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0	English	summary	
In	Denmark,	joint	taxation	is	mandatory	to	all	group	enterprises	who	has	a	Danish	taxable	

income.	There	are	two	types	of	joint	taxation	in	Denmark,	national	and	international	joint	

taxation,	and	both	are	regulated	by	§§31-31C	in	the	corporate	tax	law	(Selskabsskatteloven).	The	

national	joint	taxation	is	based	on	a	territorial	principle	which	means,	that	all	income	related	to	

Denmark	in	form	of	Danish	corporations,	properties	etc.	must	be	taxed	due	to	the	Danish	rules.	

One	of	the	main	purposes	with	the	rules	of	national	joint	taxation	is,	that	the	taxation	is	neutral	

for	the	individual	corporations,	meaning	that	no	corporation	is	better	or	worse	off	due	to	the	

joint	taxation.	One	of	the	benefits	of	joint	taxation	is	that	deficits	can	be	used	across	the	group.	

In	contrast	to	the	mandatory	national	joint	taxation,	international	group	enterprises	have	the	

option	to	choose	the	international	joint	taxation	rules	instead.	The	international	joint	taxation	

lets	the	group	enterprises	include	foreign	income	when	calculating	the	taxable	Danish	income,	

and	this	can	be	an	advantage	as	this	means,	that	also	foreign	deficits	can	be	included	and	thereby	

the	taxable	income	is	minimized.	There	are	a	lot	of	rules	in	relation	to	joint	taxation,	but	most	of	

them	are	common	for	the	two	types.	First	of	all,	the	regulation	states	that	the	taxable	income	

must	be	calculated	as	if	the	group	was	one	entity,	based	on	the	usual	Danish	rules	of	taxable	

income	for	corporations.	When	establishing	the	joint	taxation,	there	must	be	appointed	an	

administrating	entity,	which	is	the	one	who	has	the	contact	to	Skatteforvaltningen,	and	it	is	also	

the	administrating	entity	that	administrates	payments	to	and	from	Skatteforvaltningen	in	

relation	to	corporate	tax,	voluntary	payments	and	so	on.	Usually	the	mother	company	is	

appointed	administrator.	Another	rule	is	that	all	of	the	entities	in	the	group	of	joint	taxation	must	

have	identical	income	years.	That	means	that	new	corporations	must	change	their	income	year	

when	joining	the	group.	There	are	a	number	of	further	rules	regarding	joint	taxation,	which	are	

described	in	this	thesis.	Chapter	4	in	this	thesis	shows	how	the	rules	of	joint	taxation	are	used	on	

a	fictive	case-study.	There	are	made	a	number	of	calculations	in	relation	to	taxation,	both	with	

national	and	international	joint	taxation	as	well	as	individual	taxation.	The	conclusion	of	the	

calculations	and	illustrations	is,	that	for	the	fictive	case-study	it	is	clear,	that	the	joint	taxation	is	

an	advantage	whether	it	is	national	or	international,	since	there	are	deficits	to	be	used	across	the	

group.	If	there	had	not	been	deficits,	none	of	the	corporations	would	be	better	or	worse	off	due	

to	the	joint	taxation,	in	accordance	with	the	principle	of	neutrality	that	the	rules	are	based	upon.		 	
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1	Indledning	

1.1	Introduktion	til	emnet	

Danmark	er	et	lille	land	med	en	stor	erhvervsmæssig	aktivitet.	Historisk	har	der	i	Danmark	været	

stor	tradition	for,	at	virksomheder	gik	i	arv	mellem	generationer,	og	mange	af	de	store	eksisterende	

virksomheder	i	Danmark	er	i	sin	tid	startet	som	familieforetagender.	Et	eksempel	på	en	af	disse	er	

Carlsberg	som	jo	er	en	af	de	helt	store	danske	virksomheder.	Som	industrialiseringen	i	Danmark,	

og	den	generelle	økonomiske	udvikling,	er	skredet	frem,	er	det	blevet	mere	og	mere	normalt	at	

omdanne	virksomheder	til	selskabsform,	og	yderligere	er	der	i	gennem	tiden	sket	mange	opkøb	og	

sammenlægninger	af	selskaber,	resulterende	i	dannelse	af	koncerner.	Koncerner	kan	både	være	

store	og	små;	der	kan	både	være	tale	om	en	ejer/leder	med	et	holdingselskab	og	underliggende	

driftsselskab	 ligesom	 der	 kan	 være	 tale	 om	 store	 koncerner	 med	 mange	 driftsselskaber,	

eksempelvis	A.P.	Møller	Mærsk	koncernen	som	 jo	er	en	af	de	helt	 store	koncerner	 i	Danmark.	

Uanset	om	der	er	tale	om	en	lille	ejerledet	virksomhed	eller	de	største	koncerner	i	Danmark,	bygger	

en	 stor	 del	 af	 dansk	 nationaløkonomi	 på,	 at	 virksomhederne,	 lige	 såvel	 som	 personer,	 via	

beskatning	bidrager	til	vores	fælles	velfærd,	og	virksomhedsbeskatning	er	dermed	enormt	vigtigt	

for	vores	samfund.	

	

Beskatning	 af	 virksomheder	 er	 underlagt	 forskellige	 regler,	 afhængig	 af	 hvilken	 form	 for	

virksomhed	der	er	tale	om.	Fælles	for	reglerne	omkring	beskatning	af	virksomhedsdrift	er	dog,	at	

beskatningen	 er	 nødt	 til	 at	 være	 i	 et	 omfang	 således	 at	 virksomhedernes,	 og	 Danmarks,	

konkurrenceevne	 ikke	 forringes.	 Blandt	 andet	 af	 denne	 årsag	 beskattes	 koncerner	 med	

sambeskatning	efter	det,	der	kaldes	neutralitetsprincippet1.	Neutralitetsprincippet	betyder,	at	de	

enkelte	 selskaber	 i	 en	 koncern	 ikke	 opnår	 hverken	 skattemæssige	 fordele	 eller	 ulemper	 set	 i	

forhold	til,	hvis	de	enkelte	enheder	blev	beskattet	særskilt.	For	koncerner	gælder	der	i	Danmark	

regler	 for	 obligatorisk	 national	 sambeskatning	 som	 betyder,	 at	 koncernforbundne	 selskabers	

skattepligtige	indkomst	skal	opgøres	samlet,	som	var	det	én	virksomhed,	i	stedet	for	enkeltvis.	Der	

er	 forskellige	 fordele	og	ulemper	 for	de	enkelte	selskaber	ved	sambeskatning,	men	overordnet	

																																																								
1	Se	den	Juridiske	Vejledning	afsnit	C.D.3.1.1.	
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gælder	det,	jf.	neutralitetsprincippet,	at	der	i	det	store	hele	ikke	er	hverken	skattemæssige	fordele	

eller	ulemper	ved	sambeskatningen.		

	

Koncernbeskatning,	og	dermed	sambeskatning,	er	en	gren	af	den	overordnede	danske	skatteret	

som	generelt	volder	store	problemer	i	både	teori	og	praksis,	både	for	virksomhederne	selv,	men	

ofte	 også	 for	 regnskabsudarbejdere	 samt	 revisorer.	 Særligt	 revisorer	 med	 fokus	 på	 SMV-

segmentet2	 kan	have	besværligheder	ved	anvendelse	af	 sambeskatningsreglerne,	 idet	en	SMV-

revisor	ikke	vil	komme	ud	for	problemstillingen	lige	så	ofte	som	en	revisor	med	større	kunder	(og	

dermed	flere	koncerner).		

Dét	at	koncernbeskatning,	ligesom	meget	andet	skatteret,	er	så	omfattende	og	har	en	høj	grad	af	

vigtighed	 gør	 det	 samtidig	 vigtigt	 at	 forstå.	 Netop	 fordi	 skatteretten	 i	 Danmark	 er	 et	 meget	

omfattende	og	vigtigt	emne	i	og	med	at	det	berører	alle	borgere	og	virksomheder	på	en	eller	anden	

måde,	er	det	vigtigt	at	de,	som	arbejder	med	det	til	dagligt,	uanset	om	det	er	i	virksomheden	eller	

som	revisor	eller	lignende,	opnår	en	stor	forståelse	for,	hvordan	de	koncernretlige	regler	påvirker	

det	enkelte	selskab	og	koncernen.	Målet	med	denne	afhandling	er	netop,	at	 forsøge	at	give	en	

forståelse	for	sambeskatning	i	en	sådan	grad,	at	man	vil	kunne	bruge	det	i	sit	daglige	arbejde,	om	

det	er	i	eller	uden	for	virksomheden.	Det	er	ikke	meningen,	at	afhandlingen	skal	give	en	komplet	

drejebog	for,	hvordan	man	i	praksis	håndterer	hele	emnet	sambeskatning,	men	nærmere	at	give	

en	 grundlæggende	 forståelse	 for	 påvirkningen	 ved	 og	 betydningen	 af	 sambeskatning	 for	 de	

selvstændige	 koncernenheder	 og	 koncernen	 samlet,	 samt	 give	 et	 billede	 af,	 hvad	 forskellen	 i	

praksis	er	mellem	at	være	underlagt	sambeskatning	og	at	opgøre	en	individuel	skat.	

	

1.2	Problemformulering	

Sambeskatning	 i	Danmark	kan,	 for	mange,	være	et	uoverskueligt	og	forvirrende	emne	men	har	

samtidig	relevans	for	det	stigende	antal	koncerner	i	Danmark3.	Men	hvad	er	egentlig	de	gældende	

regler	på	området,	og	er	der	nogle	alternativer	til	den	obligatoriske	nationale	sambeskatning?	Hvad	

er	konsekvensen	for	den	enkelte	virksomhed	af	sambeskatningen?	

																																																								
2	Små	og	mellemstore	virksomheder.	
3	Der	kommer	jf.	Danmarks	Statistik	flere	og	flere	koncerner	og	selskaber	som	er	en	del	af	
koncerner	i	Danmark.	Se	bilag	1.		
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Formålet	med	denne	afhandling	er	at	afdække	de	gældende	regler	for	sambeskatning,	og	samtidig	

analysere	hvorledes	reglerne	anvendes	i	praksis	for	de	berørte	danske	selskaber	og	koncerner.		

	

Som	 led	 i	 ovenstående	 spørgsmål,	 vil	 afhandlingen	 tage	 udgangspunkt	 i	 nedenstående	

undersøgelsesspørgsmål:		

1. Hvad	er	sambeskatning,	og	hvem	er	det	relevant	for?		

2. Hvilke	regler	er	der	på	området,	og	for	hvem?	

3. Hvordan	forholder	man	sig	i	praksis	til	de	gældende	regler?	

4. Er	der	alternativer	til	den	obligatoriske	nationale	sambeskatning,	og	i	så	fald	

hvilke?		

5. Hvad	er	de	samlede	konsekvenser	af,	at	være	omfattet	af	sambeskatning	for	

danske	selskaber	og	koncerner?	

	

1.3	Afgrænsning	

Indeværende	 afhandling	 behandler	 udelukkende	 koncerner	 og	 selskaber	 i	 skatteretligt	 aspekt.	

Dette	indebærer	at	afhandlingen	ikke	behandler	de	regnskabsmæssige	konsekvenser	og	forhold	i	

forbindelse	 med	 sambeskatning.	 Afhandlingen	 behandler	 danske	 selskaber	 og	 koncerner	 der	

omfattes	af	sambeskatning,	og	således	behandles	altså	ikke	alle	skattesubjekter	jf.	SEL	§1,	stk.	1	
4som	 ville	 kunne	 omfattes	 af	 en	 sambeskatning.	 Afhandlingen	 vil	 således	 behandle	 danske	

kapitalselskaber	 og	 yderligere,	 i	 et	 mere	 begrænset	 omfang,	 udenlandske	 selskabers	 faste	

driftssteder	 i	 Danmark	 samt	 fast	 ejendom.	 I	 relation	 til	 alternativet	 til	 obligatorisk	 national	

sambeskatning,	international	sambeskatning,	vil	udenlandske	selskaber	kort	berøres	i	et	omfang	

således	at	problemformuleringen	kan	besvares.	Afhandlingen	vil	ikke	behandle	CFC-reglerne	idet	

disse	ikke	vurderes	relevante	for	problemformuleringen.		Afhandlingens	praktiske	del	består	af	en	

fiktiv	 case	 med	 simplificerede	 beregningseksempler	 og	 opstillede	 regnskaber.	 I	 praksis	 vil	

sambeskatningsberegninger	være	mere	komplicerede	end	i	den	fiktive	case,	men	det	er	vurderet	

at	yderligere	kompleksitet	ikke	er	nødvendig	for	besvarelse	af	problemformuleringen.	Casen	tager	

kun	stilling	til	skatteretlige	problemstillinger	i	relation	sambeskatning,	og	der	er	således	ikke	taget	

																																																								
4	https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1164		
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højde	for	anden	lovgivning.	For	lethedens	skyld	er	eksempelberegninger	og	regnskaber	opstillet	

for	2018,	med	mindre	andet	er	angivet.	Casens	formål	er	at	belyse	hvorledes	de	almindelige	regler	

vedrørende	sambeskatning	anvendes	i	praksis,	og	der	er	således	ikke	taget	højde	for	særtilfælde.	

1.4	Metode	

1.4.1	Generelle	metodiske	overvejelser	

Indeværende	afhandling	er	 tænkt	 som	en	 teoretisk	analyse,	 kommentar	og	bearbejdning	af	de	

gældende	 selskabsskatteretlige	 regler	 omkring	 sambeskatning.	 Afhandlingen	 baseres	 på	

eksisterende	 retskilder,	 hvilket	 betyder	 at	 den	 generelle	 metodetilgang	 i	 opgaven	 vil	 være	

kvalitativ.	I	og	med	at	der	er	tale	om	en	kvalitativ	afhandling	med	fokus	på	eksisterende	retskilder,	

vil	afhandlingen	være	præget	af	en	høj	grad	af	reliabilitet,	idet	metodetilgangen	medfører	en	høj	

grad	af	deduktive	slutninger.	Afhandlingen	er	overordnet	opdelt	i	to	afsnit;	et	teoretisk	afsnit	og	et	

empirisk	afsnit,	hvoraf	det	teoretiske	afsnit	bygger	på	de	førnævnte	retskilder	mens	det	empiriske	

afsnit	i	en	vis	grad	bygger	på	subjektivitet.	På	baggrund	af,	at	det	vurderes	at	andre	med	samme	

baggrund	og	viden	vil	komme	frem	til	samme	slutninger	som	i	afhandlingen,	er	det	min	vurdering	

at	 afhandlingen	 reliabilitet	 ikke	 er	 negativt	 påvirket	 af	 subjektiviteten.	 	 Afhandlingens	

konkluderende	og	perspektiverende	afsnit	har,	ud	over	at	konkludere	på	problemformuleringen,	

til	 sigte	at	 foretage	en	komparativ	analyse	af	gældende	ret	på	området	 i	Danmark	 i	 relation	 til	

gældende	 EU-ret,	 og	 kort	 beskrive	 forskelle	 og	 eventuelle	 modstridende	 retsregler5.	 Selve	

konklusionen	på	afhandlingens	problemformulering	vil	med	en	hermeneutisk	synsvinkel	fortolke	

og	forklare	de	anvendte	retskilder	til	besvarelse	af	problemformuleringen.		

	

1.5	Målgruppe	

Idet	indeværende	afhandling	er	en	teoretisk	analyse	af	de	gældende	regler	i	forhold	til	

sambeskatning	vil	målgruppen	først	og	fremmest	være	hhv.	afhandlingens	vejleder	og	censor.	

Dernæst	må	det	antages	at	afhandlingen	har	relevans	for	øvrige	studerende	samt	andre	individer	

med	interesse	i	emnet.	Det	være	sig	både	revisorer,	virksomhedsejere	og	direktører	m.v.		

	

																																																								
5	En	retsregel	består	af	to	led;	et	retsfaktum	samt	en	retsfølge	(konsekvens)	jf.	”Retskilder	og	
retsteorier”	(2017)	side	35.	
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1.6	Kildekritik	

1.6.1	Datagrundlaget	

Indeværende	afhandling	er	en	 teoretisk	analyse	af	gældende	regler	på	et	 skatteretligt	område,	

hvorfor	 datagrundlaget	 i	 høj	 grad	 er	 den	 gældende	 lovgivning	 på	 området,	 herunder	 primært	

Selskabsskatteloven.	 Ud	 over	 gældende	 lovgivning	 inddrages	 også	 artikler	 og	 bøger,	 samt	

eventuelle	afgørelser	m.v.	 til	brug	for	subjektive	holdninger	og	beskrivelser	af	problemstillinger	

vedrørende	sambeskatning.	Idet	datagrundlaget	primært	er	eksisterende	anerkendte	retskilder,	er	

der	tale	om	sekundære	data,	hvoraf	en	egentlig	kildekritik	ikke	vil	være	hensigtsmæssig.	I	og	med	

at	der	er	tale	om	anerkendte	retskilder,	vurderes	datagrundlaget	som	værende	kvalitativt	og	med	

en	høj	grad	af	reliabilitet.		

	

1.7	Struktur	og	disposition	

Strukturen	 i	 indeværende	afhandling	er	naturligt	opbygget	med	en	 indledning,	et	 redegørende	

afsnit,	et	analyserende	afsnit	samt	et	konkluderende	afsnit.	Denne	opbygning	bygger	på,	at	det	er	

det	naturlige	valg	at	starte	med	en	beskrivelse	af	de	gældende	regler	om	emnet	og	dernæst	en	

analyse	og	bearbejdning	af,	hvorledes	disse	regler	finder	anvendelse	på	afhandlingens	afgrænsede	

subjekter	j.f.	afsnit	1.3.	Opbygningen	er	ligeledes	sket	med	påvirkning	fra	Den	Juridiske	Vejledning,	

idet	den	 i	 forvejen	 indeholder	en	naturlig	opbygning	af	de	gældende	 regler	på	området.	Hvert	

kapitel	af	afhandlingen	vil	indeholde	en	delkonklusion	som	samler	op	på	det,	der	er	behandlet	i	det	

pågældende	 kapitel	 og	 er	 tiltænkt	 som	 en	 løbende	 opsamling	 og	 besvarelse	 af	

problemformuleringen.	Indholdet	i	afhandlingen	kan	skitseres	som	nedenfor:		

	

Figur	1:	opgavens	struktur	og	afsnit	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

Kapitel	1 • Indledning

Kapitel	2 • Begrebet	sambeskatning

Kapitel	3 • Gældende	regler	for	sambeskatning

Kapitel	4 • Sambeskatning	i	praksis	- fiktiv	case

Kapitel	5 • Konklusion	og	perspektivering
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• Kapitel	1	–	Indledning	indeholder,	ud	over	indledningen,	ligeledes	problemformulering,	

metode	og	afgrænsning.	Problemformuleringen	inklusive	undersøgelsesspørgsmål	er	

opgavens	problemstilling	som	afhandlingen	søger	at	besvare.	Kapitlets	overordnede	

formål	er	at	give	en	præsentation	af	og	relevansbegrundelse	for	emnet.		

• Kapitel	2	-	Begrebet	sambeskatning	redegør	kort	for	hvad	sambeskatning	er,	og	redegør	

yderligere	de,	for	emnet,	mest	relevante	historiske	aspekter	i	relation	til	sambeskatning.	

Kapitlet	besvarer	problemformuleringens	spørgsmål	1.	

• Kapitel	3	-	Gældende	regler	for	sambeskatning	har	til	formål	at	afdække	og	redegøre	for	

de	gældende	regler	for	sambeskatning,	herunder	også	reglerne	for	international	

sambeskatning.	Kapitlet	besvarer	problemformuleringens	spørgsmål	2	og	4.		

• Kapitel	4	-	Sambeskatning	i	praksis	vil	med	udgangspunkt	i	en	fiktiv	case	illustrere	hvilke	

konsekvenser	sambeskatningen	har	i	praksis.	Kapitlet	er	delt	op	i	to	underkapitler,	hvor	

det	første	behandler	konsekvenserne	af	obligatorisk	national	sambeskatning,	og	det	

andet	behandler	konsekvenserne	af	frivillig	international	sambeskatning.	I	kapitlet	

behandles	de	problemstillinger	og	begreber	som	der	er	redegjort	for	i	kapitel	2	og	3,	og	

formålet	er	besvarelse	af	undersøgelsesspørgsmål	3	og	5.		

• Kapitel	5	-	Konklusion	og	perspektivering	vil	være	den	afsluttende	del	af	afhandlingen	

som	samler	op	på	problemformuleringen	og	besvarelsen	heraf.	Konklusionen	er	opbygget	

som	en	sammenfatning	af	delkonklusionerne	fra	afhandlingens	kapitler,	idet	disse	er	

tænkt	som	værende	løbende	besvarelser	af	problemformuleringen.	Der	er	således	

påtænkt	en	”rød	tråd”	i	opgaven	hvorpå	knuden	bindes	i	konklusionen	i	kapitel	5.	

Afhandlingens	perspektiverende	afsnit	er	en	sammenholdelse	af	de	danske	regler	på	

området	sambeskatning	set	i	forhold	til	EU-reglerne,	og	er	tiltænkt	som	en	kommentar	til	

eventuelle	forskelle	og	eventuelle	modstridende	bestemmelser	for	at	give	et	billede	af,	

hvorledes	den	danske	ret	står	i	forhold	til	den	europæiske	ret.		
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2	Begrebet	sambeskatning	

2.1	Hvad	er	sambeskatning	og	hvorfor	er	det	relevant?	

Som	det	blev	beskrevet	i	indledningen	til	denne	afhandling,	har	skatter	en	meget	stor	betydning	

for	vores	nationaløkonomi	og	for	vores	fælles	velfærd.	Det	er	gennem	beskatning	at	staten	får	råd	

til,	 at	 vores	 børn	 kan	 gå	 gratis	 i	 skole	 eller	 at	 vores	 ældre	 kan	 få	 hjælp	 til	 rengøringen.	 Når	

beskatning	af	virksomheder,	 såvel	 som	personer,	er	 så	vigtigt,	er	det	også	vigtigt	at	have	klare	

regler	omkring	beskatningen,	som	gælder	alle.	De	danske	skatteregler,	uanset	om	der	er	tale	om	

person	eller	selskabsbeskatning,	er	ikke	bygget	op	på	betaling	af	bestemte	beløb,	men	derimod	

procentuelle	andele	af	indkomsten,	og	er	således	baseret	på	at	der	betales	efter	evne.	

	

Danske	selskaber	beskattes	efter	reglerne	i	selskabsskatteloven,	og	disse	regler	gælder	ens	for	alle	

selskaber,	dog	med	enkelte	undtagelser.	Altså	beskattes	danske	selskaber	ens,	uanset	om	der	er	

tale	om	et	lille	driftsselskab	med	kun	ejeren	som	eneste	ansatte,	eller	et	stort	selskab	med	flere	

hundrede	ansatte.	Den	danske	obligatoriske	nationale	sambeskatningen	er	baseret	på	netop	dette;	

at	der	ikke	skal	være	forskelle	eller	skattemæssige	fordele	eller	ulemper	for	nogle	selskaber.	Dette	

kaldes	neutralitetsprincippet,	og	vil	blive	beskrevet	nærmere	senere	i	afhandlingen,	i	kapitel	3.1.2.		

	

Dansk	 skattelovgivning	 er	 traditionelt	 set	 baseret	 på	 et	 territorialprincip	 som	 betyder,	 at	 al	

indkomst	som	er	tjent	i	eller	vedrører	Danmark,	skal	beskattes	i	Danmark,	og	territorialprincippet	

gælder	 også	 under	 obligatorisk	 national	 sambeskatning,	men	 derimod	 ikke	 under	 den	 frivillige	

internationale	sambeskatning	som	det	vil	blive	beskrevet	i	afsnit	3.2	inklusive	underafsnit.		

	

Uanset	at	et	selskab	er	omfattet	af	de	danske	sambeskatningsregler,	skal	skatten	opgøres	efter	

nøjagtigt	 de	 samme	 principper	 som	 hvis	 selskabet	 ikke	 var	 omfattet;	 forskellen	 vedrører	 altså	

hovedsagligt	ikke	selve	opgørelsen	af	skatten,	men	derimod	administrationen	heraf.		

	

2.2	Historisk	perspektiv	

Sambeskatning	blev	oprindeligt	indført	med	Statsskatteloven	(senere	refereret	til	som	SL)	i	1903.	

Det	 var	 på	 dette	 tidspunkt	 at	 det	 fra	 politisk	 side	 blev	 vedtaget,	 at	 der	 skulle	 ske	

indkomstbeskatning,	 hvorimod	 statens	 indtægter	 før	 Statsskatteloven	 primært	 stammede	 fra	
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landbruget	og	fortoldning	af	varer	som	blev	indført	i	landet6.	I	forbindelse	med	100-års	jubilæet	

for	 Statsskatteloven	 udarbejdede	 en	 medarbejder	 fra	 Skatteministeriet	 en	 artikel	 omkring	

skatteberegningsreglernes	historie7,	ligesom	Skatteministeriet	har	en	oversigt	over	den	historiske	

udvikling	i	Danmark8.	Viden	til	indeværende	kapitel	er	hentet	fra	de	to	førnævnte	artikler.		

Statsskatteloven	af	1903	havde	ikke	egentlige	regler	omkring	sambeskatning9,	og	virksomhedsdrift	

generelt	blev	beskattet	på	nøjagtig	samme	måde	som	personer	-	dog	startede	skatteskalaen	på	

1,3%	for	personer	men	på	2%	for	selskaber	jf.	”Skatteberegningsreglerne	gennem	100	år”	(2003).	

Ud	over	bundskattens	størrelse	var	progressionen	den	samme,	uanset	om	der	var	tale	om	person-	

eller	selskabsbeskatning.	Skattesystemet	i	Danmark	har	helt	fra	starten	i	1903	været	tænkt	som	en	

beskatning	efter	evne,	altså	at	de	bredeste	skuldre	skulle	bære	den	største	byrde,	hvorfor	skatten	

hele	tiden	har	været	beregnet	som	en	procentandel	af	den	skattepligtige	indkomst.		

	

Da	Statsskatteloven	blev	 indført,	var	der	 ikke	et	stort	behov	for	 regulering	af	selskabsskat,	 idet	

Danmarks	 første	 aktieselskab	 eksempelvis	 først	 blev	 stiftet	 i	 191610,	 og	 der	 var	 således	 kun	 et	

begrænset	antal	selskaber	at	beskatte	i	1903.	I	starten	af	1900-tallet	blev	virksomheder	således	

primært	drevet	som	personlige	virksomheder.	Statsskatteloven	blev	dog	revideret	i	1922,	og	i	den	

reviderede	udgave	var	der	en	særskilt	skatteskala	til	beskatning	af	selskaber.	De	første	egentlige	

regler	omkring	beskatning	af	dansk	virksomhed	kom	med	den	kommenterede	Statsskattelov	fra	

1928,	 hvor	 der	 for	 første	 gang	 var	 en	 regel	 om	 det,	 der	 kan	 kaldes	 datidens	 form	 for	

virksomhedsskatteordningen:		

	

	

	

	

																																																								
6	(Mølgaard	Christensen,	2003)	
7	Mølgaard	Christensen,	Hans	(2003)	Skatteberegningsreglerne	gennem	100	år.	
8	https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/november/rapport-fra-
sambeskatningsudvalget,-betaenkning-nr-1452,-november-2004/2-historisk-udvikling-i-danmark	
9	Jf.	Den	Juridiske	Vejledning,	afsnit	C.D.3.1.1.	
10	Dansk	Ostindisk	Kompagni	jf.	https://natmus.dk/historisk-
viden/forskning/forskningsprojekter/tranquebar-initiativet/kolonitidens-tranquebar/danmarks-
foerste-aktieselskab/	
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”..	dog	skal	ved	Opgørelsen	af	Udbytte,	hidrørende	fra	Formue	anbragt	i	den	af	Ejeren	selv	drevne	

eller	ledede	Erhvervsvirksomhed,	herunder	Drift	og	Udleje	af	fast	Ejendom,	25	pCt.	Af	

Driftsindtægten	–	og	mindst	2	500	Kr.,	men	ikke	over	10	000	Kr.	–	henregnes	som	Vederlag	for	det	

med	Driften	eller	Ledelsen	forbundne	Arbejde”.11	

(Kilde:	(Mølgaard	Christensen,	2003))	

	

De	første	regler	direkte	vedrørende	sambeskatning	kom	med	indførelsen	af	Selskabsskatteloven	

(efterfølgende	 blot	 SEL)	 i	 1960.	 For	 første	 gang	 blev	 bestemmelserne	 omkring	 beskatning	 af	

aktieselskaber	og	foreninger	omfattende	revideret	og	blev	på	samme	tidspunkt	samlet	i	én	lov,	i	

stedet	 for	 at	 reglerne	 tidligere	 havde	 været	 spredt	 i	 hhv.	 Statsskatteloven	 og	 de	 årlige	

udskrivningslove12.		
	

Siden	indførelsen	af	SL	i	1903	har	der	løbende	været	ændringer	af	bestemmelserne	vedrørende	

beskatning	af	virksomhedsindkomst,	men	de	nuværende	regler	vedrørende	sambeskatning	blev	

indført	i	2005	med	lov	nr.	426	af	6.	juni	2005.	Den	største	ændring	i	de	nye	regler	var,	at	det	med	

indførelsen	 ikke	 længere	 var	 frivilligt	 hvorvidt	 koncerner	 ville	 sambeskattes.	 Før	 lovændringen	

havde	det	været	fuldstændig	op	til	den	enkelte	koncern	hvorvidt	man	ønskede	sambeskatning,	og	

yderligere	 kunne	 koncernerne	 før	 lovændringen	 frit	medtage	udvalgte	udenlandske	 selskaber	 i	

sambeskatningskredsen,	og	man	kunne	således	udnytte	udenlandske	underskud	uden	at	inddrage	

udenlandske	overskud,	og	dermed	optimere	skattebetalingen	efter	eget	ønske.	

Lovændringens	ovenstående	store	ændring	medførte,	at	der	var	behov	 for	overgangsregler	 for	

skatteberegning	i	perioden	hvor	lovændringen	trådte	i	kraft.	Disse	overgangsregler	blev	populært	

kaldet	 ”skyggesambeskatning”,	 og	 indeholdte	 primært	 regler	 omkring	 genbeskatning	 af	

udenlandske	underskud	som	tidligere	var	fratrukket	i	opgørelse	af	dansk	skattepligtig	indkomst.	

Ud	over	at	der	ikke	længere	var	valgfrihed	omkring	selve	omfattelsen	af	sambeskatning,	medførte	

lovændringen	i	2005	også,	at	territorialprincippet	i	sambeskatningen	blev	indført.	Tidligere	blev	al	

indkomst	 i	 sambeskattede	 selskaber	 medtaget	 jf.	 globalpuljeprincippet13,	 mens	 det	 med	

																																																								
11	(Mølgaard	Christensen,	2003)		
12	Årlige	særlove	vedrørende	beskatning	af	bestemte	typer	indkomst	jf.	Mølgaard	Christensen	
(2003)	
13	Princip	hvor	al	indkomst	uanset	geografisk	oprindelse	beskattes	i	Danmark	
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lovændringen	kun	er	indkomst	vedrørende	Danmark	der	skal	 indgå.	En	undtagelse	hertil	er	hvis	

der	i	stedet	er	valgt	international	sambeskatning.	

	

2.3	Delkonklusion	

Som	det	er	beskrevet	i	ovenstående	afsnit	2.1	er	sambeskatning	i	Danmark	et	meget	komplekst	og	

vigtigt	 område,	 idet	 det	 berører	 rigtig	 mange	 danske	 selskaber	 som	 tvunget	 er	 omfattet	 af	

reglerne.		

Sambeskatningsbestemmelserne	har	i	gennem	årene	været	ændret,	således	at	bestemmelserne	

er	tilpasset	den	aktuelle	situation.	Behovet	for	beskatning	af	både	virksomheder	og	personer	har	

fulgt	 konjunktur-	 og	 samfundsudviklingen,	 og	 ikke	 mindst	 den	 teknologiske	 udvikling.	 Da	

Statsskatteloven	blev	 indført	 i	1903	var	der	 ikke	teknologisk	viden	og	mulighed	for,	at	have	det	

samme	skattesystem	som	vi	har	 i	dag.	 I	takt	med,	at	Danmark	har	udviklet	sig	som	land	på	alle	

områder,	 har	 skattesystemet	 måtte	 tilpasse	 sig.	 I	 starten	 af	 1900-tallet	 var	 der	 ikke	 mange	

virksomheder	som	blev	drevet	i	selskabsform,	og	der	var	således	ikke	behov	for	omfattende	regler	

omkring	selskabsbeskatning.	Disse	regler	blev	igennem	årene	tilpasset	og	justeret,	men	først	i	1960	

blev	Selskabsskatteloven	indført,	og	det	var	med	denne,	at	de	første	regler	omkring	sambeskatning	

kom	til	verden.	Der	har	dog	siden	1960	været	store	ændringer	i	vores	samfund,	og	de	regler	og	

bestemmelser	 vi	 i	 dag	 har	 omkring	 sambeskatning,	 stammer	 fra	 en	 større	 ændring	 af	

Selskabsskatteloven	vedtaget	i	2005.		
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3	Gældende	regler	for	sambeskatning	

3.1	Obligatorisk	national	sambeskatning	

3.1.1	Indledning	

Sambeskatning	 er	 en	 lille	 gren	 af	 dansk	 selskabsret,	 som	 yderligere	 er	 en	 del	 af	 den	 danske	

selskabsskatteret.	Dansk	skatteret	er	et	meget	komplekst	felt,	med	mange	regler	som	kan	tolkes	

forskelligt,	afhængigt	af	læserens	forståelse	og	yderligere	sammenhængen.		

Den	danske	selskabsskatteret	er	reguleret	af	Selskabsskatteloven	(SEL),	og	det	samme	gælder	både	

den	obligatoriske	nationale	sambeskatning	og	den	frivillige	internationale	sambeskatning.			

	

I	Danmark	gælder	den	obligatoriske	sambeskatning	for	samtlige	medlemmer	af	en	koncern,	hvor	

der	 er	 en	 majoritet	 af	 stemmerettigheder.	 Samtlige	 selskaber	 i	 en	 koncern	 er	 selvstændige	

juridiske	enheder	og	retssubjekter,	men	det	faktum	at	der	er	indgået	en	koncernforbindelse	gør,	

at	samtlige	selskaber	i	koncernforbindelse	i	en	vis	grad	er	afhængige	af	det	samme	moderselskab,	

og	 dermed	 er	 der	 en	 vis	 samhørighed	 mellem	 de	 enkelte	 skattesubjekter	 i	 koncernen.	

Sambeskatning	kan	anses	som	værende	en	lempelse	af	skattebetalingen	men	skattepligten	i	sig	

selv	 ophører	 ikke	 for	 nogle	 af	 sambeskatningens	 deltagere.	 Samtlige	 enheder	 i	

sambeskatningskredsen	er	fortsat	forpligtede	til	at	opgøre	og	indberette	deres	selvangivelse,	men	

selve	betalingen	og	administrationen	af	skatter	foregår	kun	gennem	ét	selskab.		

	

Obligatorisk	national	sambeskatning	er	et	lille	kapitel	af	den	danske	selskabsskattelovgivning,	og	

er	 primært	 reguleret	 af	 SEL	 §	 31-31C.	Disse	paragraffer	 i	 selskabsskatteloven	er	 nogle	massive	

tekstafsnit14,	 og	 dette	 vidner	 også	 om	 kompleksiteten	 på	 området.	 Ud	 over	 reglerne	 i	

selskabsskatteloven,	 er	 der	 også	 udarbejdet	 en	 bekendtgørelse	 til	 området,	 med	 titlen	

Sambeskatningsbekendtgørelsen,	 ligesom	 Mindstekravsbekendtgørelserne	 til	 hhv.	 mindre	 og	

større	 virksomheder	 også	 skal	 tages	med	 i	 betragtningerne	 omkring	 sambeskatning.	 Som	med	

meget	andet	dansk	lovgivning,	er	lovteksten	skrevet	i	et	sprog,	som	de	færreste	har	let	ved	at	tolke.	

Dette	betyder,	at	mange	i	praksis	har	svært	ved	at	forstå,	og	derved	også	at	anvende,	de	gældende	

regler	omkring	sambeskatning.	SKAT	har	i	form	af	den	Juridiske	Vejledning	givet	et	ekstra	værktøj	

																																																								
14	Se	Selskabsskatteloven,	§§31	–	31C.		
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til	tolkning	og	anvendelse	af	dansk	skattelovgivning,	og	indeholder	også	et	kapital	hhv.	omkring	

obligatorisk	 national	 sambeskatning	 såvel	 som	 international	 sambeskatning,	 som	 skal	 ses	 i	

sammenhæng	 med	 SEL	 og	 bekendtgørelserne.	 Den	 Juridiske	 Vejledning	 indeholder	 i	 mange	

tilfælde	 også	 Skattestyrelsens	 fortolkninger	 af	 og	 holdninger	 til	 indholdet	 i	 lovteksten	 samt	

relevante	domme	 som	kan	hjælpe	 til	 forståelse	og	 fortolkning	 af	 lovteksten	 samt	 anvendelsen	

heraf.		

Obligatorisk	 national	 sambeskatning,	 og	 litteratur	 herom15,	 indeholder	 en	 masse	 begreber	 og	

definitioner	som	vil	blive	beskrevet	i	de	følgende	afsnit.	Ud	over	selve	definitionen,	vil	der,	såfremt	

det	letter	forståelsen,	også	blive	beskrevet	hvorledes	den	enkelte	regel,	definition	eller	lignende	

anvendes	i	praksis.	

	

3.1.2	Definitioner	og	begreber	

Koncerndefinitionen		

Koncerndefinitionen	 i	 relation	 til	 obligatorisk	 national	 sambeskatning	 er	 reguleret	 i	 SEL	 §31	 C.	

Tanken	bag	definitionen	af	en	koncern	i	henholdsvis	den	regnskabsmæssige	og	den	skattemæssige	

lovgivning	er,	at	der	som	udgangspunkt	ikke	skal	være	afgørende	forskelle.	Set	i	forhold	til	reglerne	

for	 obligatorisk	 national	 sambeskatning,	 er	 koncerndefinitionen	praktisk	 talt	 den	 samme	 som	 i	

International	Accounting	Standards	(ved	senere	omtale	blot	 IAS)	om	end	ordlyden	er	 forskellig.	

Forskelligheden	i	ordlyden	skyldes	dog	primært,	at	man	i	den	skatteretlige	definition	har	forsøgt	at	

tilpasse	definitionen	til	den	typiske	danske	virksomhedsstruktur	således	at	det	er	 lettest	muligt	

forståeligt.	Overordnet	er	tanken	dog,	at	definitionen	for	lethedens	skyld	er	noget	nær	den	samme	

regnskabsmæssigt	og	skattemæssigt	jf.	SEL	§31	C.		

Koncerndefinitionen	bestemmer,	at	det	ikke	er	besiddelsen	af	majoriteten	af	anparter	eller	aktier	

i	et	selskab	der	er	afgørende,	men	derimod	bestemmende	indflydelse.	Dette	kaldes	en	de	facto	

kontrol,	og	betyder	at	moderselskabet	besidder	den	faktiske	bestemmelsesret	over	virksomhedens	

økonomiske	og	driftsmæssige	beslutninger.	En	sådan	kontrol	kan	foreligge	 i	 form	af	vedtægter,	

ejeraftaler	eller	lignende,	og	er	altså	ikke	afhængig	af,	hvor	stor	en	andel	af	virksomhedens	kapital	

man	reelt	ejer	(de	jure	kontrol).		

																																																								
15	SEL	samt	Den	Juridiske	Vejledning	og	faglitteratur	jf.	litteraturlisten	side	78.	
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Bestemmende	indflydelse	

Udgangspunktet	 i	 selskabsskattelovgivningen	 er,	 at	 det	 formodes	 at	 der	 automatisk	 er	

bestemmende	 indflydelse	 når	 et	 moderselskab	 (eller	 fond)	 ejer	 mere	 end	 halvdelen	 af	

stemmerettighederne	 i	 et	 datterselskab.	 Denne	 formodningsregel	 har	 dog	 den	 undtagelse,	 at	

såfremt	 det	 er	 klart	 påviseligt,	 at	 der	 ikke	 er	 bestemmende	 indflydelse	 trods	 majoritet	 af	

kapitalandele	og	 stemmerettigheder,	 er	der	 ikke	 tale	om	bestemmende	 indflydelse	og	dermed	

heller	 ikke	 om	 en	 koncernforbindelse	 der	 skal	 sambeskattes.	 Når	 undtagelsen	 skal	 være	 klart	

påviselig	 betyder	 det,	 at	 det	 skal	 kunne	 bevises	 at	 der	 trods	 kapitalandelsbesiddelsen	 ikke	 er	

besiddelse	af	mere	end	50%	af	stemmerettighederne	i	det	underliggende	selskab,	og	man	dermed	

ikke	 har	 bestemmelsesret	 over	 økonomiske	 og	 driftsmæssige	 beslutninger.	 Et	 eksempel	 er	

afgørelsen	 i	 SKM2009.388.LSR16	 hvor	 et	 selskab	 ejede	 75%	 af	 stemmerettighederne	 i	 et	 andet	

selskab,	hvor	de	resterende	25%	var	ejet	af	en	enkelt	aktionær.	Der	var	med	en	ejeraftale	lavet	en	

aftale	om,	at	aktionærerne,	uanset	fordelingen	af	ejerandele,	havde	lige	mange	stemmer.	Dermed	

havde	selskabet	ikke	bestemmende	indflydelse,	og	der	forelå	derfor	ikke	koncernforbindelse	og	

der	skulle	ikke	ske	sambeskatning.		

	

Ejeraftaler	 er	 som	 udgangspunkt	 ikke	 bindende	 for	 et	 selskab	 jf.	 Selskabsloven	 §	 82,	 og	 en	

majoritetsaktionær17	kan	i	princippet	få	vedtaget	beslutninger	på	en	generalforsamling	uden	om	

ejeraftalen.	Dette	betyder	også,	at	ovenstående	undtagelse	naturligvis	kun	er	gældende	såfremt	

ejeraftalen,	 og	 dermed	 hjemlen	 til	 afgørelse	 af	 hvorvidt	 der	 er	 bestemmende	 indflydelse,	

overholdes.	 	 Jf.	 Den	 Juridiske	 Vejledning	 (C.D.3.1.2.2.	 vedr.	 Koncernforbindelse)	 er	 det	

Skattestyrelsens	udgangspunkt,	at	ejeraftaler	respekteres	med	mindre	der	er	tydelige	tegn	på	at	

disse	ikke	overholdes	og	respekteres	af	de	implicerede	parter.		

Ud	 over	 at	 en	 ejeraftale	 direkte	 kan	 indikere	 hvem	 der	 har	 den	 reelle	 styring,	 og	 dermed	

bestemmende	indflydelse,	af	et	selskab,	kan	der	også	være	indskrevet	vetoretter	som	skal	tages	i	

betragtning	 ved	 identifikation	 af	 bestemmende	 indflydelse.	 En	 vetoret	 kan	 ikke	 i	 sig	 selv	 give	

bestemmende	 indflydelse,	 men	 øvrige	 aktionærers	 vetoret	 kan	 blokere	 for	 bestemmende	

indflydelse.		

																																																								
16	Se	https://skat.dk/skat.aspx?oID=1814907		
17	Aktionær	med	ejerskab	over	størstedelen	af	aktiekapitalen	



Side	-	15	-	af	121	
	

Moder-	og	datterselskaber	

Et	 moderselskab	 er	 selskabsskatteretligt	 defineret	 som	 det	 selskab,	 der	 udøver	 den	 reelle	

bestemmende	indflydelse	over	økonomiske	og	driftsmæssige	beslutninger	i	et	andet	selskab	(jf.	

Den	Juridiske	Vejledning,	afsnit	C.D.3.1.2.2	samt	SEL§	31C,	stk.	1.)		

Et	datterselskab	er	i	denne	sammenhæng	således,	med	udgangspunkt	i	ovenstående	definition	af	

et	moderselskab,	et	selskab	som	af	et	andet	selskab	(moderselskabet)	er	underlagt	bestemmende	

indflydelse	(og	de	facto	kontrol)	over	selskabets	egne	driftsmæssige	og	økonomiske	beslutninger.		

Et	moderselskab	med	mindst	ét	underliggende	datterselskab	vil	 jf.	 SEL	§31	C,	 stk.	1	udgøre	en	

koncern.	Et	moderselskab	kan	principielt	have	et	uendeligt	antal	datterselskaber,	og	dette	har	ikke	

betydning	for	koncernforbindelsen,	dog	kan	et	datterselskab	kun	have	ét	moderselskab.	Der	kan	i	

en	koncern	godt	være	flere	”generationer”	hvor	et	datterselskab	samtidig	er	moderselskab	for	et	

tredje	selskab,	og	der	vil	i	så	fald	være	tale	om,	at	der	i	koncernen	er	underliggende	subkoncerner.		

	

Subkoncerner	–	ultimativt	moderselskab	

En	subkoncern	er,	selskabsskatteretligt	set,	en	koncern	i	en	koncern.	Dette	vil	sige	at	der	i	tilfælde	

hvor	et	moderselskabs	underliggende	datterselskab	ligeledes	har	underliggende	datterselskaber,	

vil	være	tale	om	subkoncerner.	Da	et	selskab	pr.	definition	kun	kan	have	ét	moderselskab,	vil	der	i	

tilfælde	hvor	der	i	en	koncern	er	subkoncerner,	være	tale	om	at	det	øverst	liggende	moderselskab	

vil	være	betegnet	som	det	ultimative	moderselskab	i	koncernen,	og	det	vil	som	udgangspunkt	være	

dette	ultimative	moderselskab	der	er	sambeskatningskredsens	administrationsselskab.	

	

Administrationsselskab	

En	sambeskatningskreds’	administrationsselskab	er	det	selskab,	som	er	udpeget	til	at	varetage	og	

administrere	sambeskatningskredsen	relation	til	Skattestyrelsen.	Administrationsselskabet	er	som	

udgangspunkt	det	ultimative	moderselskab,	men	såfremt	det	ultimative	moderselskab	ikke	er	et	

dansk	 skattepligtigt	 selskab,	 vil	 et	 sideordnet	 dansk	 søsterselskab	 i	 stedet	 blive	 udpeget	 til	 at	

varetage	rollen.	Det	vil	ikke	nødvendigvis	altid	være	det	ultimative	moderselskab	der	udpeges	som	

administrationsselskab,	men	dette	er	i	praksis	oftest	tilfældet.	
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Neutralitetsprincippet	

Obligatorisk	 national	 sambeskatning	 i	 Danmark	 er	 reguleret	 efter	 det,	 der	 kaldes	

neutralitetsprincippet.	Neutralitetsprincippet	betyder,	at	der	ved	indtræden	i	en	sambeskatning	

ikke	skal	være	hverken	fordele	eller	ulemper	set	 i	 forhold	til,	hvis	selskabet	blev	beskattet	som	

særskilt	enhed.	 Intet	selskab	 i	 sambeskatningskredsen	er	altså	hverken	værre	eller	bedre	stillet	

rent	skattemæssigt	som	følge	af	sambeskatningen.	

	

Territorialprincippet	

Dansk	skattelovgivning	generelt	er	baseret	på	et	territorialprincip	som	betyder,	at	al	indkomst	som	

er	opstået	i	og	som	vedrører	Danmark,	skal	beskattes	i	Danmark.	Territorialprincippet	er	relativt	

nyt	 i	 sambeskatningshenseende,	 idet	 det	 først	 blev	 indført	 med	 lovændringerne	 i	 2005.	 Før	

lovændringerne	skete	sambeskatning	efter	et	globalpuljeprincip.	

	

Globalpuljeprincippet	

Modsat	 territorialprincippet	 betyder	 globalpuljeprincippet	 at	 al	 indkomst,	 uanset	 oprindelse,	

beskattes	i	Danmark.	Dette	gjorde	sig	historisk	gældende	ved	national	sambeskatning	men	blev	

ændret	med	ændringen	af	selskabsskatteloven	i	2005,	og	princippet	gør	sig	nu	kun	gældende	ved	

international	sambeskatning,	hvilket	også	vil	blive	beskrevet	senere	i	afhandlingen.	

	

3.1.3	Skattesubjekter	omfattet	af	sambeskatningen	

Som	udgangspunkt	udgøres	sambeskatningskredsen	af	samtlige	selskaber	og	foreninger	m.v.	i	en	

koncern,	 herunder	 subkoncerner,	 over	 hvem	 et	 koncernejet	 selskab	 udøver	 bestemmende	

indflydelse.	Hovedreglen	er,	at	alle	selskaber	som	er	omfattet	af	SEL	§	31,	stk.	1	og	som	yderligere	

er	omfattet	af	koncernforbindelse	jf.	SEL	§	31	C,	også	er	omfattet	af	sambeskatningen.	Ud	over	

selskaber	omfattet	af	§31,	stk.	1	og	§	31	C,	er	også	udenlandske	selskabers	faste	driftssteder	og	

ejendomme	 i	 Danmark	 omfattet	 af	 sambeskatningen.	 Yderligere	 inkluderes	 også	 udenlandske	

selskaber	hvis	ledelsens	sæde	er	beliggende	i	Danmark	samt	danske	selskaber	hvis	ledelsens	sæde	

er	beliggende	i	udlandet.	Disse	selskaber	med	ledelsens	sæde	i	Danmark/udlandet	inkluderes	for,	

at	der	ikke	skal	kunne	opnås	skattemæssige	fordele	ved	hverken	at	flytte	ledelsen	ind	eller	ud	af	
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Danmark,	og	det	er	skattestyrelsens	opfattelse,	at	danske	selskaber	med	ledelsens	sæde	i	udlandet	

ikke	er	at	betragte	som	udenlandske	selskaber	i	sambeskatningssammenhæng.		

Der	er	dog	visse	undtagelser	til	hovedreglen	omkring	subjekter	omfattet	af	sambeskatningen.			

	

En	 af	 undtagelserne	 til	 hovedreglen	omkring	enheder	omfattet	 af	 sambeskatningen	er	 tilfælde	

hvor	et	datterselskab	er	ejet	af	en	erhvervsdrivende	fond.	En	erhvervsdrivende	fond	kan	ikke	indgå	

i	en	sambeskatningskreds,	men	såfremt	den	erhvervsdrivende	fond	ejer	mere	end	ét	datterselskab,	

skal	 datterselskaberne	 indbyrdes	 sambeskattes	 og	 danner	 dermed	 deres	 egen	

sambeskatningskreds	 uafhængigt	 af	 moderselskabet	 (fonden).	 I	 sådan	 et	 tilfælde	 vil	 et	 af	

datterselskaberne	udpeges	til	administrationsselskab,	såfremt	der	ikke	er	øvrige	moderselskaber	i	

sambeskatningen.	Selvom	et	selskab,	en	fond	eller	lignende	ikke	indgår	i	en	sambeskatningskreds,	

kan	 enheden	 stadig	 anvendes	 i	 vurderingen	 af,	 hvilke	 skattesubjekter	 der	 skal	 indgå	 i	

sambeskatningen	og	i	anvendelsen	til	identifikation	af	en	eventuel	koncernforbindelse.		

	

Der	er	typer	af	retssubjekter	som	i	sin	natur	ikke	kan	indgå	i	en	sambeskatningskreds,	disse	er:		

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

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

• Andre	foreninger	m.v.	skattepligtige	efter	SEL	§	1,	stk.	1,	nr.	6	

• Fonde	og	foreninger	skattepligtige	efter	fondsbeskatningsloven	

	

Grunden	til,	at	ovenstående	ikke	kan	indgå	i	en	sambeskatning	jf.	SEL	§	31	–	31	C,	er	at	ovenstående	

beskattes	efter	særlige	regler,	og	således	kan	de	ikke	indgå	i	en	sambeskatning	hvor	de	enkelte	

enheder	opgør	den	skattepligtige	indkomst	efter	de	ordinære	regler	i	selskabsskatteloven.			

	

I	 de	 nedenstående	 eksempler	 gennemgås	 hvorledes	 en	 sambeskatningskreds	 identificeres	 i	

forskellige	 situationer	 og	 sammenhænge,	 blandt	 andet	 med	 udenlandske	 selskaber,	 faste	

driftssteder	m.v.	inkluderet	i	betragtningen.		
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Eksempel	1	

Figur	2:	Eksempel	på	sambeskattede	subjekter	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

I	 ovenstående	 eksempel	 ejer	 Erhvervsdrivende	 Fond	 et	 selskab	 i	 Danmark,	 Selskab	 A,	 samt	 et	

selskab	i	Tyskland	som	har	ledelsens	sæde	beliggende	i	Danmark.	Selskab	A	ejer	yderligere	Selskab	

B,	som	er	et	dansk	selskab	med	ledelsens	sæde	beliggende	i	Tyskland.	Det	tyske	selskab,	Tyskland	

C	GmbH,	ejer	en	udlejningsejendom	beliggende	i	Danmark.	Samtlige	enheder,	med	undtagelse	af	

den	 erhvervsdrivende	 fond,	 skal	 indgå	 i	 sambeskatningen	 på	 baggrund	 af	 reglerne	 omtalt	 i	

ovenstående	afsnit,	fordi	der	er	en	koncernforbindelse	jf.	SEL	§	31C.	Det	tyske	selskab	som	helhed	

indgår	i	sambeskatningskredsen	som	følge	af,	at	ledelsens	sæde	er	placeret	i	Danmark.	Hvis	ikke	

det	tyske	selskab	havde	ledelsens	sæde	i	Danmark,	ville	dette	ikke	skulle	indgå	i	sambeskatningen.	

Den	ejendom	som	det	tyske	selskab	ejer,	ville	derimod	stadig	skulle	indgå,	idet	der	er	tale	om	en	

fast	ejendom	hvor	der	er	koncernforbindelse	via	det	tyske	selskab	og	fonden.		

	

Eksempel	2	

Figur	3:	Eksempel	på	sambeskattede	selskaber	med	udenlandsk	moderselskab

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	
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I	 ovenstående	 eksempel	 ejer	 et	 tysk	 moderselskab	 to	 selskaber	 i	 Danmark	 samt	 et	 selskab	 i	

Tyskland.	De	tyske	selskaber	kan	jf.	territorialprincippet,	beskrevet	tidligere	 i	afhandlingen,	 ikke	

indgå	 i	 den	 obligatoriske	 nationale	 sambeskatning,	 men	 vil	 blive	 taget	 med	 i	 vurderingen	 af	

koncernforbindelsen.	Sambeskatningskredsen	vil	udgøre	de	to	danske	selskaber	som	vist	i	figuren,	

og	 et	 af	 de	 danske	 søsterselskaber	 vil	 blive	 udpeget	 som	 administrationsselskab	 for	

sambeskatningskredsen.		

	

3.1.4	Administrationsselskabet	

Administrationsselskabet	 i	 en	 sambeskatningskreds	 er	 som	 udgangspunkt	 det	 ultimative	

moderselskab,	jf.	SEL	§31,	stk.	6.	Dog	kan	der	være	tilfælde	hvor	det	ultimative	moderselskab	ikke	

er	 et	 dansk	 skattepligtigt	 selskab,	 men	 der	 er	 danske	 sideordnede	 søsterselskaber	 og	 der	 vil	

dermed	i	praksis	være	tale	om,	at	et	af	disse	søsterselskaber	udpeges	som	administrationsselskab.	

Dette	er	fordi,	administrationsselskabet	selvsagt	skal	være	et	dansk	skattepligtigt	selskab.		

	

I	en	sambeskatningskreds	vil	der	altid	være	et	administrationsselskab	som	er	dét	selskab,	der	står	

for	 forvaltning	 af	 sambeskatningen	 samt	 betaling	 af	 den	 skat,	 som	 sambeskatningskredsens	

skattepligt	udløser.	I	og	med	at	det	er	administrationsselskabet	der	står	for	betaling	af	skatten,	vil	

de	 øvrige	 selskaber,	 driftssteder	 m.v.	 i	 sambeskatningskredsen	 skulle	 indbetal,	 eller	 have	

refunderet,	 deres	 andel	 af	 skatten	 for	 indkomstperioden	 til	 administrationsselskabet.	

Administrationsselskabets	forpligtelse	til	at	betale	sambeskatningskredsen	skatter	gælder	også	for	

betaling	af	acontoskatterater	til	tiden	(2	gange	årligt	samt	eventuelle	frivillige	indbetalinger),	og	

disse	 skal,	 ligesom	 med	 den	 ordinære	 selskabsskat,	 også	 fordeles	 forholdsmæssigt	 mellem	

sambeskatningskredsen	 enheder,	 således	 at	 disse	 indbetaler	 deres	 andel	 til	

administrationsselskabet.	Dette	betyder	altså	at	der	ikke	skal	pålægges	administrationsselskabet	

en	større	skattebyrde,	blot	fordi	der	er	etableret	en	koncernforbindelse	og	dermed	sambeskatning,	

men	blot	at	administrationsselskabet,	som	navnet	også	antyder,	blot	administrerer	den	samlede	

sambeskatningskreds’	skatteforhold.		
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3.1.5	Indkomstår	

Et	af	kravene	til	de	deltagende	selskaber	i	en	sambeskatningskreds	er,	at	samtlige	selskaber	skal	

opgøre	den	skattepligtige	indkomst	for	den	samme	indkomstperiode	og	yderligere	skal	samtlige	

selskaber	i	sambeskatningskredsen	have	samme	indkomstår18.	Såfremt	et	selskab	ved	indtrædelse	

i	sambeskatningen	har	et	afvigende	indkomstår,	skal	selskabet	omlægge	indkomståret.	Det	er	som	

hovedregel	altid	det	indtrædende	datterselskab	der	skal	omlægge	indkomståret,	men	såfremt	der	

søges	 om	 dispensation	 hos	 Skatterådet	 (i	 praksis	 er	 det	 jf.	 den	 Juridiske	 Vejledning19	

Skattestyrelsen	der	har	bemyndigelse	til	at	give	sådanne	dispensationer)	kan	der	i	visse	tilfælde	

ske	omlægning	af	indkomståret	for	administrationsselskabet	i	stedet.	Dette	kan	eksempelvis	være	

tilfældet	hvis	der	indtræder	flere	datterselskaber	med	samme	indkomstår	på	samme	tidspunkt,	og	

det	 således	 af	 administrationsmæssige	 årsager	 vil	 være	 lettest	 at	 omlægge	

administrationsselskabets	indkomstår.		

	

Indkomståret	 omlægges	 efter	 reglerne	 i	 SEL	 §10,	 stk.	 1	 –	 4,	 ligesom	 hvis	 selskaber	 uden	 for	

sambeskatning	 omlægger	 indkomståret.	 Som	 udgangspunkt	 er	 et	 indkomstår	 det	 samme	 som	

kalenderåret,	men	der	kan	vælges	forskudt	indkomstår	såfremt	dette	måtte	ønskes,	eksempelvis	

hvis	 man	 ligeledes	 har	 forskudt	 regnskabsår.	 Det	 vigtigste	 i	 forhold	 til	 indkomstår	 er,	 at	 den	

skattepligtige	 indkomst	 opgøres	 for	 alle	 perioder	 hvor	 enheden	 er	 skattepligtig	 samt	 at	 ingen	

indtægt	eller	udgift	medtages	dobbelt	eller	springes	over,	som	det	fremgår	af	SEL	§10,	stk.	2.	Ved	

omlægning	af	indkomstår	skal	dette	gøres	inden	udgangen	af	det	indeværende	indkomstår.		

Hvis	indkomståret	omlægges	som	følge	af	etablering	af	koncernforbindelse,	skal	datterselskabet	

omlægge	 indkomståret	 således,	 at	 indkomståret	 slutter	 på	 samme	 tidspunkt	 som	

administrationsselskabets	 indkomstår.	 Dette	 kan	 resultere	 i	 et	 enten	 forlænget	 eller	 forkortet	

indkomstår	i	forbindelse	med	omlægningen.	Nedenstående	illustration	giver	et	billede	af,	hvordan	

en	omlægning	af	indkomstår	kan	foregå.		

	

	

	

																																																								
18	SEL	§31,	stk.	7.		
19	Den	Juridiske	Vejledning	afsnit	C.D.3.1.3,	8.	afsnit.	
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Figur	4:	Illustration	af	omlægning	af	indkomstår	–	eksempel	1	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning20)	

	

I	ovenstående	situation	overtager	Administrationsselskabet	kapitalandelene	i	Datterselskabet	den	

1/5-18	og	dermed	opstår	koncernforbindelse	samme	dag.	Administrationsselskabets	indkomstår	

er	kalenderåret,	hvorimod	Datterselskabets	er	1/7	–	30/6	og	derfor	skal	indkomståret	omlægges.	

I	 eksemplet	 har	 datterselskabet	 endnu	 ikke	 afsluttet	 indkomståret	 2018,	 hvorfor	 dette	 skal	

forlænges	 (med	1	måned	–	maj	 2018)	 så	det	 stemmer	overens	med	Administrationsselskabets	

indkomstår.	 Dette	 betyder,	 at	 man	 ved	 opgørelse	 af	 indkomsten	 for	 2018	 medtager	 hele	

indkomsten	for	Administrationsselskabet	for	hele	perioden,	hvorimod	Datterselskabets	indkomst	

for	 perioden	 1/5	 –	 31/12	medtages.	 For	 indkomst	 vedrørende	 perioden	 1/7-17	 –	 30/4-18	 skal	

Datterselskabet	selvangive	dette	særskilt	som	før	etablering	af	koncernforbindelsen.	

	

Figur	5:	Illustration	af	omlægning	af	indkomstår	–	eksempel	2	

	
(Kilde:	Egen	tilvirkning)	

																																																								
20	Med	inspiration	fra	den	Juridiske	Vejledning	
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Hvis	 der	 derimod	 er	 tale	 om,	 at	 datterselskabet	 har	 afsluttet	 det	 indkomstår	 som	

administrationsselskabet	 er	 i	 gang	 med	 som	 i	 eksempel	 2	 ovenfor,	 forlænges	 det	 følgende	

indkomstår	2019	således	at	dette	er	gældende	fra	1/7-2018	til	og	med	31/12-2019.	Det	forlænges	

således	med	 6	måneder,	men	 i	 og	med	 at	 koncernforbindelsen	 først	 etableres	 1/9-2018,	 skal	

datterselskab	 indberette	 en	 særskilt	 selvangivelse	 for	 perioden	 fra	 1/7-31/8-2018,	 hvorefter	

indkomsten	fra	1/9-2018	til	31/12-2019	skal	medtages	i	sambeskatningen.	

	

3.1.6	Sambeskatningsindkomsten	

Ved	opgørelse	 af	 sambeskatningsindkomsten	 skal	 den	 skattemæssige	 indkomst	opgøres	 for	 de	

enkelte	enheder	omfattet	af	sambeskatningskredsen.	Den	skattepligtige	indkomst	opgøres	for	de	

enkelte	 deltagende	 selskaber	 på	 baggrund	 af	 de	 almindelige	 skatteretlige	 regler	 samt	

undtagelserne	jf.	SEL	§31,	stk.	2.	Sambeskatningsindkomsten	er	således	opgjort	som	summen	af	

de	 enkelte	 enheders	 skattemæssige	 indkomster.	 På	 trods	 af,	 at	 nogle	 selskaber	 i	

sambeskatningskredsen	måske	 ikke	 er	 fuldt	 ud	 ejet	 af	 koncernen,	 skal	 hele	 den	 skattepligtige	

indkomst	 medregnes	 i	 den	 samlede	 skattepligtige	 indkomst	 såfremt	 der	 er	 bestemmende	

indflydelse,	og	der	tages	således	ikke	højde	for	ejerandele.	

	

3.1.7	Underskud	fra	tidligere	år	

Når	 selskaber	 underlagt	 de	 almindelige	 selskabsskatteretlige	 regler	 skal	 opgøre	 deres	

skattemæssige	 indkomst,	 kan	 de	 som	 udgangspunkt	 opspare	 og	 anvende	 underskud	 til	

modregning	 af	 fremtidig	 skattepligtigt	 overskud	 jf.	 SEL	 §	 12.	 Ved	 etablering	 af	 en	

koncernforbindelse	og	selskabet	dermed	er	underlagt	obligatorisk	national	sambeskatning,	er	der	

visse	særregler	vedrørende	anvendelse	af	underskud	i	sambeskatningskredsen.		

	

Underskudsbegrænsning	

Først	og	fremmest	beskriver	SEL	§	12,	stk.	2	at	der	til	100%	modregning	i	skattepligtigt	overskud	

maksimalt	kan	udnyttes	op	til	7,5	mio.	Kr.	Fra	tidligere	år.	Al	resterende	skattepligtig	indkomst	over	

7,5	mio.	Kr.	Kan	kun	nedbringes	med	60%.	Denne	begrænsning	sker	på	sambeskatningsniveau	og	

gælder	 kun	 ved	 positiv	 skattepligtig	 sambeskatningsindkomst.	 Det	 er	 altså	 den	 samlede	
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skattepligtige	indkomst	for	sambeskatningskredsen	der	er	underlagt	underskudsbegrænsningen	i	

SEL	 §	 12,	 stk.	 2,	 og	 dette	 betyder	 ifølge	 den	 Juridiske	 Vejledning,	 afsnit	 C.D.3.1.4.3.6,	 at	

sambeskatningskredsen	sidestilles	med	særbeskattede	selskaber.		

	

Underskudsrækkefølgen	

En	af	de	helt	 grundlæggende	 regler	omkring	udnyttelse	af	underskud	under	 sambeskatning,	er	

reglen	 omkring	 underskudsrækkefølgen	 som	 afgør,	 hvilken	 enhed	 der	 skal	 og	 kan	 bruge	 et	

underskud,	og	hvornår	et	underskud	kan	udnyttes.	Som	udgangspunkt	er	hovedreglen	i	SEL	§	31,	

stk.	2,	at	det	først	opståede	underskud	skal	anvendes	først.	Dette	er	uanset	om	der	er	tale	om	

særunderskud	opstået	før	indtræden	i	sambeskatningskredsen.	Dog	er	det	kun	selskabet	selv	der	

kan	udnytte	særunderskud21.		

Underskudsrækkefølgen	er:		

1) Selskabets	egne	underskud	opstået	før	indtræden	i	sambeskatningen	

2) Selskabets	egne	underskud	opstået	efter	indtræden	i	sambeskatningen	

3) Fordeling	af	årets	underskud	mellem	enheder	i	sambeskatningskredsen	

4) Fordeling	af	andre	selskabers	underskud	opstået	i	tidligere	år	under	sambeskatningen	

	

Pkt.	 1	 opgøres	 før	 sambeskatningsindkomsten	 opgøres.	 Det	 enkelte	 overskudsgivende	 selskab	

modregner	egne	underskud	opstået	før	indtræden	i	sambeskatningen.		

Pkt.	 2	 opgøres	 ligeledes	 før	 opgørelse	 af	 sambeskatningsindkomsten,	 og	 her	 fremføres	 egne	

underskud	 opstået	 under	 sambeskatningen.	 Dette	 gælder	 også	 eventuelle	 underskud	 fra	 en	

subsambeskatning	jf.	Skattestyrelsens	opfattelse.22	

Pkt.	3	er	relevant,	såfremt	der	både	er	overskuds-	og	underskudsgivende	selskaber	i	indkomståret,	

og	 underskuddet	 fordeles	 mellem	 de	 overskudsgivende	 medlemmer	 med	 en	 forholdsmæssig	

andel.		

Pkt.	 4	 modregner	 efterfølgende	 andre	 selskabers	 underskud	 fra	 tidligere	 år,	 opstået	 under	

sambeskatning,	hvis	der	efter	pkt.	1	–	3	stadig	er	positiv	skattepligtig	indkomst.		

	

																																																								
21	Beskrives	yderligere	senere	i	afhandlingen.	
22	Jf.	Den	Juridiske	Vejledning	afsnit	C.D.3.1.4.3.1.	
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Underskudsrækkefølgen	betyder	i	praksis,	at	hvis	selskab	A	har	et	underskud	som	er	opstået	før	

indtræden	i	sambeskatningskredsen,	skal	A	udnytte	dette	såfremt	der	er	skattemæssigt	overskud	

i	 indkomståret.	 Hvis	 ikke	 der	 er	 skattemæssigt	 overskud,	 overføres	 underskuddet	 til	 følgende	

indkomstår.	 Hvis	 selskab	 A	 derimod	 har	 skattemæssigt	 underskud	 i	 indkomståret	 (som	 jo	 så	

naturligvis	 er	 opstået	 under	 sambeskatningen)	 kan	 dette	 udnyttes	 af	 et	 andet	 selskab	 i	

sambeskatningskredsen,	eksempelvis	selskab	B.	Hvis	selskab	B	har	egne	underskud	fra	tidligere	år,	

opstået	under	sambeskatningen,	skal	B	dog	udnytte	disse	inden	årets	underskud	fra	A	udnyttes.	

Hvis	B	ikke	kan	udnytte	hele	sit	eget	underskud	fra	tidligere	år	(opstået	under	sambeskatning)	kan	

dette	 eventuelt,	 som	 sidste	 punkt	 jf.	 underskudsrækkefølgen,	 fordeles	 mellem	

sambeskatningskredsens	øvrige	selskaber.		

	

Tab	af	underskud	ved	ophør	af	sambeskatning	

Hvis	 et	 selskab	 udgår	 af	 en	 sambeskatningskreds,	 og	 har	 uudnyttet	 underskud	 fra	 tidligere	 år,	

opstået	 under	 sambeskatning,	 vil	 dette	 underskud	 ikke	 fremadrettet	 kunne	 udnyttes	 i	

sambeskatningen,	og	underskuddet	er	således	tabt.		

Undtagelsen	til	ovenstående	tab	af	fremførte	underskud	er,	hvis	der	er	tale	om	såkaldte	svævende	

underskud.	Svævende	underskud	er	underskud	opstået	ved,	at	et	selskab	eksempelvis	er	ophørt	

ved	 en	 fusion,	 og	 hvor	 selskabets	 fremførte	 underskud	 således	 stadig	 kan	 udnyttes	 af	

sambeskatningskredsen	men	ikke	af	selskabet	selv,	da	selskabet	selvsagt	ikke	længere	eksisterer.	

Svævende	underskud	kan	ligeledes	opstå	ved	en	skattefri	spaltning	og	ved	tilførsel	af	aktiver.	

Svævende	underskud	er	forstået	som	andre	selskabers	underskud	og	vil	altid	skulle	udnyttes	under	

pkt.	4	i	underskudsrækkefølgen,	da	der	pr.	definition	ikke	er	noget	selskab	som	vil	kunne	betragte	

det	svævende	underskud	som	eget	underskud.		

	

Udnyttelse	af	underskud	under	subsambeskatning	

En	subsambeskatning	kan	opstå,	hvis	en	eksisterende	sambeskatningskreds	får	et	nyt	ultimativt	

moderselskab	og	der	derved	opstår	en	ny	overordnet	sambeskatningskreds.	I	et	sådant	tilfælde	

kan	der	være	underskud	til	fremførsel	opstået	under	den	gamle	subsambeskatning	men	som	ikke	

kan	udnyttes	i	den	nye	sambeskatning.	Dette	betyder,	at	subsambeskatningskredsen	fortsat	vil	

kunne	udnytte	underskuddet	som	andres	underskud	opstået	under	sambeskatning,	idet	
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sambeskatningen	ikke	har	været	ophørt.	

	

Figur	6:	Eksempel	på	subsambeskatning	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning	med	inspiration	fra	Den	Juridiske	Vejledning23)	

	

I	ovenstående	eksempel	opkøber	Selskab	D	hele	sambeskatningskredsen	bestående	af	Selskab	A,	

Selskab	B	og	Selskab	C.	Selskab	B	har	et	fremført	underskud	opstået	under	subsambeskatningen,	

og	Selskab	A	og	Selskab	C	vil	således	fortsat	kunne	udnytte	dette	underskud.	Selskab	D	vil	derimod	

ikke	 kunne	 udnytte	 underskuddet,	 fordi	 det	 er	 opstået	 før	 indtræden	 i	 den	 overordnede	

sambeskatningskreds.		

	

Værnsreglen	vedrørende	udenlandske	selskabers	faste	driftssteder	og	ejendomme	

Ud	over	reglen	omkring	underskudsrækkefølgen	er	der	også	øvrige	regler	vedrørende	anvendelse	

af	underskud	under	sambeskatning.	En	af	disse	regler	er	værnsreglen	som	omhandler	udenlandske	

selskabers	underskud	af	faste	driftssteder	og	fast	ejendom	i	Danmark.	Hovedreglen	er	givet	i	SEL	

§31,	 stk.	 2,	 2.	 Pkt.	 og	 betyder,	 at	 underskud	 opstået	 i	 et	 fast	 driftssted	 (eller	 fast	 ejendom)	

beliggende	i	Danmark,	kun	kan	medregnes	i	den	danske	sambeskatning	såfremt	der	i	hjemlandet	

for	det	selskab	som	ejer	det	faste	driftssted	er	givet	regler	for,	at	underskuddet	ikke	kan	medregnes	

i	den	skattemæssige	indkomst	i	der.	Dette	betyder	altså,	at	man	har	givet	en	regel	som	forhindrer	

dobbelt	 fradrag	 af	 det	 skattemæssige	 underskud,	 men	 da	 der	 er	 en	 mulighed	 for,	 at	 denne	

værnsregel	er	 i	 strid	med	gældende	EU-lovgivning	omkring	 fri	etableringsret	 (en	regel	som	skal	

																																																								
23	Den	Juridiske	Vejledning	afsnit	C.D.3.1.4.3.3.	
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sikre,	at	der	 ikke	forskelsbehandles	uanset	hvilket	EU-land	et	selskab	har	hjemsted	 i)	er	det	 fra	

dansk	side	besluttet,	at	SEL	§31,	stk.	2,	2.	pkt.	ophæves	med	virkning	fra	1.	Januar	2020	og	erstattes	

med	reglerne	 i	SEL	§§	8C	 -	8D24.	Den	nye	 lovgivning	beskriver	 situationer	og	konsekvenser	ved	

hybride	mismatch	imellem	gældende	regler	i	forskellige	lande,	og	handler	grundlæggende	om,	at	

det	skal	sikres	at	al	relevant	indkomst	medregnes	ved	opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	og	at	der	

ikke	opnås	dobbelt	fradrag	for	omkostninger	og	en	dermed	lavere	skat.		

Undtagelsen	til	ovenstående	regel	omkring	underskud	fra	faste	driftssteder	i	Danmark	er,	hvis	der	

i	stedet	for	obligatorisk	national	sambeskatning	er	tilvalgt	international	sambeskatning.	I	så	fald	

kan	det	samlede	skattemæssige	underskud	for	selskabet	som	ejer	det	faste	driftssted	medregnes	

i	sambeskatningen,	og	dette	vil	blive	beskrevet	i	afhandlingens	kapitel	3.2	vedrørende	international	

sambeskatning.	

	

3.1.8	Udnyttelse	af	indkomstårets	underskud		

Typisk	vil	der	i	en	sambeskatningskreds	være	selskaber	med	skattemæssigt	underskud	og	selskaber	

med	skattemæssigt	overskud,	ligesom	der	ofte	vil	være	underskud	opstået	i	tidligere	indkomstår.	

Begrænsningerne	 i	udnyttelse	af	underskud	er	beskrevet	 i	ovennævnte	afsnit	3.1.5	og	vedrører	

primært	 underskudsrækkefølgen.	 Ud	 over	 at	 der	 er	 regler	 omkring	 underskudsrækkefølgen	 og	

øvrige	 underskudsbegrænsninger,	 er	 der	 også	 regler	 omkring	 udnyttelse	 af	 årets	 eventuelle	

skattemæssige	underskud.		

	

Hvis	 der	 er	 selskaber	 i	 sambeskatningskredsen	 som	 i	 et	 givet	 indkomstår	 har	 skattemæssigt	

underskud,	 kan	 dette	 udnyttes	 af	 selskaber	 med	 skattemæssigt	 overskud.	 Der	 opgøres	 en	

forholdsmæssig	 andel	 af	 de	 skattemæssige	 overskud	 ud	 fra	 det	 samlede	 overskud,	 og	

underskuddet	 fordeles	 på	 baggrund	 af	 denne	 andel.	 Den	 samlede	 skattepligtige	 indkomst	 for	

sambeskatningskredsen	vil	ikke	være	ændret,	men	fordelingen	af	årets	skat	vil	påvirkes.		

	

Såfremt	 der	 er	 så	 store	 skattemæssige	 underskud	 i	 en	 sambeskatningskredsen	 at	 der	 ikke	 er	

mulighed	for	at	udnytte	det	fuldt	ud	i	det	 indkomstår	det	opstår,	føres	det	til	 fremførsel	af	det	

underskudsgivende	selskab	selv,	og	kan	udnyttes	i	senere	indkomstår.		

																																																								
24	Jf.	Den	Juridiske	Vejldning	afsnit	C.D.3.1.4.3.1.		
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Eksempel	på	fordeling	af	underskud	

En	sambeskatningskreds	bestående	af	4	selskaber	har	for	indkomståret	20x1	følgende	

skattepligtige	indkomster	i	t.DKK:	

	

Selskab	A	 	 2.500	

Selskab	B	 	 -	500	

Selskab	C	 	 3.950	

Selskab	D	 	 -	100	

Samlet	 	 5.850	

	

I	 eksemplet	 vil	 der	 være	en	 samlet	 skattepligtig	 indkomst	 for	 sambeskatningskredsen	på	5.850	

t.DKK.	Selskab	B	og	Selskab	D	har	begge	skattemæssigt	underskud,	og	dette	skal	fordeles	ud	på	

overskudsgivende	 selskaber,	 Selskab	 A	 og	 selskab	 C,	 ud	 fra	 en	 forholdsmæssig	 andel.	 Andelen	

beregnes	 som	 det	 pågældende	 selskabs	 skattepligtige	 indkomst	 delt	 i	 den	 samlede	 positive	

skattepligtige	indkomst,	her	2.500	/	(2.500	+	3.950)	=	39%	for	A	og	3.950	/	(2.500	+	3.950)	=	61%	

for	B.	Dette	betyder	at	A	kan	udnytte	39%	af	underskuddet,	svarende	til	233	t.DKK	og	B	kan	udnytte	

61%,	svarende	til	367	t.DKK.		

	

3.1.9	Betaling	af	skatter		

Som	 beskrevet	 i	 afsnit	 3.1.4,	 er	 det	 sambeskatningskredsen	 administrationsselskab	 (ultimative	

moderselskab)	der	står	 for	betaling	af	sambeskatningskredsens	skatter.	Dette	gælder	både	den	

ordinære	selskabsskat	samt	acontoskatterater	og	eventuelle	frivillige	indbetalinger.	Den	ordinære	

selskabsskat	skal	være	indbetalt	til	SKAT	senest	den	20.	november	i	året	efter	indkomstårets	udløb,	

og	acontoskat	betales	2	gange	årligt	(20.	marts	og	20.	november).	For	acontoskatterater	skal	der	

for	de	enkelte	medlemmer	af	sambeskatningskredsen	opgøres	en	forholdsmæssig	andel,	ligesom	

ved	opgørelse	af	den	ordinære	selskabsskat,	som	skal	betales	til	administrationsselskabet.	Altså	er	

det	administrationsselskabet	der	som	sambeskatningskredsen	skatteforvalter	står	for	al	betaling	

(og	 modtagelse	 af	 eventuel	 overskydende	 skat)	 for	 sambeskatningskredsen,	 og	 de	 enkelte	

medlemmer	ud	over	administrationsselskabet	har	således	 intet	med	betaling	af	 selskabsskat	at	

gøre.	 Det	 er	 ikke	 administrationsselskabet	 der	 selv	 bærer	 skattebyrden,	men	 samtlige	 skatter,	
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ordinær	 selskabsskab	 såvel	 som	 acontoskat	 samt	 renter	 m.v.,	 skal	 fordeles	 på	

sambeskatningskredsens	medlemmer	med	en	forholdsmæssig	andel	jf.	SEL	§	31,	stk.	8,	5.	Pkt.		

	

For	 at	 et	 selskab	 i	 en	 sambeskatningskreds	 kan	 udnytte	 et	 andet	 selskabs	 skattemæssige	

underskud,	skal	det	underskudsgivende	selskab	kompenseres	herfor.	Kompensationen	skal	svare	

til	 skatteværdien	 af	 den	 del	 af	 underskuddet	 der	 er	 udnyttet,	 hvilket	 pt.	 Er	 22%,	 og	

kompensationen	 skal	 reelt	 set	 betales	 af	 sambeskatningskredsen	 administrationsselskab	 inden	

udløb	 af	 retmæssig	 betaling	 af	 årets	 selskabsskat.	 I	 og	med	 at	 udnyttelse	 af	 et	 skattemæssigt	

underskud	 ikke	nødvendigvis	kun	gavner	administrationsselskabet,	vil	det	 (danske)	selskab	som	

udnytter	 underskuddet	 skulle	 refundere	 betalingen	 af	 kompensationen	 til	

administrationsselskabet.	

	

Et	 medlem	 af	 sambeskatningskredsen	 kan	 undgå	 at	 betale	 underskudskompensation,	 såfremt	

forpligtelsen	i	stedet	betales	af	et	andet	medlem	af	sambeskatningskredsen.		

	

3.1.10	Hæftelse	under	sambeskatning	

Ved	 obligatorisk	 national	 sambeskatning	 er	 der	 for	 de	 deltagende	 medlemmer	 af	

sambeskatningskredsen	 en	 differentieret	 solidarisk	 hæftelse	 for	 hele	 sambeskatningskredsens	

skatteforpligtelse,	dette	hjemles	af	SEL	§31,	stk.	6.	Reglen	omkring	hæftelse	ved	sambeskatning	

beskriver	jf.	den	Juridiske	Vejlednings	afsnit	C.D.3.1.5.5,	at	administrationsselskabet	såvel	som	de	

sambeskattede	selskaber	som	er	100%	ejet	direkte	eller	indirekte	af	det	ultimative	moderselskab,	

hæfter	 solidarisk	 for	 den	 del	 af	 selskabsskatten	 som	 vedrører	 indkomst	 fordelt	 til	 det	 enkelte	

selskab.	 I	 praksis	 betyder	 dette,	 at	 helejede	 selskaber	 indbyrdes	 hæfter	 solidarisk	 for	 andre	

helejede	selskabers	skatteforpligtelse,	og	Skattestyrelsen	kan	således	opkræve	den	skyldige	skat	

hos	disse	selskaber.	Såfremt	der	er	selskaber	 i	sambeskatningskredsen	som	ikke	er	helejede,	vil	

disse	udelukkende	skulle	hæfte	svarende	til	den	andel	af	kapitalen	som	direkte	eller	indirekte	er	

ejet	 af	 det	 ultimative	moderselskab.	 Såfremt	 et	 selskab	 udtræder	 af	 sambeskatningen,	 vil	 det	

udtrædende	selskab	fremadrettet	udelukkende	hæfte	for	den	andel	af	skatten	som	er	fordelt	til	

det	pågældende	selskab,	og	den	solidariske	hæftelse	ophører	således	for	det	udtrædende	selskab.		
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Eksempel	på	hæftelse	ved	sambeskatning	

Figur	7:	Eksempel	på	solidarisk	hæftelse	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning	med	inspiration	fra	Den	Juridiske	Vejledning25)	

	

I	ovenstående	eksempel	er	selskab	A	helejet	af	moderselskabet,	mens	Selskab	B	har	en	

minoritetsaktionær	(Selskab	X).	Hvis	Skattestyrelsen	rejser	et	krav	på	100	t.kr.	mod	selskab	A,	

hæfter	moderselskabet	solidarisk,	mens	Selskab	B	holdes	uden	for,	idet	selskabet	ikke	er	helejet.	

Hvis	Selskab	A	og	Moderselskabet	selv	dækker	50	t.kr.	af	forpligtelsen,	vil	Selskab	B	kun	skulle	

hæfte	med	70%	af	de	resterende	50	t.kr.,	idet	Moderselskabet	kun	ejer	70%	af	selskabskapitalen.		

	

3.1.11	Ind-	og	udtræden	af	sambeskatning	

Konsekvensen	 af,	 at	 der	 i	 løbet	 af	 et	 indkomstår	 sker	 enten	 ind-	 eller	 udtræden	 af	

sambeskatningskredsen	er	 afhængig	 af	 årsagen	og	 tidspunktet	 for	 ind-	 eller	udtræden.	 Ind-	og	

udtræden	 af	 en	 sambeskatningskreds	 kan	 samtidig	 betyde	 at	 der	 enten	 opstår	 en	

koncernforbindelse	eller,	alternativt	hvis	et	selskab	udtræder,	at	en	koncernforbindelse	ophæves.	

Ved	både	ind-	og	udtræden	af	sambeskatningskredsen	vil	der	jf.	SEL	§	31,	stk.	5,	3.	pkt.	være	tale	

om,	 at	 der	 skal	 udarbejdes	 delårsopgørelse	 for	 det	 ind-	 eller	 udtrædende	 selskab	 efter	 de	

almindelige	 regler	 i	 SEL.	 Der	 skal	 dog	 ved	 opgørelse	 af	 delårsopgørelsen	 tages	 højde	 for	

periodisering	i	og	med,	at	der	eksempelvis	kun	kan	foretages	forholdsmæssige	afskrivninger	set	i	

forhold	til	den	andel	af	indkomståret	der	selvangives	for.	Altså	skal	der	tages	højde	for,	at	ingen	

indtægt	eller	udgift	medtages	dobbelt.		

	

																																																								
25	Den	Juridiske	Vejledning	afsnit	C.D.3.1.5.5	
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Indtræden	i	sambeskatningskreds	

Såfremt	der	er	tale	om	tilfælde	hvor	der	opstår	en	ny	koncernforbindelse,	skal	den	nyetablerede	

sambeskatningskreds	først	og	fremmest	sørge	for,	at	indkomstårene	eventuelt	omlægges,	således	

at	der	er	overensstemmelse	mellem	indkomståret	for	både	moder-	og	datterselskaber.	Dernæst	

er	det	en	selvfølge	at	sambeskatningen	sker	fra	det	tidspunkt	hvor	koncernforbindelsen	etableres,	

og	at	der	selvangives	en	samlet	sambeskatningsindkomst	fra	samme	tidspunkt.	Begge	(eller	alle	

hvis	der	er	 tale	om	mere	end	2	 selskaber)	 indtrædende	 selskaber	 skal,	 såfremt	der	er	 tale	om	

etablering	af	koncernforbindelse	midt	i	et	indkomstår,	indberette	en	selvangivelse	som	tidligere	

frem	til	tidspunktet	hvor	sambeskatningen	starter.	Hvis	der	er	tale	om	at	begge	(alle)	selskaber	er	

nystiftede,	vil	der	ikke	være	indkomst	til	beskatning	forud	for	etablering	af	koncernforbindelsen	og	

sambeskatningskredsen,	 og	 der	 skal	 således	 udelukkende	 indberettes	 den	 samlede	

sambeskatningsindkomst.	 Hvis	 et	 selskab	 indtræder	 i	 en	 eksisterende	 sambeskatningskreds,	

gælder	 principielt	 de	 samme	 regler,	 altså	 der	 skal	 omlægges	 indkomstår	 for	 det	 indtrædende	

selskab,	 såfremt	 dette	 afviger	 fra	 sambeskatningskredsen,	 og	 der	 skal	 ske	 indberetning	 af	

selvstændig	selvangivelse	frem	til	tidspunktet	for	indtræden,	hvorefter	det	indtrædende	selskab	

skal	medregnes	i	sambeskatningsindkomsten.		

	

Udtræden	af	sambeskatningskreds	

Et	selskab	kan	udtræde	af	en	sambeskatningskreds	som	følge	af	flere	situationer.	Først	og	

fremmest	kan	selskabet	handles	ud	af	sambeskatningskredsen,	hvorved	selskabet	naturligvis	

udtræder	af	sambeskatningen.	Ved	denne	situation	fungerer	sambeskatningen	frem	til	det	

tidspunkt,	hvor	der	ikke	længere	foreligger	en	koncernforbindelse	med	selskabet.	Herefter	skal	

det	udtrædende	selskab	indberette	en	individuel	selvangivelse,	uanset	tidspunktet	for	udtræden.	

Alternativt	kan	selskabet	indtræde	i	en	ny	koncernforbindelse	hvor	der	skal	ske	sambeskatning	

fremadrettet.	Efter	udtræden	vil	sambeskatningskredsen	ikke	længere	kunne	udnytte	underskud	

fra	det	udtrædende	selskab,	mens	selskabet	selv	vil	kunne	udnytte	underskuddet	fremadrettet.	

Det	samme	gør	sig	ligeledes	gældende	hvis	et	selskab	udtræder	som	følge	af	likvidation,	hvor	

underskuddet	også	går	tabt,	og	vil	ikke	længere	kunne	udnyttes	i	sambeskatningskredsen.	Hvis	et	

selskab	derimod	erklæres	konkurs,	skal	selskabets	skattepligtige	indkomst	ikke	medregnes	fra	og	
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med	det	indkomstår,	hvori	konkursdekretet	afsiges,	og	yderligere	anses	selskabets	fremførte	

underskud	for	tabt.		

	

Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	for	delperioder	

Hvis	der	i	et	indkomstår	etableres	en	ny	koncernforbindelse	gennem	omstruktureringer	og	der	

dermed	opstår	en	sambeskatning,	eller	hvis	en	eksisterende	sambeskatningskreds	ændres	i	

forbindelse	med	omstrukturering,	skal	der	for	relevante	medlemmer	opgøres	skattepligtig	

indkomst	for	en	delperiode	og	således	indberettes	en	delårsopgørelse.	Opgørelsen	af	indkomsten	

for	en	delperiode	sker	ud	fra	de	samme	principper	som	ved	en	sædvanlig	årsopgørelse.		

	

3.1.12	Undtagelser	til	sambeskatning	

Som	med	alt	andet	lovgivning	er	der	visse	undtagelser	til	de	gældende	regler	omkring	obligatorisk	

national	sambeskatning.	Der	er	tre	primære	undtagelser	som	beskrives	i	det	følgende:	

	

1. Hvis	et	selskab	tages	under	konkurs:	

Hvis	et	selskab	som	indgår	i	sambeskatningskredsen	tages	under	konkursbehandling	i	

løbet	af	indkomståret,	skal	selskabet	ikke	længere	indgå	i	opgørelse	af	

sambeskatningskredsen	skattepligtige	indkomst	for	indkomståret	samt	fremtidige	

indkomstår.	Dette	er	med	begrundelse	i,	at	når	et	selskab	tages	under	konkurs,	er	det	

reelt	styret	at	kurator	som	dermed	besidder	den	bestemmende	indflydelse,	som	altså	ikke	

længere	ligger	hos	moderselskabet.		

2. Hvis	datterselskabet	ejes	med	henblik	på	fremtidig	overdragelse	

Såfremt	et	selskab	anskaffer	et	datterselskab	udelukkende	med	henblik	på,	at	sælge	det	

videre	inden	for	kort	fremtid,	vil	det	anskaffede	datterselskab	heller	ikke	skulle	indgå	i	

sambeskatningskredsen.	For	at	forstå	denne	undtagelse,	kan	man	sidestille	den	lidt	med	

de	regnskabsmæssige	regler	omkring	klassificering	af	en	ejendom;	hvis	man	planlægger	at	

anvende	ejendommen	i	virksomhedens	drift	er	det	et	anlægsaktiv,	hvorimod	der	er	tale	

om	et	omsætningsaktiv,	hvis	ejendommen	købes	med	henblik	på	videresalg.	Der	er	altså	

tale	om	en	anskaffelse	med	henblik	på	at	opnå	en	økonomisk	gevinst,	og	det	kan	derfor	

sidestilles	med	en	vare	købt	med	hensigt	på	fremtidig	økonomisk	indtjening.		
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3. Hvis	moderselskabet	driver	næringsvirksomhed	ved	finansiering	(bank,	børsmægler	m.v.)	

Såfremt	der	er	tale	om,	at	et	datterselskabs	moderselskab	driver	finansieringsvirksomhed,	

vil	dette	moderselskab	ikke	skulle	indgå	i	sambeskatningskredsen.	Der	er	helt	særlige	

skattemæssige	regler	omkring	selskaber	med	virke	som	finansieringsvirksomhed,	og	det	

er	altså	derfor,	at	sådanne	selskaber	ikke	skal	indgå	i	en	sambeskatningskreds.	Øvrige	

selskaber	i	en	sambeskatningskreds	hvor	moderselskabet	driver	næringsvirksomhed	ved	

finansiering	skal	dog	fortsat	indbyrdes	sambeskattes.	

	

3.2	International	sambeskatning	

I	Danmark	er	der	mulighed	for	at	fravælge	den	obligatoriske	nationale	sambeskatning,	såfremt	det	

sker	til	fordel	for	tilvalg	af	den	frivillige	internationale	sambeskatning.	Man	kan	altså	således	ikke	

undgå	hverken	den	ene	eller	anden	form	for	sambeskatning	idet	der	altid	skal	ske	sambeskatning	

af	(selskabsskatteretligt)	tilknyttede	selskaber,	hvor	der	foreligger	en	koncernforbindelse	og	ikke	

er	en	gældende	undtagelse	hertil.	

International	 sambeskatning	 giver	 danske	 selskaber	 mulighed	 for,	 at	 udnytte	 underskud	 fra	

udenlandske	koncernforbundne	selskaber	samt	eventuelle	udenlandske	faste	driftssteder	og	faste	

ejendomme.	 Samtidig	 med	 at	 der	 opstår	 mulighed	 for	 at	 udnytte	 underskud	 på	 tværs	 af	

landegrænser,	vil	man	også	opnå	en	lempelse	i	form	af	skatter	betalt	i	udlandet	af	de	udenlandske	

koncernforbundne	 enheder.	 International	 sambeskatning	 er	 hjemlet	 af	 SEL	 §	 31	 A,	 og	

udgangspunktet	er,	at	reglerne	er	ens	i	hhv.	national	og	international	sambeskatning	medmindre	

undtagelserne	angivet	i	SEL	§	31	A,	stk.	2	–	14	gør	sig	gældende.	International	sambeskatning	kan	

betragtes	som	en	lempelse	af	selskabsskattebestemmelserne,	i	og	med	at	det	kan	anses	som	en	

form	 for	 ”skattekredit”.	 Grunden	 til,	 at	 det	 kan	 anses	 som	 en	 sådan	 er,	 at	 international	

sambeskatning	 grundlæggende	 blot	 er	 en	 forskydning	 af	 skat	 af	 dansk	 indkomst	 til	 senere	

indkomstår,	fordi	at	alt	udnyttet	underskud	fra	udenlandske	selskaber,	driftssteder	m.v.	vil	skulle	

genbeskattes	ved	afbrydelser	og	ophør	af	den	internationale	sambeskatning.	Reelt	set	opnår	man	

derfor	 ikke	at	der	samlet	er	betalt	mindre	i	skat	til	Danmark	end	hvis	der	havde	været	national	

sambeskatning,	men	blot	at	man	har	udskudt	betalingen	heraf.		

Udgangspunktet	 for	dansk	beskatning,	og	national	obligatorisk	 sambeskatning,	er	 som	tidligere	

nævnt,	 at	 beskatningen	 sker	 ud	 fra	 et	 territorialprincip.	 Territorialprincippet	 betyder,	 at	 al	
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indkomst	 som	 er	 opstået	 i	 eller	 vedrører	 Danmark	 også	 beskattes	 i	 Danmark.	 International	

sambeskatning	 er	 ikke	 reguleret	 ud	 fra	 territorialprincippet,	 men	 derimod	 det	 der	 hedder	

globalpuljeprincippet.	Globalpuljeprincippet	betyder,	modsat	territorialprincippet,	at	al	indkomst,	

uanset	oprindelse,	beskattes	i	Danmark26.	Umiddelbart	kan	det	virke	som	en	fordel	at	man	i	den	

danske	skattemæssige	indkomst	kan	fratrække	underskud	fra	udenlandske	selskaber	og	ydermere	

opnå	en	lempelse	vedrørende	refusion	af	betalt	udenlandsk	skat,	men	det	er	en	klar	ulempe	at	

reglerne	vedrørende	international	sambeskatning	bestemmer,	at	skattepligtig	indkomst	for	hele	

sambeskatningskredsen	skal	opgøres	jf.	den	danske	selskabsskattelovgivning.	I	praksis	kan	dette	

være	yderst	problematisk	idet	der	ikke	er	de	samme	regler	for	opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	

på	tværs	af	 landegrænser,	og	det	kan	derfor	være	en	stor	administrativ	byrde	at	skulle	opgøre	

udenlandsk	 indkomst	 efter	 de	 danske	 regler.	 Netop	 det,	 at	 samtlige	 indkomster	 i	

koncernforbindelsen	skal	beskattes	efter	danske	regler	gør	også	den	internationale	sambeskatning	

for	mindre	attraktiv	for	koncernerne	(Lærebog	om	indkomstskat	(2017)	side	889)	og	i	praksis	er	

der	også	kun	omkring	400	koncerner	som	aktuelt	har	valgt	at	være	omfattet	af	de	danske	regler	

omkring	international	sambeskatning27.	Historisk	har	der	dog	været	en	gradvis	stigning	i	omfanget	

jf.	en	rapport	fra	Skatteministeriet28.	

Umiddelbart	kan	ovenstående	korte	indledning	til	international	sambeskatning	give	et	billede	af,	

at	dette	er	 at	 foretrække	 frem	 for	obligatorisk	national	 sambeskatning,	men	dette	er	 ikke	helt	

sandheden.	 Reglerne	 for	 international	 sambeskatning	 er	 først	 og	 fremmest	 mindst	 lige	 så	

omfattende	 og	 komplekse	 som	 reglerne	 omkring	 obligatorisk	 national	 sambeskatning,	 og	

derudover	har	valget	af	international	sambeskatning	også	en	række	omfattende	konsekvenser	for	

de	danske	selskaber	som	beskrives	i	det	følgende.	

	

																																																								
26	https://www.bdo.dk/getmedia/3da7ea9d-bafb-4fec-ad9a-16f5aa00209d/International-
sambeskatning-2019.pdf.aspx	
27	https://www.beierholm.dk/ydelser/skat-moms-og-afgifter/skat/selskabsskat/sambeskatning/	
28	https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/november/rapport-fra-
sambeskatningsudvalget,-betaenkning-nr-1452,-november-2004/5-omfanget-af-frivillig-
international-sambeskatning	
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3.2.1	Skattesubjekter	omfattet	af	international	sambeskatning	

I	modsætning	til	den	obligatoriske	nationale	sambeskatning,	hvor	udelukkende	danske	selskaber	

samt	udenlandske	selskabers	faste	driftssteder,	ejendomme	m.v.	beliggende	i	Danmark	er	en	del	

af	 sambeskatningskredsen	 i	 overensstemmelse	 med	 territorialprincippet,	 er	 der	 i	 den	

internationale	sambeskatning	tale	om	en	sambeskatningskreds	bestående	af	samtlige	selskaber,	

driftssteder,	ejendomme	m.v.	uanset	geografisk	beliggenhed.	Altså	skal	samtlige	selskaber	m.v.	i	

koncernen	medtages	i	sambeskatningen	jævnfør	globalpuljeprincippet.	

Tidligere	 gav	 lovgivningen	 mulighed	 for,	 at	 man	 frit	 kunne	 udvælge	 enkelte	 af	 koncernens	

udenlandske	selskaber	m.v.	som	skulle	indgå	i	sambeskatningen,	men	dette	blev	ændret	med	den	

reviderede	udgave	af	selskabsskatteloven	i	200529.		

	

Udenlandske	selskaber	kan	have	datterselskaber	som	er	skattepligtige	til	Danmark,	men	som	jf.	

reglerne	 omkring	 obligatorisk	 national	 sambeskatning	 ikke	 er	 koncernforbundne	 med	 andre	

selskaber	eller	driftssteder	m.v.	i	Danmark	og	dermed	ikke	er	omfattet	af	en	sambeskatningskreds.	

Disse	danske	selskaber	vil	også	kunne	omfattes	af	den	internationale	sambeskatning,	idet	der	med	

bestemmelserne	i	SEL	§	31	A,	stk.	1,	4.	Pkt.	er	en	koncernforbindelse	mellem	det	danske	selskab	

og	det/de	udenlandske	koncernforbundne	selskaber.	Ovenstående	gælder	naturligvis	også,	hvis	

der	i	stedet	er	tale	om	et	enkelt	dansk	moderselskab	med	datterselskaber	eller	ejendomme	m.v.	i	

udlandet.		

	

3.2.2	Bindingsperiode	

International	sambeskatning	tilvælges	jf.	SEL	§	31	A,	stk.	3	ved,	at	administrationsselskabet	inden	

rettidig	indberetning	af	selvangivelsen	for	den	første	indkomstperiode	aktivt	vælger	det.	Hvis	ikke	

der	aktivt	foretages	valg	af	international	sambeskatning	anses	det	som	fravalgt.		

	

Uanset	om	der	er	tilvalgt	eller	fravalgt	international	sambeskatning,	er	valget	som	udgangspunkt	

bindende	 for	 en	 periode	 på	 10	 år.	 Det	 administrationsselskabet	 kan	 godt	 i	 løbet	 af	

bindingsperioden	afbryde	sambeskatningen	ved	at	angive	dette	ved	 rettidig	 indberetning	af	en	

																																																								
29	Lov	nr.	426	af	6.	juni	2005.	
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selvangivelse	 for	 et	 indkomstår	 i	 perioden.	 Afbrydelsen	 vil	 medføre,	 at	 samtlige	 underskud	

udnyttet	i	tidligere	indkomstår	vil	blive	fuldt	genbeskattet30	jf.	SEL	§	31	A,	stk.	11.		

	

Uanset	eventuel	afbrydelse	eller	udløb	af	bindingsperioden	vil	det	ultimative	moderselskab	kunne	

påbegynde	en	ny	sambeskatning	i	et	senere	indkomstår,	så	længe	at	det	tilvælges	inden	udløb	af	

fristen	for	indberetning	af	selvangivelsen	for	det	pågældende	skatteår.		

	

Ved	udløb	af	bindingsperioden	for	en	sambeskatning,	vil	det	ultimative	moderselskab	have	to	valg:	

sambeskatningen	kan	enten	genvælges,	eller	den	kan	ophøre.	Hvis	sambeskatningen	genvælges	jf.	

SEL	§	31	A,	stk.	3,	4.	pkt,	vil	eventuelle	genbeskatningssaldi	blive	videreført	og	sambeskatningen	

fortsætter	uændret,	hvorimod	der	ved	sambeskatningens	ophør	(mulighed	2)	vil	være	tale	om	fuld	

genbeskatning	af	tidligere	udnyttede	underskud.		

	

Undtagelse	til	bindingsperioden	

Såfremt	en	koncern	omfattet	af	en	bindingsperiode	ved	international	sambeskatning	i	løbet	af	en	

bindingsperiode	 opkøbes	 af	 (eller	 på	 andre	måder	 sammenlægges	med)	 en	 anden	 koncern	 og	

derved	opnår	status	af	subkoncern,	vil	bindingsperioden	automatisk	anses	som	værende	afbrudt,	

og	der	vil	automatisk	skulle	ske	fuld	genbeskatning	af	tidligere	udnyttede	underskud.	Dette	gælder	

dog	ikke	såfremt	koncernen	i	forbindelse	med	opkøbet	af	den	nye	koncern,	indgår	i	en	allerede	

eksisterende	bindingsperiode	i	sambeskatningskredsen	for	det	nye	ultimative	moderselskab.		

	

3.2.3.	Administrationsselskabet	

I	 såvel	 national	 som	 international	 sambeskatning	 er	 udgangspunktet,	 at	 det	 ultimative	

moderselskab	 også	 automatisk	 er	 administrationsselskab.	 En	 sambeskatningskreds’	

administrationsselskab	skal	dog	være	et	dansk	skattepligtigt	selskab	jf.	SEL	§	1	eller	SEL	§	2,	og	der	

skal	ligeledes	være	tale	om,	at	det	ultimative	moderselskab	deltager	i	sambeskatningen.	Såfremt	

ovenstående	 ikke	 er	 opfyldt,	 og	 det	 ultimative	 moderselskab	 altså	 ikke	 kan	 være	

administrationsselskab,	 vælges	 et	 dansk	 selskab	 til	 at	 varetage	 rollen,	 ligesom	 ved	 national	

sambeskatning.		

																																																								
30	Genbeskatning	beskrives	senere	i	indeværende	kapitel.	
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3.2.4	Hæftelse	i	international	sambeskatning	

Reglerne	omkring	hæftelse	under	international	sambeskatning	blev	ændret	i	2012	således,	at	der	

nu	 er	 solidarisk	 hæftelse	 for	 det	 ultimative	moderselskab	 og	 de	 sambeskattede	 selskaber	 som	

hæfter	 solidarisk	 efter	 reglerne	 om	 national	 sambeskatning.	 Selskaberne	 hæfter	 solidarisk	 for	

indkomstskat,	acontoskat,	restskat	samt	tillæg	og	renter,	og	eventuel	genbeskatningsforpligtelse.		

Reglerne	angiver	yderligere,	jf.	SEL	§	31	A,	stk.	4,	6.	Pkt,	at	det	ultimative	moderselskab	dog	ikke	

hæfter	 for	 indkomst	 som	 ville	 indgå	 i	 en	 sambeskatningsindkomst	 efter	 reglerne	 i	 SEL	 §	 31	

vedrørende	national	sambeskatning.		

	

Såfremt	et	selskab	udtræder	af	sambeskatningen,	eksempelvis	 i	forbindelse	med	opkøb,	hæfter	

det	 udtrædende	 selskab	 udelukkende	 for	 skatten	 af	 egen	 andel	 af	 den	 fordelte	 indkomst,	 og	

således	 ikke	 for	skattekrav	vedrørende	de	øvrige	medlemmer	af	sambeskatningskredsen.	Dette	

gælder	dog	ikke,	hvis	der	efter	udtræden	stadig	er	tale	om,	at	samme	aktionærkreds,	jf.	KGL	§	4,	

stk.	2,	har	råderet	over	mere	end	halvdelen	af	stemmerettighederne	i	selskabet.		

	

3.2.5	Genbeskatning	

Som	det	blev	beskrevet	i	starten	af	afsnit	3.2,	er	hovedessensen	i	international	sambeskatning	at	

der	er	 tale	om	en	udskydelse	af	en	skatteforpligtelse	vedrørende	dansk	 indkomst.	Udskydelsen	

opstår	 ved,	 at	 der	 ved	 valg	 af	 international	 sambeskatning,	 opnås	 en	 lempelse	 af	

skattebetalingerne	i	form	af	udnyttelse	af	eventuelle	udenlandske	underskud.	Hvis	der	udnyttes	

udenlandsk	underskud,	er	dette	automatisk	et	fradrag	i	dansk	indkomst,	som	dermed	bliver	lavere	

og	dermed	er	skatten	også	tilsvarende	lavere.	Idet	international	sambeskatning	teoretisk	set	per	

definition	 er	 en	midlertidig	 tilstand,	 valgt	 for	 10	 år	 ad	 gangen,	 anses	 det	 som	 uundgåeligt	 at	

sambeskatningen	en	dag	ophører,	og	den	udskudte	skatteforpligtelse	skal	betales.	Dette	kaldes	

genbeskatning	af	udnyttede	udenlandske	underskud	og	er	bestemt	af	reglerne	i	SEL	§	31	A,	stk.	10	

og	SEL	§	31	A,	stk.	11.		
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Genbeskatningssaldoen	

Den	udskudte	skat	(skatteværdien)	af	de	udnyttede	udenlandske	underskud	summeres	efter	hvert	

indkomstår	 op	 på	 den	 såkaldte	 genbeskatningssaldo.	 Genbeskatningssaldoen	 svarer	 til	

skatteværdien	af	de	udenlandske	underskud	der	er	 anvendt	 i	 sambeskatningen,	og	nedbringes	

med	efterfølgende	beskattet	overskud,	dog	ikke	hvis	overskuddet	stammer	fra	renteindtægter	og	

kursgevinster	på	fordringer	i	sambeskattede	koncernselskaber	jf.	SEL	§	31	A,	stk.	10,	4.	Pkt.	

Denne	genbeskatningssaldo	skal	i	administrationsselskabets	årsrapport	indregnes	som	en	udskudt	

skatteforpligtelse	jf.	SEL	§	31	A,	stk.	4,	7.	pkt,	hvilket	er	bestemt	at	Skattestyrelsen	for	at	forhindre,	

at	man	blot	 kan	 tømme	administrationsselskabet	 for	 værdier	og	derved	undgå	at	 skulle	betale	

skatteforpligtelsen	som	følge	af	en	konkurs	eller	lignende.	Genbeskatningssaldoen	opgøres	pr.	land	

ud31	fra	den	aktuelle	danske	selskabsskatteprocent	i	det	indkomstår	hvor	underskuddet	udnyttes	

eller	 hvor	 overskuddet	 eller	 genbeskatningssaldoen	 beskattes32.	 Det	 er	 altså	 den	 nuværende	

skatteværdi	af	et	udnyttet	underskud	der	er	afgørende,	og	en	genbeskatning	af	underskud	opstået	

i	et	år	hvor	selskabsskatteprocenten	var	eksempelvis	25%,	sker	stadig	ud	fra	den	aktuelle	skattesats	

på	22%.			

	

Der	er	to	former	for	genbeskatning;	ordinær	genbeskatning	samt	fuld	genbeskatning,	og	disse	vil	

blive	beskrevet	nærmere	i	det	følgende,	ligesom	der	vil	blive	givet	eksempler	på	hvornår	de	hver	

især	udløses.		

	

Ordinær	genbeskatning	

Ordinær	 genbeskatning	er,	 som	navnet	 antyder,	 den	umiddelbare	metode	 til	 genbeskatning	 af	

tidligere	 udnyttet	 underskud	 og	 er	 bestemt	 af	 reglerne	 i	 SEL	 §	 31	 A,	 stk.	 10,	 2.	 Pkt.	 Ordinær	

genbeskatning	 opstår	 først	 og	 fremmest	 ved,	 at	 bindingsperioden	 på	 10	 år	 udløber,	 og	 der	

fravælges	international	sambeskatning	for	det	efterfølgende	indkomstår,	men	anvendes	yderligere	

også	 i	 tilfælde	 hvor	 et	 fast	 driftssted	 eller	 selskab	 i	 udlandet	 udgår	 af	 koncernen	 og	 dermed	

sambeskatningen	 (dog	 ikke	 hvis	 værdierne	 i	 det	 udgående	 selskab	 indskydes	 i	 et	 andet	

																																																								
31	Jf.	SEL	§	31	A,	stk.	10,	3.	Pkt.	
32	Jf.	SEL	§	31	A,	stk.	10,	5.	Pkt.		
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koncernselskab	omfattet	af	sambeskatningen),	samt	hvis	et	udenlandsk	selskab	eller	fast	driftssted	

erklæres	konkurs.		

	

Ved	ordinær	genbeskatning	skal	administrationsselskabets	skattepligtige	indkomst	forhøjes	med	

den	 fiktive	 likvidationsfortjeneste	 af	 udenlandske	 selskaber	 og	 driftssteder	 m.v.	 Den	 fiktive	

likvidationsfortjeneste	opgøres	som	den	værdi	der	ville	komme	ud	af,	at	det	udenlandske	selskab	

ophørte,	 og	 selskabets	 aktiver	 og	 passiver	 blev	 solgt	 til	 dagsværdi	 (handelsværdi)	 jf.	 de	 af	

Skattestyrelsen	 bestemte	 værdiansættelsesprincipper.	 Ved	 ordinær	 genbeskatning	 kan	

forhøjelsen	af	den	skattepligtige	indkomst	maksimalt	udgøre	genbeskatningssaldoen,	hvilket	sker	

hvis	 likvidationsfortjenesten	 opgøres	 til	 en	 højere	 værdi	 end	 genbeskatningssaldoen.	 Såfremt	

likvidationsfortjenesten	er	lavere	end	genbeskatningssaldoen,	vil	genbeskatningen	kun	udløse	en	

forhøjelse	 af	 den	 skattepligtige	 indkomst	 med	 likvidationsfortjenesten,	 og	 resten	 af	

genbeskatningssaldoen	(forskellen	mellem	likvidationsfortjeneste	og	genbeskatningssaldo)	vil	blot	

blive	 nulstillet	 og	 bortfalde.	 Således	 er	 ordinær	 genbeskatning	 maksimeret	 til	 værdien	 af	

genbeskatningssaldoen.		

	

Ud	over	at	ordinær	genbeskatning	er	gældende	ved	udløb	af	bindingsperioden,	vil	der	også	skulle	

ske	ordinær	genbeskatning	i	tilfælde	hvor	et	udenlandsk	selskab	udtræder	af	koncernen.	I	så	fald	

er	 det	 kun	 genbeskatningssaldoen	 vedrørende	 det	 pågældende	 udtrædende	 selskab	 der	 skal	

genbeskattes.	

	

Fuld	genbeskatning	

I	modsætning	 til	 ordinær	 genbeskatning,	 vil	 der	 ved	 fuld	 genbeskatning	 være	 tale	 om,	 at	 den	

skattepligtige	 indkomst	 for	administrationsselskabet	 forhøjes	med	samtlige	genbeskatningssaldi	

for	 alle	 udenlandske	 selskaber	 og	 driftssteder	 m.v.	 Denne	 er	 altså	 ikke	 maksimeret	 af	 en	

likvidationssaldo,	og	vil	derfor	udløse	en	højere	beskatning	end	ordinær	genbeskatning.	Der	skal	

ske	 fuld	 genbeskatning	 af	 tidligere	 udnyttede	 underskud	 i	 situationer	 hvor	 bindingsperioden	

afbrydes	inden	udløb	af	10-årsperioden,	uanset	om	dette	skyldes	frivillig	eller	tvungen	afbrydelse.	

Frivillig	 afbrydelse	 er	 når	 sambeskatningskredsen	 (administrationsselskabet)	 aktivt	 fravælger	
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international	sambeskatning	i	et	 indkomstår,	hvorimod	tvunget	afbrydelse	f.eks.	kan	skyldes,	at	

der	mangler	at	blive	fremlagt	oplysninger	eller	ved	manglende	indberetning	af	selvangivelse	m.v.		

	

3.2.6	Indgangsværdier	

Ved	 tilvalg	 af	 en	 international	 sambeskatning	 opstår	 der	 en	 begrænset	 eller	 fuld	 skattepligt	 til	

Danmark	 for	 de	 udenlandske	 selskaber	 som	 er	 del	 af	 koncernen	 og	 dermed	

sambeskatningskredsen.	Med	etablering	af	en	skattepligt	til	Danmark,	er	der	behov	for	at	samtlige	

aktiver	og	passiver,	som	ikke	tidligere	har	været	omfattet	af	dansk	beskatning,	bliver	værdiansat.	

Denne	 værdiansættelse	 kaldes	 ansættelse	 af	 indgangsværdier,	 og	 er	 under	 normale	

omstændigheder	reguleret	af	SEL	§	4	A,	men	i	forbindelse	med	international	sambeskatning	findes	

reglerne	i	stedet	i	SEL	§	31	A,	stk.	7-9.		

	

Hovedregel	

Hovedreglen	i	selskabsskattelovens	regler	omkring	fastsættelse	af	indgangsværdier	ved	

international	sambeskatning	er,	at	aktiver	og	passiver	anses	som	værende	erhvervet	på	det	

faktiske	anskaffelsestidspunkt,	men	til	handelsværdien	på	tidspunktet	hvor	det	første	indkomstår	

under	sambeskatningen	starter.	Dette	betyder,	at	hvis	et	indtrædende	aktiv	eksempelvis	er	

anskaffet	3	år	tidligere	til	100	t.kr.	vil	anskaffelsestidspunktet	være	for	3	år	siden,	men	det	er	den	

nuværende	dagsværdi,	på	f.eks.	200	t.kr.,	der	er	den	gældende	indgangsværdi.	

	

Undtagelse	

Undtagelsen	til	ovenstående	hovedregel	er,	hvis	der	er	tale	om	afskrivningsberettigede	aktiver.	

Det	er	de	danske	regler	på	tidspunktet	for	starten	af	første	indkomstår	under	sambeskatningen	

der	afgør	hvorvidt	et	aktiv	er	afskrivningsberettiget	eller	ej.	Afskrivningsberettigede	aktiver	vil	

blive	anset	som	værende	erhvervet	på	det	faktiske	anskaffelsestidspunkt	og	til	den	faktiske	

anskaffelsessum.	Der	vil	ved	starten	af	første	indkomstår	under	beskatningen	blive	foretaget	en	

beregning	af	den	fiktivt	nedskrevne	værdi	af	aktivet,	med	udgangspunkt	i	at	der	fra	

erhvervelsestidspunktet	og	frem	til	starten	af	første	indkomstår	under	sambeskatning	er	

foretaget	maksimale	afskrivninger	jf.	danske	regler	herom.	Dette	betyder,	at	selskabet	eller	

driftsstedet	m.v.	ved	starten	af	den	internationale	sambeskatning	vil	blive	stillet	som	om,	der	
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havde	været	dansk	skattepligt	i	hele	den	periode	aktivet	har	været	ejet,	og	selskabet	eller	

driftsstedet	m.v.	bliver	dermed	i	den	henseende	stillet	som	øvrige	danske	selskaber	i	

sambeskatningen.	Den	beregnede	fiktivt	nedskrevne	værdi	danner	udgangspunkt	for	de	

afskrivninger	der	medregnes	i	den	skattepligtige	indkomst	under	sambeskatningen.		

	

Ovenstående	vedrørende	anskaffelsessum	og	anskaffelsestidspunkt	gælder	dog	ikke	såfremt	

aktivet	er	erhvervet	fra	et	andet	koncernforbundet	selskab	jf.	KGL	§	4,	stk.	2.	I	så	fald	vil	det	

oprindelige	anskaffelsestidspunkt	og	anskaffelsessum	blive	overført	til	det	købende	selskab,	

således	at	det	er	tidspunktet	for	oprindelig	indtræden	i	koncernen	med	den	oprindelige	

anskaffelsessum	der	beregnes	en	fiktivt	nedskrevet	værdi	af.		

	

3.2.7	Opgørelse	af	den	skattepligtige	indkomst	

Opgørelsen	af	den	skattepligtige	 indkomst	ved	 international	 sambeskatning	er	 fuldstændig	den	

samme	som	ved	obligatorisk	national	sambeskatning.	Den	skattepligtige	indkomst	opgøres	altså	

efter	 de	 almindelige	 selskabsskatteretlige	 regler	 med	 de	 fældende	 undtagelser	 vedrørende	

sambeskatning.	 Den	 største	 forskel	 i	 forhold	 til	 obligatorisk	 national	 sambeskatning	 er,	 som	

tidligere	nævnt,	at	samtlige	koncernforbundne	enheder,	uanset	geografisk	placering,	skal	opgøre	

den	skattepligtige	 indkomst	efter	de	danske	regler,	og	det	er	dette	som	kan	 (og	ofte	vil)	 skabe	

problemer	 ved	 den	 internationale	 sambeskatning.	 Udgangspunktet	 for	 opgørelse	 af	

sambeskatningsindkomsten	 er,	 at	 alle	 skattelovgivningen	 almindelige	 regler	 følges	 med	 de	

undtagelser	og	tilføjelser	der	gør	sig	gældende	i	henholdsvis	SEL	§	31,	stk.	2,	1.	Pkt.	(reglerne	fra	

national	sambeskatning)	og	SEL	§	31	A,	hvor	særligt	stk.	2	vedrørende	fradrag,	stk.	7	+	8	vedrørende	

indgangsværdier	 og	 afskrivninger	 samt	 stk.	 13	 vedrørende	 rente-	 og	 royaltyberegninger	 er	

relevante.	Disse	beskrives	kort	i	det	følgende:		

	

Fradrag	–	SEL	§	31	A,	stk.	2,	2.	Pkt	

Hvis	et	udenlandsk	selskab	har	udgifter	afholdt	i	perioder	forud	for	sambeskatningen,	kan	disse	

kun	fradrages	såfremt	der	på	afholdelsestidspunktet	var	fradragsret	jf.	SEL	§	2.	Dette	betyder	altså,	

at	 der	 ikke	 frit	 kan	 periodiseres	 som	 normalt	 efter	 de	 danske	 regler,	 og	 gælder	 eksempelvis	

forskningsudgifter	 jf.	 LL	 §	 8	 B.	 Som	 udgangspunkt	 kan	 der	 heller	 ikke	 fradrages	 underskud	 fra	
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perioder	før	sambeskatningen,	dog	med	undtagelse	af	underskud	tilhørende	et	skattesubjekt	som	

tidligere	havde	begrænset	skattepligt	til	Danmark.	Eksempler	på	disse	er	faste	driftssteder.	Såfremt	

dette	er	tilfældet	kan	også	udgifter,	som	frit	kan	periodiseres	jf.	oven	for,	også	fradrages.		

	

Koncernbidrag	–	SEL	§	31	S,	stk.	2,	4.	Pkt.		

I	 tilfælde	hvor	et	udenlandsk	selskab	har	ydet	koncernbidrag	som	efter	udenlandske	regler	kan	

fradrages,	 kan	 disse	 koncernbidrag	 fradrages	 ved	 opgørelse	 af	 skattepligtig	 indkomst	 efter	 de	

danske	 regler	 såfremt	 indtægten	 svarende	 til	 bidrag	medregnes	 i	 indkomstopgørelsen	 for	 det	

modtagende	sambeskattede	selskab.	Dette	betyder	altså,	at	koncernbidraget	er	fradragsberettiget	

for	 det	 ydende	 selskab,	 og	 samtidig	 skattepligtigt	 for	 det	 modtagende	 selskab.	 Samlet	 for	

koncernen	har	det	dermed	ingen	skattemæssig	effekt.		

	

Rente-	og	royaltybetalinger	–	SEL	§	31	A,	stk.	13,	1.	Pkt.		

Såfremt	der	 i	 et	 udenlandsk	 selskab	har	 været	 rente-	 og/eller	 royaltybetalinger,	 kan	disse	 ikke	

fradrages	såfremt	indtægten	svarende	til	betalingen,	hvis	betalingen	stammede	fra	Danmark,	ville	

være	begrænset	skattepligt	efter	SEL	§	2,	stk.	1,	litra	d,	g	eller	h.		

	

Kompensation	for	udnyttelse	af	underskud	

Ligesom	 ved	 national	 sambeskatning	 skal	 der	 under	 anvendelse	 af	 bestemmelserne	 omkring	

international	sambeskatning	ske	en	kompensation	for	udnyttelse	af	underskud.	Dette	gælder	til	

forskel	 fra	 national	 sambeskatning	 kun	 de	 danske	 selskaber	 som	 måtte	 udnytte	 udenlandsk	

underskud.	Kompensationen	er,	som	ved	national	sambeskatning,	svarende	til	skatteværdien	af	

det	udnyttede	underskud,	men	i	modsætning	til	national	sambeskatning	hvor	kompensationen	skal	

betales	 til	det	underskudsgivende	selskab,	skal	det	under	 international	sambeskatning	derimod	

betales	 til	 administrationsselskabet.	 Grunden	 til,	 at	 kompensationen	 betales	 til	

administrationsselskabet	 i	 stedet	 for	 det	 underskudsgivende	 selskab	 er,	 at	 det	 er	

administrationsselskabet	der	bliver	pålagt	en	byrde,	i	og	med	at	det	er	dette	som	genbeskattes	ved	

ophør	 af	 sambeskatning.	 Kompensationen	 har	 ingen	 skattemæssige	 konsekvenser	 for	 hverken	

modtager	eller	betaler.		
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3.2.8	Skyggesambeskatning	

Idet	reglerne	omkring	international	sambeskatning	blev	ændret	i	2005,	vil	der	være	en	del	

koncerner	som	valgte	international	sambeskatning	inden	ændringerne	trådte	i	kraft.	Dette	

betyder,	at	der	er	en	masse	koncerner	som	oprindeligt	blev	sambeskattet	efter	de	gamle	regler	

(den	daværende	SEL	§	31),	og	derfor	er	der	behov	for	overgangsregler.	Disse	overgangsregler	

kaldes	skyggesambeskatning,	og	er	lavet	med	det	formål,	at	underskud	udnyttet	af	koncerner	

som	valgte	international	sambeskatning	efter	de	gamle	regler	ved	ophør	af	international	

sambeskatning	ikke	skal	beskattes	efter	de	nuværende	hårdere	regler,	fordi	koncernen	tilvalgte	

den	internationale	sambeskatning	med	andre	forudsætninger	end	der	gør	sig	gældende	nu.	Kort	

fortalt	betyder	reglerne	at	genbeskatning	af	de	underskud	der	blev	udnyttet	jf.	de	dagældende	

regler	vil	ske	løbende	i	takt	med,	at	der	opnås	positiv	skattepligtig	indkomst	fra	indkomstår	

startende	fra15.	December	2004	og	fremadrettet.	Denne	løbende	genbeskatning	sker	så	længe	at	

der	er	en	genbeskatningssaldo	at	beskatte,	og	forudsætter	at	der	ikke	kan	tilføres	nye	underskud	

efter	de	gamle	regler.		

	

3.3	Delkonklusion	

Som	det	fremgår	af	ovenstående	afsnit	3.1	og	3.2	er	dansk	selskabsskatteretlig	lovgivning	omkring	

sambeskatning	 et	 meget	 komplekst	 område.	 Selskabsskattelovens	 §	 31	 –	 31	 C	 hjemler	 den	

obligatoriske	nationale	sambeskatning,	og	er	nogle	meget	massive	og	svært	forståelige	paragraffer	

med	et	omfangsrigt	indhold	skrevet	i	et	klassisk	formelt	dansk,	så	det	er	kun	naturligt	hvis	emnet	

vækker	frustrationer	og	undren	når	reglerne	skal	anvendes	i	praksis.		

Hovedessensen	 i	 reglerne	 omkring	 national	 obligatorisk	 sambeskatning	 (afsnit	 3.1)	 er,	 at	

beskatningen	 sker	 efter	 et	 neutralitetsprincip	 som	 betyder,	 at	 ingen	 af	 de	 sambeskattede	

skattesubjekter	hverken	skal	drage	fordel	eller	ulempe	af,	at	være	omfattet	af	sambeskatningen.	

Sambeskatningen	 betyder	 for	 koncernen	 som	 helhed,	 at	 der	 opnås	 mulighed	 for	 på	 tværs	 af	

selskaber	(og	ejendomme	i	Danmark	m.v.),	at	anvende	et	underskud	som	det	enkelte	skattesubjekt	

ikke	 selv	 har	 haft.	 Dette	 betyder	 reelt	 set,	 at	 sambeskatningsreglerne	 er	 en	 lempelse	 af	

selskabsskattelovgivningen,	da	der	for	sambeskatningskredsen	som	helhed	opnås	en	skattemæssig	

fordel	set	i	forhold	til,	hvis	skattesubjekterne	havde	opgjort	deres	individuelle	skatteforpligtelser.		
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Der	er	som	udgangspunkt	ikke	mulighed	for	at	undgå	sambeskatning	hvis	man	i	Danmark	er	del	af	

en	koncern,	med	mindre	en	specifik	undtagelse	gør	sig	gældende.	Den	eneste	mulighed	der	er	for	

at	undgå	at	være	underlagt	reglerne	omkring	obligatorisk	national	sambeskatning	er,	frivilligt	at	

tilvælge	reglerne	omkring	 international	 sambeskatning	som	beskrevet	 i	afsnit	3.2.	 International	

sambeskatning	 tillader,	 i	 modsætning	 til	 den	 nationale	 sambeskatning,	 at	 man	 i	

sambeskatningsindkomsten	medregner	underskud	opstået	 i	 udenlandske	 selskaber	m.v.	Det	 er	

dog	et	krav	til	den	 internationale	sambeskatning	at	samtlige	udenlandske	selskaber	medtages	 i	

sambeskatningskredsen.	 Altså	 er	 det	 ikke	 tilladt	 at	 vælge	 nogle	 enkelte	 udenlandske	

skattesubjekter	ud	for	anvendelse	af	deres	underskud,	men	alle	skal	medtages,	uanset	om	der	er	

over-	eller	underskud	for	indkomståret.	Dette	betyder	at	man	må	acceptere	konsekvensen	uanset	

om	koncernen	bliver	bedre	eller	dårligere	stillet	rent	skattemæssigt.	

	

Man	kan	umiddelbart	ud	fra	beskrivelserne	og	reglerne	vedrørende	henholdsvis	den	nationale	og	

den	internationale	sambeskatning	få	et	billede	af,	at	den	internationale	sambeskatning	altid	er	at	

foretrække,	såfremt	der	er	udenlandske	selskaber	i	koncernen.	Dette	er	dog	ikke	helt	rigtigt,	idet	

der	 er	 en	 række	 konsekvenser	 af,	 at	 tilvælge	 den	 internationale	 sambeskatning.	 Den	

altoverskyggende	 konsekvens	 af	 den	 internationale	 sambeskatning	 er	 genbeskatning.	

Genbeskatning	betyder,	at	alle	de	underskud	som	tidligere	har	været	udnyttet,	skal	beskattes	fuldt	

ud	når	en	international	sambeskatning	ophører,	uanset	om	der	er	tale	om	ophør	ved	udløb	eller	

afbrydelse	 af	 bindingsperioden	 på	 10	 år.	 Idet	 international	 sambeskatning	 per	 definition	 er	

midlertidigt,	 vil	 der	 altid	 på	 et	 eller	 andet	 tidspunkt	 ske	 beskatning	 af	 udnyttede	 udenlandske	

underskud,	og	der	er	således	i	praksis	tale	om,	at	skatteforpligtelsen	ikke	undgås	men	blot	skubbes	

fremad.	 Der	 kan	 derved	 både	 være	 fordele	 og	 ulemper	 ved	 tilvalg	 af	 inder	 international	

sambeskatning,	men	grundlæggende	handler	beslutningen	om	tidspunktet	for	beskatningen.	Ved	

overvejelser	 om	 tilvalg	 af	 international	 sambeskatning	 bør	 man	 derfor	 have	 langsigtede	

overvejelser	med	i	beslutningen.	Der	er	således	intet	facit	på	om	international	sambeskatning	er	

en	fordel	eller	ulempe,	idet	ovenstående	betyder,	at	det	afgørende	er	om	man	kan	og	vil	betale	

skatten	med	det	samme,	eller	om	man	vil	satse	og	skubbe	skattebetalingen	til	fremtiden.	Det	kan	

overvejes	om	der	i	fremtiden	er	udsigt	til	ændringer	i	 lovgivningen	eller	de	økonomiske	forhold	

som	gør	tilvalget	fordelagtigt	for	koncernen	som	helhed.	 	



Side	-	44	-	af	121	
	

4	Sambeskatning	i	praksis	

4.1	Præsentation	af	opstillet	eksempelvirksomhed	

Til	brug	for	en	praktisk	gennemgang	og	analyse	af	de	gældende	regler	inden	for	sambeskatning,	vil	

i	 det	 følgende	 blive	 præsenteret	 et	 eksempel	 på	 en	 koncern,	 som	 sagtens	 kunne	 eksistere	 i	

virkeligheden.	 Eksempelkoncernen	 skal	 bruges	 til,	 at	 illustrere	 hvorledes	

sambeskatningsindkomsten	og	 skatten	beregnes	og	 fordeles,	og	på	den	måde	give	et	 indblik	 i,	

hvorledes	man	i	praksis	 indordner	sig	under	de	gældende	regler,	og	der	er	tale	om	forsimplede	

beskrivelser	og	fiktive	data.	

	

Hans	Hansen	har	tidligere	drevet	en	tømrervirksomhed	som	personlig	virksomhed.	For	år	tilbage	

oprettede	han	dog	i	stedet	et	selskab	(Eksempel	Drift	ApS)	og	flyttede	driften	herover.	Samtidig	

med	oprettelsen	af	driftsselskabet	oprettede	han	også	et	holdingselskab	(Eksempel	Holding	ApS),	

hvori	han,	ud	over	kapitalandele,	også	har	lidt	værdipapirer.	Et	par	år	efter	oprettelsen	af	drifts-	og	

holdingselskabet	opkøbte	han	desuden	et	ejendomsselskab	(Eksempel	Ejendomme	ApS)	hvori	han	

investerer	i	et	par	udlejningsejendomme.	Eksempel	Ejendomme	ApS	var	et	eksisterende	selskab,	

hvorfor	dette	selskab	har	egne	skattemæssige	underskud	til	fremførsel,	opstået	før	etablering	af	

koncernforbindelsen.	Ud	over	at	besidde	samtlige	kapitalandele	i	Eksempel	Drifts	ApS	og	Eksempel	

Ejendomme	ApS,	har	Hans	Hansen	igennem	sit	holdingselskab	også	hjulpet	sin	bror,	Niels,	med	

stiftelse	af	et	VVS	driftsselskab	(Bror	VVS	ApS).	Yderligere	ejer	Hans	også	(via	holdingselskabet)	

55%	af	kapitalandelene	i	et	tysk	selskab	(Selskab	Tyskland)	som	blandt	andet	ejer	en	kontorbygning	

som	udlejes,	med	beliggenhed	 i	Danmark.	Dette	betyder	altså	at	koncernen	består	af	 følgende	

selskaber:		

	

• Eksempel	Holding	ApS	

• Eksempel	Drift	ApS	

• Eksempel	Ejendomme	ApS	

• Bror	VVS	ApS	

• Selskab	Tyskland	GmbH	
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Samtlige	selskaber	har	kalenderåret	som	regnskabs-	og	skattemæssigt	indkomstår.	Ejerstrukturen	

er	som	i	nedenstående	illustration:		

Figur	8:	Koncernstrukturen	i	opstillet	case	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

	På	trods	af,	at	Hans	Hansen	via	Eksempel	Holding	ApS	ejer	majoriteten	af	anparterne	i	Bror	VVS	

ApS,	har	Hans	og	broren	Niels	via	vedtægter	og	en	ejeraftale	besluttet,	at	Hans	ikke	har	majoriteten	

af	stemmerettighederne	i	Bror	VVS	ApS.	Hans	har	besluttet	at	han	blot	har	hjulpet	sin	bror	fordi	

han	ikke	havde	råd	til	at	oprette	selskabet	alene,	mens	det	er	brorens	livsværk	og	det	er	således	

også	ham,	der	skal	træffe	beslutningerne	omkring	driften	og	økonomien	i	VVS-firmaet.	Yderligere	

har	 Hans	 kun	 forstand	 på	 træ	 og	 ikke	 VVS,	 så	 egentlig	 vil	 han	 helst	 holdes	 helt	 uden	 for	 de	

driftsmæssige	beslutninger.	Han	vil	naturligvis	gerne	rådgive	og	hjælpe	sin	bror,	men	kun	på	et	

personligt	og	familiært	plan.	

Derimod	er	der	ikke	særaftaler	forbundet	med	ejerskabet	af	kapitalandelen	i	det	tyske	selskab,	og	

Hans’	holdingselskab	har	derimod	både	majoriteten	af	kapitalandelene	samt	stemmerettigheder	

og	har	dermed	bestemmende	indflydelse.		
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4.1.1	Regnskaber	2018	

2018	 har	 været	 et	 givende	 år,	 både	 for	 Hans’	 tømrervirksomhed,	 ejendomsvirksomheden	 og	

broderens	VVS-virksomhed.	Danmarks	økonomi	har	det	godt,	og	det	afspejler	sig	i,	at	der	er	mange	

der	har	brug	for	Hans	og	Niels’	assistance	til	renoveringsprojekter	m.v.	Det	eneste	minus	ved	2018	

var,	at	aktiemarkedet	 i	 slutningen	af	året	 tog	sig	et	gevaldigt	 fald,	og	det	har	 resulteret	 i	 store	

urealiserede	kurstab	i	Hans’	holdingselskab.	I	det	tyske	selskab	har	man	de	senere	år	brugt	store	

summer	 på	 at	 vedligeholde	 ejendommene	 og	 har	 i	 den	 forbindelse	 ikke	 kunnet	 udleje	

ejendommene	fuldt	ud.	Dette	afspejler	sig	i,	at	der	har	været	underskud	både	i	2017	og	2018.	De	

samlede	 fiktive	 regnskaber	 inklusiv	 opgørelse	 af	 skattepligtig	 indkomst	 og	 tilhørende	noter	 for	

koncernens	selskaber	kan	ses	i	bilag	2	–	bilag	8,	hvoraf	bilag	7	og	8	vedrører	udenlandske	selskaber.	

	

4.2	Obligatorisk	national	sambeskatning	

4.2.1	Grundlæggende	sambeskatning	

Følgende	afsnit	vil	illustrere	og	analyse	konsekvensen	af	at	være	omfattet	af	national	obligatorisk	

sambeskatning	 ud	 fra	 de	 ovenstående	 grundlæggende	 koncernbeskrivelser	 og	 forudsætninger.	

Der	er	således	tale	om	en	basal	sambeskatning	uden	særtilfælde.		

	

4.2.1.1	Sambeskatningskredsen	

Ifølge	 hovedreglen	 i	 SEL	 §	 31	 C	 vedrørende	 sambeskatningskredsen,	 vil	 man	 på	 baggrund	 af	

kapitalandele	 gå	 ud	 fra,	 at	 sambeskatningskredsen	 indeholder	 både	 Eksempel	 Holding	 ApS,	

Eksempel	Drifts	ApS,	Eksempel	Ejendomme	ApS	og	Bror	VVS	ApS	da	disse	selskaber	er	koncernens	

danske	selskaber	hvor	man	besidder	majoriteten	af	kapitalandelene.	Dog	skal	der	i	dette	tilfælde	

tages	højde	for,	at	Eksempel	Holding	ApS	ikke	besidder	majoriteten	af	stemmerettighederne	i	Bror	

VVS	ApS	med	hjemmel	i	vedtægter	og	ejeraftale,	og	Bror	VVS	ApS	skal	altså	derfor	ikke	medtages	

i	 sambeskatningskredsen,	 idet	 det	 er	 påviseligt,	 at	 Eksempel	 Holding	 ApS	 ikke	 har	 den	

bestemmende	indflydelse	i	selskabet.		

Jf.	 sambeskatningsreglernes	 territorialprincip	 skal	 al	 indkomst	med	oprindelse	og	 tilknytning	 til	

Danmark	beskattes	 i	Danmark.	 Idet	Selskab	Tyskland	ejer	en	udlejningsejendom	 i	Danmark	 (DE	

Ejendom	DK),	skal	denne	altså	også	medtages	i	sambeskatningskredsen.		
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Altså	består	sambeskatningskredsen	i	case-koncernen	af	Eksempel	Holding	ApS,	Eksempel	Drifts	

ApS,	Eksempel	Ejendomme	ApS	samt	det	tyske	selskabs	danske	ejendom.		

	

4.2.1.2	Administrationsselskab	

Ifølge	SEL	§31,	stk.	6	er	udgangspunktet	at	en	sambeskatningskreds’	administrationsselskab	er	det	

ultimative	moderselskab	såfremt	dette	er	et	dansk	skattepligtigt	selskab,	hvilket	er	tilfældet	her.	

Administrationsselskabet	i	sambeskatningskredsen	er	altså	Eksempel	Holding	ApS.		

	

4.2.1.3	Opgørelse	af	sambeskatningsindkomsten	

Som	 det	 blev	 beskrevet	 i	 afhandlingens	 afsnit	 3.1.4,	 tages	 der	 ikke	 højde	 for	 ejerandele	 ved	

opgørelse	af	sambeskatningskredsens	skattepligtige	indkomst.	Altså	er	det	ikke	relevant	at	Hans’	

holdingselskab	 kun	 ejer	 55%	 af	 kapitalandelene	 i	 det	 tyske	 selskab.	Dette	 betyder	 at	 hele	 den	

skattepligtige	indkomst	for	samtlige	enheder	i	sambeskatningskredsen	skal	medregnes.		

Som	beskrevet	i	afsnit	4.1.1.	har	der	i	sambeskatningskredsens	2	driftsselskaber	været	overskud	i	

2018,	hvorimod	der	i	holdingselskabet	har	været	underskud.	Yderligere	har	der	i	det	tyske	selskabs	

danske	udlejningsejendom	været	et	mindre	overskud.		

Det	 ene	 driftsselskab	 (Eksempel	 Ejendomme	 ApS)	 har	 underskud	 til	 fremførsel	 opstået	 før	

indtræden	 i	 sambeskatningskredsen	 og	 holdingselskabet	 har	 underskud	 til	 fremførsel	 opstået	

under	 sambeskatningen,	 ligesom	 der	 er	 underskud	 opstået	 i	 det	 aktuelle	 indkomstår.	 Dette	

betyder	 at	 der	 ved	 opgørelse	 af	 sambeskatningsindkomsten	 skal	 tages	 højde	 for	

underskudsrækkefølgen.		

Selve	 opgørelsen	 af	 de	 skattepligtige	 indkomster	 for	 de	 enkelte	 skattesubjekter	 sker	 efter	 de	

almindelige	 regler	 i	 selskabsskattelovgivningen,	 og	 der	 er	 således	 ikke	 særlige	 forhold	 i	 den	

forbindelse.	Der	er	taget	højde	for	ikke	fradragsberettigede	omkostninger	og	–indtægter	m.v.	som	

ved	en	typisk	opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	hvis	der	ikke	var	sambeskatning.		

Nedenstående	er	opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	for	de	sambeskattede	selskaber	illustreret,	

hvorimod	 regnskaberne	 som	 helhed	 (resultatopgørelse,	 balance,	 skattepligtig	 indkomst	 og	

tilhørende	 noter)	 fremgår	 af	 bilag	 XX.	 Yderligere	 er	 kommenteret	 på	 den	 skattepligtige	

indkomstopgørelse	for	de	enkelte	medlemmer	af	sambeskatningskredsen.		
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Eksempel	Drift	ApS	

Figur	9:	Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	Eksempel	Drift	ApS	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Eksempel	Ejendomme	ApS	

Figur	10:	Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	Eksempel	Ejendomme	ApS	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	
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DE	Ejendom	DK	

Figur	11:	Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	DE	Ejendom	DK	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Eksempel	Holding	ApS		
Figur	12:	Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	Eksempel	Holding	ApS	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	
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Eksempel	Drift	ApS	

Idet	Eksempel	Drift	ApS	blev	stiftet	af	holdingselskabet,	har	driftsselskabet	 lige	siden	etablering	

været	omfattet	af	sambeskatningskredsen.	Der	er	således	ingen	underskud	til	fremførsel	opstået	

før	 indtræden	 i	 sambeskatning,	 ligesom	 der	 ikke	 er	 nogle	 underskud	 opstået	 under	

sambeskatningen.	Årets	skattepligtige	indkomst	for	indkomståret	2018	er	DKK	314.400.	

	

Eksempel	Ejendomme	ApS	

Eksempel	 Ejendomme	 blev	 opkøbt	 fra	 en	 privatperson	 efter	 etablering	 af	 koncernen,	 og	

ejendomsselskabet	er	således	indtrådt	i	sambeskatningen	senere	end	drifts-	og	holdingselskabet.	

Eksempel	 Ejendomme	 ApS	 har	 egne	 underskud	 til	 fremførsel,	 opstået	 før	 indtræden	 i	

sambeskatningen,	og	der	skal	tages	højde	for	disse	ved	opgørelse	af	den	skattepligtige	indkomst.	

Der	er	ingen	underskud	opstået	efter	indtræden	i	sambeskatningen.	Årets	skattepligtige	indkomst	

før	fradrag	af	egne	underskud	er	DKK	60.338.		

	

Jf.	underskudsrækkefølgen	 (afsnit	3.1.5)	 skal	egne	underskud	anvendes	 først,	og	da	der	er	DKK	

40.000	til	fremførsel	fra	tidligere	år,	anvendes	hele	beløbet	og	den	skattepligtige	indkomst	efter	

underskud	er	således	DKK	20.338.			

	

DE	Ejendom	DK	

Den	tyskejede	ejendom	beliggende	 i	Danmark	blev	opkøbt	efter	etablering	af	koncernen,	og	er	

dermed	 også	 indtrådt	 i	 sambeskatningskredsen	 senere	 end	 drifts-	 og	 holdingselskabet.	

Ejendommen	 har	 dog	 ikke	 nogle	 underskud	 til	 fremførsel	 opstået	 før	 indtræden	 i	

sambeskatningen,	men	har	derimod	underskud	til	fremførsel	opstået	under	sambeskatningen.	

	

Jf.	 underskudsrækkefølgen	 (afsnit	 3.1.5)	 skal	 egne	 underskud	 opstået	 under	 sambeskatningen	

anvendes	som	2.	Prioritet	(efter	egne	underskud	opstået	før	indtræden	i	sambeskatningen).	Den	

skattepligtige	indkomst	før	fradrag	af	eget	underskud	fra	tidligere	år	er	DKK	4.450.		
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Idet	der	i	sambeskatningskredsen	er	skattemæssigt	overskud,	fremføres	der	mere	underskud	fra	

tidligere	år	til	udnyttelse	af	andre	selskaber,	end	der	er	overskud	i	året.	Der	fremføres	DKK	811	

mere	end	der	er	overskud.		

	

Eksempel	Holding	ApS	

Koncernen	blev	stiftet	ved,	at	holdingselskabet	stiftede	Eksempel	Drift	ApS,	og	holdingselskabet	

har	således	været	i	sambeskatningskredsen	fra	begyndelsen.	Dette	betyder,	at	holdingselskabet	

ikke	har	nogle	skattemæssige	underskud	opstået	før	indtræden	i	sambeskatningskredsen.	Derimod	

har	holdingselskabet	underskud	opstået	under	 sambeskatningen,	og	 jf.	underskudsrækkefølgen	

(afsnit	3.1.15)	skal	disse	udnyttes	som	2.	Prioritet	efter	underskud	opstået	før	sambeskatningen.	

Holdingselskabet	 har	 dog	 skattemæssigt	 underskud	 for	 regnskabsåret	 på	 DKK	 250.650,	 og	 kan	

således	 ikke	udnytte	underskuddet	 i	 indeværende	 indkomstår.	 Idet	sambeskatningskredsen	har	

skattemæssigt	 overskud	 efter	 anvendelse	 af	 egne	 underskud	 (pkt.	 1	 og	 2)	 vil	 holdingselskabet	

fremføre	underskud	fra	tidligere	år	til	udnyttelse	i	andre	selskaber	i	sambeskatningskredsen.	Der	

fremføres	DKK	83.277	fra	tidligere	år.		

	

Opsummering	

Skattepligtige	indkomster	for	sambeskatningskredsen	er	altså	samlet	set:		

	

Figur	13:	Skattepligtige	indkomster	før	fradrag	af	underskud	

	
(Kilde:	egen	tilvirken)	
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Samlet	set	vil	der,	før	fradrag	af	underskud	fra	tidligere	og	indeværende	år,	være	en	skattepligtig	

indkomst	 for	 sambeskatningskredsen	 på	 DKK	 128.538,	 hvoraf	 skatten,	 før	 udnyttelse	 af	

sambeskatningsreglerne,	vil	være	(22%)	DKK	28.278.		

	

4.2.1.4	Fordeling	af	underskud		

En	af	fordelene	ved	at	være	underlagt	reglerne	om	obligatorisk	national	sambeskatning	er,	at	man	

opnår	mulighed	 for	at	udnytte	underskud	 fra	andre	selskaber	 i	 sambeskatningskredsen.	 I	dette	

tilfælde	 hvor	 enkelte	 selskaber	 har	 underskud	 og	 øvrige	 har	 overskud,	men	 den	 skattepligtige	

indkomst	samlet	set	er	positiv,	er	det	en	fordel,	da	man	kan	udnytte	underskud	fra	tidligere	år	og	

således	kan	man	opnå	en	lavere	samlet	skat	for	indkomståret.		

	

Ved	 opgørelse	 af	 den	 samlede	 sambeskatningsindkomst	 hvor	 der	 udnyttes	 underskud	 skal	 der	

tages	højde	for	underskudsrækkefølgen.	Som	beskrevet	i	afsnit	3.1.15	er	underskudsrækkefølgen:		

	

1) 	Selskabets	egne	underskud	opstået	før	indtræden	i	sambeskatningen	

2) Selskabets	egne	underskud	opstået	efter	indtræden	i	sambeskatningen	

3) Fordeling	af	årets	underskud	mellem	enheder	i	sambeskatningskredsen	

4) Fordeling	af	andre	selskabers	underskud	opstået	i	tidligere	år	under	sambeskatningen	

	

Dette	betyder	for	denne	case,	at	Eksempel	Ejendomme	ApS	skal	udnytte	underskud	opstået	før	

indtræden	 i	 sambeskatningen	 først.	 Dernæst	 udnyttes	 egne	 underskud	 opstået	 under	

sambeskatningen	(relevant	for	DE	Ejendom	DK)	hvorefter	årets	skattemæssige	underskud	fordeles	

mellem	enhederne	 i	 sambeskatningskredsen.	Slutteligt	 fordeles	andre	selskabers	underskud	 fra	

tidligere	 år	 (relevant	 for	 Eksempel	 Holding	 ApS)	 mellem	 sambeskatningskredsens	

overskudsgivende	 selskaber.	 Resultat	 af	 fordelingen	 af	 underskud	 jf.	 oven	 for,	 er	 den	 samlede	

sambeskatningsindkomst	hvoraf	der	skal	betales	skat.		

Det	 er,	 som	 beskrevet	 tidligere	 i	 afhandlingen,	 det	 enkelte	 selskab	 der	 skal	 indberette	 egen	

selvangivelse,	men	det	er	ved	indberetning	af	administrationsselskabets	selvangivelse	man	angiver	

de	skattepligtige	indkomster	for	medlemmerne	af	sambeskatningskredsen.			
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Figur	14:	Fordeling	af	skattepligtig	indkomst	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

I	ovenstående	figur	er	sambeskatningskredsen	skattepligtige	indkomst	opgjort.	Første	kolonne	er	

navnet	 på	 skattesubjektet,	 anden	 kolonne	 angiver	 den	 skattepligtige	 indkomst	 før	 fradrag	 af	

underskud	 (fra	 både	 året	 og	 tidligere	 år),	 tredje	 kolonne	 angiver	 fremført	 eget	 underskud	 fra	

tidligere	år	og	fjerde	kolonne	angiver	netto	skattepligtig	indkomst	efter	fradrag	af	egne	underskud.		

Den	femte	kolonne	angiver	fordelingen	af	årets	underskud,	og	fordelingen	er	opgjort	på	baggrund	

af	andelene	af	årets	skattepligtige	indkomst.	Eksempel	Holding	ApS	står	for	hele	årets	underskud,	

og	 det	 er	 således	 dette	 underskud	 der	 skal	 fordeles.	 DE	 Ejendom	 DK	 har	 ingen	 skattepligtig	

indkomst	netto	da	ejendommen	har	underskud	fra	tidligere	år	som	dækker	hele	den	skattepligtige	

indkomst.	Dette	betyder,	at	fordelingen	er	mellem	Eksempel	Drift	ApS	og	Eksempel	Ejendomme	

ApS	 som	 står	 for	 hhv.	 94%	 og	 6%	 af	 årets	 skattemæssige	 overskud.	 Udregningen	 er	 netto	

skattepligtig	 indkomst	delt	med	samlet	overskud,	det	vil	sige	at	beregningen	for	Eksempel	Drift	

ApS	er	314.399/(314.400	+	20.338)	=	6%	og	for	Eksempel	Ejendomme	ApS	er	20.338/(314.400	+	

20.338)	=	94%.		

Idet	sambeskatningskredsens	medlemmer	samlet	set	har	nok	underskud	til	fremførsel	til,	at	hele	

den	 samlede	 skattepligtige	 indkomst	 for	 året	 kan	 dækkes,	 skal	 der	 fremføres	 underskud	 fra	

tidligere	 år.	 Da	 det	 kun	 er	 et	 selskab	 selv	 der	 kan	 udnytte	 underskud	 opstået	 før	 indtræden	 i	

sambeskatningen,	 skal	 der	 anvendes	 underskud	 opstået	 under	 sambeskatningen.	 Dette	 giver	

kolonne	6	et	udtryk	for,	mens	kolonne	7	er	den	samlede	skattepligtige	indkomst	efter	fradrag	for	

underskud	som	for	samtlige	medlemmer	af	sambeskatningskredsen	er	DKK	0.		
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4.2.1.5	Indregning	og	betaling	af	selskabsskatten	

På	 trods	 af	 at	 den	 samlede	 skattepligtige	 indkomst	 for	 sambeskatningskredsen	 er	 på	DKK	0	 jf.	

ovenstående	afsnit	og	figur	XX,	er	dette	ikke	udtryk	for	at	der	i	de	enkelte	selskaber	ikke	indregnes	

en	skyldig	skat.	I	de	enkelte	skattesubjekter	i	sambeskatningskredsen	indregnes	derimod	en	skat	

svarende	til	skattepligtig	indkomst	med	fradrag	for	egne	underskud	fra	tidligere	år.	Dette	betyder	

at	der	skal	indregnes	skat	jf.	neden	for:		

	

Figur	15:	Indregnet	selskabsskat	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Som	 det	 fremgår	 af	 ovenstående	 figur,	 skal	 Eksempel	 Drift	 ApS	 og	 Eksempel	 Ejendomme	 ApS	

indregne	skatten	som	en	omkostning	(og	som	skyldig	skat)	hvorimod	DE	Ejendom	DK	og	Eksempel	

Holding	ApS	 har	 en	 skatteindtægt	 (og	 dermed	 et	 skattetilgodehavende).	Den	 samlede	 skat	 for	

sambeskatningskredsen	er,	som	det	fremgår,	DKK	0,	i	og	med	at	der	er	underskud	nok	til	at	dække	

hele	det	skattemæssige	overskud	for	indkomståret.	Principielt	kunne	man	forestille	sig	at	det	var	

ligegyldigt	 for	 koncernen	 som	 helhed	 om	 fordelingen	 af	 sambeskatningsindkomsten	 blev	

foretaget,	men	fordelingen	bliver	netop	lavet	for,	at	de	enkelte	selskaber	ikke	har	hverken	fordele	

eller	ulemper	af	at	være	omfattet	af	sambeskatningen	og	følger	altså	neutralitetsprincippet.			

Årsopgørelsen	for	sambeskatningskredsen	vil	jf.	afsnittene	oven	for	ikke	udløse	en	skyldig	skat	for	

sambeskatningskredsen	 som	helhed,	men	den	 beregnede	 skat	 for	 de	 enkelte	medlemmer	 skal	

enten	betales	til	eller	af	administrationsselskabet	som	herefter	står	for	betaling	til	Skattestyrelsen.	

Altså	skal	selskaberne	med	en	skyldig	skat,	betale	dette	til	administrationsselskabet	hvorimod	DE	

Ejendom	DK	skal	have	penge	fra	administrationsselskabet.	Samlet	set	vil	refusionerne	udløse,	at	
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hvert	medlem	har	modtaget/betalt	hhv.	Den	indtægt	eller	omkostning	som	er	beregnet	i	figur	XX,	

svarende	til	at	der	ikke	havde	været	sambeskatning	men	derimod	individuel	selskabsbeskatning.	

	

4.2.1.6	Kompensation	for	udnyttet	underskud	

Ud	over	at	de	enkelte	medlemmer	af	 sambeskatningskredsen	skal	betale	eller	have	 refunderet	

deres	andel	af	årets	selskabsskat,	skal	der	også	ske	kompensation	til	de	selskaber,	som	fremfører	

underskud	til	fremførsel	for	udnyttelse	af	andre	selskaber.	Som	det	er	beskrevet	i	et	tidligere	afsnit	

skal	 kompensationen	 svare	 til	 skatteværdien	 af	 underskuddet	 hvilket	 aktuelt	 er	 22%.	

Kompensationerne	bliver	som	i	nedenstående	figur:	

	

Figur	16:	Kompensation	for	udnyttet	underskud	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Som	det	fremgår	af	figuren	oven	for,	skal	der	betales	kompensation	til	DE	Ejendom	DK	og	Eksempel	

Holding	ApS	da	det	er	disse	to,	der	stiller	underskud	til	fremførsel	som	udnyttes	af	andre	selskaber.	

Kompensationen	til	DE	Ejendom	DK	er	på	DKK	178,	hvoraf	Eksempel	Drift	ApS	skal	betale	ca.	94%	

(DKK	167)	og	Eksempel	Ejendomme	ApS	ca.	6%	(DKK	11)	og	kompensationen	til	Eksempel	Holding	

ApS	er	på	DKK	73.464,	hvoraf	Eksempel	Drift	ApS	skal	betale	ca.	94%	(DKK	69.001)	og	Eksempel	

Ejendomme	 ApS	 ca.	 6%	 (DKK	 4.463).	 Dette	 betyder,	 at	 Eksempel	 Drift	 ApS	 samlet	 skal	 betale	

kompensationer	på	DKK	69.168	og	Eksempel	Ejendomme	ApS	skal	betale	i	alt	DKK	4.474.		

Kompensationerne	har	ingen	skattemæssig	effekt	for	hverken	modtager	eller	betaler	idet	der	er	

tale	 om	 en	 ikke-fradragsberettiget	 omkostning	 eller	 ikke-skattepligtig	 indtægt.	 Når	 de	 i	 afsnit	
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4.2.1.5	 og	 4.2.1.6	 beskrevne	 transaktioner	 er	 afsluttet,	 anses	 årets	 skat	 som	 værende	 fuldt	

afregnet,	i	og	med	at	der	samlet	set	ikke	er	en	skyldig	forpligtelse	over	for	SKAT.	

	

4.2.1.7	Hvis	intet	underskud	fra	tidligere	år		

I	ovenstående	eksempel	fra	afsnit	4.1	og	frem,	var	beregningerne	forudsat	at	der	var	underskud	til	

fremførsel	 fra	 tidligere	 år	 opstået	 både	 før	 og	under	 sambeskatningen.	 I	 det	 følgende	 vil	 blive	

illustreret	hvorledes	beregningerne	havde	set	ud,	hvis	der	 ikke	var	underskud	 til	 fremførsel	 fra	

tidligere	indkomstår.	Alle	øvrige	forudsætninger	er	uændrede.	

	

Figur	17:	Opgørelse	af	sambeskatningsindkomst	uden	underskud	fra	tidligere	år	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Idet	der	 ikke	længere	er	underskud	til	 fremførsel	 i	DE	Ejendom	DK,	er	denne	nu	en	del	af	årets	

skattemæssige	overskud	som	er	på	i	alt	DKK	128.537	hvoraf	den	samlede	skyldige	skat	vil	være	

DKK	28.278	(22%).	Ved	beregning	af	andelene	af	det	skattemæssige	overskud	skal	overskuddet	fra	

DE	 Ejendom	 DK	 nu	 medregnes.	 Det	 betyder	 at	 Eksempel	 Drift	 ApS	 står	 for	 83%	 af	 det	

skattemæssige	overskud	(314.400	/	(314.400	+	60.338	+	4.450)),	Eksempel	Ejendomme	ApS	står	

for	16%	(60.338	/	(314.400	+	60.338	+	4.450))	mens	DE	Ejendom	DK	står	for	1%	(60.338	/	(314.400	

+	60.338	+	4.450)).		

Eksempel	Holding	ApS	har	fortsat	underskud,	og	det	er	dette	underskud	der	skal	fordeles	mellem	

de	øvrige	medlemmer,	på	baggrund	af	de	oven	for	opgjorte	andele.	Dette	betyder	at	DKK	207.824,	

svarende	til	83%	af	underskuddet	på	DKK	250.650,	skal	fordeles	til	Eksempel	Drift	ApS,	DKK	39.885,	

svarende	til	16%	af	underskuddet,	skal	fordeles	til	Eksempel	Ejendomme	ApS	og	de	resterende	DKK	

2.942	(den	sidste	procent	af	underskuddet)	skal	overføres	til	DE	Ejendom	DK.		
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Konklusionen	af	ovenstående	er,	at	såfremt	der	ikke	er	underskud	fra	tidligere	år	som	kan	udnyttes	

i	det	indeværende	indkomstår,	vil	opgørelse	og	fordeling	af	sambeskatningsindkomsten	ikke	have	

indflydelse	på	hvor	stor	den	samlede	skyldige	skat	er	for	indkomståret.	Derimod	vil	der	blot	være	

tale	 om,	 at	 fordelingen	 af	 den	 skattepligtige	 indkomst	 (og	 dermed	 skatteforpligtelsen)	 bliver	

anderledes.	 	Selve	den	skat	som	skal	 indregnes	hos	de	enkelte	medlemmer	er,	naturligvis,	også	

anderledes	end	hvis	der	havde	underskud	fra	tidligere	år.	Skatten	til	indregning	er	nu	i	stedet	som	

i	nedenstående	figur:	

Figur	18:	Indregnet	selskabsskat	uden	underskud	fra	tidligere	år	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Ud	over	at	selve	den	skyldige	skat	er	anderledes	hvis	der	ikke	er	underskud	fra	tidligere	år,	vil	

kompensationen	for	udnyttet	underskud	ligeledes	være	ændret.	Idet	der	nu	kun	er	underskud	i	

Eksempel	Holding	ApS,	vil	det	kun	være	dette	selskab	der	skal	modtage	kompensation	jf.	

nedenstående	figur:	

Figur	19:	Kompensation	for	udnyttet	underskud	uden	underskud	fra	tidligere	år	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	
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Skatteværdien	af	det	udnyttede	underskud	i	holdingselskabet	udgør	DKK	55.143	kr.	Dette	beløb	

skal	fordeles	forholdsmæssigt	mellem	de	3	andre	selskaber,	idet	disse	deler	holdingselskabets	

underskud.	Det	betyder,	at	Eksempel	Drifts	ApS	skal	betale	ca.	82%	svarende	til	DKK	45.180,	

Eksempel	Ejendomme	ApS	skal	betale	ca.	17%	svarende	til	DKK	9.324	og	DE	Ejendom	DK	skal	

betale	ca.	1%	svarende	til	DKK	639.		

	

4.2.1.8	Skattemæssige	konsekvenser	hvis	der	ikke	var	sambeskatning	

Hvis	 selskaberne	 ikke	 havde	 været	 sammenknyttet	 via	 en	 koncernforbindelse,	 og	 der	 i	 stedet	

havde	 været	 tale	 om	 individuel	 beskatning,	 ville	 selskaberne	 med	 skattemæssigt	 overskud	

(Eksempel	 Drift	 ApS	 og	 Eksempel	 Ejendomme	 ApS)	 have	 haft	 en	 skatteforpligtelse	 i	

overensstemmelse	med	beløbene	 i	enten	 figur	XX	eller	 figur	XX,	alt	afhængig	af	om	der	havde	

været	tale	om	eksemplet	med	eller	uden	underskud	fra	tidligere	år	til	fradrag	i	den	skattepligtige	

indkomst.	 For	 selskaberne	 med	 underskud	 ville	 disse	 derimod	 blot	 ville	 kunne	 fremføre	

underskuddet	 til	 udnyttelse	 i	 eventuelle	 senere	 indkomstår	 med	 skattemæssige	 overskud	 i	

overensstemmelse	 med	 de	 almindelige	 selskabsskatteretlige	 bestemmelser.	 Den	 indregnede	

selskabsskat	 havde	 altså	 for	 overskudsgivende	 selskaber	 været	 uændret,	 mens	 de	

underskudsgivende	 selskaber	 ville	 skulle	 fremføre	 underskuddet	 i	 stedet	 for	 at	 indregne	 en	

skattemæssig	indtægt.		

	

4.2.1.9	Sammenligning	af	sambeskatning	vs.	individuel	beskatning	

I	ovenstående	afsnit	4.2.1	–	4.2.6	er	der	for	indkomståret	2018	beregnet	skatteforpligtelser	for	

sambeskatningskredsen	i	3	situationer:		

1. Hvis	der	er	sambeskatning,	og	der	er	skattemæssige	underskud	til	fremførsel	fra	tidligere	

år.		

2. Hvis	der	er	sambeskatning,	men	der	ingen	skattemæssige	underskud	til	fremførsel	er.	

3. Hvis	selskaberne	i	stedet	havde	været	individuelt	beskattede	uden	koncernforbindelse.		

a. Med	underskud	fra	tidligere	år	

b. Uden	underskud	fra	tidligere	år		
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Der	er	overordnet	mindre	forskelle	for	de	enkelte	selskaber	i	den	beregnede	skat,	afhængig	af	om	

der	er	tale	om	situation	1,	2	eller	3.	De	skattemæssige	konsekvenser	ved	de	forskellige	situationer	

beskrives	i	det	følgende	for	selskaberne	enkeltvis	samt	for	sambeskatningskredsen	som	helhed,	

først	med	en	oversigt	over	hvor	meget	skat	der	er	indregnet	i	det	enkelte	selskab	i	de	forskellige	

situationer:	

Figur	20:	Oversigt	over	indregnet	skat	i	forskellige	situationer	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Eksempel	Drift	ApS	

For	 Eksempel	Drift	 ApS	 er	 den	 indregnede	 skat	 uafhængig	 af	 hvilken	 situation	 der	 er	 tale	 om.	

Selskabet	 har	 ingen	 underskud	 til	 fremførsel	 fra	 tidligere	 år,	 og	 har	 yderligere	 skattemæssigt	

overskud	 for	 indkomståret.	 Dette	 betyder,	 at	 den	 eneste	 ændring	 for	 selskabet	 vil	 være	 den	

kompensation	der	skal	betales	til	selskaber	hvis	underskud	udnyttes	under	sambeskatningen.		

	

Eksempel	Ejendomme	ApS	

Eksempel	Ejendomme	ApS	har	i	situation	1	og	3a	underskud	fra	tidligere	år	til	modregning	i	den	

skattepligtige	indkomst.	Det	betyder,	at	der	i	situation	1	og	3a	er	en	indregnet	skat	på	DKK	4.474	

hvorimod	der	i	situation	2	og	3b,	hvor	der	ikke	er	underskud	fra	tidligere	år,	indregnes	en	skat	på	

DKK	13.274.	Dette	betyder	altså,	at	skatten	for	Eksempel	Ejendomme	ApS,	ligesom	Eksempel	Drift	

ApS,	 overordnet	 set	 er	 uafhængig	 af	 hvorvidt	 der	 er	 sambeskatning	 eller	 ej,	 og	 det	 kun	 er	

kompensationen	for	udnyttet	underskud	der	er	forskellen.	

	

DE	Ejendom	DK	

For	DE	Ejendom	DK,	som	har	skattemæssigt	overskud	inden	fradrag	for	tidligere	års	underskud,	er	

der	større	konsekvenser	af	sambeskatningen	end	for	de	to	førnævnte	selskaber.		
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Ejendommen	har	 i	 situation	1	en	 indregnet	 skat	på	DKK	 -178,	altså	en	skattemæssig	 indtægt.	 I	

situation	2	er	der	derimod	et	skattemæssigt	overskud,	fordi	der	ikke	er	underskud	fra	tidligere	år	

som	kan	modregnes	i	den	skattepligtige	indkomst.	Den	indregnede	skat,	DKK	979,	er	den	samme	i	

situation	3b.		

For	ejendommen	er	den	største	forskel	situation	3a,	hvor	der	er	underskud	fra	tidligere	år	som	kan	

modregnes	i	den	skattepligtige	indkomst.	I	dette	tilfælde	vil	ejendommen	kun	udnytte	nok	af	det	

fremførte	 underskud	 til,	 at	 den	 skattepligtige	 indkomst	 for	 indkomståret	 er	 DKK	 0,	 og	

konsekvensen	 heraf	 vil	 være,	 at	 man	 fremfører	 mere	 underskud	 til	 udnyttelse	 i	 fremtidige	

indkomstår	end	man	gør	i	situation	1,	hvor	man	jo	anvender	mere	af	underskuddet.		

Ud	 over	 ovenstående	 vil	 ejendommen	 også	 skulle	 modtage	 en	 kompensation	 for	 udnyttet	

underskud	i	situation	1,	men	ikke	i	de	øvrige	tilfælde.		

	

Eksempel	Holding	ApS	

Holdingselskabet	har	negativ	skattepligtig	indkomst	for	indkomståret,	og	vil	derfor	i	både	situation	

1	og	2	have	en	skattemæssig	indtægt	samt	et	tilgodehavende	ved	de,	af	sambeskatningskredsens	

medlemmer	som	har	skattemæssigt	overskud.	I	situation	er	den	skattemæssige	indtægt	højere	end	

i	 situation	 1,	 fordi	 der	 i	 situation	 2	 fremføres	 underskud	 fra	 tidligere	 år	 som	 kan	 udnyttes	 af	

sambeskatningskredsen.	I	både	situation	3a	og	3b	vil	holdingselskabet	ikke	have	en	indregnet	skat	

for	indkomståret	idet	der	skal	ske	fremførsel	af	det	skattemæssige	underskud	jf.	SEL	§	12.		

	

Ud	 over	 ovenstående,	 er	 forskellen	 mellem	 sambeskatning/ikke	 sambeskatning	 for	

holdingselskabet	 at	 der	 i	 situation	 3	 naturligvis	 ikke	 modtages	 kompensation	 for	 udnyttet	

underskud	som	i	situation	1	og	2.		

	

Sambeskatningskredsen	som	helhed	

For	 sambeskatningskredsen	 set	 som	 helhed,	 er	 det	 for	 case-eksemplet	 en	 klar	 fordel	 for	

indeværende	 indkomstår	 at	 være	 omfattet	 af	 sambeskatning,	 idet	man	 i	 situation	 1	 opnår	 en	

samlet	skattepligtig	indkomst	på	DKK	0,	og	der	således	ikke	skal	betales	skat.	Der	skal	fordeles	skat	

medlemmerne	 imellem,	 men	 der	 skal	 ikke	 betales	 noget	 til	 skattestyrelsen	 (eller	 der	 skal	

refunderes	skat	såfremt	der	er	betalt	skat	aconto).	I	situation	2	er	der	en	skat	på	samlet	DKK	28.	
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278	da	der	ikke	er	underskud	fra	tidligere	år	som	kan	fradrages	i	den	skattepligtige	indkomst,	men	

man	 begrænser	 stadig	 skatten,	 fordi	 man	 fordeler	 underskud	 ud	 på	 de	 overskudsgivende	

medlemmer	 af	 sambeskatningskredsen.	 	 I	 situation	 3a	 og	 3b	 er	 der	 samlet	 set	 en	 større	

skatteforpligtelse	end	i	situation	1	og	2,	da	man	ikke	kan	udnytte	hverken	indeværende	års	eller	

tidligere	års	skattemæssige	underskud	på	tværs	af	selskaberne.	Dog	kan	holdingselskabet	selv,	når	

der	ikke	er	sambeskatning,	fremføre	årets	underskud	til	udnyttelse	i	senere	indkomstår	såfremt	

der	opstår	fremtidigt	skattemæssigt	overskud.	

	

Konklusionen	er	altså,	at	det	enkelte	selskab	principielt	set	ikke	er	hverken	værre	eller	bedre	stillet	

uanset	 om	 det	 er	 medlem	 af	 en	 sambeskatning	 eller	 ej,	 i	 overensstemmelse	 med	

neutralitetsprincippet.	Forskellen	er	på	sambeskatningskredsen	set	som	helhed,	og	det	er	samlet	

der	er	en	gevinst	(i	dette	eksempel)	ved	sambeskatningen	for	det	enkelte	indkomstår.	Hvis	der	ikke	

var	 sambeskatning	 ville	 overskudsgivende	 selskaber	 stadig	 skulle	 betale	 den	 samme	 skat	 som	

under	sambeskatning,	men	underskudsgivende	selskaber	ville	i	stedet	for	at	fordele	underskuddet	

til	de	overskudsgivende,	skulle	fremføre	underskuddet	til	efterfølgende	 indkomstår.	Det	er	 ikke	

sikkert,	at	et	selskab	nogensinde	vil	kunne	udnytte	et	fremført	underskud,	og	det	er	således	ikke	

sikkert	 at	 man	 opnår	 fordelen	 ved	 at	 fremføre	 underskud	 uden	 for	 en	 sambeskatning.	 I	 en	

sambeskatning	 vil	man	derimod	kunne	udnytte	underskuddet	med	det	 samme	 (givet	 at	der	 er	

positiv	indkomst	i	øvrige	sambeskattede	selskaber)	og	opnår	dermed	en	skattemæssig	fordel.		

	

4.2.2	Udvidelse	af	koncernen	

Hans	Hansen	synes	at	det	går	meget	godt	med	hans	lille	forretningsimperium,	men	det	er	begyndt	

at	blive	lidt	kedeligt,	og	han	har	brug	for	nye	udfordringer.	Han	synes	derfor,	at	det	er	på	tide	at	

der	sker	noget	nyt,	og	han	overvejer	derfor	at	omstrukturere	og	udvide	sit	foretagende,	men	er	i	

tvivl	om	hvordan	han	skal	gøre	det.	Hans’	gode	ven,	Revisor-Jens,	har	fortalt	ham	at	der	blandt	

andet	er	følgende	interessante	muligheder:		

• Hans	kan	købe	et	eller	flere	eksisterende	selskaber		

• Hans	kan	stifte	et	eller	flere	nye	selskaber	
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4.2.2.1	Opkøb	af	eksisterende	selskab	

Hans’	store	passion	er	naturligvis	sit	hjertebarn,	tømrervirksomheden,	og	han	forestiller	sig	at	det	

er	den	del	af	hans	imperium	der	skal	udvides.	Han	ved	tilfældigvis,	at	en	af	de	øvrige	tømrere	i	

byen	(Bo	fra	Tømrer	Bo	ApS)	skal	til	at	gå	på	pension,	og	han	har	derfor	i	tankerne	at	opkøbe	

100%	af	kapitalandelene	i	selskabet	(igennem	holdingselskabet)	med	virkning	fra	1.	juli	2018,	

men	han	har	endnu	ikke	truffet	den	endelige	beslutning.		

	

Præsentation	af	Tømrer	Bo	ApS	

Tømrer	Bo	ApS	er	en	mindre	tømrervirksomhed	med	2	ansatte	tømrersvende	ud	over	ejeren	og	

direktøren	Bo.	Selskabet	har	et	godt	omdømme,	et	højt	aktivitetsniveau	og	har	haft	overskud	i	de	

senere	 år.	 Selskabet	 er	 i	 forvejen	 100%	 ejet	 af	 Bos	 holdingselskab,	 Bo	 Holding	 ApS,	 og	 begge	

selskaber	har	indkomst-	og	regnskabsår	som	løber	fra	1.7.	til	30.6.		

	

Omlægning	af	indkomstår	

Såfremt	Hans	vælger	at	opkøbe	Tømrer	Bo	ApS,	er	det	nødvendigt	at	omlægge	indkomståret	i	det	

indtrædende	 selskab,	 således	 at	 dette	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 administrationsselskabets	

indkomstår.	 Hvis	 selskabet	 overtages	 med	 virkning	 fra	 1.	 juli	 2018	 vil	 situationen	 være,	 at	

indkomståret	2018	for	holdingselskabet	(og	resten	af	sambeskatningskredsen)	er	i	fuld	gang,	mens	

indkomståret	2018	for	Tømrer	Bo	ApS	vil	være	netop	overstået.	Dette	betyder,	at	omlægningen	af	

indkomståret	for	Tømrer	Bo	ApS	sker	med	en	delperiode	fra	1.	Juli	2018	til	31.	December	2019,	

altså	en	forlænget	periode,	hvorefter	de	følgende	perioder	vil	følge	kalenderåret.	Indkomståret	set	

i	forhold	til	resten	af	sambeskatningskredsen	kan	illustreres	som	i	nedenstående	figur:		

	

	

	

	

	

	

	

	



Side	-	63	-	af	121	
	

Figur	21:	Omlæggelse	af	indkomstår	for	opkøbt	selskab	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Koncernforbindelsen	med	det	opkøbte	selskab	etableres	pr.	1.7.18,	og	dette	er	også	dagen	hvor	

selskabet	indtræder	i	sambeskatningen.	Eksempel	Holding	ApS	er	i	gang	med	indkomståret	2018,	

men	dette	er	allerede	afsluttet	af	Tømrer	Bo	ApS.	Dette	betyder,	at	indkomståret	2019	for	Tømrer	

Bo	ApS	forlænges,	således	at	dette	slutter	samtidig	med	indkomståret	2019	for	Eksempel	Holding	

ApS.	Dette	betyder,	at	opkøbet	ikke	har	konsekvens	for	sambeskatningen	før	indkomståret	2019,	

og	 der	 skal	 således	 ikke	medtages	 nogen	 indkomst	 fra	 Tømrer	 Bo	 ApS	 i	 sambeskatningen	 for	

indkomståret	2018.	 For	 indkomståret	2019	 skal	 i	 stedet	medtages	al	 skattepligtig	 indkomst	 fra	

Tømrer	Bo	ApS	for	perioden	1.7.18	–	31.12.19.		

Tømrer	Bo	ApS	skal	altså	sambeskattes	med	Bo	Holding	ApS	frem	til	og	med	30.6.18,	hvorefter	der	

skal	ske	sambeskatning	med	Eksempel-koncernen.		

	

Ny	koncernstruktur	

Efter	 opkøbet	 af	 Tømrer	 Bo	 ApS,	 vil	 koncernstrukturen	 for	 Hans’	 selskaber	 se	 ud	 som	

nedenstående:	

	

	

	

	

	



Side	-	64	-	af	121	
	

Figur	22:	Koncernstruktur	efter	køb	af	eksisterende	selskab	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Konsekvenser	for	sambeskatningen	

Konsekvensen	 af,	 at	 holdingselskabet	 opkøber	 Tømrer	 Bo	 ApS	 vil	 først	 blive	 mærket	 af	

sambeskatningen	i	indkomståret	2019.	Indkomståret	2018	skal	altså	opgøres	på	samme	måde	som	

i	 afsnit	 4.2.1	 med	 de	 respektive	 medlemmers	 skattepligtige	 indkomster	 for	 indkomståret	 og	

underskud	fra	tidligere	år.	For	 indkomståret	2019	vil	de	eksisterende	medlemmer	fortsat	skulle	

opgøre	 deres	 skattepligtige	 indkomst	 ud	 fra	 uændrede	 principper	 i	 forhold	 til	 tidligere,	 mens	

sambeskatningsindkomsten	nu	også	skal	indeholde	den	skattepligtige	indkomst	for	Tømrer	Bo	ApS	

for	perioden	1.7.18	–	31.12.19,	altså	for	et	forlænget	 indkomstår,	og	reglerne	herom	skal	 finde	

anvendelse.	Ud	over	at	det	 indtrædende	selskab	har	et	 forlænget	 indkomstår,	er	der	også	den	

konsekvens,	at	alt	det	underskud	Tømrer	Bo	ApS	måtte	medtage	fra	tidligere	sambeskatning	ikke	

kan	udnyttes	af	den	nye	sambeskatningskreds,	men	kun	af	selskabet	selv.	Dette	er	pga.	reglerne	

omkring	særunderskud.	Det	underskud	Tømrer	Bo	ApS	har	fremført	 i	 løbet	af	sambeskatningen	

med	Bo	Holding	ApS,	har	selskabet	taget	med	og	dette	er	nu	klassificeret	som	”egne	underskud	

opstået	 før	 indtræden	 i	 sambeskatning”.	Underskuddet	er	ejet	af	Tømrer	Bo	ApS	og	er	således	

heller	 ikke	 længere	 tilgængeligt	 for	 udnyttelse	 af	 Bo	 Holding	 ApS	 idet	 denne	 sambeskatning	

ophører.	Alt	underskud	i	Tømrer	Bo	ApS	kan	dog	udnyttes	af	Bo	Holding	ApS	(og	eventuelle	øvrige	
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medlemmer	 af	 dennes	 sambeskatningskreds)	 for	 indkomståret	 2018	 idet	 dette	 indkomstår	

afsluttes	med	eksisterende	koncernforbindelse.		

	

4.2.2.2	Stiftelse	af	nyt	selskab	

Selvom	Hans	synes	at	ovenstående	situation	med	opkøb	af	en	af	konkurrenterne	lyder	ualmindeligt	

interessant,	synes	han	også	at	der	er	en	vis	tiltrækning	ved	tanken	om	at	stifte	et	nyt	selskab	 i	

stedet	for.	Såfremt	Hans	vælger	at	stifte	et	nyt	selskab,	ville	det	være	en	slags	trælast	som	skulle	

fungere	sideløbende	med	hans	tømrervirksomhed.	Hvis	Hans	i	stedet	for	at	opkøbe	et	i	forvejen	

eksisterende	selskab,	vælger	at	stifte	et	helt	nyt,	vil	det	nye	selskab	skulle	indgå	i	sambeskatningen	

fra	stiftelsestidspunktet.	Det	første	indkomstår	vil,	afhængig	af	etableringstidspunktet,	eventuelt	

blive	 enten	 kortere	 eller	 længere	 end	 regnskabsåret,	 som	 følge	 af	 at	 indkomståret	 skal	 følge	

administrationsselskabets	fra	stiftelse	og	fremadrettet.	Når	et	nyoprettet	selskab	indtræder	i	en	

eksisterende	 sambeskatningskreds	 er	 der	 ikke	 de	 store	 skattemæssige	 overvejelser	 i	 den	

forbindelse,	 da	 der	 jo	 ikke	 er	 særunderskud	 fra	 før	 etablering	 af	 koncernforbindelsen,	

delårsopgørelser	 eller	 andre	 forhold	 som	 påvirker	 sambeskatningen.	 Altså	 kan	 et	 nyt	 selskab	

indtræde	i	sambeskatningen	på	ethvert	tidspunkt	i	løbet	af	et	indkomstår,	så	længe	man	husker	at	

indregne	indkomsten	fra	det	nye	selskab	i	sambeskatningsindkomsten	fra	etableringstidspunktet.	

Derfor	vil	det,	skattemæssigt,	være	lettest	at	stifte	et	nyt	selskab.			

	

4.2.2.3	Sammenfatning	

Hans	synes	at	både	opkøbet	og	stiftelsen	af	et	nyt	selskab	lyder	noget	besværligt	for	nu,	og	han	

beslutter	derfor	at	vente	med	at	udvide	koncernen	i	Danmark.	Hans	har	nemlig	også	tænkt	over,	

at	udvide	til	udlandet,	hvilket	er	beskrevet	i	næste	afsnit	vedrørende	international	sambeskatning.	

	

4.3	International	sambeskatning	

Udgangspunktet	 for	 nedenstående	 case-illustration	 af	 reglerne	 omkring	 international	

sambeskatning	 er	 samme	 koncern	 som	 anvendt	 i	 afsnit	 4.2	 vedrørende	 obligatorisk	 national	

sambeskatning.	Forudsætningerne	for	koncern-strukturen	er	de	samme	som	i	afsnit	4.2,	men	i	det	

følgende	 forudsættes	 et	 tilvalg	 af	 international	 sambeskatning,	 og	 sambeskatningskredsen	 ser	

derfor	anderledes	ud	end	i	afsnit	4.2	idet	udenlandske	selskaber	m.v.	nu	indgår	i	sambeskatningen	
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jf.	 globalpuljeprincippet.	 Sambeskatningskredsen	ved	 international	 sambeskatning	 ser	ud	 som	 i	

nedenstående	illustration:	

Figur	23:	Sambeskatningskreds	i	international	sambeskatning	–	før	udvidelse	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

4.3.1	Etablering	i	udlandet	og	international	sambeskatning	for	2018	

Hans	har	længe	drømt	om,	at	hans	forretninger	skulle	udvides	til	også	at	være	etableret	i	

udlandet.	Hans	har	en	bekendt	i	Sverige,	Peter,	som	ejer	et	selskab	(Skogshuggare	AB)	der	

primært	arbejder	med	at	skove	og	forarbejde	træer,	og	herefter	at	videresælge	til	diverse	

tømmerhandler	m.v.	Aftalen	vil	være,	at	Hans	køber	selskabet	mens	Peter	fortsætter	som	ansat.	

Som	en	forlængelse	af	Hans’	virksomhed	og	kærligheden	til	træ,	synes	han	at	dette	lyder	

interessant,	og	da	Peter	giver	denne	mulighed,	spørger	Hans	sin	revisorven	om,	hvad	det	ville	

betyde	for	ham	at	opkøbe	Peters	virksomhed.	Revisorvennen	Jens	forklarer	Hans,	at	

konsekvenserne	er	som	i	det	følgende	afsnit,	og	at	Revisor-Jens,	som	er	lidt	snæversynet,	

anbefaler	at	der	i	så	fald	skal	vælges	international	sambeskatning	af	Hans’	koncern.		

I	det	følgende	forudsættes	det,	at	Hans	opkøber	det	svenske	selskab	med	virkning	pr.	1.1.2018,	

samt	at	indkomståret	for	det	svenske	selskab	følger	kalenderåret.	Det	er	yderligere	forudsat	at	

der	forud	for	opkøbet	er	sket	omregning	af	regnskabstal	til	DKK.	Eksempel	Holding	ApS	vil	fortsat	

være	administrationsselskab	for	koncernen,	og	der	tilvælges	international	sambeskatning	for	
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indkomståret	2018.	I	forbindelse	med	tilvalget	pr.	1.1.2018	startes	også	bindingsperioden	på	10	

år	for	den	internationale	sambeskatning.		

	

Indgangsværdier	

Skogshuggare	AB	er	et	velkonsolideret	selskab	uden	væsentligt	gæld,	men	2018	har,	i	

modsætning	til	de	foregående	år,	været	et	dårligt	år,	og	der	er	således	underskud	for	året.	Der	er	

tale	om	et	lille	selskab,	hvis	aktiver	består	af	tre	skovhuggermaskiner	(alle	udskiftet	i	2017	–	de	

gamle	blev	solgt	for	samlet	DKK	25.000)	og	en	bil	samt	likvider	og	tilgodehavende	hos	kunder.	

Passiver	består,	ud	over	egenkapitalen,	af	leverandørgæld33.	Selskabet	har	ikke	tidligere	været	

skattepligtigt	til	Danmark,	hverken	fuldt	eller	begrænset,	og	der	skal	således	opgøres	

indgangsværdi	for	alle	aktiver	og	passiver.	Ifølge	selskabsskattelovens	bestemmelser,	skal	aktiver	

og	passiver	ved	etablering	af	sambeskatningen	anses	som	anskaffet	på	det	faktiske	

anskaffelsestidspunkt,	men	indgangsværdien	er	dagsværdien	(handelsværdien)	ved	starten	af	det	

første	indkomstår	under	sambeskatningen,	altså	1.	januar	2018.	For	afskrivningsberettigede	

aktiver	er	der	en	undtagelse	til	hovedreglen	som	betyder,	at	disse	aktiver	skal	anses	som	være	

anskaffet	på	det	reelle	anskaffelsestidspunkt	og	til	den	faktiske	anskaffelsessum,	og	yderligere	

beregnes	der	fiktivt	nedskrevne	værdier	som	om	aktiverne	var	afskrevet	fuldt	ud	efter	danske	

regler	i	hele	den	periode	aktivet	har	været	ejet.	Dermed	bliver	indgangsværdierne	for	

Skogshuggare	AB	følgende:	

	

Aktiver	ved	indtræden	i	sambeskatning:	

• Bil	–	anskaffet	5.1.2014	til	DKK	150.000,	regnskabsmæssig	værdi	DKK	64.284	

• Maskiner	–	anskaffet	2.1.2017	til	DKK	325.250,	regnskabsmæssig	værdi	DKK	231.643	

• Tilgodehavender	fra	salg	–	dagsværdi	DKK	72.960	

• Andre	tilgodehavender	–	dagsværdi	DKK	100.000	

• Likvide	beholdninger	–	dagsværdi	DKK	87.596	

	

	

	

																																																								
33	Se	fiktivt	regnskab	i	bilag	8.	
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Passiver	ved	indtræden	i	sambeskatning:	

• Egenkapital	–	regnskabsmæssig	værdi	DKK	285.824		

• Leverandørgæld	–	dagsværdi	DKK	9.572	

• Selskabsskat	–	dagsværdi	DKK	27.455	

	

Skogshuggare	AB	er	ikke	det	eneste	selskab	hvori	der	skal	opgøres	indgangsværdier	ved	starten	

af	den	internationale	sambeskatning,	da	der	jo	i	forvejen	var	et	udenlandsk	selskab	i	koncernen.	

Der	skal	også	for	det	tyske	selskab	opgøres	indgangsværdier	i	forbindelse	med	etablering	af	

sambeskatningen.	Det	tyske	selskab	har	tidligere	været	begrænset	skattepligtigt	til	Danmark	som	

følge	af	ejendommens	beliggende	i	Danmark,	og	derfor	er	der	nødt	til	at	blive	lavet	en	opdeling	

af	aktiver	og	passiver,	således	at	indgangsværdierne	kun	omfatter	den	del,	som	ikke	tidligere	har	

været	omfattet	af	den	danske	skattepligt.	Som	ved	Skogshuggare	AB	er	der	beregnet	maksimale	

afskrivninger	for	tidligere	år	for	afskrivningsberettigede	aktiver.	Indgangsværdierne	i	Selskab	

Tyskland	er	som	følger34:		

	

Aktiver	ved	etablering	af	international	sambeskatning:	

• Ejendom	–	anskaffet	1.1.2010	til	DKK	655.000,	regnskabsmæssig	værdi	DKK	550.200.		

• Tilgodehavender	–	dagsværdi	DKK	12.462	

Passiver	ved	etablering	af	international	sambeskatning:		

• Egenkapital	–	regnskabsmæssig	værdi	DKK	147.835	

• Leverandørgæld	–	dagsværdi	DKK	76.437	

• Skyldige	omkostninger	–	dagsværdi	DKK	8.757	

• Mellemregning	Tysk	Holding	GmbH	–	dagsværdi	DKK	342.924	

Dermed	er	de	skattemæssige	indgangsværdier	for	de	to	udenlandske	selskaber	opgjort.	

	

Opgørelse	af	sambeskatningsindkomst	og	genbeskatningssaldi	

Ved	opgørelse	af	sambeskatningsindkomsten	for	indkomståret	2018	under	international	

sambeskatning	skal	der,	som	beskrevet	tidligere	i	afhandlingen,	beregnes	skattepligtig	indkomst	

																																																								
34	For	fiktivt	regnskab	se	bilag	7	og	for	opdeling	af	aktiverne	se	bilag	9	
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for	samtlige	enheder	efter	de	danske	regler.	Det	betyder	for	denne	case,	at	den	skattepligtige	

indkomst	for	hhv.	Eksempel	Drift	ApS,	Eksempel	Ejendomme	ApS	samt	Eksempel	Holding	ApS	er	

uændret	i	forhold	til	den	i	afsnit	4.2.1	opgjort	skattepligtige	indkomst.	For	det	tyske	selskab,	og	

den	underliggende	ejendom,	er	der	derimod	tale	om,	at	hele	selskabet	skal	indregnes	hvor	det	

under	national	sambeskatning	kun	var	ejendommens	skattepligtige	indkomst	der	blev	indregnet.	

Opgørelsen	af	den	skattepligtige	indkomst	for	det	tyske	selskab	er	vist	i	nedenstående	figur:	

	

Figur	24:	Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	for	Selskab	Tyskland	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Ud	over	det	tyske	selskab,	er	også	det	svenske	selskab	(Skogshuggare	AB)	tilføjet	i	

sambeskatningskredsen,	og	opgørelsen	af	den	skattepligtige	indkomst	er	vist	i	nedenstående	

figur:		
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Figur	25:	Opgørelse	af	skattepligtig	indkomst	for	Skogshuggare	AB	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

De	skattepligtige	indkomster	for	sambeskatningskredsen	er	opgjort	efter	de	danske	gældende	

regler,	og	disse	regler	bestemmer	ligeledes,	at	underskud	skal	fordeles	forholdsmæssigt.	Det	

betyder,	at	selve	opgørelsen	af	sambeskatningsindkomsten	ser	ud	som	i	nedenstående	figur:	

	

Figur	26:	Sambeskatningsindkomst	2018	under	international	sambeskatning	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Som	det	fremgår	af	ovenstående	figur,	er	summen	af	de	skattepligtige	indkomster	for	året	

negativ.	Dette	betyder,	at	der	fordeles	underskud	for	året	på	de	af	selskaberne	der	har	

skattemæssigt	overskud	således	at	den	samlede	skattepligtige	indkomst	bliver	DKK	0,	og	resten	
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føres	til	fremførsel	i	de	enkelte	selskaber.	Idet	årets	underskud	skal	fordeles	forholdsmæssigt	

mellem	selskaberne,	betyder	det	at	der	anvendes	underskud	fra	både	det	tyske	og	det	svenske	

selskab.	Såfremt	den	samlede	sambeskatningsindkomst	havde	været	positiv,	havde	der	gældt	

regler	som	ved	national	sambeskatning	omkring	kompensation	for	udnyttelse	af	underskud.	

Jævnfør	reglerne	omkring	genbeskatningssaldi	i	SEL	§	31	A,	stk.	10	skal	der	føres	en	

genbeskatningssaldo	pr.	land,	opgjort	ud	fra	den	på	udnyttelsestidspunktet	gældende	

selskabsskatteprocent	i	Danmark.	Det	betyder	for	denne	case,	at	der	opstår	to	

genbeskatningssaldi;	en	for	Tyskland	og	en	for	Sverige.	Genbeskatningssaldiene	ultimo	2018	

fremgår	af	nedenstående	figur:		

	

Figur	27:	Genbeskatningssaldi	ultimo	2018	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Ovenstående	genbeskatningssaldi	betyder,	at	såfremt	sambeskatningen	ophører,	uanset	om	der	

er	tale	om	udløb	af	bindingsperiode	eller	afbrydelse,	skal	der	ske	en	beskatning	af	saldiene	hos	

administrationsselskabet.	Genbeskatningssaldoen	for	hvert	enkelt	land	reguleres	årligt	med	årets	

udnyttede	underskud	(forhøjelse	af	genbeskatningssaldo)	eller	årets	beskattede	overskud	(lavere	

genbeskatningssaldo),	og	saldoen	skal	indregnes	i	administrationsselskabet	som	en	udskudt	

skatteforpligtelse.	Denne	udskudte	skatteforpligtelse	reguleres	årligt	i	takt	med,	at	

genbeskatningssaldoen	stiger	eller	falder,	afhængig	af	de	enkelte	års	skattemæssige	resultater.		

	

4.3.2	Ophør	af	international	sambeskatning	

Hvis	det	antages,	at	ovenstående	internationale	sambeskatning	afbrydes	allerede	i	2019	(og	

således	inden	udløb	af	den	10-årige	bindingsperiode),	skal	der	ske	fuld	genbeskatning	af	tidligere	

udnyttede	underskud	i	den	internationale	sambeskatning.	Der	tages	udgangspunkt	i	de	

genbeskatningssaldi	der	blev	opgjort	i	forrige	afsnit,	og	det	er	disse	der	skal	lægges	oven	i	
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administrationsselskabet	almindelige	skattepligtige	indkomst,	som	således	forhøjes	med	i	alt	kr.	

256.866.	Hvis	den	internationale	sambeskatning	afbrydes	i	ethvert	af	de	følgende	år,	inden	udløb	

af	bindingsperioden	på	10	år,	vil	det	samme	gøre	sig	gældende;	administrationsselskabets	

skattepligtige	indkomst	forhøjes	med	den	akkumulerede	sum	af	genbeskatningssaldi	af	

udenlandske	udnyttede	underskud.	Den	skattemæssige	konsekvens	af,	at	have	haft	tilvalgt	den	

internationale	sambeskatning	er	helt	overordnet	set	uændret.	I	løbet	af	den	internationale	

sambeskatning	har	man	fradraget	udenlandske	underskud	i	sambeskatningens	skattepligtige	

indkomst	som	dermed	er	blevet	mindre	det	enkelte	år.	Ved	ophør	af	den	internationale	

sambeskatning	inden	udløb	af	bindingsperioden	bliver	administrationsselskabets	skattepligtige	

indkomst	for	året	hvor	sambeskatningen	ophører,	forhøjet	med	de	præcis	samme	underskud	til	

den	nuværende	aktuelle	skattesats.	Dette	betyder	altså	at	den	skattemæssige	effekt	i	sidste	ende	

er	0,	forudsat	at	selskabsskatteprocenten	er	uændret.		

	

Hvis	den	internationale	sambeskatning	derimod	fastholdes	indtil	udløb	af	bindingsperioden,	vil	

administrationsselskabets	skattepligtige	indkomst	maksimalt	blive	med	den	fiktive	

likvidationsfortjeneste	af	de	udenlandske	selskaber,	dog	maksimeret	til	genbeskatningssaldoen.	

Dette	betyder	altså,	at	de	udenlandske	selskaber	i	løbet	af	de	10	år	kan	blive	væsentligt	mere	

værd,	og	få	en	højere	dagsværdi,	men	administrationsselskabets	skattepligtige	indkomst	bliver	

alligevel	maksimalt	forhøjet	med	genbeskatningssaldoen.	For	Hans	Hansen	kan	dette	efter	10	år	

betyde	en	skattemæssig	gevinst	vedrørende	det	tyske	selskab,	i	og	med	at	selskabets	formål	er	at	

eje	ejendomme,	og	dagsværdien	for	netop	ejendomme	kan	være	væsentligt	højere	end	den	

regnskabsmæssige	værdi	som	i	dette	tilfælde	er	akkumuleret	kostpris	med	fradrag	for	

afskrivninger.		

	

4.4	Delkonklusion	

Baggrunden	for	reglerne	omkring	den	nationale	sambeskatning	er,	som	tidligere	nævnt,	at	intet	

selskab	m.v.	skal	stilles	hverken	bedre	eller	dårligere	som	følge	af,	at	være	omfattet	af	

sambeskatningen.	For	case-virksomheden	i	kapitel	4	kan	dette	illustreres	ved	at	opsummere	

resultatpåvirkningen	af	hhv.	individuel	beskatning,	national	sambeskatning	og	slutteligt	

international	sambeskatning.	Dette	er	gjort	i	følgende	figur:		
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Figur	28:	Resultatpåvirkning	for	selskaberne	og	sambeskatningskredsen	

	
(Kilde:	egen	tilvirkning)	

	

Ovenstående	figur	illustrerer	hvorledes	de	enkelte	selskaber	m.v.	og	sambeskatningskredsen	som	

helhed	er	påvirket	af	sambeskatningen.	Der	er	ingen	tvivl	om,	at	sambeskatningskredsen	som	

helhed	drager	nytte	af	sambeskatningen,	national	såvel	som	international.	Både	i	situationen	

med	og	uden	underskud	fra	tidligere	år	udløser	de	individuel	beskatning	samlet	set	en	

forpligtelse	over	for	Skattestyrelsen.	Den	nationale	sambeskatning	betyder	for	de	enkelte	

selskaber	(og	sambeskatningskredsen	samlet)	at	der	ved	situationen	med	underskud	fra	tidligere	

år	slet	ikke	er	nogen	skatteforpligtelse,	hvorimod	der	uden	underskud	fra	tidligere	år	er	sket	en	

minimering	af	skatteforpligtelsen.	Samlet	set	er	konklusionen,	at	sambeskatningen,	både	national	

og	international,	i	dette	eksempel	gavner	sambeskatningskredsen	som	helhed	lige	såvel	som	de	

enkelte	selskaber	m.v.	I	sambeskatningskredse	hvor	et	eller	flere	selskaber	m.v.	har	underskud	

for	året,	må	konklusionen	altså	være,	at	sambeskatning	er	en	fordel,	da	man	kan	udnytte	

underskud	på	tværs	af	sambeskatningskredsen	og	derved	minimere	den	samlede	

skatteforpligtelse.	 	
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5	Konklusion	
I	vores	samfund	er	der	en	stor	mængde	koncerner,	og	i	Danmark	bliver	disse	beskattet	som	var	de	

én	samlet	enhed	–	dette	kaldes	sambeskatning.	Sambeskatning	i	Danmark	er	et	område	med	stor	

kompleksitet,	 og	 som	kan	 skabe	 store	 frustrationer	 for	 de	 personer	 der	 skal	 arbejde	med	det,	

såfremt	 de	 ikke	 er	 vant	 til	 dette.	 Der	 er	 i	 de	 færreste	 danske	 selskaber	 en	 ejer	 eller	 en	

økonomiafdeling	 med	 fuldstændig	 styr	 på	 sambeskatningsreglerne,	 og	 derfor	 er	 det	 vigtigt	 at	

revisorer	har	styr	på	disse.	Revisorers	opgaver	inkluderer	både	rådgivning	omkring	og	beregning	af	

sambeskatningsindkomst,	og	derfor	er	emnet	også	meget	relevant	for	revisorer.	

	

Sambeskatningens	historik	har	rødder	helt	tilbage	til	1903,	hvor	Statsskatteloven	blev	indført,	men	

der	var	ikke	dengang	det	store	behov	for	regler	omkring	sambeskatning	af	koncerner	da	disse	ikke	

var	så	udbredt.	Sambeskatningsbestemmelserne	står	i	Selskabsskattelovens	§§	31	–	31	C,	og	de	

sambeskatningsbestemmelser	vi	kender	i	dag,	har	sin	oprindelse	i	2005	hvor	Selskabsskattelovens	

bestemmelser	herom	blev	væsentligt	ændret.	Sambeskatningsbestemmelserne	er	i	dag	delt	 i	to	

kategorier;	 bestemmelserne	 om	 den	 obligatoriske	 nationale	 sambeskatning	 som	 sker	 efter	 et	

territorialprincip,	 og	 bestemmelserne	 om	 den	 frivillige	 internationale	 sambeskatning	 som	 sker	

efter	et	globalpuljeprincip.	Den	frivillige	internationale	sambeskatning	kan	tilvælges	af	koncerner	

som	ønsker	at	indregne	udenlandske	enheder	i	den	danske	sambeskatning,	hvilket	ikke	er	muligt	

med	den	obligatoriske	nationale	sambeskatning.	

	

I	Danmark	har	sambeskatning	relevans	for	det	stigende	antal	koncerner35,	både	store	og	små.	I	og	

med	at	det	er	obligatorisk	at	selskaber	sambeskattes	så	snart	der	foreligger	en	koncernforbindelse,	

jf.	definitionen	angivet	i	SEL	§	31C,	er	det	uvæsentligt	hvor	store	virksomheder	der	er	tale	om,	og	

derfor	 har	 emnet	 relevans	 for	 enormt	 mange	 danske	 selskaber.	 Dermed	 udgøres	

sambeskatningskredsen	af	samtlige	danske	selskaber	m.v.	med	indbyrdes	koncernforbindelse.	Det	

vigtigste	 aspekt	 i	 identifikation	 af	 koncernforbindelser	 er	 afgørelse	 af,	 hvorvidt	 der	 er	 tale	 om	

bestemmende	indflydelse	eller	ej.	I	denne	forbindelse	er	det	ikke	ejerandelene	der	er	afgørende,	

men	derimod	den	faktiske	kontrol	over	selskabets	driftsmæssige-	og	finansielle	beslutninger,	og	

																																																								
35	Jf.	Danmarks	Statistik,	se	bilag	1.	
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kan	 således	 også	 være	 afgjort	 af	 ejeraftaler.	 Lovgivernes	 primære	 sigte	med	 reglerne	 omkring	

obligatorisk	national	sambeskatning	var	og	er,	at	det	skal	ske	efter	et	neutralitetsprincip	således,	

at	intet	selvstændigt	selskab	er	stillet	hverken	bedre	eller	værre	som	følge	af	sambeskatningen.	

Det	betyder	i	praksis,	at	det	enkelte	selskab	ikke	opnår	en	økonomisk	gevinst	eller	tab	ved	at	være	

omfattet	af	en	sambeskatningskreds,	hvorimod	det	for	koncernen	som	helhed	kan	være	enten	en	

fordel	 eller	 en	 ulempe,	 afhængig	 af	 hvordan	 den	 skattepligtige	 indkomst	 fordeler	 sig.	

Sambeskatningsreglerne	 bygger	 på,	 at	 den	 skattepligtige	 indkomst	 opgøres	 for	

sambeskatningskredsen	som	helhed,	på	baggrund	af	de	almindelige	regler	omkring	opgørelse	af	

skattepligtig	indkomst	for	selskaber.	I	forbindelse	med	etablering	af	sambeskatningen,	udpeges	et	

af	 selskaberne	 til	 administrationsselskab,	 og	 det	 er	 dette	 selskab	 der	 står	 for	 afregning	 af	

acontoskat,	selskabsskat	m.v.	til	og	fra	SKAT.		

Et	 vigtigt	aspekt	 i	 forbindelse	med	sambeskatning	er,	at	alle	 sambeskattede	enheder	 skal	have	

samme	 indkomstår.	 Dette	 betyder,	 at	 såfremt	 et	 indtrædende	 selskab	 har	 et	 anderledes	

indkomstår,	 skal	 der	 ske	 enten	 forlængelse	 eller	 forkortelse	 af	 det	 igangværende	 indkomstår,	

således	at	indkomståret	i	fremtiden	matcher	administrationsselskabets	indkomstår.	Hvis	et	selskab	

ind-	 eller	 udtræder	 af	 sambeskatning,	 og	 samtidig	 ikke	 er	 et	 nystiftet	 selskab,	 skal	 det	

ind/udtrædende	selskab	selvangive	skattepligtig	 indkomst	for	en	delperiode	hhv.	Før	eller	efter	

ind-	 eller	 udtræden	 i	 sambeskatningen.	 Denne	 delperiode	 opgøres	 efter	 de	 almindelige	

skattemæssige	regler,	dog	med	særligt	fokus	på	periodisering,	således	at	ingen	indtægt	eller	udgift	

er	dobbelt	indregnet.		

En	af	de	store	forskelle	mellem	individuel	beskatning	og	sambeskatning	er	underskudsudnyttelse.	

Ved	 sambeskatning	 er	 der	 den	 fordel,	 at	 sambeskatningskredsen	 kan	 minimere	 den	 samlede	

skattepligtige	 indkomst	 ved	 at	 fordele	 årets	 samt	 tidligere	 års	 underskud	 mellem	 de	

overskudsgivende	selskaber.	Der	er	dog	en	øvre	grænse,	som	dog	er	så	høj,	at	den	ikke	har	relevans	

for	de	fleste	mindre	koncerner.	Derved	undgår	man	delvist	beskatning	over	for	Skattestyrelsen,	

men	i	stedet	skal	de	overskudsgivende	selskaber	betale	en	kompensation	til	de	underskudsgivende	

selskaber	svarende	til	skatteværdien	af	underskuddene.	Dette	betyder,	at	de	enkelte	selskaber	ikke	

er	bedre	stillet	 som	følge	af	 sambeskatningen,	men	det	er	 sambeskatningskredsen	som	helhed	

derimod.		
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Som	 tidligere	 nævnt,	 er	 den	 nationale	 sambeskatning	 obligatorisk	 for	 danske	 selskaber	 med	

koncernforbindelse,	men	det	er	kun	danske	selskaber,	fast	ejendom	placeret	i	Danmark	og	faste	

driftssteder	 i	Danmark	der	 kan	medregnes	 i	 den	nationale	 sambeskatning.	Hvis	man	ønsker	 at	

sambeskatte	hele	koncernen	på	tværs	af	landegrænser,	skal	international	sambeskatning	vælges.	

Valget	 træffes	 for	 en	 bindingsperiode	 på	 10	 år,	 hvor	 samtlige	 selskaber,	 danske	 såvel	 som	

udenlandske,	 opgør	 deres	 skattepligtige	 indkomst	 efter	 de	 danske	 regler.	 Dette	 kan	 give	

administrative	 udfordringer,	 men	 såfremt	 der	 er	 underskud	 i	 de	 udenlandske	 selskaber,	 kan	

skatteforpligtelsen	minimeres.	Koncernerne	skal	dog	huske	at	tage	højde	for,	at	der	ved	ophør	af	

international	 sambeskatning	 skal	 ske	 genbeskatning,	 enten	 ordinær	 eller	 fuld	 afhængig	 af	

tidspunktet	og	årsagen,	af	de	underskud	fra	udlandet	der	har	været	udnyttet	i	den	internationale	

sambeskatning.	 Ved	 ophør	 af	 den	 internationale	 sambeskatning	 har	 koncernen,	 efter	

genbeskatning	af	udnyttede	underskud,	samlet	set	stort	set	været	stillet	som	hvis	der	havde	været	

national	sambeskatning,	og	valget	handler	dermed	i	høj	grad	om	tidspunktet	for	beskatningen.		

	

Konklusionen	på	indeværende	afhandling	er,	på	baggrund	af	analyser	og	illustrationerne	i	kapitel	

4,	at	sambeskatning,	national	såvel	som	international,	er	en	fordel	for	sambeskatningskredse	hvor	

et	 eller	 flere	 selskaber	 har	 underskud	 i	 det	 pågældende	 år.	 På	 lang	 sigt	 er	 konsekvenserne	 af	

national	og	international	sambeskatning	stort	set	identiske,	forudsat	at	skattesats	m.v.	ikke	ændrer	

sig,	og	for	en	sambeskatningskreds	lignende	den	i	kapitel	4	fiktive	case,	vil	sambeskatningen	derfor	

overordnet	være	at	 foretrække	 frem	for	 individuel	beskatning.	Uanset	om	der	er	underskud	 til	

udnyttelse	i	sambeskatningskredsen	eller	ej,	er	intet	selskab	m.v.	hverken	bedre	eller	værre	stillet	

som	følge	af	sambeskatningen,	og	dette	er	i	overensstemmelse	med	neutralitetsprincippet	som	er	

den	helt	grundlæggende	tanke	bag	sambeskatning	i	Danmark.		

	

5.1	Perspektivering	

Retskildehierakiet	i	Danmark	er	opbygget	således,	at	EU-lovgivning	har	forrang	frem	for	national	

ret.	Dette	betyder,	at	dansk	ret	i	konkrete	sager	kan	omstødes	til	fordel	for	EU-retten,	fordi	de	

danske	regler	er	i	strid	med	de	gældende	EU-regler.	I	2014	afgjorde	Landsskatteretten	i	den	

såkaldte	Bevola-sag	(sag	C-650/16),	at	selskabet	ikke	kunne	fratrække	tabet	af	dets	finske	filial	i	

den	skattepligtige	indkomst,	på	trods	af	at	underskuddet	ikke	kunne	udnyttes	i	Finland.	
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Landsskatterettens	argumentation	var,	at	underskuddet	ikke	kunne	medregnes	fordi	der	ikke	var	

tilvalgt	international	sambeskatning	i	overensstemmelse	med	SEL	§	31	A,	stk.	1.	Sagen	blev	af	

anket	til	Østre	Landsret,	som	anmodede	EU-domstolen	om	en	præjudiciel	afgørelse36	af,	hvorvidt	

de	danske	regler	på	området	er	i	strid	med	artikel	49	TEUF	omkring	etableringsfrihed.	Afgørelsen	

fra	EU-domstolen	blev,	med	henvisning	til	Marks	&	Spencer	dommen	(C-446/03,	EU:C:2005:763),	

at	de	danske	regler	netop	er	i	strid	med	den	gældende	EU-lovgivning,	og	at	selskabet	(Bevola)	

havde	ret	til	at	udnytte	tabet	af	den	finske	filial	så	længe	der	var	tale	om	et	endeligt	underskud.	

Afgørelsen	beskrev	et	endeligt	underskud	som	karakteriseret	ved,	at	selskabet	havde	udtømt	alle	

muligheder	for	at	udnytte	tabet	i	hjemlandet,	og	der	dermed	ikke	var	risiko	for,	at	tabet	blev	

fradraget	dobbelt,	samt	at	filialen	ikke	længere	medbringer	nogen	form	for	indtægt.	Afgørelsen	

konkluderer	yderligere,	at	det	tilkommer	den	nationale	ret	at	afprøve	hvorvidt	kriterierne	for	et	

endeligt	underskud	er	opfyldt	i	de	konkrete	sager.	Bevola-sagen	har,	helt	eller	delvist,	medført	at	

SEL	§	31,	stk.	2,	2.	pkt.	ophæves	med	virkning	fra	og	med	1.	januar	2020.	SEL	§	31,	stk.	2,	2.	pkt.	

vedrører	underskud	af	faste	driftssteder	i	udlandet,	og	beskriver	at	underskuddet	kun	kan	

medregnes	hvis	reglerne	i	driftsstedet	hjemland	betyder	at	underskuddet	ikke	kan	medregnes	

der,	eller	at	der	er	valgt	international	sambeskatning	jf.	SEL	§	31	A.	Ovenstående	regel	erstattes	i	

stedet	af	den	nye	SEL	§	8	D	omkring	hybride	mismatch.	Den	nye	regel	omhandler	situationer	hvor	

underskud	og	tab	kan	fradrages,	hvis	fradraget	nægtes	i	det	land,	hvor	underskuddet	eller	tabet	

er	opstået37.	Ovenstående	afgørelse	er	det	nyeste	eksempel	på,	at	de	danske	regler	er,	eller	har	

været,	i	strid	med	den	gældende	EU-lovgivning,	og	kan	passende	give	anledning	til	at	tænke	over,	

om	dansk	ret	eventuelt	indeholder	andre	bestemmelser	som	er	i	strid	med	den	gældende	EU-ret.		

	 	

																																																								
36	
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202801&pageIndex=0&docla
ng=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1033446	
37	https://www.elov.dk/selskabsskatteloven/8D/	
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Bilag	

Bilag	1	–	Antal	koncerner	i	Danmark	(Danmarks	Statistik)	

	
(Kilde:	https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp)	
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Bilag	2	–	Regnskab	2018	Eksempel	Drift	ApS	

Resultatopgørelse 2018 2017
Note DKK DKK

Nettoomsætning
1.675.332							 1.286.732							

Vareforbrug
611.457	-									 479.495	-									

1 Andre	eksterne	omkostninger 314.636	-									 302.233	-									

Bruttofortjeneste
749.239									 505.004									

6 Personaleomkostninger 363.400	-									 322.635	-									
Resultat	før	af-	og	nedskrivninger 385.839									 182.369									
Af-	og	nedskrivninger	af	immaterielle	
og	materielle	anlægsaktiver

55.000	-											 55.000	-											

Resultat	før	finansielle	poster 330.839									 127.369									
Finansielle	indtægter - 																		 12																			
Finansielle	omkostninger 59	-																		 - 																	
Resultat	før	skat 330.780									 127.381									
Skat	af	årets	resultat 72.949	-											 28.026	-											
Årets	resultat 257.831									 99.355											

Resultatdisponering
Foreslået	udbytte 150.000										 100.000										
Overført	til	overført	resultat 107.831										 645	-																
I	alt 257.831										 99.355												

Dækningsbidrag 1.063.875							 807.237										
Dækningsgrad 64% 63%
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Balance

Aktiver
31-12-2018 31-12-2017

Materielle	anlægsaktiver

7 Bil
275.000										 330.000										

Materielle	anlægsaktiver	i	alt 275.000									 330.000									

Finansielle	anlægsaktiver
Deposita 39.000												 38.000												
Finansielle	anlægsaktiver	i	alt 39.000											 38.000											

Anlægsaktiver	i	alt 314.000									 368.000									

Varebeholdninger 186.750										 150.325										
Tilgodehavender	fra	salg	og	
tjenesteydelser

117.530										 86.725												

8 Andre	tilgodehavender 250.000										 262.000										

Likvide	beholdninger 151.905									 47.265	-										

Omsætningsaktiver	i	alt 706.185									 451.785									

Aktiver	i	alt 1.020.185						 819.785									

	
	

Passiver 31/12/2018 31/12/2017
Egenkapital
Selskabkapital 50.000												 50.000										

9 Overført	resultat 743.578										 585.747							
Egenkapital	i	alt 793.578										 635.747							

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat 12.856												 9.075												
Hensatte	forpligtelser	i	alt 12.856												 9.075												

Gældsforpligtelser
Leverandører	af	varer	og	
tjenesteydelser

79.563												 83.420										

Selskabsskat 69.168												 18.951										
10 Anden	gæld 82.020												 72.592										

Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 230.751										 174.963							
Gældsforpligtelser	i	alt 230.751										 174.963							

Passiver	i	alt 1.037.185						 819.785							
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Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	
omkostninger

2018 2017

Salgsfremmende	omkostninger	jf.	note	
2

9.250										 7.625										

Lokaleomkostninger	jf.	note	3 78.000								 76.000								
Bilomkostninger	jf.	note	4 162.419						 167.153						
Administrationsomkostninger	jf.	note	
5

64.967								 51.455								

I	alt 314.636						 302.233					

Note	2	-	Salgsfremmende	
omkostninger

2018 2017

Annoncer	og	reklame 9.250										 7.625										
I	alt 9.250										 7.625									

Note	3	-	Lokaleomkostninger 2018 2017
Husleje 54.000								 52.000								
Leje	af	lagerplads 24.000								 24.000								
I	alt 78.000								 76.000							

Note	4	-	Bilomkostninger 2018 2017
Brændstof 57.920								 53.292								
Forsikringer	og	vægtafgift 12.375								 11.920								
Vedligeholdelse	og	reparationer 92.124								 101.941						
I	alt 162.419						 167.153					
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Note	5	-	
administrationsomkostninger 2018 2017

Bogholderi	assistance 12.000			 	 11.500			 	
Revision	og	regnskabsmæssig	
assistance

15.000			 	 15.000			 	

Telefon	og	internet 4.700					 	 5.000					 	
Porto	og	gebyrer 3.210					 	 2.965					 	
Juridisk	assistance - 									 	 7.000					 	
Kontorartikler 9.725					 	 6.915					 	
Mindre	nyanskaffelser 19.782			 	 2.950					 	
Diverse	omkostninger 550								 	 125								 	
I	alt 64.967			 	 51.455			 	

Note	6	-	personaleomkostninger 2018 2017
Lønninger 360.000		 320.000		
Sociale	udgifter 2.450					 	 2.015					 	
Diverse	personaleomkostninger 950								 	 620								 	
I	alt 363.400		 322.635		

Gennemsnitligt	antal	ansatte 1 1

Note	7	-	Bil 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 385.000		 150.000		
Årets	tilgang	 - 									 	 385.000		
Årets	afgang - 									 	 150.000	-	
Kostpris	ultimo 385.000		 385.000		

Af-	og	nedskrivninger	primo 55.000	-		 	 150.000		
Årets	afskrivninger 55.000	-		 	 55.000	-		 	
Tilbageførsel	af	afskrivninger	
vedr.	Solgte	aktiver

- 									 	 150.000	-	

Af-	og	nedskrivninger	ultimo 110.000	-	 55.000	-		 	

Regnskabsmæssig	værdi 275.000		 330.000		 	
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Note	8	-	Andre	tilgodehavender 31/12/2018 31/12/2017
Mellemregning	holding 12.000			 	
Mellemregning	Bror	VVS	ApS 25.000			 	 25.000			 	
Mellemregning	Eksempel	
Ejendomme	ApS

225.000		 225.000		

I	alt 250.000		 262.000		

Note	9	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 585.747		 586.392		
Betalt	udbytte 100.000	-	 - 								 	
Årets	regnskabsmæssige	 257.831		 645	-							 	
Overført	resultat	ultimo 743.578		 585.747		

Note	10	-	Anden	gæld 31/12/2018 31/12/2017
Skyldig	A-skat,	AM-bidrag	m.v. 14.175			 	 13.529			 	
Skyldig	moms 42.345			 	 34.063			 	
Skyldige	omkostninger 25.500			 	 25.000			 	
Mellemregning	holding 1.951					 	
I	alt 82.020			 	 72.592			 	
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Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017
Regnskabsmæssigt	resultat	før	skat 330.780									 127.381							

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 807																 9																			

Regnskabsmæssige	afskrivninger	på	
materielle	og	immaterielle	anlægsaktiver 55.000											 55.000										
	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	 55.807											 55.009									

1 Skattemæssige	afskrivninger	driftsmidler 72.188	-										 96.250	-									
Skattemæssige	afskrivninger	i	alt 72.188	-										 96.250	-								

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	af	
underskud	fra	tidligere	år	 314.400									 86.140									

2 Anvendt	underskud
Årets	skattepligtige	indkomst 314.400									 86.140									

Skat	heraf,	22% 69.168										 18.951									

	
	

Note	1	-	Driftsmidler
Saldo	primo 288.750			 	 - 										 	
Tilgang	i	året - 											 	 385.000			
Afgang	i	året - 											 	 - 										 	
Afskrivningsberettiget	værdi 288.750			 	 385.000			
Afskrivning	i	året,	25% 72.188	-				 	 96.250	-			 	
Saldo	pr.	31.12.18 216.563			 	 288.750			

Note	2	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK
Regnskabsm
æssig	værdi

Skattemæssig	
værdi Forskel

	Driftsmidler	 			275.000					 216.563			 	 58.438				 	
	Deposita	 					39.000					 39.000					 	 - 										 	

	Tilgodehavender	fra	salg	 			117.530					 117.530			 	 - 										 	
	I	alt		 			431.530					 					373.093					 						58.438					

	Udskudt	skat,	22%	 12.856				 	 	
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Bilag	3	–	Regnskab	2018	Eksempel	Ejendomme	ApS	

Resultatopgørelse
2018 2017

Note DKK DKK

Nettoomsætning 220.000											 215.000											

Direkte	omkostninger 83.500	-												 79.215	-												

1 Andre	eksterne	omkostninger 25.530	-												 21.250	-												

Bruttofortjeneste 110.970										 114.535										

4 Personaleomkostninger 24.950	-												 24.620	-												
Resultat	før	af-	og	nedskrivninger 86.020												 89.915												
Af-	og	nedskrivninger	af	immaterielle	
og	materielle	anlægsaktiver

26.600	-												 26.600	-												

Resultat	før	finansielle	poster 59.420												 63.315												
Finansielle	indtægter - 																			 - 																			
Finansielle	omkostninger 18																				 12																				
Resultat	før	skat 59.438												 63.327												
Skat	af	årets	resultat 13.076	-												 - 																			
Årets	resultat 46.362												 63.327												

Resultatdisponering
Overført	til	overført	resultat 46.362													 63.327													
I	alt 46.362													 63.327													

Dækningsbidrag 136.500											 135.785											
Dækningsgrad 62% 63%
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Balance

Aktiver 31-12-2018 31-12-2017
Materielle	anlægsaktiver

5 Ejendomme 1.223.600								 1.250.200								

Materielle	anlægsaktiver	i	alt 1.223.600							 1.250.200							

Anlægsaktiver	i	alt 1.223.600							 1.250.200							

Tilgodehavender	fra	salg	og	
tjenesteydelser

80.546													 7.750															

6 Andre	tilgodehavender 2.438															 2.735															

Likvide	beholdninger 3.550														 56.534												

Omsætningsaktiver	i	alt 86.534												 67.019												

Aktiver	i	alt 1.310.134							 1.317.219							

Passiver 31-12-2018 31-12-2017
Egenkapital
Selskabkapital 50.000													 50.000													

7 Overført	resultat 497.115											 450.753											
Egenkapital	i	alt 547.115										 500.753										

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat 150.458											 141.856											
Hensatte	forpligtelser	i	alt 150.458										 141.856										

Gældsforpligtelser
Leverandører	af	varer	og	
tjenesteydelser

2.684															 7.245															

Selskabsskat 4.474															 - 																			
8 Anden	gæld 672.220											 667.365											

Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 679.378										 674.610										
Gældsforpligtelser	i	alt 679.378										 674.610										

Passiver	i	alt 1.376.951							 1.317.219							 	
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Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	
omkostninger

2018 2017

Salgsfremmende	omkostninger	jf.	note	
2

- 																			 500																		

Lokaleomkostninger	jf.	note	3 12.000													 7.500															
Administrationsomkostninger	jf.	note	
4

13.530													 13.250													

I	alt 25.530												 21.250												

Note	2	-	Salgsfremmende	
omkostninger

2018 2017

Annoncer	og	reklame 9.250															 7.625															
I	alt 9.250														 7.625														

Note	3	-	
administrationsomkostninger

2018 2017

Bogholderi	assistance 4.000															 4.000															
Revision	og	regnskabsmæssig	
assistance

8.500															 8.500															

Porto	og	gebyrer 480																		 625																		
Diverse	omkostninger 550																		 125																		
I	alt 13.530												 13.250												

Note	4	-	personaleomkostninger 2018 2017
Lønninger 24.000													 24.000													
Diverse	personaleomkostninger 950																		 620																		
I	alt 24.950												 24.620												

Gennemsnitligt	antal	ansatte 0 0 	
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Note	5	-	Ejendomme 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 1.330.000		 1.330.000			
Årets	tilgang	 - 												 	 - 												 	
Årets	afgang - 												 	 - 												 	
Kostpris	ultimo 1.330.000		 1.330.000			

Af-	og	nedskrivninger	primo 79.800	-						 	 53.200	-						 	
Årets	afskrivninger 26.600	-						 	 26.600	-						 	
Af-	og	nedskrivninger	ultimo 106.400	-				 	 79.800	-						 	

Regnskabsmæssig	værdi 1.223.600		 1.250.200			

Note	6	-	Andre	tilgodehavender 31/12/2018 31/12/2017
Tilgodehavende	el,	vand	og	 2.438									 	 2.735									 	
I	alt 2.438									 	 2.735									 	

Note	7	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 450.753					 	 387.426					 	
Årets	regnskabsmæssige	 46.362							 	 63.327							 	
Overført	resultat	ultimo 497.115					 	 450.753					 	

Note	8	-	Anden	gæld 31/12/2018 31/12/2017
Skyldig	A-skat,	AM-bidrag	m.v. 900												 	 860												 	
Skyldig	moms 13.870							 	 14.230							 	
Skyldige	omkostninger 8.500									 	 8.500									 	
Mellemregning	Bror	VVS	ApS 85.450							 	 80.275							 	
Mellemregning	Eksempel	Drift	 205.000					 	 205.000					 	
Mellemregning	Eksempel	 358.500					 	 358.500					 	
I	alt 672.220					 	 667.365					 	 	
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Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017
Regnskabsmæssigt	resultat	før	skat 59.438														 63.327									

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 - 																					 24																	

Regnskabsmæssige	afskrivninger	på	
materielle	og	immaterielle	anlægsaktiver 26.600															 26.600										

	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	

26.600														 26.624									

1 Skattemæssige	afskrivninger	bygninger	
og	grunde

25.700	-														 25.700	-									

Skattemæssige	afskrivninger	i	alt 25.700	-													 25.700	-								

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	af	
underskud	fra	tidligere	år	

60.338														 64.251									

2 Anvendt	underskud 40.000	-														 64.251	-									
Årets	skattepligtige	indkomst 20.338														 - 															

Skat	heraf,	22% 4.474																 - 															
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Note	1	-	Bygninger	og	grunde 2018 2017
Anskaffelsessum 1.330.000										 1.330.000					
-	Heraf	grundværdi 687.500	-												 687.500	-							
Tilgang	i	året - 																					 - 																
Afgang	i	året - 																					 - 																
Afskrivningsberettiget	værdi 642.500													 642.500								
Afskrivninger	primo 77.100	-														 51.400	-									
Afskrivning	i	året,	4% 25.700	-														 25.700	-									
Afskrivninger	i	alt 102.800	-												 77.100	-									
Skattemæssig	værdi	pr.	31.12.18 539.700												 565.400							

Note	2	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK Regnskabsmæssi
g	værdi

Skattemæssig	
værdi

Forskel

	Grunde	og	bygninger	 							1.223.600					 539.700													 683.900								

	Deposita	 												80.546					 80.546															 - 																
	Skattemæssigt	underskud	til	
fremførsel	

- 																					 - 																

	I	alt		 							1.304.146					 													620.246					 								683.900					

	Udskudt	skat,	22%	 150.458							

Note	3	-	Skattemæssige	
underskud	til	fremførsel,	opstået	
før	indtræden	i	sambeskatning

Primo Tilgang/Anvendt Ultimo
Skattemæssigt	underskud 												40.000					 40.000	-														 - 																
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Bilag	4	–	Regnskab	2018	Bror	VVS	ApS	

Resultatopgørelse
2018 2017

Note DKK DKK

Nettoomsætning
987.352											 964.225											

Vareforbrug
425.257	-										 415.385	-										

1 Andre	eksterne	omkostninger 179.286	-										 160.393	-										

Bruttofortjeneste
382.809										 388.447										

6 Personaleomkostninger 313.175	-										 307.565	-										
Resultat	før	af-	og	nedskrivninger 69.634												 80.882												
Af-	og	nedskrivninger	af	immaterielle	
og	materielle	anlægsaktiver

21.429	-												 21.429	-												

Resultat	før	finansielle	poster 48.205												 59.453												
Finansielle	indtægter - 																			 7																						
Finansielle	omkostninger 19	-																			 - 																			
Resultat	før	skat 48.186												 59.460												
Skat	af	årets	resultat 10.821	-												 13.087	-												
Årets	resultat 37.365												 46.374												

Resultatdisponering
Foreslået	udbytte 50.000													 50.000													
Overført	til	overført	resultat 12.635	-												 3.626	-														
I	alt 37.365													 46.374													

Dækningsbidrag 562.095											 548.840											
Dækningsgrad 57% 57% 	
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Balance

Aktiver 31-12-2018 31-12-2017
Materielle	anlægsaktiver

7 Bil 64.285													 85.713													
Materielle	anlægsaktiver	i	alt 64.285												 85.713												

Finansielle	anlægsaktiver
Deposita 39.000													 38.000													
Finansielle	anlægsaktiver	i	alt 39.000												 38.000												

Anlægsaktiver	i	alt 103.285										 123.713										

Tilgodehavender	fra	salg	og	
tjenesteydelser

117.530											 86.725													

8 Andre	tilgodehavender 85.450													 80.275													

Likvide	beholdninger 52.634												 72.733												

Omsætningsaktiver	i	alt 255.614										 239.733										

Aktiver	i	alt 358.898										 363.447										

Passiver 31-12-2018 31-12-2017
Egenkapital
Selskabkapital 50.000													 50.000													

9 Overført	resultat 73.215													 85.850													
Egenkapital	i	alt 123.215										 135.850										

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat 3.921															 4.935															
Hensatte	forpligtelser	i	alt 3.921														 4.935														

Gældsforpligtelser
Leverandører	af	varer	og	
tjenesteydelser

79.563													 83.420													

Selskabsskat 11.835													 13.160													
10 Anden	gæld 140.364											 126.081											

Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 231.762										 222.661										
Gældsforpligtelser	i	alt 231.762										 222.661										

Passiver	i	alt 358.899										 363.446										 	
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Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	
omkostninger

2018 2017

Salgsfremmende	omkostninger	jf.	note	
2

2.500															 2.400															

Lokaleomkostninger	jf.	note	3 24.000													 24.000													
Bilomkostninger	jf.	note	4 115.284											 103.547											
Administrationsomkostninger	jf.	note	
5

37.502													 30.446													

I	alt 179.286										 160.393										

Note	2	-	Salgsfremmende	
omkostninger

2018 2017

Annoncer	og	reklame 2.500															 2.400															
I	alt 2.500														 2.400														

Note	3	-	Lokaleomkostninger 2018 2017
Husleje 24.000													 24.000													
I	alt 24.000												 24.000												

Note	4	-	Bilomkostninger 2018 2017
Brændstof 45.285													 44.725													
Forsikringer	og	vægtafgift 9.724															 9.575															
Vedligeholdelse	og	reparationer 60.275													 49.247													
I	alt 115.284										 103.547										

Note	5	-	
administrationsomkostninger

2018 2017

Bogholderi	assistance 6.500															 6.000															
Revision	og	regnskabsmæssig	
assistance

12.000													 12.000													

Telefon	og	internet 5.000															 4.800															
Porto	og	gebyrer 3.503															 2.965															
Kontorartikler 4.524															 3.956															
Mindre	nyanskaffelser 5.825															 - 																			
Diverse	omkostninger 150																		 725																		
I	alt 37.502												 30.446												 	
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Note	6	-	personaleomkostninger 2018 2017
Lønninger 310.000											 305.000											
Sociale	udgifter 2.450															 2.015															
Diverse	personaleomkostninger 725																		 550																		
I	alt 313.175											 307.565											

Gennemsnitligt	antal	ansatte 1 1

Note	7	-	Bil 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 150.000											 150.000											
Årets	tilgang	 - 																			 - 																			
Årets	afgang - 																			 - 																			
Kostpris	ultimo 150.000											 150.000											

Af-	og	nedskrivninger	primo 64.287	-												 42.858	-												
Årets	afskrivninger 21.429	-												 21.429	-												
Af-	og	nedskrivninger	ultimo 85.715	-												 64.287	-												

Regnskabsmæssig	værdi 64.285													 85.713													

Note	8	-	Andre	tilgodehavender 31/12/2018 31/12/2017
Mellemregning	Eksempel	
Ejendomme	ApS

85.450													 80.275													

I	alt 85.450													 80.275													 	

Note	9	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 85.850													 89.476													
Betalt	udbytte 50.000	-												 - 																			
Årets	regnskabsmæssige	resultat 37.365													 3.626	-														
Overført	resultat	ultimo 73.215													 85.850													

Note	10	-	Anden	gæld 31/12/2018 31/12/2017
Skyldig	A-skat,	AM-bidrag	m.v. 9.853															 9.525															
Skyldig	moms 47.851													 48.556													
Skyldige	omkostninger 12.000													 15.000													
Mellemregning	Eksempel	Drift	ApS 25.000													 25.000													
Mellemregning	Eksempel	Holding	 45.660													 28.000													
I	alt 140.364											 126.081											
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Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017

Regnskabsmæssigt	resultat	før	skat 125.150	-								 270.985							

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 - 																

	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	 - 																 - 															
Resultat	af	dattervirksomheder 125.500	-								 - 																

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	
af	underskud	fra	tidligere	år	 250.650	-								 270.985							
Anvendt	underskud 83.277	-										

2 Årets	skattepligtige	indkomst 333.927	-								 270.985							

Skat	heraf,	22% 73.464	-									 59.617									

Note	3	-	Skattemæssige	underskud	
til	fremførsel,	opstået	under	
sambeskatning

Primo Tilgang/Anvendt Ultimo
Skattemæssigt	underskud 							846.936					 83.277	-										 763.659								

Note	2	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK
Regnskabsmæ
ssig	værdi

Skattemæssig	
værdi Forskel

- 																
	Deposita	 																-							 - 																	 - 																
	Tilgodehavender	fra	salg	 																-							 - 																	 - 																
	I	alt		 																-							 																			-							 																		-							
	Udskudt	skat,	22%	 - 															
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Bilag	5	–	Regnskab	2018	Eksempel	Holding	ApS	

Resultatopgørelse
2018 2017

Note DKK DKK
1 Andre	eksterne	omkostninger 14.590	-													 14.015	-													

Bruttofortjeneste
14.590	-												 14.015	-												

Resultat	før	finansielle	poster 14.590	-												 14.015	-												
Indtægter	af	kapitalandele	i	tilknyttede	
virksomheder

125.500												 - 																			

3 Finansielle	indtægter
7.500																 285.000												

4 Finansielle	omkostninger 243.560	-											 - 																			
Resultat	før	skat 125.150	-										 270.985											
Skat	af	årets	resultat
Årets	resultat 125.150	-										 270.985											

Resultatdisponering

Foreslået	udbytte
108.000												 100.000												

Overført	til/fra	overført	resultat 233.150	-											 170.985												
I	alt 125.150	-										 270.985											
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Balance

Aktiver 31-12-2018 31-12-2017
Finansielle	anlægsaktiver

7 Kapitalandele	i	tilknyttede	virksomheder 153.000												 153.000												
Finansielle	anlægsaktiver	i	alt 153.000											 153.000											

Anlægsaktiver	i	alt 153.000											 153.000											

Værdipapirer 476.030												 585.000												
8 Andre	tilgodehavender 423.454												 404.062												

Selskabsskat 73.464														 59.617	-													

Likvide	beholdninger 536.476											 771.626											

Omsætningsaktiver	i	alt 1.509.424								 1.701.071								

Aktiver	i	alt 1.662.424								 1.854.071								

Passiver 31-12-2018 31-12-2017
Egenkapital
Selskabkapital 50.000														 50.000														

9 Overført	resultat 2.817.292									 2.817.292									
Egenkapital	i	alt 2.867.292								 2.867.292								

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat
Hensatte	forpligtelser	i	alt - 																			 - 																			

Gældsforpligtelser
10 Anden	gæld 10.000														 22.000														

Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 10.000													 22.000													
Gældsforpligtelser	i	alt 10.000													 22.000													

Passiver	i	alt 2.877.292								 2.889.292								 	
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Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	omkostninger 2018 2017
Administrationsomkostninger	jf.	note	2 14.590														 14.015														
I	alt 14.590													 14.015													

Note	2	-	administrationsomkostninger 2018 2017
Revision	og	regnskabsmæssig	assistance 10.000														 10.000														
Telefon	og	internet 3.500																 3.400																
Porto	og	gebyrer 540																			 490																			
Diverse	omkostninger 550																			 125																			
I	alt 14.590													 14.015													

Note	7	-	Kapitalandele	i	tilknyttede	
virksomheder	til	kostpris

31-12-2018 31-12-2017

Kostpris	primo 153.000												 153.000												
Årets	tilgang	 - 																			 - 																			
Årets	afgang - 																			 - 																			
Kostpris	ultimo 153.000												 153.000												

Opskrivninger	primo - 																			 - 																			
Årets	resultat - 																			 - 																			
Opskrivninger	ultimo - 																			 - 																			

Regnskabsmæssig	værdi 153.000											 153.000											 	

	Egenkapitalandel	
31.12.18	

	Egenkapitalandel	
31.12.17	

Eksempel	Drift	ApS 793.578												 635.747												
Eksempel	Ejendomme	ApS 547.115												 500.753												
Bror	VVS	ApS 62.840														 69.283														
Selskab	Tyskland 77.195														 297.488												

1.480.727									 1.503.271									
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Note	8	-	Andre	tilgodehavender 31/12/2018 31/12/2017
Mellemregning	Eksempel	Ejendomme	
ApS

358.500												 358.500												

Mellemregning	Eksempel	Drift	ApS 1.951																 - 																				
Mellemregning	Selskab	Tyskland 17.343														 17.562														
Mellemregning	Bror	VVS	ApS 45.660														 28.000														
I	alt 423.454												 404.062												

Note	9	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 2.817.292								 2.646.307								
Årets	regnskabsmæssige	resultat 233.150	-											 170.985												
Overført	resultat	ultimo 2.584.142								 2.817.292								

Note	10	-	Anden	gæld 31/12/2018 31/12/2017
Mellemregning	Eksempel	Drift	ApS - 																				 12.000														
Skyldige	omkostninger 10.000														 10.000														
I	alt 10.000														 22.000														 	
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Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017

Regnskabsmæssigt	resultat	før	skat 125.150	-				 270.985				

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 - 													

	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	 - 													 - 												
Resultat	af	dattervirksomheder 125.500	-					 - 													

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	
af	underskud	fra	tidligere	år	 250.650	-				 270.985				
Anvendt	underskud 83.277	-							

2 Årets	skattepligtige	indkomst 333.927	-				 270.985				

Skat	heraf,	22% 73.464	-						 59.617						

Note	3	-	Skattemæssige	underskud	
til	fremførsel,	opstået	under	
sambeskatning

Primo Tilgang/Anvendt Ultimo
Skattemæssigt	underskud 					846.936					 83.277	-							 763.659					

Note	2	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK
Regnskabsm
æssig	værdi

Skattemæssig	
værdi Forskel

- 													
	Deposita	 														-							 - 													 - 													
	Tilgodehavender	fra	salg	 														-							 - 													 - 													
	I	alt		 														-							 																-							 															-							
	Udskudt	skat,	22%	 - 												 	
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Bilag	6	–	Regnskab	2018	DE	Ejendom	DK	

Resultatopgørelse
2018 2017

Note DKK DKK

Nettoomsætning 94.800													 92.950													

Direkte	omkostninger 16.736	-												 15.259	-												

1 Andre	eksterne	omkostninger 24.247	-												 29.546	-												

Bruttofortjeneste 53.817												 48.145												

4 Personaleomkostninger 19.484	-												 19.250	-												
Resultat	før	af-	og	nedskrivninger 34.333												 28.895												
Af-	og	nedskrivninger	af	immaterielle	
og	materielle	anlægsaktiver

23.500	-												 23.500	-												

Resultat	før	finansielle	poster 10.833												 5.395														
Finansielle	indtægter - 																			 - 																			
Finansielle	omkostninger 18																				 12																				
Resultat	før	skat 10.851												 5.407														
Skat	af	årets	resultat 2.566	-														 219																		
Årets	resultat 8.285														 5.626														

Resultatdisponering
Overført	til	overført	resultat 8.285															 5.626															
I	alt 8.285															 5.626															

Dækningsbidrag 78.064													 77.691													
Dækningsgrad 82% 84%
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Balance

Aktiver 31-12-2018 31-12-2017

Materielle	anlægsaktiver

5 Ejendomme 1.034.000								 1.057.500								
Materielle	anlægsaktiver	i	alt 1.034.000							 1.057.500							

Anlægsaktiver	i	alt 1.034.000							 1.057.500							

Udskudt	skatteaktiv - 																			

Tilgodehavender	fra	salg	og	
tjenesteydelser 7.900															 - 																			

Selskabsskat 178																		 219																		
6 Andre	tilgodehavender 2.438															 2.735															

Likvide	beholdninger 3.550														 2.753														

Omsætningsaktiver	i	alt 14.066												 5.707														

Aktiver	i	alt 1.048.066							 1.063.207							

7 Passiver 31-12-2018 31-12-2017
Egenkapital
Overført	resultat 401.337											 393.052											
Egenkapital	i	alt 401.337										 393.052										

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat 102.494											 99.929													
Hensatte	forpligtelser	i	alt 102.494										 99.929												

Gældsforpligtelser
Leverandører	af	varer	og	
tjenesteydelser

2.684															 7.245															

Selskabsskat
8 Anden	gæld 642.222											 662.910											

Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 644.906										 670.155										
Gældsforpligtelser	i	alt 644.906										 670.155										

Passiver	i	alt 1.148.738							 1.163.135							 	
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Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	
omkostninger

2018 2017

Salgsfremmende	omkostninger	jf.	note	
2

- 																			 500																		

Lokaleomkostninger	jf.	note	3 12.000													 7.500															
Administrationsomkostninger	jf.	note	
4

12.247													 21.546													

I	alt 24.247												 29.546												

Note	2	-	Salgsfremmende	
omkostninger

2018 2017

Annoncer	og	reklame - 																			 7.625															
I	alt - 																		 7.625														

Note	3	-	
administrationsomkostninger

2018 2017

Bogholderi	assistance 4.000															 4.000															
Revision	og	regnskabsmæssig	
assistance

7.500															 7.500															

Porto	og	gebyrer 747																		 521																		
Diverse	omkostninger - 																			 9.525															
I	alt 12.247												 21.546												

Note	4	-	personaleomkostninger 2018 2017
Lønninger 18.000													 18.000													
Diverse	personaleomkostninger 1.484															 1.250															
I	alt 19.484												 19.250												

Gennemsnitligt	antal	ansatte 0 0 	
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Note	5	-	Ejendomme 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 1.175.000								 1.175.000								
Årets	tilgang	 - 																			 - 																			
Årets	afgang - 																			 - 																			
Kostpris	ultimo 1.175.000								 1.175.000								

Af-	og	nedskrivninger	primo 117.500	-										 94.000	-												
Årets	afskrivninger 23.500	-												 23.500	-												
Af-	og	nedskrivninger	ultimo 141.000	-										 117.500	-										

Regnskabsmæssig	værdi 1.034.000								 1.057.500								

Note	6	-	Andre	tilgodehavender 31/12/2018 31/12/2017
Tilgodehavende	el,	vand	og	varme 2.438															 2.735															
I	alt 2.438																 2.735																

Note	7	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 393.052											 387.426											
Årets	regnskabsmæssige	resultat 8.285															 5.626															
Overført	resultat	ultimo 401.337											 393.052											

Note	8	-	Anden	gæld 31/12/2018 31/12/2017
Skyldig	moms 825																		 981																		
Skyldige	omkostninger 8.500															 8.500															
Melleregning	Tysk	Holding	GmbH 615.554											 635.867											
Mellemregning	Eksempel	Holding	 17.343													 17.562													
I	alt 642.222											 662.910											

	



Side	-	107	-	af	121	
	

Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017
Regnskabsmæssigt	resultat	før	skat 10.851														 5.407											

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 - 																					 - 																

Regnskabsmæssige	afskrivninger	på	
materielle	og	immaterielle	anlægsaktiver 23.500															 23.500										

	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	

23.500														 23.500									

1 Skattemæssige	afskrivninger	bygninger	
og	grunde

29.901	-														 29.901	-									

Skattemæssige	afskrivninger	i	alt 29.901	-													 29.901	-								

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	af	
underskud	fra	tidligere	år	

4.450																 994	-													

2 Anvendt	underskud 5.261	-																
Årets	skattepligtige	indkomst 811	-																		 994	-													

Skat	heraf,	22% 178	-																		 219	-													
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Note	1	-	Bygninger	og	grunde 2018 2017
Anskaffelsessum 1.175.000										 1.175.000					
-	Heraf	grundværdi 427.478	-													 427.478	-							
Tilgang	i	året - 																						 - 																	
Afgang	i	året - 																						 - 																	
Afskrivningsberettiget	værdi 747.522														 747.522								
Afskrivninger	primo 149.505	-													 119.604	-							
Afskrivning	i	året,	4% 29.901	-															 29.901	-									
Afskrivninger	i	alt 179.406	-													 149.505	-							
Skattemæssig	værdi	pr.	31.12.18 568.116													 598.017								

Note	2	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK
Regnskabsm
æssig	værdi

Skattemæssig	
værdi

Forskel

	Grunde	og	bygninger	 		1.034.000					 568.116														 465.884								
	Deposita	 										7.900					 7.900																		 - 																	
	Skattemæssigt	underskud	til	 - 																						 - 																	
	I	alt		 		1.041.900					 															576.016					 									465.884					
	Udskudt	skat,	22%	 102.494								

Note	3	-	Skattemæssige	
underskud	til	fremførsel,	
opstået	under	sambeskatning

Primo Tilgang/Anvendt Ultimo
Skattemæssigt	underskud 										5.261					 5.261	-																	 - 																	 	

	



Side	-	109	-	af	121	
	

Bilag	7	–	Regnskab	2018	Selskab	Tyskland	

Resultatopgørelse
2018 2017

Note DKK DKK

Nettoomsætning 186.460											 183.046											

Direkte	omkostninger 327.574	-										 174.735	-										

1 Andre	eksterne	omkostninger 32.030	-												 27.250	-												

Bruttofortjeneste 173.144	-									 18.939	-											

4 Personaleomkostninger 193.525	-										 192.352	-										
Resultat	før	af-	og	nedskrivninger 366.669	-									 211.291	-									
Af-	og	nedskrivninger	af	immaterielle	
og	materielle	anlægsaktiver

36.600	-												 36.600	-												

Resultat	før	finansielle	poster 403.269	-									 247.891	-									
Finansielle	indtægter - 																			 - 																			
Finansielle	omkostninger 2.736															 2.563															
Resultat	før	skat 400.533	-									 245.328	-									
Skat	af	årets	resultat
Årets	resultat 400.533	-									 245.328	-									

Resultatdisponering
Overført	til	overført	resultat 400.533	-										 245.328	-										
I	alt 400.533	-										 245.328	-										

Dækningsbidrag 141.114	-										 8.311															
Dækningsgrad -76% 5%

	



Side	-	110	-	af	121	
	

Balance

Aktiver 31-12-2018 31-12-2017

Materielle	anlægsaktiver

5 Ejendomme 1.571.100								 1.607.700								
Materielle	anlægsaktiver	i	alt 1.571.100							 1.607.700							

Anlægsaktiver	i	alt 1.571.100							 1.607.700							

Tilgodehavender	fra	salg	og	
tjenesteydelser

17.528													 12.462													

Selskabsskat 178																		 219																		
6 Andre	tilgodehavender 2.438															 2.735															

Likvide	beholdninger 10.646												 16.263												

Omsætningsaktiver	i	alt 30.790												 31.679												

Aktiver	i	alt 1.601.890							 1.639.379							

Passiver 31-12-2018 31-12-2017
Egenkapital
Selskabkapital 50.000													 50.000													

7 Overført	resultat 90.354													 490.887											
Egenkapital	i	alt 140.354										 540.887										

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat 											102.494					 													99.929					
Hensatte	forpligtelser	i	alt

Gældsforpligtelser
Leverandører	af	varer	og	
tjenesteydelser

217.367											 83.682													

8 Anden	gæld 1.243.991								 1.014.591								
Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 1.461.358							 1.098.273							
Gældsforpligtelser	i	alt 1.461.358							 1.098.273							

Passiver	i	alt 1.601.712							 1.639.160							 	



Side	-	111	-	af	121	
	

Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	
omkostninger

2018 2017

Salgsfremmende	omkostninger	jf.	note	
2

- 																			 500																		

Lokaleomkostninger	jf.	note	3 12.000													 7.500															
Administrationsomkostninger	jf.	note	
4

20.030													 19.250													

I	alt 32.030												 27.250												

Note	2	-	Salgsfremmende	
omkostninger

2018 2017

Annoncer	og	reklame 10.520													 7.625															
I	alt 10.520												 7.625														

Note	3	-	
administrationsomkostninger

2018 2017

Bogholderi	assistance 10.500													 10.000													
Revision	og	regnskabsmæssig	
assistance

8.500															 8.500															

Porto	og	gebyrer 480																		 625																		
Diverse	omkostninger 550																		 125																		
I	alt 20.030												 19.250												

Note	4	-	personaleomkostninger 2018 2017
Lønninger 185.000											 185.000											
Diverse	personaleomkostninger 8.525															 7.352															
I	alt 193.525										 192.352										

Gennemsnitligt	antal	ansatte 1 1

	



Side	-	112	-	af	121	
	

Note	5	-	Ejendomme 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 1.830.000		 1.830.000			
Årets	tilgang	 - 												 	 - 												 	
Årets	afgang - 												 	 - 												 	
Kostpris	ultimo 1.830.000		 1.830.000			

Af-	og	nedskrivninger	primo 222.300	-				 	 185.700	-				 	
Årets	afskrivninger 36.600	-						 	 36.600	-						 	
Af-	og	nedskrivninger	ultimo 258.900	-				 	 222.300	-				 	

Regnskabsmæssig	værdi 1.571.100		 1.607.700			

Note	6	-	Andre	tilgodehavender 31/12/2018 31/12/2017
Tilgodehavende	el,	vand	og	 2.438									 	 2.735									 	
I	alt 2.438									 	 2.735									 	

Note	7	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 490.887					 	 736.215					 	
Årets	regnskabsmæssige	 400.533	-				 	 245.328	-				 	
Overført	resultat	ultimo 90.354							 	 490.887					 	

Note	8	-	Anden	gæld 31/12/2018 31/12/2017
Skyldig	moms 825												 	 981												 	
Skyldige	omkostninger 15.268							 	 17.257							 	
Melleregning	Tysk	Holding	 1.210.555		 978.791					 	
Mellemregning	Eksempel	 17.343							 	 17.562							 	
I	alt 1.243.991			 1.014.591			 	

	



Side	-	113	-	af	121	
	

Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017
Regnskabsmæssigt	resultat	før	
skat

400.533	-											 245.328	-						

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 - 																					 - 																
Regnskabsmæssige	afskrivninger	på	
materielle	og	immaterielle	
anlægsaktiver

36.600															 36.600										

	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	

36.600														 36.600									

1 Skattemæssige	afskrivninger	
bygninger	og	grunde

29.901	-														 29.901	-									

Skattemæssige	afskrivninger	i	alt 29.901	-													 29.901	-								

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	
af	underskud	fra	tidligere	år	 393.834	-											 238.629	-						

2 Anvendt	underskud
Årets	skattepligtige	indkomst 393.834	-											 238.629	-						

Skat	heraf,	22% 86.643	-													 52.498	-								

	



Side	-	114	-	af	121	
	

Note	1	-	Bygninger	og	grunde 2018 2017
Anskaffelsessum 1.175.000			 	 1.175.000			
-	Heraf	grundværdi 427.478	-					 	 427.478	-				 	
Tilgang	i	året - 														 	 - 													 	
Afgang	i	året - 														 	 - 													 	
Afskrivningsberettiget	værdi 747.522						 	 747.522					 	
Afskrivninger	primo 149.505	-					 	 119.604	-				 	
Afskrivning	i	året,	4% 29.901	-							 	 29.901	-						 	
Afskrivninger	i	alt 179.406	-					 	 149.505	-				 	
Skattemæssig	værdi	pr.	 568.116						 	 598.017					 	

Note	2	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK
Regnskabsmæ

ssig	værdi
Skattemæssig	

værdi Forskel

	Grunde	og	bygninger	 				1.571.100					 568.116						 	 1.002.984			
	Deposita	 														178					 178													 	 - 													 	
	Skattemæssigt	underskud	til	
fremførsel	

- 														 	 - 													 	

	I	alt		 				1.571.278					 								568.295					 				1.002.984					
	Udskudt	skat,	22%	 220.656					 	

Note	3	-	Skattemæssige	
underskud	til	fremførsel,	
opstået	under	sambeskatning

Primo Tilgang/Anvendt Ultimo
Skattemæssigt	underskud 											5.261					 5.261	-									 	 - 													 	 	

	
	 	



Side	-	115	-	af	121	
	

Bilag	8	–	Regnskab	2018	Skogshuggare	AB	

Resultatopgørelse
2018 2017

Note DKK DKK

Nettoomsætning
468.326											 572.502											

Vareforbrug
145.928	-										 106.936											

1 Andre	eksterne	omkostninger 98.763	-												 105.107	-										

Bruttofortjeneste
223.635										 574.331										

6 Personaleomkostninger 313.175	-										 307.565	-										
Resultat	før	af-	og	nedskrivninger 89.540	-											 266.766										
Af-	og	nedskrivninger	af	immaterielle	
og	materielle	anlægsaktiver

21.429	-												 21.429	-												

Resultat	før	finansielle	poster 110.969	-									 245.337										
Finansielle	indtægter - 																			 7																						
Finansielle	omkostninger 19	-																			 - 																			
Resultat	før	skat 110.988	-									 245.344										
Skat	af	årets	resultat 66.206	-												 27.455	-												
Årets	resultat 177.193	-									 217.889										

Resultatdisponering
Foreslået	udbytte - 																			 - 																			
Overført	til	overført	resultat 177.193	-										 217.889											
I	alt 177.193	-										 217.889											

Dækningsbidrag 322.398											 679.438											
Dækningsgrad 69% 119%

	



Side	-	116	-	af	121	
	

Balance

Aktiver 31-12-2018 31-12-2017
Materielle	anlægsaktiver

7 Maskiner 185.179											 231.643											
8 Bil 42.856													 64.284													

Materielle	anlægsaktiver	i	alt 42.856												 64.284												

Anlægsaktiver	i	alt 42.856												 64.284												

9
Tilgodehavender	fra	salg	og	
tjenesteydelser

31.385													 72.960													

Andre	tilgodehavender - 																			 100.000											
Udskudt	skatteaktiv 30.693													

Likvide	beholdninger
12.329												 87.596												

Omsætningsaktiver	i	alt 74.407												 260.556										

Aktiver	i	alt 117.263										 324.840										

Passiver 31-12-2018 31-12-2017
Egenkapital

10 Selskabkapital 50.000													 50.000													
Overført	resultat 58.631													 235.824											
Egenkapital	i	alt 108.631										 285.824										

Hensatte	forpligtelser
Hensættelse	til	udskudt	skat - 																			 1.989															
Hensatte	forpligtelser	i	alt - 																		 1.989														

Gældsforpligtelser
Leverandører	af	varer	og	
tjenesteydelser

8.632															 9.572															

11 Selskabsskat 27.455													
Kortfristede	gældsforpligtelser	i	alt 8.632														 37.027												
Gældsforpligtelser	i	alt 8.632														 37.027												

Passiver	i	alt 117.263										 324.840										 	



Side	-	117	-	af	121	
	

Noter

Note	1	-	Andre	eksterne	
omkostninger

2018 2017

Lokaleomkostninger	jf.	note	2 18.500													 18.000													
Bilomkostninger	jf.	note	3 66.385													 75.558													
Administrationsomkostninger	jf.	note	
4

13.878													 11.549													

I	alt 98.763												 105.107										

Note	2	-	Lokaleomkostninger 2018 2017
Husleje 18.500													 18.000													
I	alt 18.500												 18.000												

Note	3	-	Bilomkostninger 2018 2017
Brændstof 37.295													 41.935													
Forsikringer	og	vægtafgift 9.724															 9.575															
Vedligeholdelse	og	reparationer 19.366													 24.048													
I	alt 66.385												 75.558												

Note	4	-	
administrationsomkostninger

2018 2017

Bogholderi	assistance 5.000															 5.000															
Revision	og	regnskabsmæssig	
assistance

5.000															 5.000															

Porto	og	gebyrer 925																		 286																		
Kontorartikler 1.853															 538																		
Mindre	nyanskaffelser 950																		 - 																			
Diverse	omkostninger 150																		 725																		
I	alt 13.878												 11.549												

	



Side	-	118	-	af	121	
	

Note	5	-	personaleomkostninger 2018 2017
Lønninger 310.000											 305.000											
Sociale	udgifter 2.450															 2.015															
Diverse	personaleomkostninger 725																		 550																		
I	alt 313.175											 307.565											

Gennemsnitligt	antal	ansatte 1 1

Note	6	-	Maskiner 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 325.250											 110.000											
Årets	tilgang	 - 																			 325.250											
Årets	afgang - 																			 110.000	-										
Kostpris	ultimo 325.250											 325.250											

Af-	og	nedskrivninger	primo 93.607	-												 47.143	-												
Årets	afskrivninger 46.464	-												 46.464	-												
Tbf.	Af	afskrivninger	vedr.	
Afhændede	aktiver

- 																			 47.143													

Af-	og	nedskrivninger	ultimo 140.071	-										 93.607	-												

Regnskabsmæssig	værdi 185.179											 231.643											

Note	7	-	Bil 31/12/2018 31/12/2017
Kostpris	primo 150.000											 150.000											
Årets	tilgang	 - 																			 - 																			
Årets	afgang - 																			 - 																			
Kostpris	ultimo 150.000											 150.000											

Af-	og	nedskrivninger	primo 85.716	-												 64.287	-												
Årets	afskrivninger 21.429	-												 21.429	-												
Af-	og	nedskrivninger	ultimo 107.144	-										 85.716	-												

Regnskabsmæssig	værdi 42.856													 64.284													

Note	9	-	Overført	resultat 31/12/2018 31/12/2017
Overført	resultat	primo 235.824											 17.935													
Årets	regnskabsmæssige	resultat 177.193	-										 217.889											
Overført	resultat	ultimo 58.631													 235.824											 	

	



Side	-	119	-	af	121	
	

Skattemæssigt	regnskab	2017-2018

Note 2018 2017
Regnskabsmæssigt	resultat	før	skat 110.988	-													 245.344							

	Renter	og	gebyrer,	skat	og	moms	 - 																						 24																	

Regnskabsmæssige	afskrivninger	på	
materielle	og	immaterielle	anlægsaktiver 21.429																 21.429										
	Ikke	fradragsberettigede	
omkostninger	i	alt	 21.429																 21.453									

1 Skattemæssige	afskrivninger	driftsmidler 62.823	-															 83.764	-									
Skattemæssige	afskrivninger	i	alt 62.823	-															 83.764	-								

Skattepligtig	indkomst	før	fradrag	af	
underskud	fra	tidligere	år	 152.382	-													 183.033							

2 Anvendt	underskud
Årets	skattepligtige	indkomst 152.382	-													 183.033							

Skat	heraf,	22% 33.524	-														 27.455									
(15%	i	2017	-	Sverige)

	



Side	-	120	-	af	121	
	

Note	1	-	Skattemæssige	underskud	til	
fremførsel,	opstået	under	
sambeskatning

Primo Tilgang/Anvendt Ultimo
Skattemæssigt	underskud 																		-							 152.382														 152.382								

Note	2	-	Maskiner
Saldo	primo 251.291														 34.805										
Tilgang	i	året - 																						 325.250								
Afgang	i	året - 																						 25.000	-									
Afskrivningsberettiget	værdi 251.291														 335.055								
Afskrivning	i	året,	25% 62.823	-															 83.764	-									
Saldo	pr.	31.12.18 188.468														 251.291							

Note	3	-	Bil
Saldo	primo 35.596																 47.461										
Tilgang	i	året - 																						 - 																
Afgang	i	året - 																						 - 																
Afskrivningsberettiget	værdi 35.596																 47.461										
Afskrivning	i	året,	25% 8.899	-																	 11.865	-									
Saldo	pr.	31.12.18 26.697																 35.596									

Note	4	-	Udskudt	skat

Beløb	i	DKK
Regnskabsmæs

sig	værdi
Skattemæssig	

værdi Forskel
	Maskiner	 								185.179					 188.468														 3.290	-											
	Bil	 										42.856					 26.697																 16.159										
	Tilgodehavender	fra	salg	 										31.385					 31.385																 - 																
	Skattemæssigt	underskud	til	fremførsel	 152.382	-													 152.382	-							
	I	alt		 								259.419					 															246.550					 -							139.512					
	Udskudt	skat,	22%	 30.693	-								 	

	



Side	-	121	-	af	121	
	

Bilag	9	–	opdeling	af	aktiver	Selskab	Tyskland		

DK	Ejendom Selskab Tyskland
Ejendomme 1.057.500								 1.607.700								 550.200								

Tilgodehavender 12.462													 12.462											
Andre	tilgodehavender 2.735																 2.735																 - 																	

Likvider 2.753																 16.263													 13.510											
Egenkapital 393.052											 540.887											 147.835								

Leverandørgæld 7.245																 83.682													 76.437											
Selskabsskat - 																				 - 																	

Moms 981	-																		 981	-																		 - 																	
Skyldige	omkostninger 8.500																 17.257													 8.757													

Mellemregning	Tysk	Holding	GmbH 635.867											 978.791											 342.924								
Mellemregning	Eksempel	Holding	ApS 17.562													 17.562													 - 																	

DK	Ejendom Selskab Tyskland
Ejendomme 1.034.000								 1.571.100								 537.100								

Tilgodehavender 7.900																 17.528													 9.628													
Andre	tilgodehavender 2.438																 2.438																 - 																	

Likvider 3.550																 10.646													 7.096													
Egenkapital 401.337											 140.354											 260.983	-							

Leverandørgæld 2.684																 217.367											 214.683								

Selskabsskat 178	-																		 178	-																		
Moms 825	-																		 825	-																		 - 																	

Skyldige	omkostninger 8.500																 15.268													 6.768													

Mellemregning	Tysk	Holding	GmbH 615.554											 1.210.555								 595.001								
Mellemregning	Eksempel	Holding	ApS 17.343													 17.343													 - 																	

2018

2017

	


