens § 33, stk. 8 (nu stk. 9)28 fremgår af bemærkningerne 

til loven, at der indføres en særlig bestemmelse om at fragtskatter, der ikke lempes for i indkomståret, kan 

fremføres og udnyttes ved lempelsesberegningen i de følgende 5 år29. Lovgiver indførte dermed en 

særregel for fragtskatter, og det kan dermed konkluderes, at der som hovedregel ikke er hjemmel til, at 

overføre overskydende credit til fradrag i danske skatter i efterfølgende indkomstår30. 
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SKDM1978,9. 
27

 TfS 1985.158. SKDM. 
28

 Lov nr. 487 af 12. juni 1996. 
29

 Ved L 2002 313 er fremførselsadgangen gjort tidsubegrænset fra 2002. 
30

 Se evt. Afsnit 2.2.10 i bogen international skatteret, om manglende lovhjemmel til ”carry back” og ”carry forward” af  
    overskydende credit. 
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Lempelse efter en dobbeltbeskatningsaftale 
Er der indgået en dobbeltbeskatningsaftale med det land, hvori den udenlandske indkomst er oppebåret, 

har man også i dobbeltbeskatningsaftalen aftalt, hvorledes en lempelse skal foretages. 

Dobbeltbeskatningsaftaler gennemføres ved lov31, og er derfor bindende. Aftalerne har forrang i forhold til 

nationale ret, og kan derfor indskrænke den interne beskatningsret. Det betyder også, at en skatteyder kan 

støtte ret på en eventuel gunstigere lempelse i en dobbeltbeskatningsaftale32. 

På skatteministeriets hjemmeside kan man se samtlige de dobbeltbeskatningsaftaler og internationale 

aftaler, som Danmark har indgået33. 

Danmark har indgået mere end 80 aftaler, der bygger på OECD´s modeloverenskomst34 .  I denne 

afhandling har jeg derfor valgt at se nærmere på OECD´s modeloverenskomst fremfor en eller flere 

specifikke dobbeltbeskatningsoverenskomster. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være aftalt 

andet i den konkrete dobbeltbeskatningsaftale. 

Den i afhandlingen omhandlende dobbeltbeskatningsaftale er vedtaget ved lov nr. 190 af 12. marts 1997 

”lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande”. Aftalens artikel 7 om 

”indkomst ved erhvervsvirksomhed” afviger lidt i forhold til OECD´s modeloverenskomst med hensyn til 

muligheden for at anvende en særlig fordelingsnøgle. Artikel 25 om ”ophævelse af dobbeltbeskatning” 

svarer dog til OECD´s modeloverenskomst, og der lempes her efter metoden almindelig credit. 

OECD har i 1963 offentliggjort en modeloverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning. Den seneste 

udgave af denne er fra 21. november 2017.  

Modeloverenskomsten har haft stor betydning for forhandling, brug og fortolkning af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster, både blandt medlems- og ikke medlemsstater. Den er også blevet 

benyttet som grundlag for FN´s dobbeltbeskatningskonventionsmodel mellem I- og Ulande. I dag er OECD´s 

modelkonvention, og særligt dens kommentarer, derfor et vigtigt og væsentligt bidrag til fortolkning af de 

enkelte bestemmelser i dobbeltbeskatningsaftalerne. Det er almindeligt antaget, at begreber der anvendes 

både internretligt og i dobbeltbeskatningsaftaler, fortolkes efter dobbeltbeskatningsaftalen, herunder 

                                                           
31

 Dobbeltbeskatningsaftaleloven blev ophævet ved lov nr. 945 af 23. november 1994. 
32

 F.eks. SPO.1993.65, afsnit 1 og s. 82 i bogen international Skatteret i et dansk perspektiv. 
    JV 31.07.2018, afsnit C.F.9.1:  

- Dobbeltbeskatningsoverenskomster er folkeretligt bindende for de deltagende stater og har forrang i forhold til nationale 
regler. 

- De danske dobbeltbeskatningsoverenskomster er en del af dansk ret og kan derfor umiddelbart påberåbes af borgerne 
overfor skattemyndighederne og domstolene. 

33
 http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster 

34
 Juridisk vejledning 2015-1, afsnit C.F.9.1. International Skatteret i et dansk perspektiv, s.  2015. 



Side 17 af 54 
 

OECD´s modelkonvention med kommentarer35. Andre landes domspraksis vil derfor indirekte også kunne få 

betydning ved fortolkningen af begreber i dansk ret. 

Det skal gøres opmærksom på, at modeloverenskomsten ikke er vedtaget ved lov i Danmark, hvorfor de 

danske domstole ikke har pligt til at af følge den. Da dobbeltbeskatningsaftalerne imidlertid er indgået ved 

lov, og efter disses forarbejder baserer sig på OECD´s modeloverenskomst, tillægges 

modeloveroverenskomsten stor retskildeværdi ved fortolkning36. 

Ved indgåelse af nye dobbeltbeskatningsaftaler, samt ved genforhandling af tidligere indgåede 

dobbeltbeskatningsaftaler, har regeringen tilkendegivet, at man som udgangspunkt altid vil vælge 

creditlempelsesmetoden37. Det er denne metode, der er anvendt i langt hovedparten af de danske 

dobbeltbeskatningsaftaler og også denne metode, der er aktuel i denne afhandling. 

OECD´s modeloverenskomsts bestemmelse om creditlempelse findes i artikel 23 B, og OECD´s 

kommentarer til artikel 23 kan findes fra side 37638.   

Artikel 23 B er affattet generelt, og indeholder ikke detaljerede regler for, hvorledes lempelsen skal 

beregnes, idet dette er overladt til national lovgivning og praksis39. 

Af betydning for problemstillingen i denne afhandling ses der, i overensstemmelse med ovenstående 

gennemgang af interne lempelsesproblematikker, nærmere på, hvad OECD siger om følgende 

problematikker: 

- Indkomst fra flere lande 

- Overskud i udlandet og underskud i Danmark 

- Lempelse, i hvilket år 

Indkomst fra flere lande 

Af punkt 64 fremgår, at der under et ”generelt creditsystem” sker sammenlægning af hele den udenlandske 

indkomst, og der gives credit for de samlede udenlandske skatter. Det fremgår dog af punkt 66, at 

løsningerne må overlades til den enkelte stat, og af punkt 44, 62 og 65 (om tab), at det foretrækkes, at 

overlade det til hver stat frit at anvende egen lovgivning og teknik. 

                                                           
35

 Se f.eks. SPO.1993.65 om forholdet mellem intern skatteret og dobbeltbeskatningsaftaleret. 
36

 Se f.eks. SKM2018.60.HR. 
37

 Skattepolitisk redegørelse, Skatteministeriet/juni 1994, fra side 87. 
38

 og er tilgængelig her  
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-
en#page378.  
39

 OECD´s kommentar nr. 32 til artikel 23. 
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Overskud i udlandet og underskud i Danmark 

Af punkt 25-27 er oplistet situationer, hvor den skat der betales i udlandet størrelsesmæssigt ikke svarer til 

den skat, der beregnes i hjemlandet. Det fremgår, at såfremt der sker lempelse efter metoden almindelig 

credit, vil skatteyderen ikke få fradrag for hele det beløb, der er betalt i udlandet, hvis den pålignede skat af 

indkomsten er mindre i Danmark. I dette tilfælde vil resultatet være mindre fordelagtigt for skatteyderen, 

end hvis hans samlede indkomst hidrørte fra Danmark. 

Lempelse, i hvilket år 

Det fremgår af punkt 32.8, at det følger af ordlyden i artikel 23 A og artikel 23 B, at bopælslandet skal 

indrømme lempelse uden hensyn til, hvornår skatten er pålagt i kildestaten. 

Af punkt 66 fremgår, at nogle stater overvejer, eller allerede har valgt den mulighed, at overføre 

uudnyttede skattenedslagsmuligheder. Også dette er op til intern lovgivning. 

Det kan herefter konkluderes, at OECD er klar over, at der kan forekomme en større samlet beskatning, end 

hvis indkomsten alene beskattes i Danmark, og det i vid udstrækning er op til intern lovgivning og evt. 

indgåede aftaler i dobbeltbeskatningsaftaler at forholde sig hertil. 

Det skal præciseres, at Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne kun tager stilling til fordelingen af 

beskatningsretten mellem de kontraherende stater og lempelsesmetoden. De indeholder derimod ikke en 

selvstændig hjemmel til beskatning40. For at kunne udnytte beskatningsretten efter en bestemmelse i en 

dobbeltbeskatningsaftale kræves derfor, at der er en intern hjemmel. 

Virksomhedsordningen 

Hvad er virksomhedsordningen 
Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at beskatte virksomhedsindkomsten efter de almindelige regler i 

personskatteloven eller efter de særlige regler i virksomhedsskatteloven. Ved anvendelse af 

virksomhedsskatteloven opgøres virksomhedens resultat efter skattelovgivningens almindelige regler 41, 

men selve beskatningen(beregningen) opgøres anderledes. 

Virksomhedsskatteloven blev indført ved lov nr. 144 af 19. marts 1986, med virkning fra indkomståret 1987, 

men dens tilblivelse kan spores tilbage til i hvert fald 1973, hvor LO nedsatte et skatteudvalg, der i 1975 
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 Dobbeltbeskatningsaftaleloven fra 1953 med ændring i 1976. Afsnit 1 i artiklen ”Forholdet mellem intern skatteret og 

     dobbeltbeskatningsaftaleret” af Aage Michelsen (SPO.1993.65). 
41

 Virksomhedsskattelovens § 6. 
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kom med et debatoplæg om skat. I samme år (1975) nedsatte Skatteministeren et indkomstskatteudvalg, 

der blandt andet fik til opgave, at undersøge mulighederne for en ensartet beskatning af 

virksomhedsindkomst, uanset om virksomheden blev drevet som personlig virksomhed eller i selskabsform. 

Indkomstskatteudvalget fremlagde deres redegørelse i 1977, og dette førte til nedsættelse af endnu et 

udvalg i 1978 ”udvalget om virksomhedsbeskatning”. Dette udvalg fremlagde deres redegørelse i 198142, og 

denne redegørelse dannede grundlaget for fremsættelse af lovforslaget i 198543. 

Det fremgår af lovforslaget, at der primært var tre formål med loven. For det første, at give selvstændige 

erhvervsdrivende mulighed for at konsolidere virksomheden og udligne svingende indkomster ved at 

opspare overskud mod betaling af en mindre foreløbig virksomhedsskat. For det andet, at give dem 

mulighed for at fradrage virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst. For det tredje, fik de 

mulighed for at lade en del af virksomhedens overskud, svarende til et beregnet afkast af virksomhedens 

kapital, fragå i virksomhedsindkomsten og alene blive beskattet som kapitalindkomst. 

Virksomhedsskatteloven indeholder to ordninger, en kapitalafkastordning og en virksomhedsordning. 

Kapitalafkastordningen er en forenklet udgave af virksomhedsordningen, hvor man får: 

- Mulighed for at beskatte en del af virksomhedens indkomst som kapitalindkomst. 

- Mulighed for at udjævne den skattemæssige virkning af svingende indkomster ved at henlægge til 

konjunkturudligning, mod betaling af en foreløbig skat på 22 %. De resterende 78 % skal dog 

indsættes på en bunden bankkonto. 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen får man desuden: 

- Fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens renteudgifter. 

- Mulighed for at foretage opsparing med 22 % uden krav om pengebinding. 

Virksomhedsordningen er dog forbundet med regnskabsmæssige krav om opdeling af ens økonomi 

(erhverv/privat) og førelse af særlige konti, hvorfor det rent administrativt er noget tungere at anvende 

virksomhedsordningen. 

Virksomhedsskatteprocenten er siden 1987 gradvist nedsat fra 50 % til nu 22 %. Såfremt en større del af 

virksomhedens resultat vælges opsparet til denne lavere beskatning, vil den i Danmark beregnede skat af 

den udenlandske indkomst derfor ofte være mindre, end den skat der er betalt i udlandet. Det er derfor i 
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 Betænkning nr. 925, juni 1981. 
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 LF 107 af 5. december 1985 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende. 
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takt med nedsættelse af virksomhedsskatten blevet mere aktuelt, at se nærmere på 

lempelsesbestemmelserne i relation til virksomhedsordningen. 

Lempelse ved anvendelse af virksomhedsordningen 
Ved indførelse af virksomhedsskatteloven var der en del debat om, hvorledes den udenlandske indkomst 

skulle indgå. Det fremgik i det oprindelige lovforslags § 6, stk. 3, at 

”Indkomst, som er skattepligtig såvel her i landet som i udlandet, og hvor den skattepligtige har krav på 

nedslag i den beregnede danske skat for pålignet udenlandsk skat, medregnes ikke i virksomhedens 

skattepligtige indkomst”  

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at bestemmelsen skulle gælde for såvel overskud som 

underskud, og at en korrekt lempelse ville forudsætte en beregning i en endelig skat og ikke i en foreløbig 

skat, som virksomhedsskatten. 

Bestemmelsen udgik dog ved et senere ændringsforslag med begrundelserne44: 

- en kontrolmæssig fordel  

- globalindkomstprincippet fastholdes 

Skatteministeren forelagde, som svar på spørgsmål 5 til § 6, følgende lempelsesbrøk for 

virksomhedsskatten ved anvendelse af virksomhedsordningen: 

Samlet virksomhedsskat x udenlandsk virksomhedsindkomst                                                                                              

samlet virksomhedsindkomst 

Ministeren tilkendegav også, i spørgsmål 84, at ”lempelsen foretages i det år, hvor der er udenlandsk 

indkomst, og der gøres endeligt op med lempelsen dette år” 

Lempelsesbrøken og principperne herfor blev dog ikke lovfæstet, og er det fortsat ikke. De blev dog 

efterfølgende omtalt/redegjort for i cirkulæret til virksomhedsskatteloven45, og der blev i cirkulæret tilføjet 

en lempelsesbrøk, der skal finde anvendelse, når der både er dansk og udenlandsk virksomhedsindkomst46. 

Eksemplet blev, med korrektion for arbejdsmarkedsbidrag, gentaget i punkt 18.4.2 i det senere cirkulære 

nr. 156 af 25/11/1997, og er tillige i overensstemmelse med seneste vejledning til beregning af skatten (for 

2012). Lempelsesbrøken fremgår således:  
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 Skatte- og afgiftsudvalgets betænkning af 20. februar 1986 til lovforslag nr. L 107. 
45

 cirkulære nr. 21 af den 9. december 1986, punkt 150-155. 
46

 i eksemplet i punkt 155.2. 
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dansk skat x skattepligtig virksomhedsindkomst x (udenlandsk indkomst/overskud)                                     

beskatningsgrundlag 

Ved anvendelsen af denne lempelsesbrøk fordeles det opsparede overskud forholdsmæssigt mellem dansk 

og udenlandsk indkomst. 

Reglerne om lempelsesberegningen ved anvendelse af virksomhedsskatteloven bygger, ligesom de 

almindelige lempelsesregler i ligningsloven, således også på administrative forskrift udstedt af 

Skatteministeriet og ikke direkte af loven. Ministerens svar tillægges dog i praksis normalt betydelig vægt, 

medmindre svaret er direkte i modstrid med lovens ordlyd.  

Den seneste lempelsesbrøk er først fremlagt i cirkulæret, og dermed efter lovens tilblivelse, hvorfor 

lovgiver ikke på nogen måde har taget stilling dertil. Der ses ikke at foreligge offentliggjorte afgørelser, 

hvorfor hverken Landsskatteretten eller domstolene ses at have taget stilling til, hvorvidt der er 

holdepunkter i lovgivningen for lempelsesberegningerne, eller om de strider mod lovgivers intentioner. 

Når der henses til formålene med virksomhedsskatteloven, herunder særligt, at give mulighed for at kunne 

konsolidere virksomheden og udjævne svingende indkomster, er det ikke umiddelbart i 

overensstemmelse hermed, at en lempelse bliver mindre, såfremt denne mulighed anvendes. Der kan 

således berettiget rejses tvivl om, hvorvidt det at: 

- Der alene beregnes lempelse i en foreløbig skat i indtjeningsåret (med 22 %), og ikke i det år 

opsparingen hæves og skatten endelig opgøres (op til 56 %). 

- Der foretages en forholdsmæssig fordeling af opsparingen 

har støtte i loven, dennes forarbejder eller i andre love. Disse problemstillinger behandles dog ikke 

yderligere i denne afhandling. 

Der kan herefter konkluderes, at der ikke fremgår noget af virksomhedsskatteloven eller i forarbejderne til 

denne om lempelsesberegninger når der for eksempel  

- er indkomst fra flere lande eller  

- når der er overskud i udlandet og underskud i Danmark.  

Det må derfor som udgangspunkt være de generelle lempelsesregler i ligningslovens § 33, der finder 

anvendelse ved løsningen af disse problemstillinger.  
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Flere virksomheder 
Bestemmelsen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 er indsat ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, og 

lyder således. 

§2, stk. 3. Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én 

virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen. 

Før indførelsen af § 2, stk. 3 fremgik bestemmelsen om flere virksomheder af § 14, der dog alene var 

gældende i forhold til hæverækkefølgen, beregning af kapitalafkast, underskudsfremførsel og ophør. 

Formålet med indførelse af § 2, stk. 3 var ifølge lovforarbejderne47 at opnå en betydelig administrativ og 

forståelsesmæssig forenkling. Der omtales følgende problemområder i lovforslaget: 

- Reglen om en fælles hæverækkefølge (omplacering mellem virksomhederne). 

- Reglerne om overførsel af underskud mellem virksomhederne. 

- Begrænsning af kapitalafkast for samtlige virksomheder. 

- Kontrollen af, at indtægter og udgifter er fordelt korrekt mellem virksomhederne.  

- Opgørelse af salgsprovenuet ved salg af en del af en virksomhed.  

- Ikke længere nødvendigt at påse overholdelsen af de særlige regler om løbende beskatning af 

flere virksomheder.  

Der fremgår intet i lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 om lempelse, hvorfor det må 

formodes, at lovgiver ved indførelse af denne bestemmelse; 

- Ikke har haft nogen intention om, at bestemmelsen skulle få indflydelse på 

lempelsesberegningen, eller 

- Ikke har set sammenhængen, eller 

- at sammenhængen/ikke sammenhængen var så åbenlyst, at det ikke krævede nogen nærmere 

omtale. 

Med virkning fra 1996, blev ligningslovens § 33 H imidlertid indført48. 

Ligningslovens § 33 H 
”Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan et selskab eller en fond mv., der er skattepligtig efter 

selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, vælge at se bort fra underskud ved virksomhed 

her i landet eller i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder underskud, der er overført fra 

                                                           
47

 LFF nr. 96 af 18. november 1992. 
48

 Lov nr. 487 af 12. juni 1996. 
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tidligere indkomstår. Der ses bort fra så stor en del af de samlede underskud, at den skattepligtige indkomst 

svarer til de samlede positive indkomster fra fremmede stater, Færøerne og Grønland, der er omfattet af 

dobbeltbeskatningslempelse efter § 33 eller en tilsvarende bestemmelse i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det beløb, der ses bort fra, overføres i stedet til senere indkomstår efter 

reglerne i selskabsskattelovens § 12. Hvis der ses bort fra et mindre beløb end de samlede underskud, 

fordeles beløbet forholdsmæssigt på de enkelte underskudsgivende kilder. Sambeskattede selskaber, jf. 

selskabsskattelovens § 31 og § 31 A, anses for en samlet enhed ved anvendelse af 1.-4. pkt. 

Stk. 2. For en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende 

anvendelse på underskud, der indgår i virksomhedsordningen.” 

Med indførelsen af denne bestemmelse blev det muligt for: 

- fuld skattepligtige personer, 

- der anvender reglerne i virksomhedsordningen, 

- har positiv indkomst fra udlandet og 

- lemper skatteberegningen efter en creditbestemmelse 

ved lempelsesberegningen, at se bort fra underskud fra virksomhed i Danmark eller udenfor Danmark 

således, at den skattepligtige indkomst kommer til at svarer til den positive indkomst fra udlandet, som der 

skal beregnes creditlempelse af. Det underskud der bortses fra fremføres, og kan derfor 

anvendes/modregnes i senere indkomstår. 

Der gøres opmærksom på, at der skal ses bort fra det samlede underskud af virksomhed her i landet 

og/eller udlandet. Det er således ikke muligt kun at bortse fra en del af underskuddet. 

Ved anvendelse af eksemplet i ovenstående afsnit ”Hvad handler sagen om”, kan effekten af ligningslovens 

§ 33 H illustreres således (der er i eksemplet ikke taget hensyn til den progressive beskatning): 

 Ligningslovens § 33 H 

Virksomhedsindkomst i Danmark  -600.000 kr.   0 kr.  

Virksomhedsindkomst i Sverige   500.000 kr.        500.000 kr.  

Resultat af samtlige virksomheder  -100.000 kr.  500.000 kr.  

Lønindkomst i Danmark   800.000 kr.       800.000 kr.  

Personlig indkomst i alt  700.000 kr.  1.300.000 kr.  
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 Anvendelse af de 

almindelige regler i 

personskatteloven 

Anvendelse af de 

særlige regler i 

virksomhedsordningen 

Anvendelse af de 

særlige regler i 

virksomhedsordningen 

kombineret med  

LL § 33 H 

Beregnet skat af personlig indkomst 

(700.000 kr.) (1.300.000 kr.) 

300.000 kr. 300.000 kr. 560.000 kr. 

Lempelse: max. betalt skat i Sverige, 250.000 kr. 

(dansk skat x udenlandsk indkomst/Samlet 

indkomst) 

1) 300.000 x 500.000 / 700.000 

2) 300.000 x -100.000 / 700.000 

3) 560.000 x 500.000 / 1.300.000) 

1)           214.285 kr. 2)                 0 kr. 215.384 kr. 

Skattebetaling i Danmark 85.715 kr. 300.000 kr. 344.616 kr. 

    

Betalt skat i alt:    

Danmark 85.715 kr. 300.000 kr. 344.616 kr. 

Sverige 250.000 kr. 250.000 kr. 250.000 kr. 

I alt 335.715 kr. 550.000 kr. 594.616 kr. 

    

Underskud til fremførsel   600.000 kr. 

 

Som det ses af eksemplet, medfører anvendelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 33 H, at lempelsen 

mindst bliver den samme, som hvis de almindelige regler i personskatteloven anvendes. Skal der betales 

topskat, vil lempelsen endda blive større. Derved har man løst lempelsesproblematikken, men prisen er en 

samlet skat, der bliver endda endnu større, og som dermed som minimum udgør en likviditetsudfordring. 

Man har til gengæld et fremførselsberettiget underskud, men værdien heraf afhænger af den fremtidige 

indkomst, såvel i som udenfor Danmark.  

Lovforslaget blev fremsat 6. december 1995, og af bemærkninger til lovforslaget fremgår i indledningen, at 

man ønsker at tage hensyn til skatteydere med internationale relationer således, at de ikke stilles dårligere 

end skatteydere, der alene har drevet virksomhed i Danmark. I forslaget indgår derfor en forbedring af 

mulighederne for at undgå, at fradragsberettiget underskud bortfalder som følge af udenlandsk indkomst, 

som udlandet beskatter uden hensyn til underskuddet. 
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I bemærkningerne er der nærmere, ved eksempler, redegjort for bestemmelsen, når der er tale om 

selskabers bortseelse fra underskud ved international sambeskatning49. 

Når det fremgår af lovteksten, at reglen ikke kun gælder selskaber, men også fuldt skattepligtige personer 

der anvender reglerne i virksomhedsordningen, betyder det også, at lovgiver direkte tilkendegiver, at tilvalg 

af virksomhedsordningen har betydning i forhold til creditlempelse for udenlandsk betalt skat. Lovgiver har 

altså ved indførelse af LL § 33 H rent faktisk tilkendegivet, at lempelsen skal ske samlet for samtlige 

virksomheder. 

Dommens præmisser og delkonklusion 
Klager har fremlagt følgende påstande/anbringender: 

- Der foreligger dobbeltbeskatning. Der er betalt skat i Sverige, og det svenske resultat er 

modregnet i det danske underskud, hvorved modregningen i den personlige indkomst er blevet 

mindre. Skatteyder har derved betalt skat af 769.309 kr. mere i indkomståret 2008 og 763.999 

kr. mere i indkomståret 2009. 

- Der skal beregnes lempelse hvert land for sig. 

- Skatteministeriet har den 12. februar 2003 svaret, at ministeriet er enig i, at indkomsten skal 

opgøres land for land i relation til personskattelovens § 13, stk. 5. 

- Formålet med indførelsen af VSL § 2, stk. 3 var at opnå administrative og regnskabsmæssige 

forenklinger, og ikke at fratage muligheden for lempelse. 

- Den manglende lempelse er i strid med formålet med lempelsesbestemmelserne i den nordiske 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

SKATs påstande/anbringender: 

- Der er tale om én virksomhed, uanset at der drives virksomhed i flere lande, da 

virksomhedsordningen anvendes. 

- Når der ikke er nogen skat af virksomhedens indkomst, er der derfor ikke en skat, der kan 

lempes. 

                                                           
49

 Der henvises til eksemplerne i cirkulære nr. 82 af 29. maj 1997, om International beskatning, punkt 5.4. 
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- Når der ikke er betalt skat i Danmark af den samlede virksomhedsindkomst, er der heller ikke 

betalt skat i Danmark af virksomhedsindkomsten i Sverige, og der foreligger derfor ikke en 

dobbeltbeskatningssituation. 

Såvel Landsskatteretten, som Byretten og Østre Landsret tilkendegiver, at der ud fra en ordlyds- og 

formålsfortolkning af bestemmelsen, sammenholdt med artikel 25 i den nordiske 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, må forstås således, at adgangen til creditlempelse som følge af 

dobbeltbeskatning forudsætter, at der er sket beskatning her i landet af den indkomst, som er blevet 

beskattet i udlandet. Det at det samlede underskud i Danmark, til modregning i den personlige indkomst, 

bliver mindre, kan ikke i sig selv føre til, at der foreligger dobbeltbeskatning. 

Når præmisserne samt afgørelsen sammenholdes med min ovenstående gennemgang af retsregler og 

retskilder (jus), kan det konkluderes at: 

1. lempelsesberegningerne og lempelsesgrundlaget fremgår ikke at loven eller dennes forarbejder, 

men bygger på en administrativ forskrift udstedt af skatteministeriet50. Dette gælder også såfremt 

virksomhedsordningen anvendes. 

2. Der eksisterer meget lidt praksis på området. 

3. Ifølge lovens ordlyd kan der ikke beregnes lempelse, såfremt en af følgende tre komponenter bliver 

negativ: 

a. Den udenlandske indkomst. 

b. Den i Danmark beskattede indkomst. 

c. Den i Danmark beregnede skat. 

Hvordan komponenterne opgøres og beregnes fremgår dog ikke, ligesom problemstillinger 

vedrørende den udenlandske skat ikke er beskrevet/omtalt. 

4. Lempelsesbestemmelserne i dobbeltbeskatningsaftalerne er affattet generelt, og indeholder ikke 

detaljerede regler for, hvorledes lempelsen skal beregnes, idet det er overladt til national 

lovgivning og praksis. 

Der tilkendegives, at muligheden/risikoen for reel dobbeltbeskatning eksisterer. 

                                                           
50

 Senest cirkulære til ligningsloven, 1996-04-17 nr. 72 og cirkulære til personskatteloven 1994-07-04 nr. 129. 
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5. Det er op til de enkelte lande at anvende egen lovgivning og teknik, og til eventuelt at fastsætte 

regler om mulighed for, at overføre uudnyttede skattenedslagsmuligheder. 

6. Ved indførelse af ligningslovens § 33 H i 1996, om bortseelse fra underskud, har lovgiver 

tilkendegivet, at tilvalg af virksomhedsordningen har betydning i forhold til creditlempelse for 

udenlandsk betalt skat og dermed, at lempelsen skal ske samlet for samtlige virksomheder. 

7. Efter indførelse af ligningslovens § 33, stk. 8 (nu stk. 9) i 1996, om fremførsel af ikke udnyttet 

lempelse for fragtskatter, har lovgiver tilkendegivet, at der som hovedregel ikke er hjemmel til, at 

overføre overskydende credit til fradrag i danske skatter i efterfølgende indkomstår.  

Ses der derfor på national lovgivning samt indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, kan det konkluderes, at 

afgørelsen er juridisk korrekt. Der skal beregnes lempelse samlet for samtlige virksomheder, og da ”den 

udenlandske indkomst” dermed bliver negativ, kan der efter lovens ordlyd ikke beregnes lempelse. 

Dobbeltbeskatningsaftalen er endvidere ikke til hinder for, at der reelt kan opstå dobbeltbeskatning, 

hvorfor afgørelsen også er forenelig med de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, selvom dette i princippet 

strider mod formålet med at indgå dobbeltbeskatningsaftaler, 

MEN 

hvordan ville EU forholde sig til det faktum, at der reelt finder en dobbeltbeskatning sted qua det faktum, 

at skatteyder har betalt skat i Sverige af den svenske indkomst, men samme indkomst har nedbragt det 

danske underskud og dermed modregningen i den personlige indkomst, hvorved skatteyder rent faktisk har 

betalt skat af 769.309 kr. mere i indkomståret 2008 og 763.999 kr. mere i indkomståret 2009. 

EU 

Som medlem af EU skal Danmark følge EU’s love. Skulle der opstå konflikt mellem EU’s lovgivning og den 

danske lovgivning, står EU-loven over den danske51.  Selv om EU har forrang, har Højesteret dog slået fast, 

at danske myndigheder ikke skal følge EU-retten, hvis den er i konflikt med grundloven52. Der er med andre 

ord ikke enighed mellem EU og Højesteret om, hvor langt Danmark er forpligtet til at følge EU’s regler53.  

                                                           
51

 EU-domstolen har den 15. juli 1964 i Costa mod ENEL-sagen definerede den europæiske fællesskabsret som et  

    uafhængigt retligt system, der har forrang for nationale retlige bestemmelser.  
52

 Ajos-dommen, U.2017.824 Højesteret fastslog i dommen af 6. december 2016, at Højesteret ikke har mulighed for  
    følge EU-Domstolens præjudicielle dom i sagen (C-441/14). Højesteret har således for første gang udtrykkeligt     
    afsagt en dom i strid med EU-retten. Højesteret kunne ikke inden for rammerne af ”dømmende magt” i grundlovens  
    § 3 imødekomme EU-Domstolens dom. 
53

 Folketingets EU-oplysning (www.eu.dk/da/Danmark-i-EU/EU-ret-i-Danmark). 
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EU har dog ikke kompetence til at bestemme, hvad der skal eller ikke skal beskattes i Danmark (de direkte 

skatter)54. Der kan dog ved enighed mellem EU-landene gennemføres direktiver, som efterfølgende 

implementeres i national ret. Fusionsskattedirektivet, moder-/datterselskabsdirektivet og rente-

/royalitydirektivet er eksempler herpå. Inden for de indirekte skatter (moms og told mv.) er der sket en 

næsten fuldstændig harmonisering i EU, via et stort antal af direktiver. 

Danmark har tiltrådt EUF-traktaten55, og det fremgår for eksempel af dennes artikel 26, at: 

”…….                                                                                                                                                                                      
2. Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne                                       
.…….”  

Og af artikel 49, at 

” --er der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en 
anden medlemsstats område.--- ” 

De skatteretlige regler i Danmark må altså ikke være i strid med EU-rettens frihedsrettigheder, herunder 

bestemmelserne om varers, tjenesteydelsers, kapitalens og arbejdskraftens frie bevægelighed eller 

etableringsfriheden. Danmark er derfor forpligtet til, ved national lovgivning, at iagttage og overholde disse 

frihedsrettigheder56.  

EU-Domstolen skal blandt andet sikre, at EU-retten overholdes. Dette sker både ved egentlige 

traktatbrudssager57 anlagt af EU kommissionen eller et andet medlemsland (andet medlemsland = yderst 

sjældent i praksis), men i høj grad også ved besvarelse af præjudicielle spørgsmål stillet af en national 

domstol om fortolkning af EU-retten. 

De danske domstole kan anmode EU-Domstolen om at afgøre et spørgsmål om fortolkningen af 

traktaterne58. Rejses et sådant præjudicielt spørgsmål, og er rettens afgørelse endelig, er retten endda som 

udgangspunkt forpligtet til, at anmode EU-Domstolen om besvarelse af det præjudicielle spørgsmål, før 

afgørelsen træffes. Dette fremgår af TEUF artikel 267, stk. 3: 

                                                           
54

 Der er ingen bestemmelser i EU-traktaten, der udtrykkeligt omhandler lovgivningsmæssige beføjelser på området    
    for direkte beskatning. 
55

 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-traktaten). 
56

 Selv om direkte beskatning henhører under medlemsstaternes kompetence, skal medlemsstaterne dog udøve denne   
    kompetence under overholdelse af fællesskabsretten, f.eks. C-128/08, Damseaux.  
57

 Traktatbrudssager kan anlægges af kommissionen eller en medlemsstat. 
58

 TEUF artikel 267. 
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”-----Såfremt et sådant spørgsmål rejses ved en ret i en af medlemsstaterne, kan denne ret, hvis den 

skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin dom, anmode Domstolen om 

at afgøre spørgsmålet. 

Såfremt et sådant spørgsmål rejses under en retssag ved en national ret, hvis afgørelser ifølge de nationale 

retsregler ikke kan appelleres, er retten pligtig at indbringe sagen for Domstolen”. 

Det er ikke en forudsætning for rettens afgørelse om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål, at en af 

parterne har påberåbt sig EU-retten til støtte for sin påstand59. 

Forelæggelsespligten er ikke absolut, idet der efter retspraksis alene er pligt til forelæggelse, når der er tale 

om fortolkningsspørgsmål, som det er nødvendigt at få afgjort, inden der kan afsiges dom i sagen, og hvor 

fortolkningen af EU-retten samtidig må anses at give anledning til rimelig tvivl60.  

Historisk har dansk retspraksis anlagt en dualistisk fortolkningsstil og dermed den retsopfattelse, at EU-ret 

og national ret er to forskellige og adskilte retssystemer61. Det ses ikke ofte i praksis, at de danske domstole 

retter henvendelse til EU om fortolkning af præjudicielle spørgsmål. 

Det skal bemærkes, at en eventuel dom fra EU-Domstolen ikke har direkte retsvirkning i Danmark, men 

Danmark har pligt til straks at efterkomme dommen, og træffe de nødvendige dispositioner for igen, at leve 

op til sine forpligtelser. Sker dette ikke, kan EU-Domstolen pålægge Danmark, at betale et fast beløb eller 

en tvangsbøde for ikke at have efterlevet dommen. 

Den 4-leddede test 

Når EU-domstolen vurderer om national lovgivning er i strid med EU-retten, anvender de følgende 4-

leddede test62: 

1. Er transaktionen beskyttet af en af de økonomiske frihedsrettigheder? 

2. Kan der konstateres en restriktion? 

3. Kan restriktionen begrundes i tvingende almene hensyn? 

4. Er indgrebet proportionelt? 

                                                           
59

 Se f.eks. https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-3bd07bc15ec0/VB/894754fa-
ae4a-41ac-a9ad-f1d3471f24ea#ID0EWAAC  
60

 Se f.eks. punkt 4.1.4 i https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-
3bd07bc15ec0/VB/894754fa-ae4a-41ac-a9ad-f1d3471f24ea#ID0EWAAC  
61

 F.eks. C-650/16 ”Bevola dommen”(C-446/03 ”Marks & Spencer dommen), U2017.824 ”Ajos-dommen”. 
62

 Del 3 i bogen International skatteret i et dansk perspektiv (s. 222), og tydeliggjort i f.eks. C-446/03 ”marks og Spencer-dommen”. 
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Ad1: Først skal det fastlægges hvilken frihedsrettighed (varer, arbejdskraft, etablering, tjenesteydelser, 

kapitalbevægelser), der muligvis krænkes. 

Ad2: Ved denne test anvender EU-Domstolen i skatteretlige sammenhænge reelt en diskriminationstest. 

Der tillades ikke forskelsbehandling af objektivt sammenlignelige situationer.  En person bosiddende i 

Danmark, som udøver en grænseoverskridende aktivitet, har således krav på at blive behandlet som en 

sammenlignelig person, der alene har aktivitet i Danmark. 

Ad3: Kan den konstaterede hindring retfærdiggøres? Der er visse traktatfæstede undtagelser (for eksempel 

hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed), der kun meget sjældent bringes i anvendelse på 

området for direkte skatter. EU-domstolen har derimod godkendt følgende tvingende almene hensyn63: 

 Sammenhængen i skattesystemet/-ordningen. 

 Territorialprincippet. 

 Bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig (misbrug). 

 Effektiv skattekontrol. 

 Effektiv opkrævning af skat. 

 Afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen. 

 Modvirke dobbeltfradrag af underskud (dobbelt dip). 

Ad4: Et indgreb i de økonomiske frihedsrettigheder må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt, og skal 

være egnede til at nå dette mål. 

EU, og lempelse 

Ingen af de sager der er, eller har været anlagt mod Danmark, omhandler lempelse64. EU kommissionen har 

dog rettet en henvendelse til Den danske regering, den 26. april 2013, i form af en åbningsskrivelse. Efter 

Kommissionens opfattelse overholdte Danmark ikke traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for 

personer, arbejdstagere og kapital, idet Danmark ikke i fuldt omfang tog hensyn til den skattepligtiges 

personlige og familiemæssige forhold, hvis den pågældende havde modtaget indkomst i såvel Danmark 

som i en anden EU-medlemsstat.  

EU kommissionen anså det for en hindring for den fri bevægelighed at Danmark, ved lempelse for 

udenlandsk indkomst, beregningsteknisk henførte en forholdsmæssig del af personfradraget til den 

udenlandske indkomst. Dermed blev en person, der var hjemmehørende i Danmark, og som modtog 
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 Se f.eks. kapitel 6.1.1.2 i skatteretten 1, 2013, af Jan Pedersen m.fl. og del 3 i International Skatteret i et Dansk perspektiv. 
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 Hidtil har Danmark været part i 7 sager for EU-domstolen om direkte skatter, SR-SKAT 4/2018, side 262. 
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indkomst i en anden EU-medlemsstat dårligere stillet end personer, der havde hele deres indkomst i 

Danmark. 

Regeringen tilsluttede sig Kommissionens synspunkter, og udgav et nyt styresignal65, hvor skatteministeriet 

ændrede lempelsesmetoden for udenlandsk indkomst. 

EU-domstolen har dog haft lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt dobbeltbeskatning og 

lempelsesproblematikker er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og har flere gange konkluderet, at 

såfremt dobbeltbeskatningen ikke er resultatet af en forskelsbehandling, men et resultat af parallel 

udøvelse af medlemsstaternes beskatningsret, er dette ikke uforeneligt med EU-retten. Ugunstige 

virkninger som følge af at to forskellige medlemsstater udøver deres beskatningskompetence sideløbende 

med hinanden, er derfor som udgangspunkt ikke EU-stridigt. Dette fremgår blandt andet af følgende 

afgørelser fra EU-Domstolen: 

C-513/04; Kerckhaert og Morres, fra 14. november 2006. Det var ikke stridende mod kapitalens frie 

bevægelighed, at Belgien beskattede udenlandske og indenlandske udbytter med samme procentsats, og 

ikke tog højde for den i udlandet betalte skat (ingen lempelsesberegning i Belgien).  

C-298/05; Columbus Container Services, fra december 2007. Det var ikke stridende mod kapitalens frie 

bevægelighed, at Tyskland beskattede en virksomhedsindkomst fra Belgien, og samtidig modregnede den 

skat, som var betalt i Belgien (creditlempelse), selvom indkomsten, efter den indgåede 

dobbeltbeskatningsaftale mellem Tyskland og Belgien, var fritaget for beskatning i Tyskland. 

C-128/08; Jaques Damseaux, fra juli 2009. Udbytte blev beskattet både i Belgien og i Frankrig, og 

dobbeltbeskatning blev ikke ”korrekt” løst via den indgåede DBO, hvorfor der reelt var tale om 

dobbeltbeskatning. EU konkluderede 

”Da fællesskabsretten ikke på sit nuværende udviklingstrin og i en situation som den, der er omhandlet i 

hovedsagen, fastsætter generelle kriterier for fordelingen af medlemsstaternes kompetence vedrørende 

ophævelsen af dobbeltbeskatning inden for Det Europæiske Fællesskab, er artikel 56 EF ikke til hinder for en 

bilateral beskatningsoverenskomst som den i hovedsagen omhandlede, der bestemmer, at udbytte udloddet 

af et selskab med hjemsted i en medlemsstat til en aktionær hjemmehørende i en anden medlemsstat kan 

beskattes i begge medlemsstater, og som ikke indeholder bestemmelser, hvorefter den medlemsstat, hvor 

aktionæren er hjemmehørende, pålægges en ubetinget pligt til at hindre den heraf følgende juridiske 

dobbeltbeskatning”. 
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C-194/15; Baudinet, fra februar 2016. Der tillige vedrører aktieudbytte. Der opnås i Italien ikke fradrag i den 

beregnede skat med et beløb, der mindst svarer til den skat, der er betalt af udbyttet i Frankrig. Dette blev 

heller ikke anset for uforeneligt med kapitalens frie bevægelighed og etableringsfriheden. 

EU kommissionen har udtalt, at international dobbeltbeskatning er en hindring for det indre marked, og 

anbefaler at dette undgås. Det er dog op til de enkelte lande at fastsætte regler herfor, idet der ikke 

foreligger fællesskabsretlige regler på området.  

I oktober 2017 vedtog EU dog et direktiv 66, der åbner op for retssager mod medlemsstaterne for brud på 

overenskomster om dobbeltbeskatning. Direktivet kan anvendes på klager, der indgives fra den 1. juli 2019 

og fremefter, om tvistspørgsmål vedrørende indkomst eller kapital i et skatteår, der begynder den 1. januar 

2018 eller derefter. De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater kan dog beslutte, at anvende 

direktivet på eventuelle klager, der er indgivet før denne dato, eller på tidligere skatteår. 

Direktivet finder anvendelse på alle skattesubjekter, som skal betale indkomst og/eller formueskat, der er 

dækket af bilaterale aftaler (dobbeltbeskatningsaftaler) og EU-voldgiftskonventionen67.  

Der er i direktivet fastsat regler for, hvordan tvister mellem medlemslande om ophævelse af 

dobbeltbeskatning skal løses gennem fælles klageregler, regler for løsning af tvister ved gensidig aftale, ved 

anvendelse af voldgift og rådgivende udvalg.  

Der kan slutteligt træffes en afgørelse, som afviger fra udtalelsen fra det rådgivende udvalg, men hvis der 

ikke er enighed mellem landene, er de bundet af udvalgets udtalelse. Udtalelsen kan da håndhæves af 

skatteyderen, forudsat at skatteyderen frasiger sig retten til at få sagen prøvet yderligere gennem nationale 

domstole. 

Danmark har implementeret direktivet ved lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Implementering af direktiv 

om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union)68. 

Den aktuelle sag og delkonklusion 
Der er hverken ved Byretten i Lyngby eller ved Østre Landsret nedlagt påstand om, at SKATs fortolkning af 

lempelsesreglerne ved anvendelse af virksomhedsskatteloven, ikke er i overensstemmelse med en eller 

flere af EU´s frihedsrettigheder. Resultatet af dommen er dog, at: 
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 Rådets direktiv 2017/1852 af 10. oktober 2017. 
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 EU-voldgiftskonventionen er gennemført i dansk ret ved lov nr. 763 af 27. november 1991 om 
    ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (ophævelse af       
    dobbeltbeskatning i transfer pricing-sager). 
68

 Se evt. lovforslag nr. 28 af 3. oktober 2018 og bemærkningerne i afsnit 2.6. 
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- danske skatteydere, 

- der har virksomhedsindkomst såvel i Danmark som i udlandet,  

- har overskud af udenlandsk virksomhed og et mindre overskud af den samlede virksomhed, og  

- anvender reglerne i virksomhedsskatteloven 

bliver beskattet hårdere, end hvis al indkomst var oppebåret i Danmark. 

Som omtalt i ovenstående afsnit er det som udgangspunkt ikke EU-stridigt, at der foreligger en samlet 

global beskatning, der er større end en ren national beskatning (dobbeltbeskatning). Der må dog ikke være 

tale om diskrimination, således at sammenlignelige situationer behandles forskelligt. 

Vil det, at Danmark yder skattefordele til personligt erhvervsdrivende ved tilvalg af virksomhedsordningen, i 

form af  

- højere skatteværdi for renteudgifter,  

- en konsolideringsmulighed ved opsparing af overskud mod betaling af en mindre foreløbig 

virksomhedsskat og  

- mulighed for at lade et beregnet afkast af virksomhedens kapital fragå i 

virksomhedsindkomsten, og alene blive beskattet som kapitalindkomst 

og reelt fratager personligt erhvervsdrivende med udenlandsk indkomst kombineret med underskud, 

denne lempeligere beskatning, som følge af mistet lempelse, være diskriminerende? og har muligheden for 

at anvende bortseelsesreglen i ligningslovens § 33 H betydning for afgørelsen? 

Den reelle risiko for, at EU´s frihedsrettigheder krænkes, og det faktum at det vurderes, at der må være en 

rimelig tvivl herom, burde alt andet lige have medført, at Østre Landsret, havde forelagt EU-domstolen et 

præjudicielt spørgsmål om fortolkning af EUF-traktatens artikel 26 om den frie bevægelighed og artikel 49 

om den fri etableringsret69.  

Resultatet af en forelæggelse for EU-domstolen er efter min vurdering ikke åbenlys. Når den 4-leddede test 

anvendes, vil punkt 2, indeholdende diskriminationstesten, være sagens problematiske kerne. Da Danmark 

er oprindelsesstaten/bopælsstaten, skal vurderingen foretages mellem følgende sammenlignelige 

personer:  
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 Jf. TEUF artikel 267, stk. 3. 
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- I Danmark fuldt skattepligtige personer der alene har virksomhed i Danmark. 

- I Danmark fuldt skattepligtige personer der tillige har virksomhed udenfor Danmark. 

EU-Domstolen har taget stilling i sager vedrørende sambeskatning og underskud70, fraflytterbeskatning 71  

og CFC-beskatning 72. I alle disse situationer er der dog tale om en vurdering af lovbestemmelser, der kun er 

gældende for personer med udenlandske forhold, eller hvor der er gjort undtagelser for personer med 

udenlandske forhold. Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 indeholder ikke en sådan sondring, men er 

gældende for alle, og er derfor isoleret set ikke diskriminerende. Heller ikke lempelsesreglerne er isoleret 

set en EU-stridig hindring, som beskrevet ovenfor. Det er derimod samspillet mellem de to regler, der giver 

udfordringen. 

Resultatet af samspillet er dog, at de gunstige regler i virksomhedsordningen reelt ikke kan anvendes af 

fuldt skattepligtige personer med virksomhed i udlandet kombineret med underskud, og at det dermed 

bliver mindre attraktivt at have virksomhed i udlandet, og der De facto dermed reelt er tale om 

diskrimination og en hindring af den frie bevægelighed og den frie etableringsret.  

Muligheden for at bortse fra underskuddet kan ikke ændre på resultatet heraf. Dette følger bland andet af 

sagen F. Gielen 73, hvor EU har fastslået, at  

” Artikel 49 TEUF er til hinder for nationale retsforskrifter, der har en diskriminerende virkning for ikke-

hjemmehørende skattepligtige personer hvad angår tildelingen af en skattefordel, såsom det i hovedsagen 

omhandlede fradrag for selvstændige erhvervsdrivende, selv om disse skattepligtige personer med hensyn 

til denne fordel kan vælge den skatteordning, der gælder for hjemmehørende skattepligtige personer.” 

Hvis det ifølge EU ikke har betydning, at man kan undgå den diskriminerende virkning ved at tilvælge den 

skatteordning, der gælder for hjemmehørende skattepligtige personer, kan det langt mindre være 

tilstrækkeligt, at man kan ”gemme underskuddet”, og dermed reelt stilles dårlige end hjemmehørende 

skattepligtige personer, der kan modregne underskuddet i anden indkomst og overføre et resterende beløb 

til en eventuel ægtefælle.  

Det må således formodes, at EU vil konkludere, at der er tale om en restriktion.  
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 Marks & Spencer C-446/03. 
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 F.eks. National Grid Indus C-371/10. 
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 Cadbury Scweppes C-196/04. 
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 C-440/08, præmis 53. 
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Det skal herefter vurderes, om restriktionen kan begrundes i tvingende almene hensyn, jf. testens punkt 3. 

Der er ikke tale om traktatfæstede hensyn som hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed. Det 

vurderes heller ikke at være tale om de i praksis godkendte tvingende almene hensyn: 

- Der er ikke tale om noget hensyn til fordelingen mellem landene.  

Sammenhængen i skattesystemet/-ordningen, territorialprincippet, afbalanceret fordeling af 

beskatningskompetencen og modvirke dobbeltfradrag kommer derfor ikke i spil.  

- Der er heller ikke tale om misbrug af regler eller praktiske problemer med skatteopkrævningen. 

Bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig, en effektiv skattekontrol og en effektiv 

opkrævning af skat kan derfor heller ikke begrunde hindringen.  

Der er således ikke umiddelbart noget, der taler for, at der skulle foreligges sådanne tvingende almene 

hensyn, hvorfor der efter min vurdering vil være tale om en hindring, der er uforenelig med den frie 

bevægelighed og den frie etableringsret. 

Det må forventes, at Højesteret foreligger et præjudiciel spørgsmål til EU-domstolen, efter bestemmelsen i 

TEUFs artikel 267, stk. 3. 

Underskudsreglerne ved overførsel til ægtefælle 

Hvad er problemet? 
SKAT har vurderet, at Østre Landsretsdommen, gennemgået ovenfor, tillige får betydning for 

underskudsreglerne i personskattelovens § 13, stk. 5. Fra og med 2017 er der derfor ændret på 

beregningen af et eventuelt underskud til overførsel til ens ægtefælle, når man har personlig indkomst, der 

beskattes i udlandet, og samtidig anvender virksomhedsordningen. 

SKAT har indsat et nyt afsnit i den juridiske vejledning for 2016, der begrunder ændringen således 74: 

”Det er SKATs opfattelse, at det samlede skattemæssige resultat af alle virksomheder under ordningen skal 

være positivt, når der skal bortses for positiv udenlandsk indkomst efter PSL § 13, stk. 5. Se 

SKM2015.648.LSR”75. 

Som bilag 1-4 er der vedlagt årsopgørelser for et ægtepar, der bliver ramt af ændringen. Der ses her i 

praksis, hvordan beregningen har ændret sig og konsekvensen heraf. Beregningerne/ændringen kan 

forenklet illustreres således: 
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 Den Juridiske vejledning, version 2.5, 29/1-2016 – 31/7-2016, Afsnit C.F.2.4. 
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 Senere afgørelse SKM2018.241.ØLR. 



Side 36 af 54 
 

 Indkomst Underskud, der overføres til ægtefællen 

  Til og med 2016 Fra 2017,  

når  virksomhedsordningen 

anvendes 

Udenlandsk virksomhedsindkomst 1.000.000 kr.   

Dansk virksomhedsindkomst   

-600.000 kr. 

 

-600.000 kr. 

 

Virksomhedsindkomst i alt 400.000 kr.  Den udenlandske 

virksomhedsindkomst, dog 

max. virksomhedsindkomst i 

alt 

    

Anden personlig indkomst -55.000 kr. -55.000 kr. -55.000 kr. 

Personlig indkomst i alt 345.000 kr.   

Kapital indkomst 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 

Ligningsmæssige fradrag -50.000 kr. -50.000 kr. - 50.000 kr. 

Skattepligtig indkomst 300.000 kr.   

Til overførsel til ægtefællen  -700.000 kr. - 100.000 kr. 

 

Som det ses af det konkrete eksempel, begrænses underskuddet her med 600.000 kr., svarende til det 

negative resultat af den danske virksomhed. Kan underskuddet udnyttes af ægtefællen, beskattes 

ægtefællen derfor fra og med 2017 af 600.000 kr. mere end tidligere, hvis virksomhedsordningen 

anvendes. 

Skatteyders sammensætning af indkomst fremgår af første kolonne med tal, og udviser en skattepligtig 

indkomst på 300.000 kr. Der er altså ikke tale om noget egentligt underskud, hvorfor reglen i 

personskattelovens § 13, stk. 5 også går under betegnelsen ”det uægte underskud”.  Det er derfor meget 

vigtigt at bemærke sig, at der udelukkende er tale om et beregningsmæssigt underskud. 

Praksisændring 

Til og med 2016 har SKAT beregnet et eventuelt underskud efter personskattelovens § 13, stk. 5 ens, for 

personer der beskattes efter personskattelovens regler, og personer der beskattes efter 

virksomhedsskattelovens regler. 
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Med henvisning til Landsskatterettens afgørelse om beregning af lempelse ændrer SKAT på beregningen af 

underskud, hvis man anvender virksomhedsordningen, således at anden negativ virksomhedsindkomst 

begrænser underskuddet. SKAT ændrer således praksis med skærpende virkning fra og med indkomståret 

2017. 

SKAT er underlagt de almindelige grundlæggende forvaltningsretlige principper herunder, at det kun er 

muligt at iværksætte en skærpende praksisændring med virkning for fremtiden og efter et passende 

varsel76. Dette gælder ikke, såfremt der alene er tale om udfyldning eller præcisering af hidtidig praksis. 

Den skærpede praksisændring forudsætter dog, at den nye praksis i sig selv er hjemlet, og at ændringen er 

sagligt begrundet77. 

Det er ikke et krav, at praksisændringen er vedtaget ved lov, men der skal være den fornødne hjemmel i 

eksisterende lov. 

Disse krav fremgår tydligt af Højesteretsdommen fra 201578, hvor der, for et sammenligneligt forhold, tages 

stilling til, om en praksisændring var berettiget. 

Til og med 2003 blev sygedagpenge modtaget af selvstændigt erhvervsdrivende henregnet til 

virksomhedsindkomsten79, men SKAT ændrede i 2004 praksis som følge af Østre Landsrets dom af 24. 

september 2003 80, og udstedte på denne baggrund et genoptagelsescirkulære81 . 

Østre Landsretsdommen omhandlede kun selve bidragspligten, altså hvorvidt sygedagpenge til 

selvstændigt erhvervsdrivende skulle indgå i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag eller ej, men 

SKAT anvendte dommen til at ændre praksis for den skattemæssige behandling, således at sygedagpengene 

ikke længere skulle henregnes til virksomhedsindkomsten, men var AM-bidragsfri personlig indkomst 

udenfor virksomheden.   

Klager gjorde gældende, at praksisændringen ikke kunne gennemføres uden en lovændring, at den ikke var 

sagligt begrundet, og ikke passende varslet. 

Højesteret fastslog imidlertid, at den ændrede praksis havde den fornødne hjemmel, og ikke var stridende 

mod lov, samt at ændringen kunne gennemføres ved ændring af praksis og ikke kun ved lov. Herefter blev 
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 UfR 1983.8 H. 
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 Skatteretten 1, kapitel 6.5.2.2 om praksisændringe. 
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 SKM2015.262.HR;  Højesteretsdom af 14. april 2015,om sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende. 
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 Cirkulære nr. 156 af 25. november 1997, om virksomhedsskatteloven. 
80

 SKM2003.416.ØLR. 
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 TSS-cirkulære 2004-23 af 5. oktober 2004. 
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det konkluderet, at ændringen tillige var sagligt begrundet, henset til Østre Landsretsdommen og formålet 

om en ens behandling, og slutteligt, at praksisændringen var tilstrækkelig klart beskrevet i 

ligningsvejledningen for 2004, sammenholdt med genoptagelsescirkulæret fra oktober 2004 og vejledning 

om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, offentliggjort den 15. januar 2005. 

Underskudsreglen i Personskattelovens § 13, stk. 5 

Hvad går bestemmelsen ud på? 

I dansk skatteret anses den enkelte fysiske person som et selvstændigt skattesubjekt, men ved 

skatteberegningen er der en række sambeskatningsregler for ægtefæller. En forudsætning for at anvende 

disse er, at: 

- begge ægtefæller er fuld skattepligtige til Danmark, og 

- ægtefællerne er samlevende (og ofte et krav at samlivet består ved årets udgang)82. 

En gunstig skatteberegningsregel for ægtefæller findes i Personskattelovens § 13, stk. 5. Bestemmelsen er 

en videreførelse af kildeskattelovens § 26, stk. 283, der blev indført ved lov nr. 491 af 18. december 1970, og 

havde følgende ordlyd:  

”Ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomster ses der i denne forbindelse bort fra indtægter, 

der beskattes i udlandet og ikke her i landet” 

Det er kun i relation til ægtefælleoverførslen, der bortses fra udlandsindtægten. Der kan derfor ikke ske 

fremførsel til efterfølgende indkomstår, såfremt overførslen ikke kan udnyttes, eller kun kan udnyttes 

delvist84. 

Bestemmelsen er siden 1970 blevet tilrettet af flere omgange, og lyder i dag således85: 

”Ved overførsel efter stk. 2 eller 4 af underskud mellem ægtefæller ses der ved opgørelsen af ægtefællernes 

skattepligtige indkomst og personlige indkomst i denne forbindelse bort fra personlig indkomst, der 

beskattes i udlandet og ikke her i landet. Den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den 

skattepligtige får fradrag for i udlandet, kan ikke overføres til ægtefællen. Den personlige indkomst 

reduceres med fradragsberettigede udgifter, der vedrører denne indkomst, uanset om disse udgifter er 
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 Se f.eks. artiklen af BIRTE Rasmussen i SR.2008.284. 
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 § 26, stk. 2 blev ophævet fra og med indkomståret 1987. 
84

 LSRM1980.213 og SPO.1982.189 Overførsel til ægtefælle af ”uægte” underskud. 
85

 Ændret ved lov nr. 426 af 25. juni 1993 (Ikke længere bortses fra udenlandsk kapitalindkomst), og præciseret ved § 6, stk. 1 i L 35  
    (den personlige indkomst skal opgøres netto). 
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omfattet af § 3, stk. 2. Der kan ikke ske overførsel efter stk. 4 af den del af underskuddet, der modsvares af 

fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 4. 

pkt. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, hvor skatten er nedsat i henhold til bestemmelsen i 

ligningslovens § 33 A eller efter § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk”. 

Hvorfor blev bestemmelsen indført? 
Det fremgår af lovens forarbejder, at bestemmelsen i sin tid blev indsat for, at tilgodese folk med bopæl i 

Danmark, men som arbejdede i Tyskland (grænsegængere). Da grænsegængere som udgangspunkt kun er 

begrænset skattepligtige i kildelandet (her Tyskland), tages der ved skatteberegningen i kildelandet ikke 

hensyn til personens øvrige indkomster og fradrag. Er der i Danmark ikke en dansk indkomst at modregne 

eventuelle underskud og fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold i, bliver 

personen samlet stillet mindre gunstigt end fuldt skattepligtige86. 

Det skal som ”en serviceoplysning” bemærkes, at såfremt Danmark er kildelandet, blev der i 1995 vedtaget 

den særlige grænsegængerlov, som giver en begrænset skattepligtig, der erhverver den væsentligste del af 

sin indkomst i Danmark, mulighed for, at blive beskattet som en fuld skattepligtig og dermed få gavn af 

fradrag for udgifter vedrørende personlige og familiemæssige forhold, renteudgifter, kontingent og så 

videre. Grænsegængerreglerne blev indført som følge af EU-domstolens afgørelse i Roland Schumacker 

sagen87, hvor en belgier, der var begrænset skattepligtig i Tyskland, og tjente næsten hele familiens 

indkomst ved lønarbejde i Tyskland, på flere punkter blev stillet ringere end fuldt skattepligtige tyskere. EU-

domstolen anså de tyske regler for at være i strid med EU-reglerne, da en medlemsstat ikke må 

diskriminere andre medlemsstaters statsborgere, der har ret til at arbejde i en anden medlemsstat. 

Indførelsen af bestemmelsen i kildeskattelovens § 26 i (nu personskattelovens § 13, stk. 5), havde således 

til formål at give ægtefællen mulighed for at udnytte de fradrag, der ellers blev mistet som følge af, at den 

udenlandske indkomst ikke reelt var undergivet dansk beskatning88, eller sagt med andre ord, at sikre, at 

man ikke mister et fradrag, når indkomsten reelt beskattes i udlandet.  

Motiverne i bestemmelsen fremgår af tillæg B i folketingstidende 1970/71 (vedlagt som bilag 5), og 

bestemmelsen er efterfølgende beskrevet i cirkulære til kildeskatteloven, nr. 198 af 27. oktober 1971, pkt. 

24, og senest i punkt 19.3 i cirkulære til personskatteloven, nr. 129 af 4. juli 199489. 

                                                           
86

 Kapitel 5 i Jens Wittendorff og Niels Winther-Sørensens artikel om International Skatteret, SR.1996.258. 
87

 Grænsegængerloven, lov nr. 1095 af 20. december 1995. EU-domstolens ”schumacker-dom” C-279/93. 
88

 Se f.eks. Karsten Liljegrens artikel i SPO.1990.118 om Underskudsoverførsel mellem ægtefæller efter virksomhedsskatteloven og  
    udenlandsk indkomst – en lovgivningsmæssig lapsus? 
89

 Se endvidere den juridiske vejledning, afsnit C.F.2.4.  



Side 40 af 54 
 

Hvad omhandler bestemmelsen i dag 
Bestemmelsen kan opdeles i følgende elementer: 

1. Personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet. 

2. Får den skattepligtige fradrag for udgifter i udlandet, skal disse fradrag modregnes i underskuddet. 

3. Underskuddet skal opgøres efter et nettoprincip. 

4. Der kan ikke ske overførsel efter stk. 4 af den del af underskuddet, der modsvares af fradragne og 

ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 4. pkt. 

5. Der kan ikke ske overførsel af underskud, såfremt der er lempet efter ligningslovens § 33 A eller 

efter § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk. 

Af betydning for denne afhandling har alene punkt 1. 

personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet 

Som det fremgår af ordlyden skal der være tale om: 

1. personlig indkomst, 

2. der beskattes i udlandet, og 

3. ikke her i landet. 

Der gælder også her et nettoprincip90, men det fremgår ikke af bestemmelsen eller dennes forarbejder, 

hvorledes man skal forholde sig, hvis man har personlig indkomst fra flere lande. Heller ikke af punkt 19.3 i 

cirkulære til personskatteloven er der taget stilling hertil91, eller for dens sags skyld i afsnit C.A.1.2.3.2.3 

eller C.F.2.4 i den juridiske vejledning. I Beregning af personlige indkomstskatter 2013, afsnit C.3.3.5, 

fremgår flere eksempler på beregning af skat, når der bortses fra udenlandsk indkomst (også i kombination 

med almindeligt underskud i skattepligtig indkomst), men heller ikke her fremgår yderligere. 

I praksis har man hidtil foretaget opgørelsen hvert land for sig. Der har dermed været symmetri (analogi) til 

opgørelsesmetoden for lempelse efter ligningslovens § 3392.  Dette fremgår også af den i afhandlingen 

omhandlende sag, hvor klageren frembringer, at Magnus Informatik A/S har forespurgt Skatteministeriet 

om indkomsten i relation til personskattelovens § 13, stk. 5, skulle opgøres land for land eller under ét. 

Skatteministeriet har den 12. februar 2003 svaret, at ministeriet er enig i, at indkomsten skal opgøres land 

for land. 

                                                           
90

 Personskattelovens § 13, stk. 5, 2. pkt., gældende fra og med indkomståret 2008.TfS1998.456.Ø. 
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 Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994, Personskatteloven. 
92

 Se ovenstående afsnit om lempelse, cirkulæret til ligningsloven punkt 5.1.1, og cirkulære til personskatteloven  
    punkt 19.2. 
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Forskellen kan simplificeret illustreres således: 

 Indkomst Bortseelse for udenlandsk indkomst 

  Land for land Samlet 

Svensk virksomhedsindkomst 700.000 kr.   

Tysk virksomhedsindkomst -600.000 kr. -600.000 kr.  

Samlet udenlandsk virksomhedsindkomst   *         100.000 kr. 

Dansk virksomhedsindkomst  -800.000 kr. -800.000 kr. -800.000 kr. 

Virksomhedsindkomst i alt -700.000 kr. -1.400.000 kr. -800.000 kr. 

*Der bortses fra den samlede positive indkomst, der beskattes i udlandet. 

Som det fremgår af det illustrerede eksempel, får det betydning for opgørelsen, om der bortses land for 

land eller samlet, når der ikke er tale om positive indkomster i samtlige lande udenfor Danmark. 

Det fremgår også klart, at det er en fordel at bortse land for land, og da SKAT hidtil har anvendt dette 

princip, har det ikke givet anledning til at få landsskatteretten eller domstolenes vurdering af, om der er 

støtte i loven og dennes forarbejder hertil. 

Det bør bemærkes, at det reelle virksomhedsunderskud forbliver uændret på -700.000 kr. Differencen fra 

de -700.000 kr. til De -1.400.000 kr. og de -800.000 kr. er alene de beregningsmæssige/uægte underskud 

efter bestemmelsen i personskattelovens § 13, stk. 5 (under forudsætning af at der ikke er anden indkomst 

og fradrag). Det er vigtigt at holde de to typer af underskud adskilt, da de uægte underskud ikke kan 

fremføres.  

Underskudsreglerne i VSL 
Virksomhedsskattelovens regler om underskud fremgår af virksomhedsskattelovens § 13, og hvis der 

bortses fra tilføjelsen af stk. 5 om passiv indkomst fra transparente selskaber 93, er der ikke sket ændring af 

bestemmelsen siden år 2000. 

Bestemmelsen har i dag følgende ordlyd:  

”§ 13 Underskud i virksomhedsordningen modregnes i eventuelt opsparet overskud, der med tillæg af den 

hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten. …… 
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 Indsat ved L 2017 682. 
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Stk. 2. Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, fradrages i positiv kapitalindkomst …… 

Stk. 3. Underskud, der ikke kan rummes i indkomst som nævnt i stk. 2, fradrages i den skattepligtiges 

personlige indkomst, uanset om denne herefter bliver negativ. 

Stk. 4. Beløb, der modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst efter stk. 2 og 3, fradrages tillige i den 

skattepligtige indkomst…….” 

Hvis den skattepligtige har flere virksomheder, blev bestemmelsen tidligere suppleret af 

virksomhedsskattelovens § 14, stk. 3, der fastlagde en særlig fordelingsnøgle, når der var underskud i en af 

virksomhederne og overskud i øvrige virksomheder94. Med indførelsen af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 

395 anses samtlige virksomheder nu som én virksomhed, og fordelingsnøglen i § 14, stk. 3 blev derfor 

ophævet. Af lovforarbejderne fremgår, at formålet med ændringen var at opnå betydelige administrative 

og regnskabsmæssige lettelser. 

Hvad omhandler bestemmelsen i dag 
Som det fremgår af lovens ordlyd, omhandler virksomhedsskattelovens § 13  

Underskud i virksomhedsordningen 

Er resultatet af samtlige virksomheder negativt, og anvender man reglerne i virksomhedsordningen, skal 

underskuddet anvendes på en bestemt måde og i en bestemt rækkefølge, som oplistet i 

virksomhedsskattelovens § 13. Resterer der herefter fremførselsberettiget underskud, behandles dette 

efter de almindelige regler i personskattelovens § 13. Øvrige underskud i personlig indkomst og 

skattepligtig indkomst behandles tillige efter de almindelige regler i personskattelovens § 1396. 

Kan personskattelovens § 13, stk. 5 anvendes, når virksomhedsordningen er 

valgt?  
Virksomhedsskattelovens § 13 indeholder ikke en bestemmelse, som den i personskattelovens § 13, stk. 5, 

om overførsel af ”underskud” til ægtefællen (gennemgået ovenfor). Der er ingen tvivl om, at 

virksomhedsskattelovens § 13 har forrang for personskattelovens § 13 (lex specialis og lex posterior), men 

kun såfremt forholdet er omfattet af virksomhedsskattelovens § 13. Det fremgår hverken af lovens ordlyd 

eller af dennes forarbejder, at den er tiltænkt at skulle regulere andet end et samlet faktisk underskud i 
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 Se f.eks. artikel af Hans Børge Nielsen, RR.3.1987.36 ”flere virksomheder under virksomhedsordningen” og Ole  
    Bjørns artikel i SR.1989.114 ”fortolkningsproblemer vedrørende virksomhedsskatteordningen. 
95

 indsat ved lov nr. 1030 af 19. december 1992. 
96

 Se f.eks. RB.8.1986.25; artikel af Michael Pedersen og Kent Toftegaard Christiansen; Behandling af skattemæssige  
    underskud, punkt 5. 
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virksomhedsordningen. Der er heller ikke i praksis holdepunkter for, at bestemmelsen i 

virksomhedsskattelovens § 13 ikke er udtømmende, men skal fortolkes udvidende.  

Det må herefter konkluderes, at personskattelovens § 13, stk. 5 kan anvendes selvom 

virksomhedsordningen er valgt. SKAT har da også hidtil anvendt begge regelsæt samtidigt. 

Har virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 betydning for opgørelsen af det 

”uægte underskud” 
Som beskrevet tidligere i denne afhandling fremgår det af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, at samtlige 

virksomheder skal anses som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen. Det er også 

fastslået, at dette er gældende ved:  

- beregning af creditlempelse efter ligningslovens § 33 eller en tilsvarende bestemmelse i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvilket kan udledes af ligningslovens § 33 H (bortseelse for 

underskud ved beregning af lempelse).  

- modregning af underskud i virksomhedsordningen efter reglen i virksomhedsskattelovens § 13, 

hvilket fremgår af lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3. 

MEN                                                                                                                                                                                    

får bestemmelsen også indflydelse, når der skal ” ses … bort fra indtægter, der beskattes i udlandet og 

ikke her i landet” efter personskattelovens § 13, stk. 5?  

Problemstillingen kan illustreres således: 

 Indkomst Bortseelse for udenlandsk indkomst                      
(PSL = personskatteloven, VSL = virksomhedsskatteloven) 

  Land for land Samlet, PSL Samlet,VSL 

Svensk virksomhedsindkomst 700.000 kr.    

Tysk virksomhedsindkomst -600.000 kr. -600.000 kr.   

Samlet udenlandsk 

virksomhedsindkomst 

  *   100.000 kr.  

Dansk virksomhedsindkomst  -800.000 kr. -800.000 kr. -800.000 kr.  

Virksomhedsindkomst i alt -700.000 kr. -1.400.000 kr. -800.000 kr. ^      -700.000 kr. 
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*Der bortses fra den samlede positive indkomst, der beskattes i udlandet. 
^Da den samlede virksomhedsindkomst er negativ, er der ingen personlig indkomst, der beskattes i udlandet, at tage hensyn til. 

 

Som det fremgår af det illustrerede eksempel, skal der, i givet fald, ikke alene ses på en samlet opgørelse af 

den udenlandske indkomst men en samlet opgørelse af den globale indkomst. Bortseelsen vil da blive 

begrænset yderligere af det danske underskud. I ovenstående eksempel bliver der derfor ikke et yderligere 

”uægte underskud” til overførsel til evt. ægtefælle. 

Personskatteloven: 
Ses der på bestemmelsen i personskattelovens § 13, stk. 5, fremgår det af bestemmelsens ordlyd, at  

”der ses … bort fra indtægter, der beskattes i udlandet og ikke her i landet” 

Der ses ikke i denne bestemmelse at være holdepunkter i loven, dens forarbejder eller i praksis for en 

indskrænkende fortolkning således, at der kun bortses fra den del af den udenlandske 

virksomhedsindkomst, der kan rummes i et samlet positivt resultat af alle ens virksomheder.   

Det må endda være direkte stridende mod lovens ordlyd ”og ikke her i landet” også at bortse fra indkomst, 

der kun beskattes i Danmark, ligesom det ikke er i overensstemmelse med lovens formål ”at sikre, at man 

ikke mister et fradrag, når indkomsten reelt beskattes i udlandet”. En sådan uoverensstemmelse med 

lovens ordlyd og formål kræver særskilt hjemmel i anden lov. 

Er der denne fornødne hjemmel i virksomhedsskatteloven? 

Virksomhedsskatteloven: 
Der fremgår intet af lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, eller den tidligere gældende § 

14, der kan indikere, at lovgiver på nogen måde har forholdt sig til, om det at flere virksomheder behandles 

som én virksomhed, når virksomhedsordningen anvendes, har indflydelse på bortseelsesreglen i 

personskattelovens § 13, stk. 5. Dette kan skyldes, at lovgiver: 

- ikke har haft nogen intention om, at bestemmelsen skulle få indflydelse, 

- ikke har set sammenhængen, eller 

- at sammenhængen/ikke sammenhængen var så åbenlyst, at det ikke krævede nogen nærmere 

omtale. 
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Der fremgår heller intet i efterfølgende lovgivning, der kan understøtte, at der er støtte i 

virksomhedsskatteloven og dennes forarbejder til at begrænse bortseelsen efter personskattelovens § 13, 

stk. 5, når virksomhedsordningen er valgt.  

Det skal endvidere bemærkes, at det fremgår af virksomhedsskattelovens § 6, at det grundlæggende 

princip ved anvendelse af virksomhedsskattelovens regler er, at ”virksomhedens skattepligtige indkomst 

opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler”.  

EU 
EU-domstolen har i Roland Schumacker sagen97 fastslået, at man ikke, med hensyn til opkrævning af direkte 

skatter, kan behandle en statsborger fra en anden medlemsstat, som har udnyttet retten til fri 

bevægelighed, og har lønnet arbejde på den førstnævnte medlemsstats område mindre gunstigt, end en 

statsborger i medlemsstaten der befinder sig i samme situation”.  

I tilfælde hvor der ikke oppebæres indkomst af betydning i bopælsstaten, men den væsentligste del af ens 

skattepligtige indkomst oppebæres i beskæftigelsesstaten, er det derfor ikke foreneligt med EU's 

bestemmelser om fri bevægelighed, såfremt der ikke indrømmes de samme fordele for personlige og 

familiemæssige forhold, som en tilsvarende person med bopæl i kildelandet ville opnå.  

Dommen førte i Danmark til indførelsen af grænsegængerreglen for begrænset skattepligtige. Dermed har 

personer, der ikke bor i Danmark, under visse nærmere betingelser mulighed for, at tage hensyn til 

personlige og familiemæssige forhold/fradrag fra hjemlandet, i den danske skatteberegning, hvis de 

oppebærer hovedparten af deres indkomst i Danmark.  

EU-dommen skal dog også iagttages af bopælslandet, således at der ikke i skatteberegningen sker 

diskriminering af statsborgere, der har arbejde og/eller virksomhedsindkomst udenfor bopælslandet. 

Reglen i personskattelovens § 13, stk. 5 iagttager netop dette forhold. 

Øvrige forhold 
Det fremgår af landsskatterettens afgørelse 98, at Magnus Informatik A/S har forespurgt Skatteministeriet, 

om indkomsten i relation til personskattelovens § 13, stk. 5 skulle opgøres land for land eller under ét, og at 

Skatteministeriet den 12. februar 2003 har svaret, at ministeriet er enig i, at indkomsten skal opgøres land 

for land.  
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Det fremgår dog ikke, om der er spurgt generelt eller specifikt på anvendelse af reglen i kombination med 

virksomhedsordningen. I Landsskatterettens afgørelse om lempelsesberegning fremgår ”Det anførte 

vedrørende personskattelovens § 13, stk. 5, kan ikke føre til et andet resultat”. Hverken Byretten eller Østre 

Landsret har kommenteret påstanden99. 

Bestemmelsen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, anses ikke i alle henseender for at være gældende. Der 

er flere steder i skattelovningen, hvor alle virksomheder ikke skal anses for én virksomhed, selvom 

virksomhedsordningen anvendes. Dette er i hvert fald gældende ved virksomhedsafståelse eller 

virksomhedsomdannelse, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2 og succession efter 

kildeskattelovens § 33. 

Delkonklusion 
Ovenstående beskrivelse af hvorvidt virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 har, eller ikke har, indflydelse på 

beregning af det ”uægte underskud”, kan skematisk oplistes således: 

For Imod 

Lovgiver har ved indførelse af ligningslovens § 33 H 

tilkendegivet, at virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 

har indflydelse på anden lovgivning (lempelse efter 

ligningslovens § 33) 

Der fremgår intet af virksomhedsskattelovens § 2, 

stk. 3,  dennes forarbejder eller efterfølgende 

lovgivning. 

Det fremgår af lovforarbejderne til 

virksomhedsskattelovens § 13, at bestemmelsen i 

virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 har indflydelse 

på underskud i virksomhedsordningen. 

Efter virksomhedsskattelovens § 6 skal 

”virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres 

efter skattelovgivningens almindelige regler. 

 Der fremgår intet af personskattelovens § 13, stk. 5, 

dennes forarbejder eller efterfølgende lovgivning, 

der kan begrunde en indskrænkende fortolkning. 

 Det er stridende mod lovens ordlyd i personskat-

telovens § 13, stk. 5, også at bortse fra indkomst 

der beskattes ”her i landet”. 

 EU-domstolens frihedsrettigheder skal iagttages, 

herunder Roland Schumacker dommen. 

 Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 er ikke en 
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”super-bestemmelse”, der tilsidesætter/begrænser 

alle øvrige bestemmelser. Ved virksomheds-

afståelse, omdannelser og succession ses på hver 

enkelt virksomhed for sig, selvom virksomheds-

skatteloven anvendes.  

 Skatteministeriet har tilkendegivet, at der i relation 

til personskattelovens § 13, stk. 5, skal opgøres land 

for land. 

 

Det må herefter konkluderes, at der ikke er tilstrækkelig klar hjemmel i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 

til, at begrænse ”det uægte underskud” opgjort efter personskattelovens § 13, stk. 5, og at en 

indskrænkende fortolkning af personskattelovens § 13, stk. 5 ikke harmonerer med formålet bag 

bestemmelsen, er stridende mod lovens ordlyd, og i øvrigt er stridende mod EU's frihedsbestemmelser. 

Konklusion  

Ifølge Østre Landsretsdom af 22. maj 2018 100 får virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 afgørende betydning, 

når der skal beregnes lempelse efter ligningslovens § 33 eller en tilsvarende bestemmelse i en 

dobbeltbeskatningsaftale. Har en skatteyder valgt at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsordningen, 

skal lempelsen opgøres samlet for alle ens virksomheder, og ikke som ellers, land for land. Dette bevirker, 

at såfremt den samlede virksomhedsindkomst er mindre end virksomhedsindkomsten i det/de enkelte 

lande, vil beregningsgrundlaget og dermed lempelsen blive mindre. 

Østre Landsretsdommen vurderes, efter ovenstående gennemgang, at være juridisk korrekt, når der alene 

ses på nationale regler. Dette fremgår tydeligst efter vedtagelse af ligningslovens § 33 H, om bortseelse fra 

underskud. 

Der er reelt tale om dobbeltbeskatning, men den manglende lempelse er ikke i strid med den indgåede 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, selvom formålet med en sådan blandt andet er at sikre, at indkomst fra 

udlandet/kildelandet ikke bliver hårdere beskattet end indkomst fra hjemlandet/bopælslandet. Dette 

hænger sammen med, at OECD i deres kommentarer har tilkendegivet, at dobbeltbeskatning reelt kan 

forekomme, og at det er op til de enkelte lande og eventuelt indgåede aftaler at forholde sig dertil. 
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Heller ikke EU-Domstolen anser en dobbeltbeskatning/manglende lempelse for EU-stridigt. Dette følger af 

adskillige domme om reel dobbeltbeskatning, hvor det konkluderes, at såfremt dobbeltbeskatningen er et 

resultat af, at medlemsstaterne udnytter deres suveræne beskatningskompetence sideløbende, er dette 

ikke uforeneligt med EU-retten, medmindre dobbeltbeskatningen reelt er et resultat af en 

forskelsbehandling. Dette hænger sammen med, at der ikke i EU er fastsat regler om ophævelse af 

dobbeltbeskatning, hvilket sandsynligvis skyldes, at man ikke har kunnet nå til enighed på dette område. 

Der er dog, gældende fra juli 2018, vedtaget et direktiv, der åbner op for retssager mod medlemsstaterne 

for brud på overenskomster om dobbeltbeskatning, når der er et tvistspørgsmål mellem de kompetente 

myndigheder. Direktivet kan dog ikke anvendes her, da det er samspillet mellem nationale regler, der 

resulterer i dobbeltbeskatning og ikke en konflikt mellem to medlemsstater. 

Heller ikke reglen i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 om, at samtlige virksomheder skal behandles som 

én virksomhed, hvis virksomhedsordningen anvendes, er i sig selv EU-stridigt, da den er gældende for alle. 

Samspillet til lempelsesreglerne gør dog, at der reelt er tale om en væsentlig forskelsbehandling, såfremt 

man har udenlandsk virksomhedsindkomst, der er større end resultatet af ens samlede virksomheder.  

Anvendes virksomhedsordningen i overensstemmelse med dens formål, vil ejeren i en sådan situation blive 

straffet i form af en mindre lempelsesberegning, og de gunstige regler i virksomhedsordningen kan derfor 

reelt ikke anvendes af fuldt skattepligtige personer med virksomhed i udlandet kombineret med et ikke 

uvæsentligt underskud. Det bliver dermed mindre attraktivt at have virksomhed i udlandet, og denne 

forskelsbehandling vurderes at være en restriktion (diskrimination), der ikke kan begrundes i tvingende 

almene hensyn, og er derfor stridende mod EUF-traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed og 

den frie etableringsret.  

Muligheden for at bortse fra underskuddet efter bestemmelsen i ligningslovens § 33 H kan ikke ændre på 

resultatet heraf. Dette følger bland andet af sagen F. Gielen 101, hvor EU har fastslået, at en diskriminerende 

regel er en diskriminerende regel uanset, om den skattepligtige har mulighed for at vælge at anvende en 

anden regel. 

Det kan herefter konkluderes, at Østre Landsretsdommen ikke anses for at være i overensstemmelse med 

EU-retten, og dermed heller ikke juridisk korrekt. Det er ekstra problematisk, at dommen anvendes som 

begrundelse for at begrænse underskuddet efter personskattelovens § 13, stk. 5. 

Ifølge Personskattelovens § 13, stk. 5 ses der ved indkomstopgørelsen bort fra indtægter, der er beskattet i 

udlandet og ikke her i landet. Her skal særligt ”bides mærke i” de sidste 4 ord i lovens ordlyd ”ikke her i 
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landet”. Når SKAT vælger at begrænse bortseelsen, med negativ dansk indkomst, er dette direkte stridende 

mod lovens ordlyd, og må derfor kræve klar hjemmel. Der ses ikke at foreligge en klar hjemmel hertil i 

anden lovgivning, heller ikke i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3 eller dennes forarbejder. Det anses 

dermed for stridende mod gældende ret, at SKAT begrænser underskudsfremførslen ved tilvalg af 

virksomhedsordningen.   

Perspektivering 

Lempelse 
Som det fremgår af denne afhandling er lempelsesberegningerne fastsat i administrative forskrifter udstedt 

af Skatteministeriet og ikke direkte af loven eller dennes forarbejder. Der foreligger ingen definition af 

brøkernes enkelte dele eller nærmere beskrivelse heraf. Skattedepartementet og Skatterådet har nogle 

gange udtalt sig til, hvad der kan anses som en skat, og også taget stilling til nogle 

periodiseringsproblematikker, men der er fortsat mange problematikker omkring lempelsesberegningerne, 

og der kan rejses tvivl om de af SKAT anvendte beregningsprincipper generelt, og i særdeleshed i 

kombination med virksomhedsordningen, har den fornødne støtte i loven eller dennes forarbejder. 

Det ville være hensigtsmæssigt, hvis der af lovgivningens vej blev fastlagt klarere regler for behandlingen af 

udenlandsk indkomst. Området er komplekst qua samspillet til internationale regler og 

beskatningsprocenter, men også høj aktuelt henset til den stigende internationalisering, og det er på høje 

tid, at lovgivningsmagten ”melder sig på banen”, og området gives den fornødne opmærksomhed.  Man 

kan vel ligefrem sige, at man skylder de skattepligtige, der har internationale relationer, et mere 

gennemsigtigt og operationelt system, hvor det fælles mål bør være, at der hverken opstår dobbeltfradrag 

eller dobbeltbeskatning.  

Det er vanskeligt at forestille sig en nem og enkel løsning, men det nuværende regelsæt, eller mangel på 

samme, er uholdbart, og det er i særdeleshed uholdbart når nationale regler ikke er i overensstemmelse 

med EU´s frihedsbestemmelser. 

Også de praktiske udfordringer med at få selvangivet, så der beregnes lempelse af opsparet overskud, 

hvilket rent faktisk ikke sker automatisk og i overensstemmelse med SKATs egne lempelsesbrøker, men 

alene såfremt man selvangiver et beløb som opsparet overskud af udenlandsk virksomhed, bør være mere 

overskuelig og lettilgængelig. Det at man særskilt skal selvangive det opsparede udenlandske overskud er et 

kuriosum, når SKAT samtidig antager den holdning, at virksomhederne skal anses for én virksomhed, 

medmindre det reelt er et udtryk for, at SKAT indirekte tilkendegiver, at man nu ikke længere behøver at 
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henføre en forholdsmæssig andel af det opsparede overskud til den udenlandske virksomhedsindkomst, 

men selv kan vælge hvor stor en andel heraf, der ønskes opsparet. Et faktum er i hvert fald, at kun de 

opmærksomme skatteydere/rådgivere konstaterer, at der ikke automatisk beregnes lempelse af opsparet 

overskud.  

Underskud 
Personskattelovens § 13, stk. 5 er vedtaget for at undgå at ”komme i klammeri” med EU´s 

frihedsbestemmelser, men virker kun såfremt man har en ægtefælle.  

Det er ikke en diskrimination efter EU, at man nationalt forskelsbehandler persongrupper – her 

ægtefæller/ikke ægtefæller – så længe det ikke er i uoverensstemmelse med artikel 21 i EU´s charter om 

grundlæggende rettigheder 

”Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, 

sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt”. 

Er man ikke i konflikt med chartret, kan et medlemsland i princippet behandle dets borgere som de vil, men 

må bare ikke behandle andre landes borgere, eller borgere med udenlandske relationer ringere.  

EU-domstolen har i Roland Schumacker sagen102 fastslået, at man ikke, med hensyn til opkrævning af 

direkte skatter, kan behandle en statsborger fra en anden medlemsstat, som har udnyttet retten til fri 

bevægelighed, og har lønnet arbejde på den førstnævnte medlemsstats område mindre gunstigt end en 

statsborger i medlemsstaten, der befinder sig i samme situation”. Det er derfor heller ikke foreneligt med 

EU's bestemmelser om fri bevægelighed, såfremt der ikke indrømmes de samme fordele for personlige og 

familiemæssige forhold, som en tilsvarende person uden indkomst udenfor bopælsstaten opnår. 

At man ikke ”blot” fratager personer med anden negativ virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen, 

disse almindelige personlige ”fordele”, men også hele persongruppen af ugifte personer, kan ikke være 

foreneligt med EU-retten. Heller ikke det faktum, at der ikke tillades overførsel af uudnyttet underskud, 

synes foreneligt med EU-retten. 

Hvis der ses på nedenstående simplificerede beregning, med ens skatteprocenter i begge lande, kan man se 

effekten af personskattelovens § 13, stk. 5. Ved udnyttelse af bestemmelsen vil skattebetalingen slutteligt 

komme til at svare til, hvad ægteparret skulle have betalt i skat, såfremt indtægterne alene stammede fra 
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Danmark. Kan ”det uægte underskud” imidlertid ikke udnyttes, kan samme person ende med en samlet 

skattebetaling svarende til den i udlandet betalte skat, uden hensyntagen til fradrag i bopælslandet.    

 Indkomst Uægte underskud Skat 

Udenlandsk virksomhedsindkomst 1.000.000 kr.   

Dansk virksomhedsindkomst -600.000 kr. - 600.000 kr.  

Virksomhedsindkomst i alt 400.000 kr.   

Anden personlig indkomst -55.000 kr. -55.000 kr.  

Personlig indkomst i alt 345.000 kr.   

Kapitalindkomst 5.000 kr. 5.000 kr.  

Ligningsmæssige fradrag -50.000 kr. -50.000 kr.  

Skattepligtig indkomst 300.000 kr.   

Til overførsel til ægtefællen  -700.000 kr.  

Simplificeret samlet skatteberegning:    

Skat i Udlandet (35 % af 1.000.000)   350.000 kr. 

Skat i Danmark (35 % af 300.000) 

- Credit lempelse, 350.000 kr., begrænset til: 

(1.000.000/300.000 x 105.000),  max dansk skat 

  105.000 kr. 

 

-105.000 kr. 

Samlet skat     350.000 kr. 

Værdi af uægte underskud til ægtefællen  

(35 % af 700.000 kr.) 

  

 

 

-245.000 kr.       

Samlet skat ved udnyttelse af uægte underskud          105.000 kr.  

 

Personskattelovens § 13, stk. 5 anses derfor ikke for tilstrækkelig, og bør revurderes således, at den også 

gælder for ugifte personer, og det bliver muligt at fremføre et uudnyttet underskud. 

Det skal slutteligt bemærkes, at jeg i august 2018 har påklaget skatteberegningen for 2017 for ægteparret, 

hvis årsopgørelser er vedlagt som bilag 1-4. Sagen er påklaget til Landsskatteretten, og føres som en 

principiel sag af SEGES. Der er i skrivende stund ikke modtaget andet end en bekræftelse fra 

Skatteankestyrelsen på, at klagen er modtaget. 
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Summary 

When calculating whether there is a tax loss that can be transferred to one's spouse, the personal income 

taxed abroad is disregarded in personskattelovens § 13, stk. 5. 

It was stated for the first time in the annual report for 2017 that, with the addition of the company scheme, 

only the part of the foreign income, that could be accommodated in the overall positive result of one's 

companies, was left out of account.  

SKAT has inserted a new section in the judicial instruction of 2016, and explains the change with the 

following statement :  

”It is SKAT's opinion, that the total tax result of all companies under the scheme must be positive, before  

ignoring positive foreign income according to PLS § 13 stk. 5. Look at SKM2015.648.LSR”. 

”Det er SKATs opfattelse, at det samlede skattemæssige resultat af alle virksomheder under ordningen skal 

være positivt, når der skal bortses for positiv udenlandsk indkomst efter PSL § 13, stk. 5. Se 

SKM2015.648.LSR”103. 

In this paper I have examined whether SKAT is right about their perception of the valid law. I have 

examined this by the use of judicial methods. Can the settlement of deduction from taxes be used 

analogically on the ”leave out of account/bortseelses”-rule in personskattelovens § 13, stk. 5? 

I have looked further upon the law itself about deduction from taxes, and can conclude that it is judicially 

correct, according to national rules. Hereafter, it can be said that the actual double taxation is not 

incompatible with the double taxation agreement and OECD’s Model Tax Convention, and that EU also 

allows double taxation as a result of the Member States’ sovereign taxation, as long as no discrimination is 

found. 

The interaction between the rules of deduction from taxes and the rule that multiple companies should be 

treated as one company, if the company scheme is applied, however, results in that the favourable rules in 

the company scheme cannot really be used by fully taxable persons with business abroad combined with 

deficits. This differential treatment is considered to be a restriction (discrimination), which cannot be 

justified by overriding reasons of public interest, and is therefore contrary to the provisions of the EUF-

agreement on freedom of movement and freedom of establishment. 
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The fact that the judgement is applied as a reason for minimizing the deficiency after personskattelovens § 

13, stk. 5 complicates it even further. 

According to personskattelovens § 13, stk. 5, the income that have been taxed in foreign countries, and not 

in Denmark, are being left out of account in the ”annual report/indkomstopgørelse”. The words ”not in this 

country/ikke her i landet” should specially be noted. When SKAT chooses to minimize the disregard with a 

negative Danish income, it is directly runs counter to the law’s wording, and must therefore demand a clear 

warrant. There does not seem to exist a clear warrant in another law, nor in virksomhedsskattelovens § 2, 

stk. 3” or in its processor. It is then considered to be proved that it is also contrary to current law that SKAT 

limits the carry-over of losses according to personskattelovens § 13, stk. 5, by the option of the company 

scheme. 
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