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1. Indledende afsnit 

1.1 Indledning 

I Danmark fandtes der ikke nogle lovmæssige bestemmelser omkring sambeskatning før 

indførelsen af selskabsskatteloven i 1960. Dog samtidig med indførelsen af indkomstbeskatningen 

i Danmark i 1903 opstod sambeskatning i praksis. Grundet der i Danmark på dette tidspunkt ikke 

fandtes en egentlig selskabslov, var det forbundet med store vanskeligheder, at vurdere om der 

var tale om et eller flere selskaber, dette betød, når det ikke civilretsligt kunne afgøres om der var 

tale om et eller flere selskaber, var det nærliggende, at ud fra et skattemæssige henseende, at 

kunne behandle flere selskaber under et. 

Med statsskatteloven fra 1922 indførtes datterselskabslempelse, hvilket skattemyndighederne 

opfattede som et signal fra lovgivningsmagten til at sambeskatningsinstituttet skulle bortfalde. 

Grundet tvivl om reglerne fortsatte skattemyndighederne med at tillade sambeskatning indtil 

indførslen af aktieselskabsloven i 1930. Herefter mente skattemyndighederne, at retten til 

sambeskatning, var bortfaldet for selskaber optaget i aktieselskabsregistret, som selvstændige 

selskaber. Dette blev dog underkendt ved Højesteret, dom U 1936.715 H, som statuerede 

indførslen af datterselskabslempelse ikke udelukkede en indledt sambeskatning mellem moder- og 

datterselskab. Dommen blev fulgt op af afgørelserne U 1940.421 H og U 1943.784 H. Praktisk for 

sambeskatning var herefter, at tilladelse til sambeskatning kunne gives ved ansøgning på 

nedenstående betingelser1: 

1. Skattemyndighederne gav tilladelse. 

2. Moderselskabet skulle eje 100 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, hvor dette var et 

dansk selskab (økonomisk enhed). 

3. Selskaberne skulle drive virksomheden i samme eller nærbeslægtet branche (saglig enhed). 

4. Moderselskabets bestyrelse skulle have hovedindflydelsen i datterselskabet, dvs. besætte 

flertallet af bestyrelsesposterne i datterselskabet med bestyrelsesmedlemmer i 

moderselskabet. 

                                                        

1 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=36405&reprid=0&filid=22&iarkiv=1 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=36405&reprid=0&filid=22&iarkiv=1
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Ændringerne til selskabsskatteloven i år 1960 indeholdte en sambeskatningshjemmel i §31. Dog 

valgte lovgiver at lade indholdet af sambeskatningen forblive udefineret, da lovteksten kun 

indeholdt grundbetingelserne, som også eksisterer i dag: 

1. Sambeskatning kræver tilladelse fra ligningsrådet 

2. Aktieselskaberne skal have samme regnskabsår 

3. Moderselskabet skal direkte eller indirekte eje samtlige aktier i datterselskabet; 

medmindre datterselskabet er hjemmehørende i udlandet. I så fald skal moderselskabet 

blot eje den del af aktierne, som efter lovgivningen i det pågældende land kan ejes af 

danske selskaber. 

4. De nærmere vilkår for sambeskatningen – herunder bestemmelser om, hvorledes der skal 

gås frem i tilfælde af dennes ophævelse – fastsættes af Ligningsrådet.2 

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev sambeskatningsreglerne, som der i over 100 år havde været 

baseret på et frivillighedsprincip ændret til henholdsvis:3 

1. National sambeskatning, et obligatorisk princip for koncernforbundne selskaber 

hjemmehørende i Danmark, samt for faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark 

tilhørende koncernforbundne selskaber. 

2. International sambeskatning, et enten/eller-princip for koncernforbundne selskaber 

hjemmehørende i udlandet, samt faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet 

tilhørende danske selskaber. 

Ændringerne fra et frivillighedsprincip til et obligatorisk princip, skulle først og fremmest ses i lyset 

af, at den daværende regering ønskede, at lukke et påstået hul i de hidtil gældende regler. 

Indførslen var primært begrundet i hensynet til at overholde EU-retten, som overvejende gik ud 

på, at en kreds af enheder, som inddrages under henholdsvis national og international 

sambeskatning skulle defineres på samme måde.  

Efterfølgende har der været tilpasninger med flere tilkommende love, bl.a. lov nr. 516 af 12. juni 

2009, med ændringer vedrørende koncerndefinitionen. I 2012 vedtog folketinget flere ændringer 
                                                        

2 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=36405&reprid=0&filid=67&iarkiv=1 
3 Sambeskatning 13/14 af Guldmand Vinter og Werlauff, side 17 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=36405&reprid=0&filid=67&iarkiv=1
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til sambeskatningsområdet, hvor nye regler blev indført, omkring begrænsning af modregning af 

positiv indkomst af fremførselsberettigede underskud, samt solidarisk hæftelse mellem 

selskaberne i sambeskatningskredsen. Det seneste lovforslag er lov nr. 528 af 28. maj 2014, som 

udvidede værnsreglerne mod dobbeltfradrag for tab på koncerninterne fordringer vedrørende 

finansielle virksomheder, hvor der også blev indført, at alle selskaber skal registrere 

fremførselsberettigede underskud og gennemførte skattefri omstruktureringer. 

1.2 Problemformulering 

Opgavens formål bliver at beskrive de nuværende regler indenfor området obligatorisk national 

sambeskatning og herunder beskrive og illustrere hvordan reglerne fungerer i praksis. De 

lovændringer som blev gennemført ved lov nr. 59 af 18. juni 2012, vil blive gennemgået. 

Lovændringerne omfatter bl.a. begrænsning af retten til modregning af fremførselsberettigede 

underskud samt den solidariske hæftelse under sambeskatning. 

Problemformuleringen lyder således: 

Redegørelse og analyse af de nuværende obligatoriske nationale sambeskatningsregler, med fokus 

på underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau og solidarisk hæftelse i sambeskatning, 

henset til lov nr. 591 af 18. juni 2012, herunder skattefrie fusioner af to moderselskaber i hver 

deres sambeskatningskreds. 

• Hvornår er der koncernforbindelse og hvornår er koncernselskaberne sambeskattede. 

• Hvordan forpligter/hæfter de koncernforbundne selskaber med hinanden, og hvilken 

konsekvens har dette haft for koncernforbundne selskaber. 

• Hvordan opgøres den samlede koncerns sambeskatningsindkomst, og hvordan udnyttes 

underskudende i sambeskatningskredsen. 

• Hvilken betydning har indførslen af underskudsbegrænsningsreglen haft for selskabernes 

mulighed for udnyttelse af fremførselsberettigede underskud. 

• Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten såfremt der ikke har været 

koncernforbindelse hele regnskabsåret. 

• Hvordan kan to moderselskaber fusionere skattefrit, samt hvilken betydning har fusionen 

for fremførselsberettigede underskud samt de skattemæssige afskrivninger. 



Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 7 af 79 
 

1.3 Afgrænsning 

Som det fremgår af min problemformulering, vil jeg primært belyse emnet obligatorisk national 

sambeskatning, hvorfor der kun vil blive behandlet danske forhold. International sambeskatning 

samt skyggeforhold vil derfor ej blive behandlet i opgaven. Ligeledes vil CFC-beskatning omkring 

passiv kapitalbinding jf. SEL§32 ej heller blive berørt. Det forudsættes i opgaven at alle nævnte 

parter har fast driftssted i Danmark, er fuldt skattepligtige og derfor alle omfattet af de gældende 

danske skatteregler. På baggrund heraf, vil parter som er begrænset skattepligtige til Danmark 

ikke blive berørt, samt reglerne omkring koncerninterne fordringer mv. ligeledes ej vil blive belyst. 

Vedrørende fusioner af moderselskaber vil det kun være de sambeskatningsmæssige 

konsekvenser, som vil blive berørt, hvorfor der ikke blive fokuseret på reglerne vedrørende en 

fusion. Opgaven vil videre udelukkende gennemgå eksempler med selskaber hvor der er fortsat 

drift, hvorfor behandling af underskudsbegrænsning i konkurs- og akkordsituationer ikke vil 

gennemgås.  

Denne opgave bygger på at være en skatteteoretisk opgave, hvorfor regnskabsmæssige aspekter 

ikke bliver medtaget.  

1.4 Metode 

Opgaven vil primært være deskriptiv, grundet, at der vil være mange beskrivelser og tolkninger af 

den gældende lovgivning og praksis indenfor området obligatorisk national sambeskatning. 

Herudover vil de problemstillinger, som er opstået under vedtagelsen af de nuværende og de nye 

sambeskatningsregler blive analyseret og beskrevet. Jeg vil bruge eksempler med fiktive selskaber 

i forskelige koncernstrukturer til, at koble de teoretiske regler sammen med praksis for på denne 

måde give et bedre overblik og forståelse af de problemstillinger og konsekvenser, som de 

nuværende anvendte regler giver anledning til. Analyserne og de praktiske eksempler vil bidrage 

til besvarelse af problemformuleringen. 

1.5 Disposition 

Selve opgavens disposition vil være bygget op omkring problemformuleringen, som vil blive 

besvaret i opgaven ud fra de nævnte underspørgsmål. Hvert hovedafsnit vil indeholde en 

delkonklusion for at summere de vigtigste elementer op. Disse delkonklusioner vil til slut i opgaven 
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danne grundlag for den samlede konklusion, som vil skulle besvare problemformuleringen og 

underspøgsmålene hertil. 

Kapitel 2 vil omhandle obligatorisk national sambeskatning, hvor koncerndefinitionen vil blive 

gennemgået med forskellige eksempler. 

Kapitel 3 vil omhandle opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, som vil blive beskrevet og 

gennemgået ved hjælp af eksempler. Her vil underskudsmodregning mellem selskaber blive 

gennemgået, samt indkomstår med opgørelse af delindkomstopgørelser. 

Kapitel 4 vil omhandle to moderselskaber i hver sin koncern, som fusionerer via en skattefri fusion, 

hvor metoderne vil blive gennemgået med eksempler. 

1.6 Kildekritik 

Opgaven tager udgangspunkt i både primær og sekundær litteratur. Den litteratur, som er anvendt 

i opgaven, er angivet i litteraturlisten bagerst i opgaven. 

Den primære litteratur vil bestå af lovtekster, lovforslag, bekendtgørelser og domme. Hvilke kan 

betragtes pålideligt kildemateriale eftersom det kommer fra offentlige instanser som 

erhvervsstyrelsen, SKAT og de danske ministerier, hvorfor kildematerialet har den største 

gyldighed og er derfor direkte anvendeligt. Den sekundære litteratur består af faglitteratur, 

lovbøger, artikler mv. Pålideligheden af den sekundære litteratur vurderes at være høj, da bøgerne 

primært beskriver primær litteratur. 

Datagrundlaget samlet for opgaven vil således kunne karakteriseres som kvalitativt. 

1.7 Forkortelser 

I denne opgave vil følgende forkortelser blive brugt; 

AL Afskrivningsloven 

FUL Fusionsskatteloven 

LL Ligningsloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SKL Skattekontrolloven 

SL Statsskatteloven 
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2. Obligatorisk national sambeskatning 
Sambeskatning i Danmark blev først lovfæstet i SEL i 1960, 57 år efter indkomstbeskatningen blev 

indført med statsskatteloven. I denne periode havde sambeskatning dog eksisteret i praksis. 

Sambeskatningsreglerne fungerede via et frivillighedsprincip, grundet man ønskede alle koncerner 

skulle behandles ens. Frem til 2005 blev danske selskaber beskattet på grundlag af hele sin 

skattepligtige indtjening, om den var optjent kun i Danmark eller om det var tjent i udlandet jf. 

globalindkomstprincippet i SL § 4.  

Reglerne omkring sambeskatning blev dog i 2005 grundlæggende ændret ved ”lov nr. 426 af 6. juni 

2005”, som gjorde national sambeskatning i Danmark obligatorisk mellem danske 

koncernforbundne selskaber og udenlandske koncernforbundne selskaber med fast driftssted i 

Danmark. Samtidig blev territorialprincippet indført i selskabsskatteloven, hvilket medførte at 

danske selskaber ikke længere skulle medregne overskud, som var indtjent i udlandet, i deres 

danske skattepligtige indkomst med mindre de valgte international sambeskatning. Der blev 

samtidig indført et globalpulje princip, som medførte, at hvis international sambeskatning vælges, 

skal alle koncernforbundne selskaber omfattes af sambeskatning. Før ændringen af 

territorialprincippet skulle en koncern på baggrund af globalindkomstprincippet i SL § 4 beskattes 

af hele sin indkomst, om den var optjent i Danmark eller udlandet. Baggrunden for ændringen af 

territorialprincippet var, at udenlandske koncerner kunne vælge, at inddrage sine udenlandske 

virksomheder med et underskud, og på denne måde nedsætte eller helt undgå beskatning i 

Danmark.  Året efter ville den udenlandske koncern kunne vælge at holde det udenlandske selskab 

udenfor ordningen, hvis det begyndte at give overskud, og derved undgå genbeskatning af de 

fratrukne overskud. Dette var ikke gunstigt for den danske stat, hvorfor man ville lukke dette hul, 

hvilket skulle ske ved lovændringen nr. 426 af 6. juni 2005. Herefter gjaldt det, at der er en 10 års 

bindings periode såfremt en koncern havde valgt, at blive beskattet efter reglerne om 

international sambeskatning. På denne måde ville man undgå såkaldt cherry-picking.4 

                                                        

4 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2084909&chk=212649 set 28-9-2016 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2084909&chk=212649
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De nuværende gældende regler vedrørende national obligatorisk sambeskatning, blev som sagt 

vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, og trådte i kraft for indkomstår som begyndte d. 15. 

december 2004 eller senere.  

Det er en grundlæggende forudsætning, at der er koncernforbindelse mellem 2 eller flere 

selskaber for, at disse er underlagt den obligatoriske nationale sambeskatning. SEL §1 stk. 1 

angiver hvilke skattesubjekter som der er omfattet af obligatorisk national sambeskatning. 

Nogle af de mest relevante skattesubjekter, som er omfattet af den obligatoriske nationale 
sambeskatning jf. SEL§31 er nævnt i vilkårlig rækkefølge: 

1. Indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 
2. Elselskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2e og 2f. 
3. Selskaber med fast driftssted beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a. 
4. Selskaber med fast ejendom beliggende i Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra b. 
5. Selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2 (herunder transparente enheder, som 

aktieselskabsbeskattes efter SEL § 2 C). 
6. Foreninger som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 4. 

I denne opgave tages der udelukkende udgangspunkt i danske koncernforbundne aktie- og 

anpartsselskaber beliggende i Danmark som er underlagt obligatorisk national sambeskatning. For 

at man overhoved kan være nationalt obligatorisk sambeskattet skal der være opstået 

koncernforbindelse. 

2.1 Koncernbegrebet 

Efter indførslen de nye sambeskatningsregler som indtrådte ved lov 426 af 6. juni 2005, blev 

sambeskatningsreglerne hægtet op på det regnskabsmæssige koncernbegreb, hvor formålet var at 

give koncernerne en administrativ fordel, da sambeskatningsindkomsten skulle opgøres på 

grundlag af oplysninger, som allerede var indhentet i forbindelse med udarbejdelse af 

koncernregnskabet.5 

Dette afsnit vil give svar på hvornår der er koncernforbindelse og hvilke regler der er gældende 

efter koncerndefinitionen. 

                                                        

5 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 19, Karnov Group 
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Koncernbegrebet i sambeskatningsreglerne afgrænser en kreds af danske selskabers faste 

driftssteder og fast ejendom som indgår i den obligatoriske nationale sambeskatning. Et selskab, 

trust, fond, forening mv. kan udgøre at være et moderselskab, og sammen med et eller flere 

datterselskaber etablere en koncern. Et selskab kan kun have et direkte moderselskab, så hvis 

flere selskaber opfylder kriterierne jf. SEL§31 C stk. 2-6 vil det alene være det selskab, som faktisk 

udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, 

der anses som moderselskab6.  

De kriterier som skal være opfyldt for at være moderselskab er følgende: 

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

investorer 

2. Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en 

vedtægt eller aftale. 

3. Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan 

og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet. 

4. Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 

organ og derved besidder den faktisk bestemmende indflydelse.7 

Det er derfor ikke afgørende, at man ejer mere end 50% af kapitalandelene for at være 

sambeskattede, hvis man ikke har den bestemmende indflydelse. Hvorfor det heller ikke er et 

krav, at moderselskabet ejer nogle kapitalandele i datterselskabet, da moderselskabet også vil 

kunne opnå den bestemmende indflydelse på andre måder, ved fx kontrakter eller aftaler, som 

giver dem ret til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. 

2.1.1 Moderselskabet ejer direkte eller indirekte mere end halvdelen af 

stemmerettighederne 

Et selskab kan være moderselskab til et datterselskab direkte eller indirekte.  Som udgangspunkt 

foreligger der et moder/datter forhold i det tilfælde, hvor moderselskabet ejer mere end 50% af 

stemmerettighederne i datterselskabet jf. formodningsreglen i SEL§31 C stk. 3. Formodningsreglen 

                                                        

6 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 21, Karnov Group 
7 SEL§31 C stk 2-6 
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anvendes som en omvendt bevisbyrde for de selskaber som ejer mere end 50% af et selskab, men 

ikke har den bestemmende indflydelse. Det er derfor op til det enkelte selskab i sådanne sager at 

løfte bevisbyrden for, at punktet i loven kan fraviges jf. de enkelte bemærkninger i §7 til lovforslag 

nr. L 170 (2008/09) 

Stemmerettighederne kan både ejes direkte af moderselskabet, eller indirekte via et andet 

datterselskab. Det er derfor i første omgang væsentligt at vurdere om et selskab ejer mere end 

50% af stemmerettighederne, hvorfor det også skal bemærkes, at det er antallet af 

stemmerettigheder og ikke antallet af kapitalandele man ejer, som har betydning for om der er 

koncernforbindelse. Derfor skal der også tages hensyn til fx stemmebegrænsninger, hvilket 

betyder at hvis et datterselskab ejer 55% af et selskab men er stemmebegrænset til kun 10%  må 

det som udgangspunkt antages, at der ikke foreligger en koncernforbindelse. Der kan også 

foreligge eventuelle aftalte vetoretter, som kan gøre, at selvom man ejer mere end 50% af 

stemmerettighederne opstår der ikke koncernforbindelse. Det er dog uklart hvor indgribende 

vetoretten skal være vedrørende de driftsmæssige og økonomiske beslutninger i forhold til 

koncernforbindelsen. 

2.1.2 Moderselskabet ejer ikke mere end 50% af stemmerettighederne i et selskab 

Hvis et selskab ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et datterselskab, kan der 

stadig foreligge bestemmende indflydelse såfremt et af 4 punkter jf. SEL§31 C stk. 4 er opfyldt.8 

1. ”råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre 

investorer, 

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

vedtægt eller aftale, 

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

og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 

4. råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende 

organ og derved besidder den bestemmende indflydelse over selskabet. 

                                                        

8 SEL § 31C, stk. 4 nr. 1-4 
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2.1.3 Bestemmende indflydelse i kraft af aftale med investorer. 

Et selskab kan ”råde” over et flertal af stemmerettighederne i et datterselskab via aftale med 

andre investorer, fx gennem en ejeraftale jf. SEL§31 C, stk. 4. Det er her vigtigt at understrege at 

lovens ordlyd anvender ”råder” i stedet for ”besidder”, da ”besidder” dækker over en mere 

permanent dispositionsret, mens ”råder” dækker over en mere løs dispositionsret over 

stemmerne.  Ved en stemmeoverførselsaftale, hvor et moderselskab får rådighed over mere end 

halvdelen af stemmerne i et andet selskab, må det antages, som bestemmelsen er formuleret, at 

moderselskabet egenhændigt skal kunne råde over de overførte stemmer. Hvorfor hvis det 

kræves, at der skal være enighed mellem selskabet og anden investor, således at hvis selskabets 

beslutningskompetence er indskrænket, kan det ikke anses for at være omfattet af SEL§31C stk. 4, 

nr.1, da en sådan aftale ikke ville give selskabet reel rådighed over stemmerne. 

2.1.4 Bestemmende indflydelse via vedtægt eller aftale med datterselskab 

Et selskab kan også blive moderselskab såfremt, det fremgår via datterselskabets vedtægter eller 

aftale, at moderselskabet har beføjelse til at kontrollere datterselskabets økonomiske og 

driftsmæssige beslutninger jf. SEL§31 C, stk. 4, nr.2. Dette kriterium er dog ikke tilladt efter dansk 

selskabsret, hvorfor dette hovedsageligt finder anvendelse når det skal vurderes, om et 

udenlandsk selskab er omfattet af international sambeskatning. Kriteriet vil også kunne finde 

anvendelse hvis et udenlandsk selskab bliver skattemæssigt hjemmehørende til Danmark enten 

efter dobbeltbeskatningsaftale eller efter SEL§1, stk. 6. 

2.1.5 Bestemmende indflydelse via beføjelse til at udpege eller afsætte flertal af 

medlemmer i øverste ledelsesorgan 

Der kan tillige foreligge en koncernforbindelse såfremt et selskab har beføjelse til at udpege eller 

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

bestemmende indflydelse over datterselskabet.  

Ved det øverste ledelsesorgan forstås jf. Selskabslovens §5 nr. 5 

1. Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse 

2. Direktionen i selskaber, der alene har en direktion  

3. Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. selskabslovens § 111. 
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Bestemmelsen i loven lægger vægt på flere områder, som kan deles op i to led. Det første led 

lægger vægt på, at selskabet har beføjelse til at kunne udpege og afsætte flertallet af 

medlemmerne i øverste ledelsesorgan. Derfor anses det at hvis moderselskabet har denne 

indflydelse, har det bestemmende indflydelse. 

Det andet led lægger vægt på, om det øverste ledelsesorgan besidder den bestemmende 

indflydelse i selskabet. Der er ingen tvivl om, at selskaber hvor der sidder en bestyrelse, at 

bestyrelsen besidder den bestemmende indflydelse, samt selskaber hvor der kun er en direktion, 

at det er direktionen som besidder den bestemmende indflydelse over selskabet, jf. Tfs 2011, 11 

SR, hhv. Tfs 2010, 867 SR. Der kan derimod godt være tvivl såfremt, det øverste ledelsesorgan er 

et tilsynsråd, om dette reelt besidder den bestemmende indflydelse, da ”den bestemmende 

indflydelse” udgøres primært af, at man styrer et selskabs økonomiske og driftsmæssige 

beslutninger, og det et tilsynsråds opgave først og fremmest er at føre tilsyn, har tilsynsrådet kun 

en kontrolfunktion og ikke egentlige ledelsesbeføjelser. Dog har tilsynsrådet kompetence til, at 

afsætte og ansætte det øverste ledelsesorgan og har på denne måde mulighed for at kontrollere 

selskabets beslutninger. 

2.1.6 Bestemmende indflydelse via Praktisk Majoritet 

SEL§31 C, stk. 4 nr. 4 tillægger, at den som råder over flertallet af de faktiske stemmer til selskabs 

generalforsamling eller øverste ledelsesorgan har moderselskabsstatus. Det er ikke tilsigtet jf. 

selskabslovens §7 lovforslag L170 (2008/09), at moderselskabsstatus alene tillægges på baggrund 

af de fremmødte stemmer, men på baggrund af en mere permanent rådighed over stemmeflertal. 

Hvis man kan se ud fra tidligere år, at man har kunnet opnå bestemmende indflydelse ved at have 

rådighed over 40% af stemmerne, og moderselskabet fx har 42% af stemmerne, må det antages at 

der er et koncernforhold. Generelt gælder det, at jo mere selskabskapitalen er spredt ud, jo 

mindre procentdel af stemmerettighederne skal man råde over, før der foreligger en 

bestemmende indflydelse. 

Hvornår der foreligger en praktisk majoritet, er en vurderingssag. Hvis der de foregående år har 

foreligget et moder/datterforhold på baggrund af en praktisk majoritet, men det viser sig ved årets 

generalforsamling, at moderselskabet ikke havde de udslagsgivende stemmer til, at have 

bestemmende indflydelse, er det uklart om sambeskatningen skal ophæves med tilbagevirkende 
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kraft med virkning for fremtiden, eller om sambeskatningen fortsætter. Dog hvis den manglende 

praktiske majoritet er vedvarende må det antages at koncernforholdet ophører for fremtiden, dog 

hvis det er en enkeltstående begivenhed, antages det ikke at afskære sambeskatningen.  

2.2 Illustrationer af sambeskattede koncerner 

Ud fra det foregående afsnits gennemgang af de forskellige måder der kan etableres 

koncernforbindelse, vil der i dette afsnit blive gennemgået de forskellige problemstillinger der kan 

være ved at definere, om selskaber er koncernforbundne eller ej. Det forudsættes i følgende 

afsnit, at hvis man ejer mere end 50% af stemmeandelene vil der være bestemmende indflydelse. 

De angivende procenttal vil være andelen af de stemmeandele der ejes. 

2.2.1 Direkte koncernforbindelse 

En direkte koncernforbindelse kan illustreres som følgende: 

 

Figur 1 

Kilde: Egen tilvirkning 

I overstående eksempel er alle forudsætninger tilstede for direkte sambeskatning, da 

moderselskabet ejer henholdsvis 100% af stemmeandelene i Datter A og 51% i Datter B. 

Sambeskatningen opstår jf. formodningsreglen i SEL§31 C stk. 3, at hvis et selskab ejer mere end 

halvdelen af stemmerettighederne enten direkte eller indirekte i et andet selskab, opnås der 
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bestemmende indflydelse, hvorfor de 3 selskaber er sambeskattet da moderselskabet ejer mere 

end 50% i begge selskaber. 

2.2.2 Indirekte koncernforbindelse 

Hvor et moderselskab direkte kan eje stemmeandele i et datterselskab, kan dette også lade sig 

gøre via et andet datterselskab, hvilket kan illustreres som følgende: 

 

Figur 2 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overstående figur illustrerer et eksempel på hvor der opstår en indirekte koncernforbindelse. 

Moderselskabet ejer selv 100% af stemmerne i Datter A, hvor der derfor stadig er en direkte 

koncernforbindelse. Moderselskabet ejer dog nu kun 20% af stemmeandelene i Datter B, hvorfor 

der ikke længere er en direkte koncernforbindelse, men i stedet grundet at moderselskabet ejer 

100% af Datter A, som ejer 35% af stemmerne i Datter B, råder moderselskabet indirekte over 55% 

af stemmerne i Datter B, og derfor er alle tre selskaber stadig koncernforbundne og 

sambeskattede. 

2.2.3 Indirekte koncernforbindelse ved ejerskab af egne aktier 

Et andet eksempel på indirekte koncernforbindelse kan være hvor datterselskabet ejer en andel af 

sine egne aktier. 
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Figur 3 

Kilde: Egen tilvirkning 

I dette eksempel ejer Moderselskabet og Datter A kun 45% af stemmeandelen, og som 

udgangspunkt har Moderselskabet ikke en bestemmende indflydelse, men jf. SEL§31C stk. 6 skal 

et selskabs egne ejede stemmeandele ikke tælles med, hvorfor der i denne situation skal tages 

højde for at der kun er 85% af stemmerne tilbage, og derfor skal man råde over 42,5% eller 

derover for at have den bestemmende indflydelse. Dette har Moderselskabet og Datter A, da de 

tilsammen ejer 45% af stemmerne og derfor skal de 4 selskaber sambeskattes. 

2.2.4 Sambeskatning med fond eller udenlandsk moderselskab 

En fond eller udenlandsk selskab kan indgå i en koncern dog uden at disse er en del af 

sambeskatningen, da sambeskatning kun omfatter selskaber og foreninger der er nævnt i SEL § 31, 

stk. 1 og § 31 A, stk. 1. Det udenlandske selskab kan kun være en del af sambeskatningen hvis der 

til vælges international sambeskatning og alle koncernens udenlandske selskaber indgår heri. 

En sådan konstellation med en fond eller udenlandsk moderselskab kan illustreres således: 
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Figur 4 

Kilde: Egen tilvirkning 

Da fonden/det udenlandske selskab ejer over 50% af stemmerne i Selskab 1 og Selskab 3 bliver der 

etableret et koncernforhold, og de tre selskaber skal sambeskattets med hinanden, selvom at 

fonden eller det udenlandske selskab ikke kan indgå i sambeskatningen. 

2.2.5 Sambeskatning ved personaktionær som øverste led 

Et andet eksempel kan være, at en fysisk person ejer mere end 50% af stemmeandelene i flere 

selskaber og har den bestemmende indflydelse skabes der ikke koncernforbindelse, selvom 

selskaberne er ejet af samme person jf. SEL § 31 C. 
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100% 100%

100%

 

Figur 5 

Kilde: Egen tilvirkning 

I overstående eksempel vil der blive skabt koncernforbindelse mellem Holding ApS og Drift A/S, 

grundet Holding ApS ejer 100% af stemmerne i Drift A/S og dermed besidder den bestemmende 

indflydelse. Der vil ikke blive skabt koncernforbindelse mellem de 2 holdingselskaber, da det er en 

fysisk person, som besidder den bestemmende indflydelse i begge selskaber. Der sker heller ikke 

koncernforbindelse og sambeskatning mellem Holding 2 ApS og Drift Tysk GmbH, da Drift Tysk er 

hjemmehørende i Tyskland. Hvis Det tyske selskab havde været hjemmehørende til Danmark 

havde der blot været 2 separate koncerner. 

2.2.6 Holding selskab med bestemmende indflydelse igennem personselskab 

Der kan også etableres en sambeskatningskreds ved, at der er et personselskab som øverste 

skattesubjekt. Dette kræver dog at der er et andet selskab som har den bestemmende indflydelse 

heri. Dette er illustreret ved følgende tegning. 
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Figur 6 

Kilde: Egen tilvirkning 

Afgørende for antallet af sambeskattede selskaber er hvorledes Moderselskab A/S har den 

bestemmende indflydelse i I/S’et. Hvis det kan lægges til grund, at Moderselskab A/S har denne vil 

Moderselskab A/S, Holding A/S, Drift A/S og Drift 2 A/S skulle sambeskattes. Hvis det modsat 

lægges til grund at Moderselskab A/S ikke har bestemmende indflydelse over de 3 andre selskaber 

via I/S’et vil kun Holding A/S og Drift A/S blive sambeskattet. Moderselskabet skal under alle 

omstændigheder medregne 55% af indkomsten i I/S’et.  

2.2.9 Subsambeskatning 

De danske sambeskatningsregler giver mulighed for såkaldte subsambeskatninger. En 

subsambeskatning er hvor der er et eller flere selskaber, som allerede er sambeskattet, og som 

bliver inddraget i en ny overordnet sambeskatning. En sådan subsambeskatning kan for eksempel 

opstå ved et moderselskab (M1) og et datterselskab (D) er sambeskattede. Der etableres et nyt 

overordnet moderselskab (M2) og der opstår derved en ny overordnet sambeskatning, hvori der 

også opstår en subsambeskatning mellem M1 og D. M1 og D vil derfor i fremtidige indkomstår 
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stadig kunne udnytte hinandens fremførselsberettige underskud, som kunne være opstået inden 

den nuværende overordnede sambeskatning. Jf. SEL § 31, stk. 2, pkt. 10 kan underskud kun 

modregnes i et andet selskab såfremt, de har været sambeskattet i indkomståret og 

sambeskatningen ikke har været afbrudt efterfølgende. Hvis sambeskatningen bliver afbrudt 

betragtes alle underskud opstået inden genindtræden i sambeskatningen som selskabets egne 

særunderskud, også de underskud som tidligere opstod under den tidligere sambeskatning. Ved 

fremførsel af underskud skal de ældste underskud modregnes først jf. SEL § 31 skt. 2, pkt. 9. Dette 

medfører at underskud opstået i en tidligere subsambeskatning prioriteres før der modregnes 

underskud i den nye sambeskatning9, men efter modregning inden for året, hvis der ikke er tale 

om ”egne” underskud.  

M2

M1

D

100%

100%

Overordnet 
sambeskatning

Subsambesk
atning

 

2.2.8 Optimering af sambeskatningskredsen 

En koncern kan optimere en sambeskatningskreds på flere måder. En metode kan være, at man 

som moderselskab ejer flere dattervirksomheder, hvor koncernforholdet er opstået på baggrund 

af bestemmende indflydelse i datterselskabets ledelsesorgan. Her vil moderselskabet kunne 

spekulere i, at opgive den bestemmende indflydelse, hvis det er ugunstigt i forhold til 

sambeskatningskredsens skattepligtige indkomst. Det vil kunne blive ugunstigt hvis selskabet, man 

spekulere i tidligere har lavet underskud, men nu er begyndt at genere overskud og samtidig har 

fået opbrugt de tidligere opsparede underskud. Hvis man her opgiver den bestemmende 

                                                        

9 skats juridiske vejledning C.D.3.1.4.3.3 Subsambeskatning 



Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 22 af 79 
 

indflydelse, mister man selvfølgelig sin bestemmende position i et selskab man har interesse i, 

men man reducerer til gengæld koncernens sambeskatningsindkomst. 

Et andet senarie kunne være, at man var på jagt efter et selskab som laver underskud, som 

moderselskabet vil kunne få bestemmende indflydelse i, og derved vil kunne udnytte fremtidige 

skattemæssige underskud til at formindske den samlede sambeskatningsindkomst.  

2.3 Hæftelse og forpligtelser i sambeskatningen 

2.3.1 Tidligere regler vedrørende hæftelse i sambeskatningen 

De regler som tidligere gjaldt om hæftelser i en sambeskatning var, at hvert enkelt selskab i 

sambeskatningskredsen kun hæftede for sin egen del af indkomstskatten, acontoskat, restskatter 

samt renter og tillæg, som er fordelt til det enkelte selskab. Administrationsselskaber overtager 

dog hæftelsen på det tidspunkt hvor det modtager betaling fra datterselskaberne vedrørende 

indkomstskatten, acontoskatter samt renter og tillæg. På denne måde bliver hele 

sambeskatningskredsens hæftelse overdraget til administrationsselskabet og SKAT skulle derfor 

inddrive eventuelle udestående hos administrationsselskabet. Er der dog ikke sket korrekt 

indbetaling fra datterselskaberne til administrationsselskabet, kunne SKAT kun inddrive gælden 

hos det pågældende selskab og ikke hos nogle af de andre koncernforbundne selskaber10.  

2.3.2 Nugældende regler vedrørende hæftelse i sambeskatning 

I år 2012 blev der i juni indført nye regler vedrørende solidarisk hæftelse i en koncerns 

sambeskatningskreds. Reglerne omkring den solidariske/subsidiær hæftelse blev vedtaget ved lov 

nr. 591 af 18. juni 2012 (L173 2011/12) og har virkning fra indkomstår, der starter d. 1. juni 2012 

eller senere. 

Administrationsselskabet og de hertil hørende sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele er 

direkte eller indirekte ejet af det ultimative moderselskab, jf. SEL § 31C, hæfter alle sammen 

solidarisk med de andre selskaber i sambeskatningskredsen for indkomstskatten, acontoskatten og 

restskatten samt renter og tillæg jf. SEL § 31 stk. 6, pkt. 10. Tillige omfattes udbytteskatter, 

                                                        

10 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1827337 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1827337
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royaltyskat og renteskat, samt tillæg og renter jf. KSL§69, som viser tilbage til SEL§31 stk. 6, pkt. 

10-1411. 

Selskaber som er ejet direkte eller indirekte i subkoncern, hæfter ligeledes solidarisk samen med 

selskabet jf. SEL § 31 stk. 6, pkt. 11. Det gælder ligeledes jf. SEL § 31 stk. 6, pkt. 13 at en subsidiær 

hæftelse for de øvrige selskaber i sambeskatningen, er hæftelsen begrænset til den del af kravet, 

som svare til det ultimative moderselskabs indirekte eller direkte ejerskab af kapitalen i sådanne 

subsidiært hæftende selskaber12. Dette kan illustreres på følgende måde: 

Holding A/S

D2 A/S D3 A/SD1 A/S

100%

65%100%

Aktionær

35%

 

Figur 7 

Kilde: egen tilvirkning 

I overstående illustration består sambeskatningskredsen af administrationsselskabet Holding A/S, 

Datterselskaberne D1 og D2 som begge ejes 100% og et datterselskab som dels ejes med 65% af 

Holding A/S og dels 35% af en minoritetsaktionær. I forbindelse med selvangivelserne for 

koncernen bliver Selskab D2’s skattepligtige indkomst forhøjet med kr. 1.000.000. Holding og D1 

hæfter solidarisk med D2 hvori SKAT i alt kan inddrive kr. 700.000 i alt. D3 hæfter subsidiært, 

hvorfor SKAT kun vil kunne inddrive 65% af den resterende gæld hos D3. D3 kommer derfor kun til 

at hæfte for kr. 195.000 af det resterende beløb på kr. 300.000.  

Eksemplet viser, som det blev bekræftet af skatteministeren i lovforslag nr. L173(2011/12) – bilag 

32 side 15, at et skattekrav som altovervejende hovedregel altid først skal gøres gældende mod 
                                                        

11 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 87-88, Karnov Group. 
12 Den juridiske vejledning, afsnit CD 3.1.5.5 
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skyldnerselskabet og kun mod de andre selskaber, der hæfter solidarisk, hvis der ikke er udsigt til, 

at SKAT kan opnå dækning for kravet hos skyldnerselskabet13. 

1. Skattekravet skal først og fremmest gøres gældende mod skyldnerselskabet. 

2. Kan skyldnerselskabet ikke helt eller delvist betale skattekravet, skal kravet primært rettes 

mod de selskaber, der hæfter solidarisk med skyldnerselskabet for skattekravets betaling. 

3. Er der forgæves forsøgt udlæg for skattekravet hos de selskaber, der hæfter solidarisk, kan 

kravet gøres gældende mod andre selskaber i sambeskatningen, dog maksimalt den del af 

kravet, der svarer til den andel af kapitalen som ejes  i det hæftende selskab, der ejes 

direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab14. 

 

                                                        

13 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2084928&chk=206521&layout=353121 
14 14 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 21, Karnov Group, side 89 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2084928&chk=206521&layout=353121
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I overstående figur, ses et eksempel på en sambeskatningskreds hvor der er 7 selskaber. 

Sambeskatningskredsen består af subkoncern 1 og 2. Selskaberne i subkoncern 1 hæfter solidarisk 

for hinandens indkomstskatter mv. DBA2 er ej en del af sambeskatningen grundet der ikke er 

bestemmende indflydelse heri jf. SEL§31 C. Ligeledes hæfter subkoncern 2 solidarisk for hinanden 

skatter, mens selskaberne i subkoncern 2 kun hæfter subsidiært for selskaberne i subkoncern 1, og 

vil ved et eventuelt krav for SKAT, kun kunne hæfter for 55% af kravet.   

2.3.3 Kritik af lov nr. 691 af 18. juni 2012 

Inden lov nr. 691 af 18. juni 2012 blev vedtaget kom forslaget til høring, og herunder kunne der 

indvendes kommentarer til de forskellige forslag, hvor under ændringer til solidarisk/subsidiær 

hæftelse indgår. Advokatrådet, FSR og CEPOS påpegede alle, at forslaget ville ramme 

minoritetsaktionærerne, da reglen bevirker at minoritetsaktionærerne kommer til at hæfte med 

deres værdier for andre selskabers skatter, som de sandsynligvis ikke har indsigt eller indflydelse 

over. CEPOS påpegede yderligere, at pålægge den tvungen solidariske hæftelse udgør et 

retssikkerhedsmæssigt problem, da reglen om solidarisk hæftelse indebærer et grundlæggende 

brud med princippet om, at en aktionær alene med sit kapitalindskud dækker overfor selskabets 

kreditorer og forpligtigelser, hvortil CEPOS henviser til professor Søren Friis Hansen formulering fra 

200415, som påpeger problemet med et tilsvarende lovforslag. CEPOS påpeger ligeledes, at den 

solidariske hæftelse vil være for vidtgående i forhold til det misbrug den skal forhindre, og man 

risikere at tilsidesætte aktionærernes rettigheder og økonomiske interesser, mens man risikerer at 

stille koncernforbundne selskaber ringere end uafhængige selskaber16. 

FSR gjorde det klart i sit høringssvar, at løsningen med subsidiær hæftelse for minoritetsselskaber 

ikke er god nok, da minoritetsaktionærerne vil kunne risikere at miste hele deres investering, hvis 

et eventuelt krav er stort nok. Derfor fremsatte FSR i sit høringssvar en løsning, der gik ud på, at 

hæftelsen alene skulle være gældende over for selskaber, der er 100 % ejet, men dette forslag 

blev afvist17. 

                                                        

15 http://www.ft.dk/samling/20041/lovforslag/1153/bilag/4/140300.pdf, 
16 http://new.folketingsbilag.dk/files/1109682.pdf side 8-10 
17 http://new.folketingsbilag.dk/files/1109682.pdf side 46 

http://www.ft.dk/samling/20041/lovforslag/1153/bilag/4/140300.pdf
http://new.folketingsbilag.dk/files/1109682.pdf
http://new.folketingsbilag.dk/files/1109682.pdf
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2.4 Delkonklusion obligatorisk national sambeskatning 

Selskaber og foreninger som alle er omfattet af SEL § 1 og § 2, samt at der er koncernforbindelse 

imellem flere skattesubjekter jf. SEL § 31 C, er omfattet af reglerne for national obligatorisk 

sambeskatning. Ved en lovændring i 2005 blev den nationale sambeskatning gjort obligatorisk, 

hvor sambeskatning inden lovændringen havde sambeskatning været baseret på et 

frivillighedsprincip, hvor selskaberne selv kunne til og fravælge hvilke subjekter som de ønskede 

skulle indgå i sambeskatningskredsen. Samtidig med at den obligatoriske sambeskatning blev 

indført, blev der også indført et globalpuljeprincip, som medførte at udenlandske selskaber ville 

kunne blive inddraget i en dansk sambeskatningskreds med en bindingsperiode på 10 år. Inden 

indførslen af lovændringen i 2005, kunne selskaber inddrage underskudsgivende selskaber i 

sambeskatningsindkomsten, hvorefter så snart disse på et tidpunkt igen skulle generere overskud, 

tage dem ud af sambeskatningskredsen. Dette var ikke gunstigt for det danske skattesystem og 

den danske stats finanser, hvorfor man så sig nødsaget til at lukke dette hul i skattelovgivningen.  

For at der kan opstå sambeskatning mellem 2 eller flere selskaber, er det gældende, at der skal 

være opstået koncernforbindelse. Koncernforbindelse opstår i det øjeblik, et selskab har 

bestemmende indflydelse over et andet selskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. I SEL 

§ 31 C, stk. 3 er der en formodningsregel, som dikterer, at hvis et moderselskab ejer mere end 50% 

af stemmerettighederne i et andet selskab, opstår der koncernforbindelse, lige meget om de 50% 

ejes direkte af moderselskabet eller om de ejes gennem et andet datterselskab, eller via aftale 

med anden investor i henhold til vedtægter eller via aftale med datterselskab, eller via beføjelser 

til at kunne udpege og afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan. 

Selskaber og fonde kan skabe koncernforbindelse mellem flere datterselskaber. Hvis 

moderselskabet er udenlandsk eller en fond, skabes der stadig koncernforbindelse mellem alle 

datterselskaberne, men fonden eller det udenlandske moderselskab vil blive holdt udenfor 

sambeskatningskredsen. Omvendt kan en personaktionær ikke skabe koncernforbindelse mellem 

to eller flere selskaber, hvorfor der også kun vil opstå koncernforbindelse mellem personaktionærs 

selskab og dettes selskabers egne datterselskaber, mens alle andre selskaber han ejer personligt 

vil være udenfor denne sambeskatningskreds. Man kan også skabe koncernforbindelse mellem 

flere selskaber, via et Holding selskab som har bestemmende indflydelse via et I/S. Det er her 
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forudsat at Holding selskabet har bestemmende indflydelse i I/S’et og her igennem også har 

bestemmende indflydelse i de underliggende datterselskaber. En koncern vil kunne forsøge at 

optimere dens sambeskatningsindkomst via at afgive sin bestemmende indflydelse i et selskab 

hvis det er ugunstigt for sambeskatningskredsindkomsten, eller på samme vis forsøge at få 

bestemmende indflydelse i selskaber der generere underskud for at reducere 

sambeskatningsindkomsten. På denne måde vil koncernen kunne få bestemmende indflydelse et 

selskab, uden at eje kapitalandele, så længe der er aftale omkring den bestemmende indflydelse 

ligger hos moderselskabet. 

For indkomstår som er påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere er det de nuværende regler 

vedrørende hæftelse i sambeskatningen der gælder. Dette betyder at, selskaber som ejes 100% 

direkte eller indirekte hæfter solidarisk for hinandens indkomstskatter mv., mens selskaber som 

ejes med mindre end 100% hæfter subsidiært, som begrænser hæftelsen til den del, som det 

ultimative moderselskab ejer i pågældende selskab. Inden ikrafttrædelsen af den nuværende 

gældende lov, kom lovforslaget til høring hvor det bl.a. mødte kritik fra FSR og CEPOS. Disse 

påpegede specielt at minoritetsaktionærerne kommer til at hæfter for selskaber, som de muligvis 

ikke har indsigt eller indflydelse på via den subsidiære hæftelse. Dette betyder at 

minoritetsaktionærerne i realiteten vil kunne miste hele deres investering, hvis et eventuelt krav 

fra SKAT er stort nok. FSR foreslog derfor, at man skulle overveje at hæftelsen alene skulle gælde 

selskaber som var 100% ejet af andre selskaber. Dette blev dog afvist. 

3. Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 
For sambeskattede selskaber, skal der hvert år opgøres en samlet sambeskatningsindkomst for 

koncernen, som består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert af de enkelte 

selskaber, som er en del af sambeskatningsskredsen. Den skattepligtige indkomst skal opgøres 

efter den danske skattelovgivnings almindelige regler, med de undtagelser som er gældende for 

sambeskattede selskaber jf. SEL § 31, stk. 2. pkt. 1. Uanset hvor stor en kapitalandel 

moderselskabet ejer af et underlæggende sambeskattet datterselskab, er det hele det enkelte 

selskabs skattepligtige indkomst, som skal medregnes i den samlede sambeskatningsindkomst. Det 

er det valgte administrationsselskabs opgave at opgøre den samlede indkomst for hele koncernen 

og indberette den samlede sambeskatningsindkomst til SKAT. 
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3.1 Underskudsmodregning 

Reglerne for modregning af fremførselsberettigede underskud blev ændret jf. lov nr. 591 af 18. 

juni 2012, således at reglerne varierer alt efter hvor stor en samlet sambeskatningsindkomst 

koncernen optjener i det gældende skatteår. Hvis koncernen samlet har opgjort sin skattepligtige 

indkomst til maksimalt mio.kr. 7,518 finder anvendelse af SEL § 12 stk. 2, pkt. 1, om begrænsning af 

retten til underskudsanvendelse ikke sted, mens hvis den opgjorte skattepligtige indkomst 

overstiger mio.kr. 7,5 finder reglerne vedrørende begrænsning af retten til underskuds 

anvendelse19. Hvert år reguleres grundbeløbet for hvornår underskudsmodregningen indtræffer jf. 

PLS § 20, således beløbet i 2016 udgør t.kr. 7.852,520. Modellen med begrænset ret til anvendelse 

af fremførsel af tidligere underskud, skal sikre en vis skattebetaling, uden at fratage koncernen 

fradrag for udgifter som de har afholdt. Underskudsbegrænsningen sker på 

sambeskatningsniveau, grundet det ikke skal være muligt, at kunne udarbejde en koncernstruktur, 

hvor det ikke ville være muligt, at kunne opnår grundbeløbet for underskudsbegrænsningen.21  

For at kunne minimere sandsynligheden for, at opnå en skattepligtigindkomst på mere end de t.kr. 

7.852,5 kan administrationsselskabet forsøge at optimere sambeskatningskredsens indkomst ved 

eksempelvis at regulere skattemæssige afskrivninger, straksfradrag mv. for de enkelte selskaber. 

Der kan udarbejdes en sambeskatningsaftale og en sambeskatningsinstruks. En 

sambeskatningsaftale går ud på, at, man udpeger administrationsselskabet samt afgrænser hvilke 

bemyndigelse administrationsselskabet skal have til skattestrategier mv. 

Sambeskatningsinstruksen kan være instrukser som udstikker retningslinjer for udveksling af 

oplysninger, skattebetaling, ret til ændring af skattemæssige afskrivninger, straksfradrag mv.  

3.1.1 Underskudstyper 

Særunderskud er et underskud, som er opstået i et selskab i et eller over flere indkomstperioder, 

før selskabet er blevet sambeskattet med sin nuværende sambeskatningskreds. Derfor er det kun 

det pågældende selskab, som kan udnytte særunderskuddet i en eventuelt fremtidig positiv 

indkomst jf. SEL § 31 stk. 2, pkt. 4. På baggrund af reglen om underskud, kan selskaber ikke blot 

                                                        

18 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=212649 
19 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 43, Karnov Group 
20 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=212649, 
21 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=212649 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=212649
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=212649
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2049731&vId=212649


Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 29 af 79 
 

opkøbe andre selskaber med store underskud for blot herefter selv, at udnytte 

fremførselsberettigede underskud. 

Et eksempel herpå kan være et selskab som bliver opkøbt pr. 1/7 2016, sambeskatningskredsen 

følger kalenderåret, hvilket betyder at hvis det opkøbte selskab har haft underskud det første 

halvår af 2016 er dette et særunderskud som kun det opkøbte selskab selv kan udnytte, med 

mindre selskabet allerede indgår i en sambeskatning. Her vil selskaberne i den tidligere 

sambeskatning også kunne udnytte underskuddet fra perioden før indtrædelsen i den nye 

sambeskatningskreds. 

Et andet eksempel kan være, at et selskab afbryder koncernforbindelsen i løbet af et regnskabsår. 

Her vil særunderskuddet være resultatet som opstår i tiden efter afbrydelsen af 

koncernforbindelsen. Så kan underskud opstået efter ikke modregnes i overskud opstået under 

sambeskatningen.22 

Et sidste eksempel kan også være underskud som er opstået i tidligere sambeskatningskreds, hvor 

disse underskud kun kan bruges af selskabet selv eller de andre selskaber som deltog i 

sambeskatningskredsen på daværende tidspunkt. 

Sambeskatningsunderskud er underskud, som er opstået under deltagelse i den nuværende 

sambeskatningskreds, og kan benyttes af alle nuværende deltagende selskaber i 

sambeskatningskredsen, såfremt de har været en del heraf i de indkomstperioder hvor 

underskuddet er opstået. 

3.1.2 Sambeskatningsindkomst på maksimalt t.kr. 7.852,5. 

Når alle sambeskattede selskaber, hver især har udregnet og opgjort deres skattepligtige indkomst 

for regnskabsåret, skal hvert enkelt overskudsgivende selskab modregne sine egne 

fremførselsberettigede underskud for tidligere indkomstperioder, jf. SEL § 31, stk. 2, pkt. 3-5. 

Bestemmelsen gælder alle selskabets egne uudnyttede underskud, dvs. egne særunderskud 

opstået før den nuværende sambeskatning og underskud opstået under sambeskatningen, jf. 

lovforslag nr. L121 (2004/05-2)-bilag 18. Hvis der herefter både er selskaber med en positiv og 

negativt skattepligtige resultat i sambeskatningen, fordeles de resterende underskud som der kan 

rummes forholdsmæssigt mellem de selskaber som har haft en positiv indtjening jf. SEL § 31, stk. 
                                                        

22 Den juridiske vejledning afsnit C.D. 3.1.4.3 
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2, pkt. 6. Er der stadig selskaber i sambeskatningen med et positivt resultat, fremføres tidligere 

opsparede underskud fra de andre selskaber i sambeskatningskredsen. Herfor er det dog en 

forudsætning, at underskuddet fra tidligere periode i det andet sambeskatningsselskab er opstået 

i indkomstår hvor selskaberne har været i samme sambeskatningskreds.  

Anvendelse af underskud ved sambeskatningsopgørelse sker altså i følgende rækkefølge: 

1. Før sambeskatningsindkomsten opgøres, modregner hvert overskudsgivende selskab først 

den del af egne underskud fra indkomstperioder inden sambeskatningen, der kan rummes i 

indkomstårets positive indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 3. pkt.  

2. Herefter modregner hvert overskudsgivende selskab den del af egne underskud fra 

tidligere indkomstperioder under sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets 

resterende positive indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 5. pkt. 

3. Hvis der herefter både er selskaber med positiv indkomst og selskaber med negativ 

indkomst i sambeskatningen, fordeles den del af indkomstårets underskud, der kan 

rummes i andre selskabers positive indkomst, forholdsmæssigt mellem de selskaber, der 

har positiv indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 6. pkt. 

4. Hvis der herefter fortsat er selskaber med positiv indkomst, modregnes forholdsmæssigt 

den del af andre selskabers resterende underskud fra tidligere indkomstperioder under 

sambeskatningen, der kan rummes i indkomstårets positive indkomst, jf. SEL § 31, stk. 2, 7. 

pkt.23 

Administrationsselskabet har først opgjort sambeskatningsindkomsten, når underskudende er 

opgjort og anvendt efter overstående regler. Såfremt at sambeskatningsindkomsten stadig skulle 

være positiv, skal overskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudgivende selskaber, 

mens hvis sambeskatningsindkomsten er negativ, fordeles underskuddet forholdsmæssigt hos de 

underskudsgivende selskaber og fremføres som udgangspunktet hos de pågældende selskaber til 

modregning i efterfølgende indkomstår. 

For at illustrere opgørelse af sambeskatningsindkomsten er følgende eksemplel udarbejdet: 

                                                        

23 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2185798&chk=212649 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2185798&chk=212649
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Koncernen består af 4 selskaber A, B, C, D. Selskab B er blevet købt i året og indgår i koncernen pr. 

1/7 2016 mens A, C og D har været sambeskattet hele året og Selskab A har et underskud fra 

sidste år på kr. -100. Selskab C blev opkøbt i 2014 med datterselskab D, sammen har Selskab C og 

D et særunderskud fra tidligere sambeskatning på i alt kr. 150. Selskab B har i første halvår af 2016 

generet et underskud på kr. -300. Dette bliver et særunderskud for B og vil ikke indgår i 

koncernens samlede indkomst i 2016.  

 

 

- Samlet for året har A tjent kr. 200 til sambeskatning, Selskab B har tjent kr. 200, Selskab C 
har lavet et underskud på kr. -50 og Selskab D har tjent kr. 150. 

- Hvert enkelt selskab trækker nu sine egne tidligere underskud fra årets indkomst. A kan 
trække 100 kr. fra grundet underskud fra tidligere år. B kan udnytte sit underskud fra første 
halvår og D kan fremføre sit underskud på kr. 50. 

- Herefter har A og D stadig positiv indtjening på kr. 100 hver. C underskud for 2016 skal nu 
forholdsmæssigt fordeles, således der trækkes kr. 25 fra hver af A og D’s kr. 100 og begge 
har nu en indkomst på kr. 75. 

- D kan herefter udnytte særunderskuddet som C har fra deres tidligere sambeskatning, 
således at D ender på en sambeskatningsindkomst på 0 og A på kr. 75. Ingen af de 
overskudsgivende selskaber kan udnytte det resterende underskud på kr. 100 i B grundet 
det er opstået før B er blevet en del af sambeskatningskredsen. 

Selskab Fremførte underkud Periode Indkomst
A -100 1/1 - 31/12 2016 200
B 0 1/1-30/6 2016 -300

1/1-31/12 2016 200
C -100 1/1 - 31/12 2016 -50
D -50 1/1 - 31/12 2016 150



Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 32 af 79 
 

- Til sidst kan B til videre fremførsel fremføre et særunderskud på kr. 100 og C kan fremfører 
et særunderskud på kr. 25. 

- Dette kan vises via nedenstående skema 

 

3.1.3 Sambeskatningsindkomst på mere end t.kr. 7.852,5 

Hvis alle selskaberne i en koncern har en samlet sambeskatningsindkomst på mere end t.kr. 

7.852,5 opgøres sambeskatningsindkomsten stadig på samme måde som fortalt ovenfor, men der 

er blot den modifikation, at retten til at modregne de skattemæssige fremførselsberettigede 

underskud begrænses. Jf. SEL § 12 stk. 2 vil et fremførselsberettiget underskud på op til t.kr. 

7.852,5 altid vil kunne modregnes fuldt ud i den positive skattepligtige indkomst, og hvor det 

restende underskud på over mio. 7,5 kun vil kunne modregnes med en begrænsning på 40%, efter 

indførslen af lov nr. 59 af 18 juni 2012. Dette har haft virkning fra indkomståret 2012. De 

uudnyttede underskud som bliver begrænsede og derfor ikke kan blive udnyttet i det gældende 

indkomstår ifølge af begrænsningen fremføres ubegrænset. Da begrænsningen sker på 

sambeskatningsniveau betyder dette, at den del af det skattemæssige underskud som bliver ramt 

af begrænsningen, og ikke bliver modregnet i det positive resultat, skal tilbageføres til det selskab 

som har ”ydet” underskuddet.24  

Til udregning af begrænsningen bruges følgende form jf. SEL § 31 stk. 3, pkt. 2: 

 �����ø��������������� ��������� ����� ��� § ��,���. � 
�������� �������� �����ø���������������� ��������� ���� ��� § ��,���. �,���� ����� ���������� 

Ud fra brøken kræver det at man opgør sambeskatningsindkomsten både med og uden 

anvendelse af begrænsningsreglen i SEL § 12 stk. 2 for, at kunne opgøre de anvendte 

skattemæssige underskud efter SEL § 23 stk. 2, som tælleren og de anvendte skattemæssige 

underskud, hvis SEL § 12 stk. 2 ikke fandt anvendelse (nævneren). 

                                                        

24 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 46, Karnov Group 

Selskab
Indkomst til 
sambeskatning

Egne 
underskud

Indkomst 
herefter

Underskud I 
2016 fordeles

Indkomst 
herefter

Underskud fra 
tidligere år 
modregnes

Sambeskatning
sindkomst 2016

Underskud til 
fremførsel 
2016

A 200 -100 100 -25 75 0 75 0
B 200 -200 0 0 0 0 0 -100
C -50 0 -50 50 0 0 0 -25
D 150 -50 100 -25 75 -75 0 0
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For at kunne illustrere underskudsbegrænsningen udarbejdes der nedenfor 2 eksempler, hvor det 

vises hvordan underskudsbegrænsningen gøres op alt efter om sambeskatningsindkomsten er 

positiv både før og efter underskudsmodregning, samt et eksempel hvor 

sambeskatningsindkomsten er positiv før modregning, men negativ efter modregning. 

Eksemplerne er hentet med inspiration fra den juridiske vejledning C.D. 3.1.4.3 

3.1.4 Opgørelse af underskudsbegrænsning, ved positiv sambeskatningsindkomst før 

og efter modregning 

Eksempel 1 

oplysninger: alle tal er i t.kr. og der benyttes en skattesats for indkomståret 2016 på 22% 

Selskab 
Årets 
indkomst 

Underskud 
sambeskatning Særunderskud 

A A/S 22.000 0 -12.500 
B A/S -1.500 -2.500 0 
C A/S 4.500 -6.000 0 
I alt 25.000 -8.500 -12.500 
 

 

Årets 
Indkomst 

t.kr. 

Før 
underskuds- 
begrænsning 

t.kr. 

Efter 
underskuds- 
begrænsning 

t.kr. 
A A/S 22.000     
B A/S -1.500 

  C A/S 4.500 25.000 25.000 

fremførselsberettigede  
underskud (7.500)   -21.000 -7.852,5 

    60% af (25.000-7.852,5) 
 

-10.289 

   
  

Skattepligtig sambe- 
skatnings indkomst 

 
4.000 6.859 

  
    

Underskud, der kan 
modregnes 

 
-21.000 -18.141 

    Fordelingsbrøk 18.141  = 0,8639  
 

21.000 
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Eksemplet viser, at sambeskatningskredsen af selskab A, B og C har en samlet skattemæssig 

indkomst på t.kr. 25.000, hvorfor begrænsning af de fremførselsberettigede skattemæssige 

underskud træder i kraft. Der er i alt fremførselsberettigede underskud i koncernen for t.kr. 

21.000 hvoraf de t.kr. 12.500 er et særunderskud tilhørende selskab A. Jf. SEL § 12, stk. 2 har 

koncernen ret til, at fradrage 100% af de første t.kr. 7.852,5 i det skattepligtige resultat, hvorefter 

det gælder at alt positiv indtjening udover de t.kr. 7.852,5 kun må fratrækkes med 60%. De t.kr. 

7.852,5 bliver derfor modregnet i den positive sambeskatningsindkomst på t.kr. 25.000 hvorefter 

dette giver et resultat på t.kr. 17.147,5. 60% af de 17.147,5 = 10.289 bliver ligeledes fratrykket den 

positive indkomst, således at der i alt bliver fratrukket t.kr. 18.000 og de oprindelige t.kr. 25.000, 

og koncernen ender ud med et skattemæssigt sambeskatningsresultat på t.kr. 6.859. Hvis 

koncernen ikke havde været underlagt begrænsningsreglen, ville den have kunnet trykket hele de 

t.kr. 21.000 fra og til slut ende med et skattepligtig resultat på 4.000. Der er altså en forskel på t.kr. 

2.859.  

Fordelingsbrøken er tillige blevet udregnet ud fra det anvendte underskud efter SEL § 12 stk. 2 

(t.kr. 18.141) divideret tæller med det anvendte underskud, hvis ikke SEL § 12 stk. 2 fandt 

anvendelse og gav et resultat på 0,8639. Denne skal nu bruges til beregning af fordeling af de 

fremførselsberettigede underskud efter begrænsningen. 

På baggrund af fordelingsbrøken, har underskudsbegrænsningen følgende resultat fordelt på de 

enkelte selskaber i sambeskatningen. 
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Skemaet ovenfor viser hvordan de 3 selskaber udnytter de fremførselsberettigede underskud, 

efter underskudsrækkefølgen. Skemaet er bygget op således, at det viser koncernens samlede 

skattepligtige indkomst før og efter begrænsningen. Til højre under ”efter begrænsning” viser 

kolonnerne det underskud som koncernen har udnyttet efter ”begrænsningen” er taget i brug. 

For-
delings-

brøk
A A/S B A/S C A/S I ALT A A/S B A/S C A/S I ALT
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 0,8639 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Skattepligtig indkomst 22.000 -1.500 4.500 25.000 22.000 -1.500 4.500 25.000
Eget underskud før 
sambeskatning -12.500 0 0 -12.500 -10.798 -10.798 0 0 -10.798
Indkomst herefter 9.500 -1.500 4.500 12.500 11.202 -1.500 4.500 14.202
Eget underskud under 
sambeskatning 0 0 -4.500 -4.500 -3.887 0 0 -3.887 -3.887

Sambeskatningsindkomst 9.500 -1.500 0 8.000 11.202 -1.500 613 10.314

Fordeling årets 
underskud -1.500 1.500 0 0 -1.500 1.500 0 0
Indkomst herefter 8.000 0 0 8.000 9.702 0 613 10.314

Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning -4.000 0 0 -4.000 -3.455 -3.455 0 0 -3.455
Skattepligtigindkomst
for koncernen 4.000 0 0 4.000 6.246 0 613 6.859

Skatteværdi af 
overførte
underskud -1.210 880 330 0 -1.090 805 285 0

Underskud til fremførsel

Underskud før indtræden i sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 12.500 0 0 12.500 12.500 0 0 12.500
Heraf anvendes i året -12.500 0 0 -12.500 -10.798 -10.798 0 0 -10.798

Resterende uudnyttet 
særunderskud 0 0 0 0 1.702 0 0 1.702

Underskud opstået under sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 0 2.500 6.000 8.500 0 2.500 6.000 8.500
Heraf anvendes i året 0 -2.500 -6.000 -8.500 -7.343 0 -2.160 -5.183 -7.343
Årets underskud 0 0 0 0 0 0 0 0

Resterende uudnyttet 
underskud 0 0 0 0 0 340 817 1.157

RESTERENDE UUDNYTTET 
UNDERSKUD I ALT 0 0 0 0 1.702 340 817 2.859

Efter begrænsningFør begrænsning
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Tallene for de udnyttede underskud efter begrænsning er blevet udregnet ved, at have 

multipliceret fordelingsbrøken (0,8571) med det udnyttede underskud før begrænsningen, og 

underskudende bliver derved fordelt forholdsmæssigt, således, at reglerne omkring en 

forholdsmæssig fordeling af underskudende mellem selskaberne bliver overholdt. 

For at vise hvad det pågældende administrationsselskab er forpligtet til jf. SEL § 31, stk. 8, pkt. 1, 

at skulle betale Selskab B og C i godtgørelse for Selskab A’s udnyttelse af deres underskud, har jeg 

medtaget en beregning af hvad skatteværdien af de uudnyttede underskud var værd. I dette 

eksempels bliver forpligtelsen på t.kr. 880 til selskab b + t.kr. 330 til selskab c = t.kr. 1.210. 

Det overskudsgivende selskab A bliver efter SEL§31 stk. 8 pkt. 2 og pkt. 5 forpligtet til at skulle 

betale det beløb som havde været svarende til den indkomstskat selskabet ville have betalt hvis 

man havde set bort fra sambeskatningen og ikke havde udnyttet de andre selskabers underskud. 

Beløbet som Selskab A ville skulle betale til administrationsselskabet ville være 22% af det 

skattepligtige indkomst efter ”egne sambeskatningsunderskud” før begrænsning, svarende til 

11.202 x 22% = t.kr. 2.464 efter begrænsningen. 

3.1.5 Opgørelse af underskudsbegrænsning, ved positiv sambeskatningsindkomst før 

modregning men negativ efter modregning 

Samme eksempel som det der blev gennemgået ovenfor vil nu blive illustreret hvor 

sambeskatningsindkomsten er positiv før modregning, men negativ efter modregning af 

underskud.  

Eksempel 2. 

Oplysninger (alle tal er i t.kr., og der benyttes skattesatsen for 2016 på 22%) 

Selskab 
Årets 
indkomst 

Underskud 
sambeskatning Særunderskud 

A A/S 17.000 0 -12.500 
B A/S -8.000 -500 0 
C A/S 1.500 -2.000 0 
I alt 10.500 -2.500 -12.500 
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Årets 
Indkomst 

t.kr. 

Før 
underskuds- 
begrænsning 

t.kr. 

Efter 
underskuds- 
begrænsning 

t.kr. 
A A/S 17.000     
B A/S -8.000 

  C A/S 1.500 10.500 10.500 

fremførselsberettigede  
underskud (7.852,5)   -14.000 -7.852,5 

    60% af (10.500-7.852,5) 
  

-1.589 

   
  

Skattepligtig sambe- 
skatnings indkomst 

 
-3.500 1.059 

  
    

Underskud, der kan 
modregnes 

 
-14.000 -12.941 

    Fordelingsbrøk 12.941  = 0,9244  
 

14.000 
 Eksempel viser at sambeskatningskredsen har en samlet skattepligtig indkomst på t.kr. 10.500 før 

modregning af tidligere års underskud. I sambeskatningskredsen er der fremførselsberettigede 

underskud for i alt t.kr. 15.000, hvoraf de 12.500 er et særunderskud tilhørende selskab A, som 

Selskab A udnytter i året. Selskab B har i eksemplet opnået et negativt resultat, og derfor kan 

selskabet ikke udnytte sit fremførselsberettigede underskud fra tidligere år. Selskab C har en 

positiv indtjening på t.kr. 1.500. Selskab C har fra tidligere år et fremført underskud på t.kr. 2.000 i 

alt, heraf udnytter Selskab C de t.kr. 1.500 i året. I alt betyder det, at koncernen fremfører t.kr. 

14.000 før underskudsbegrænsningen. 

Eksemplet er beregnet på samme måde som forgående eksempel ved en positiv indtjening før og 

efter modregning, udover at ”underskud der kan modregnes efter underskudsbegrænsning” bliver 

beregnet en smule anderledes. Når en koncern har en positiv indtjening, men negativ efter 

modregning beregnes ”underskud der kan modregnes efter underskudsbegrænsning” ved at 

trække den ”skattepligtige sambeskatningsindkomst efter underskudsbegrænsning” fra det 

oprindelige ”underskud der kan modregnes før underskudsbegrænsning”. Så i modsætning til 

eksempel 1 hvor ”underskud der kan modregnes efter underskudsbegrænsning” blev udregnet 

ved t.kr. 7.852,5 + 60% af det resterende underskud (i dette eksempel 7.852,5+1.589 = 9.441), skal 
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de t.kr. 14.000 (underskud der kan modregnes før underskudsbegrænsning) – 1.059 (skattepligtige 

sambeskatningsindkomst efter underskudsbegrænsning) = 12.941. Grundet 

sambeskatningsreglerne gør det muligt, at den skattepligtige indkomst kan være negativ, og der 

samtidig kan modregnes underskud fra tidligere år, skal underskudsbegrænsningen i disse tilfælde 

udregnes ved at opgøre differencen mellem den skattepligtige indkomst efter begrænsningsreglen 

jf. SEL§12, stk. 2 og nul. 

Den forholdsmæssige begrænsning kan nu på baggrund af fordelingsbrøken og de opgivne 

skattemæssige oplysninger nu beregnes. 

 

For-
delings-

brøk
A A/S B A/S C A/S I ALT A A/S B A/S C A/S I ALT
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 0,9244 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Skattepligtig indkomst 17.000 -8.000 1.500 10.500 17.000 -8.000 1.500 10.500
Eget underskud før 
sambeskatning -12.500 0 0 -12.500 -11.554 -11.554 0 0 -11.554
Indkomst herefter 4.500 -8.000 1.500 -2.000 5.446 -8.000 1.500 -1.054
Eget underskud under 
sambeskatning 0 0 -1.500 -1.500 -1.387 0 0 -1.387 -1.387
Sambeskatningsindkomst 4.500 -8.000 0 -3.500 5.446 -8.000 113 -2.441

Fordeling årets 
underskud -4.500 4.500 0 0 -4.500 4.500 0 0
Indkomst herefter 0 -3.500 0 -3.500 946 -3.500 113 -2.441

Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattepligtigindkomst
for koncernen 0 -3.500 0 -3.500 946 -3.500 113 -2.441

Skatteværdi af 
overførte
underskud -990 990 0 0 -990 990 0 0

Efter begrænsningFør begrænsning
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Overstående skema er udregnet på samme vis som i eksempel 1. Eneste forskel er blot, at 

sambeskatningsindkomsten er negativ inden underskudsbegrænsningen, hvilket kun betyder at, 

som tidligere nævnt, ”underskud der kan modregnes” beregnes forskelligt. 

3.1.6 Underskudsbegrænsningens ulemper 

Ud fra de to overstående eksempler vil der i dette afsnit blive diskuteret de ulemper som 

indførslen af reglen omkring underskudsbegrænsning medfører. 

Det første eksempel med en positiv sambeskatningsindkomst før og efter modregning, er et godt 

eksempel på hvor en koncern ender med at få en større skattepligtig indkomst grundet 

begrænsningsreglen, da de ikke får lov at udnytte hele deres fremførselsberettigede underskud i 

året. Dog får koncernen lov til at videreføre det begrænsede underskud til et senere indkomstår. 

Så de mister ikke fradragsretten for underskudende, men de kan ikke udnytte underskudende 

ligeså hurtigt. 

 

Årets 
Indkomst 

t.kr. 

Før 
underskuds- 
begrænsning 

t.kr. 

Efter 
underskuds- 
begrænsning 

t.kr. 
A A/S 22.000     
B A/S -1.500 

  

Underskud til fremførsel

Underskud før indtræden i sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 12.500 0 0 12.500 12.500 0 0 12.500
Heraf anvendes i året -12.500 0 0 -12.500 -11.554 -11.554 0 0 -11.554

Resterende uudnyttet 
særunderskud 0 0 0 0 946 0 0 946

Underskud opstået under sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 0 500 2.000 2.500 0 500 2.000 2.500
Heraf anvendes i året 0 0 -1.500 -1.500 -1.387 0 0 -1.387 -1.387
Årets underskud 0 3500 0 3.500 0 3500 0 3.500

Resterende uudnyttet 
underskud 0 4000 500 4500 0 4.000 613 4.613

RESTERENDE UUDNYTTET 
UNDERSKUD I ALT 0 4.000 500 4.500 946 4.000 613 5.559
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C A/S 4.500 25.000 25.000 

fremførselsberettigede  
underskud (7.852,5)   -21.000 -7.852,5 

    60% af (25.000-7.852,5) 
 

-10.289 

   
  

Skattepligtig sambe- 
skatnings indkomst 

 
4.000 6.859 

  
    

Underskud, der kan 
modregnes 

 
-21.000 -18.141 

    Fordelingsbrøk 18.141  = 0,8639  
 

21.000 
  

Som det fremgår af eksemplet havde koncernen A,B,C et samlet skattepligtig resultat for året på 

t.kr. 4.000 og kunne udnytte hele koncernens samlede tidligere opsparede fremførselsberettigede 

underskud på t.kr. 21.000 før underskudsbegrænsningen. Efter underskudsbegrænsningen bliver 

koncernen begrænset til kun, at kunne udnytte t.kr. 18.141 af deres samlede fremførte underskud. 

Differencen mellem t.kr. 18.141 og t.kr. 21.000 går ikke tabt, men bliver blot videreført således det 

kan udnyttes på et senere tidspunkt. Begrænsningen betyder også, at koncernen får et større 

skattepligtigt resultat, hvilket stiger fra t.kr. 4.000 til 6.859. Dette får den konsekvens, at selskabet 

får en skattebetaling som er t.kr. 629 større end hvis begrænsningsreglen ikke skulle have været 

anvendt. Forskellen i selskabsskatten kan udgøre en likviditetsmæssig forskel for selskaberne i 

sambeskatningen. Udover at de er tvunget til en større skattemæssig betaling i selve 

regnskabsåret, så bliver de også tvunget til at skulle sprede underskudsmodregningen over flere 

år, og derved først for modregningen af overskud som overstiger begrænsningen over en længere 

periode, fremfor at kunne fremføre det hele til modregningen med det samme og ubegrænset. 

I forbindelse med lovændringen L173 kom Foreningen for Statsautoriserede Revisorer med et 

høringssvar inden den daværende lovændring omkring underskudsbegrænsning blev vedtaget. I 

høringssvaret udtaler FSR bl.a. at ”Det må forventes, at de øgede omkostninger til f.eks. låntagning 

og skattebetaling vil få nogle svagt funderede virksomheder til at opgive den fortsatte drift”. FSR 

mente såvel også at forslaget vil ramme erhvervslivets rammevilkår og på denne måde svække 
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såvel de danske selskaber, men også de udenlandske virksomheders lyst til at investere i 

Danmark25. Derfor var det også for FSR positivt, at underskudsbegrænsningsgrænsen blev hævet 

fra 1 mio. kr. til de nuværende 7,5 mio.kr., således at niveauet kom til at ligge omkring det Tyske 

niveau og så færre mindre og mellemstore virksomheder ville blive ramt af begrænsningsreglen. 

Selvom beløbsgrænsen blev hævet op til et niveau omkring det tyske niveau, mente FSR stadig der 

var visse problemstillinger. Virksomheder med lagerbeskattede balanceposter, såsom aktier, 

renteswaps og andre almindeligt brugte finansielle instrumenter, ville specielt kunne blive ramt, 

da disse balanceposter ofte svinger meget, hvor et eventuelt underskud opstået det ene år, året 

efter ikke vil kunne fuldt udnyttes i et overskud. Disse udsving var før indførslen af denne 

lovændring et mindre problem, fordi at underskuddet kunne benyttes til at reducere den 

efterfølgende skattebetaling. FSR foreslog at man skulle undlade at lade begrænsningsreglen berør 

lagerbeskattede aktiver, da de daværende regler allerede var en væsentlig belastning, i de tilfælde 

hvor den skattemæssige gevinst kom først, og med indførslen af L173 ville det blot udskyde 

udnyttelsen af disse underskud over endnu længere tid26.    

FSR mente ligeledes også at tidsbegrænsede aktiviteter i Danmark ville blive hårdt ramt, som f.eks. 

entreprenørvirksomheder. Disse kendetegnes ved i en periode, at genere store underskud, hvor 

de så til sidst, når projektet fuldføres og afleveres, skal indregne indtægten. Da aktiviteten typisk 

efter, at projektet er afleveret, vil være begrænset til udfyldelse af mangler mv. ville den 

efterfølgende indkomst derved også være negativ, ville sådanne virksomheder miste store 

underskud, som de ikke ville kunne nå, at udnytte og derved have betalt for meget i skat igennem 

den periode de har haft aktivitet i Danmark27. Dette blev løst ved, at der fra og med indkomståret 

2012 ved investering og forskning og udvikling, er indført mulighed for, at kunne få skattekredit 

efter LL§8X. Dette betyder, at virksomheder som har en negativ skattepligtig indkomst får udstedt 

en skattekredit, som virksomheden skal betale tilbage ved en mindre underskudsmodregning, når 

den på et senere tidspunkt får overskud. Et selskab kan få udbetalt op til mio.kr. 5.5 hvilket svarer 
                                                        

25 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l173/bilag/19/1125848/index.htm FSR høringssvar til folketingets 
skatteudvalg vedrørende L173.  
26 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l173/bilag/19/1125848/index.htm FSR høringssvar til folketingets 
skatteudvalg vedrørende L173. Side 3 
27 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l173/bilag/19/1125848/index.htm FSR høringssvar til folketingets 
skatteudvalg vedrørende L173. 

http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l173/bilag/19/1125848/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l173/bilag/19/1125848/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l173/bilag/19/1125848/index.htm
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til et skattemæssigt underskud på 25 mio. kr. Udgør indkomståret dog under 12 måneder bliver 

beløbet nedsat forholdsmæssig hertil28. 

Til L173 af 12. juni 2012 kom CEPOS ligeledes med et høringssvar vedrørende 

underskudsbegrænsningen hvor de påpeger, at retorikken ved vedtagelse af den nye lov er unødig 

skarp overfor de multinationale selskaber, samt at CEPOS mener, at vedtagelse af loven er at sigte 

i blinde for, at komme manglende skattebetalinger til livs, og loven kommer til at ramme lovlydige 

og reelle virksomheder ved, at udsætte dem for en likviditetsforringelse, frem for at sigte efter at 

ramme de selskaber, som bevidst udøver skatteunddragelse. CEPOS mener yderligere at 

stramingen af loven, er en forhøjelse af den effektive skat, hvilket vil kunne resultere i en 

reduceret lyst til at investere i det danske erhvervsliv29. 

3.2 Delårsindkomst – hvor der ikke har været koncernforbindelse hele året 

Har der ikke været koncernforbindelse hele regnskabsåret mellem et selskab og resten af 

koncernen, skal alene jf. SEL § 31, stk. 5, kun medregnes den del af årets indkomst i 

sambeskatningsindkomsten, hvor der har været koncernforbindelse. I sådanne situationer skal 

selskabet, som indtræder eller udtræder af sambeskatningen udarbejde to 

delårsindkomstopgørelser, en særskilt indkomstopgørelse for den periode hvor selskabet ikke har 

været sambeskattet, og en efter selskabet er indtrådt i sambeskatningen. Reglen omkring 

delårsindkomster er til for, at regulere situationer hvor der bliver etableret koncernforbindelse i 

løbet af indkomståret. Det er kun det/de selskaber som indtræder/udtræder af sambeskatningen, 

som jf. reglerne SEL § 31, stk. 5, pkt. 1-4 der skal udarbejde to eller flere 

delårsindkomstopgørelser, hvis der kun har været koncernforbindelse en del af indkomståret.  

En koncernforbindelse kan blive etableret ved en overdragelse af stemmerettigheder eller en 

stiftelse eller opløsning af et selskab. Man kan dog overveje om, det kan betale sig, at man timer 

en ændring af koncernforbindelsen således, at det kommer til at passe med, at den ophører eller 

etableres på det tidspunkt hvor koncernens indkomstår udløber, så der jf. SEL § 31 stk. 5 ikke skal 

aflægge en delårsopgørelsesindkomst hvor dette er tilfældet. Der kan således ofte spares 

                                                        

28 http://www.foxylex.dk/ligningsloven/paragraf/8X/ 
29 http://new.folketingsbilag.dk/files/1109682.pdf side 3 CEPOS høringssvar til folketinget 

http://www.foxylex.dk/ligningsloven/paragraf/8X/
http://new.folketingsbilag.dk/files/1109682.pdf
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betydelige ressourcer ved en sådan planlægning30. Tidpunktet for hvornår en koncernforbindelse 

etableres eller afbrydes følger som udgangspunkt konsolideringstidspunktet. Det tidspunkt for 

overgangen af stemmerettighederne31. Hvis en koncernforbindelse etableres ved stiftelse af et 

nystiftet selskab eller skuffeselskab fraviges princippet om at etableringen af koncernforbindelsen 

opstår ved konsolideringstidspunktet. I stedet jf. SEL § 31, stk. 5, pkt. 6 etableres 

koncernforbindelsen ved stiftelsen af selskabet, som ses som etableret ved begyndelsen af 

koncernens indkomstår uanset det faktiske stiftelsestidspunkt32. 

Det at et eller flere selskaber i en sambeskatningskreds, i indkomståret ikke har været 

koncernforbundne, og skal udarbejde en delårsindkomstopgørelse, påvirker ikke de resterende 

selskaber i sambeskatningskredsen, som har været koncernforbundne hele indkomståret, da disse 

stadig blot skal lave en enkelt årsopgørelse for hele indkomståret. De overskudsgivende selskaber i 

sambeskatningskredsen vil, kunne udnytte eventuelle underskud fra det udtrådte/indtrådte 

selskab fra/til med dags dato, hvor selskabet enten indtræder i sambeskatningen, eller indtil det er 

udtrådt. Ligesom det indtrådte/udtrådte selskab ligeledes vil kunne udnytte eventuelle underskud 

fra sambeskatningskredsen i dens overskud fra den periode hvor de indgår i sambeskatningen. 

Underskud som er opstået før, at selskabet er indtrådt i sambeskatningen betragtes som 

særunderskud. 

Når et selskab udarbejder en delperiodeopgørelser skal disse indberettes af 

administrationsselskabet, eller hvis selskabet ikke indgik i nogen anden sambeskatning, skal 

delopgørelsen indberettes af selskabet selv. Selvom der er delperioder, er fristen for indsendelse 

stadig den samme som normalt når selskabet skal selvangive sin indkomst, hvorfor selskabets 

første delperiode blot skal indsendes samtidig med selskabets indberetning af den anden 

delperiode, hvilket er seks måneder efter selskabet har afsluttet sit regnskabsår jf. SKL§4 stk. 2. 

3.2.1 Opgørelse af delindkomsten 

Reglerne for opgørelse af en delårsindkomst fremgår af SEL § 31 stk. 5, pkt. 1-4. Som 

udgangspunkt skal en koncern medregne indkomsten fra de enkelte koncernselskaber i den 

                                                        

30 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 57-58, Karnov Group 
31 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1659773&vId=0 bindende svar fra SKAT, sag SKM2007.558.SR. 
32 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 59, Karnov Group 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1659773&vId=0
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periode hvor der har været koncernforbindelse, og opgøres efter skattelovgivningens almindelige 

regler. De skattemæssige værdier og periodiseringsprincipper som bliver valgt, at lægge til grund 

for den første periodes delindkomstopgørelse og anvendes heri, skal ligeledes benyttes i 

delopgørelsen for den anden periode. For delperioderne gælder den særlige regel, at 

skattemæssige afskrivninger og herunder straksfradrag efter AL § 18, maksimalt kan foretages i 

det forhold, som indkomstperioden udgør af kalenderåret. Denne regel gælder uanset om 

indkomstperioden varer mere eller mindre end 12 måneder, hvilket kan være en følge af, at 

købende selskab må omlægge det købte selskabs regnskabsår om. Reglen betyder at det sælgende 

selskab, kan beregne afskrivningerne uden hensynstagen til, at det solgte selskab skal omlægge sit 

regnskab efterfølgende, hvorfor omlægningen af indkomståret kun får betydning for 

indkomstperiodens længde33. Dette kan vises med følgende eksempel: 

3.2.2 Forholdsmæssige afskrivninger 

Selskab A køber Selskab B og bliver i denne forbindelse nødt til at forlænge Selskab B’s indkomstår 

med yderligere 6 måneder således, at Selskab B får en samlet indkomstperiode på 18 måneder. De 

første 8 måneder kan henføres til første delperiode og de sidste 10 kan henføres til anden 

delperiode. Afskrivningerne vedrørende den første delperiode, som indgår i den sælgendes 

koncerns indkomst udregnes ved ����(����������������∗��������������������). For anden 

delperiode opgøres afskrivningerne på samme måde blot med 10 måneder i stedet for 8 altså 
��
���(����������������∗��������������������).34 

Hvis tidspunktet for etablering af en koncernforbindelse falder sammen med udløbet på det 

pågældende indkomstår, skal der ikke foretages forholdsmæssige afskrivninger. Men hvis 

selskabet bliver solgt i løbet af indkomståret, skal de forholdsmæssige afskrivninger beregnes. 

Et eksempel kunne være, at et selskab sælges fra koncern A til koncern B pr. 1. august 2016. Begge 

koncerner følge indkomståret således de har regnskabsår 1.1 – 31.12.  Primo har selskabet et 

afskrivningsgrundlag på 15.000.000 vedrørende sin produktionsejendom, afskrivningsgrundlag 

                                                        

33 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2084921&vId=212649 Den juridiske vejledning C.D.3.1.4.2.1 Opgørelse af 
delårsindkomst 
34 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 78-79, Karnov Group 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2084921&vId=212649
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primo vedrørende driftsmidler på kr. 10.000.000. De maksimale skattemæssige afskrivninger 

selskabet kan afskrive for indkomståret er 4% vedrørende produktionsejendommen (15.000.000 * 

4% = 600.000) og 25% vedrørende driftsmidlerne (10.000.000 * 25% = 2.500.000). Derudover må 

selskabet i indkomståret straks fradrage optil 5%35 af produktionsejendomsgrundlaget vedrørende 

forbedringsudgifter, hvilket er maksimalt 750.000 i året. Dette tal skal opgøres forholdsmæssigt 

for de to perioder, således i første periode d. 1.1-31.7 kan der straks fradrages  ���∗ 750.000 =

437.500 vedrørende forbedringsudgifter, og i anden periode 1.8-31.12 kan der straks fradrages 
�
��∗ 750.000 = 312.500. 

Koncern A opgør sin del af den skattepligtige indkomst for selskabet på følgende måde. Selskabet 

har i perioden fra 1.1 – 31.7 haft udgifter til forbedring af produktionsejendommen på 437.500 kr. 

hvorefter den skattepligtige opgørelse ser ud som følger: 

(oplysninger, alle tal i kroner) 

 

Afskrivningerne vedrørende produktionsejendommen for perioden 1.1 – 31.7 er beregnet ved på 

følgende måde:  

Det samlede fradrag for indkomstperioden: 15.000.000 ∗ 4% = 600.000,  

Den forholdsmæssige fordeling i forhold til den givne periodes andel af indkomståret. 

 ���∗ 600.000 = 350.000  

Afskrivningerne vedrørende driftsmider for perioden 1.1 – 31.7 er beregnet ved på følgende 

måde:  

Det samlede fradrag for indkomstperioden: 10.000.000 ∗ 25% = 2.500.000,  

                                                        

35 Revisor manual 2016-1, T. Helmo Madsen, side 8, Karnov Group 

For perioden 1.1 - 31.7 2016

Skattepligtig resultat før afskrivninger 2.400.000
- afskrivninger produktionsejendom -350.000
- afskrivninger driftmidler -1.458.333
- straksfradrag -400.000
Delårsperiodems skattepligtige indkomst 191.667
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Den forholdsmæssige fordeling i forhold til den givne periodes andel af indkomståret. 

 ���∗ 2.500.000 = 1.458.333.  

Straksfradraget måtte maksimalt udgøre 5% af produktionsejendommens afskrivningsgrundlag , 

som i dette tilfælde udgør 15.000.000 ∗ 5% = 750.000. Som også skal forholdsmæssigt fordeles i 

forhold til periodens længde   ���∗ 750.000 = 437.500. Selskabet har haft forbedringsudgifter for 

kr. 400.000, og kan afskrive dem alle som straksfradrag i året da de ikke overgår kr. 437.500 

Koncern B, skal i forbindelse med købet af selskabet d. 1.8 2016, overtage de skattemæssige 

værdier efter indkomstopgørelsen af indkomstårets første periode. Dette indebærer at 

driftsmiddelsaldoen skal nedbringes med de afskrivninger som er foretaget i første delperiode, 

således at koncern B’s primo saldo vedrørende driftsmidler udgør 10.000.000 − 1.458.333 =
8.541.667. 

Selskabet har i anden periode haft udgifter for kr. 500.000 vedrørende forbedringer, og den 

skattepligtige indkomst kan herefter vedrørende den 2. delperiode 1.8 – 31.12 2016 opgøres 

således: 

 

Afskrivningerne vedrørende produktionsejendommen for perioden 1.7 – 31.12 er beregnet ved på 

følgende måde:  

Det samlede fradrag for indkomstperioden: 15.000.000 ∗ 4% = 600.000,  

Den forholdsmæssige fordeling i forhold til den givne periodes andel af indkomståret. 

 ���∗ 600.000 = 250.000  

Afskrivningerne vedrørende driftsmidlerne for perioden 1.7 – 31.12 er beregnet på følgende 

måde:  

For perioden 1.8 - 31.12 2016

Skattepligtig resultat før afskrivninger 2.000.000
- afskrivninger produktionsejendom -250.000
- afskrivninger driftmidler -889.757
- straksfradrag -312.500
- afskrivninger på restforbedringer -3.125
Delårsperiodems skattepligtige indkomst 547.743
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Det samlede fradrag for indkomstperioden: 8.541.667 ∗ 25% = 2.135.417,  

Den forholdsmæssige fordeling i forhold til den givne periodes andel af indkomståret. 

 ���∗ 2.135.417 = 1.458.333.  

Straksfradraget kan i anden periode maksimalt udgøre  ���∗ 750.000 = 312.500 kr. Der har i 

perioden været forbedringsudgifter for kr. 500.000. De kr. 312.500 er allerede straksfradraget med 

100%, mens det resterende beløb på  500.000 − 312.500 = 187.500 afskrives med 4% og deles 

op forholdsmæssigt vedrørende periodens længde og bliver en afskrivning  

kr. ���∗ (187.500 ∗ 4%) = 3.125.  

Ud fra eksemplet nedbringer de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler fra første 

delopgørelse den saldo, som ligger til grund for beregninger af de skattemæssige afskrivninger i 

den resterende periode. Samlet set, kan selskabet derfor afskrive mindre i året grundet 

overgangen fra den ene koncern til den anden. Grundet at saldoen vedrørende driftsmidler skal 

minimeres med afskrivningen fra den ene periode til den anden skyldes, at driftsmidlerne afskrives 

skattemæssigt efter saldometoden, mens ejendommen afskrives linnært over hele 

afskrivningsperioden.36 

3.3 Sambeskatningsindkomst hvori der indgår delårsopgørelse 

I dette eksempel vil det blive illustreret hvordan den skattepligtige indkomst bliver udregnet, hvori 

der indgår en delindkomstopgørelse. Selskabet K A/S har et regnskabsår, som går fra d. 1/10 2015 

til 30/9 2016. Selskabet K A/S har ikke tidligere været en del af en sambeskatning. Selskab K A/S 

bliver den 1.1 2016 opkøbt af Selskab M, som er det øverste moderselskab og ejer 100% af 

stemmerettighederne i Selskab E A/S og L A/S. MEL koncernen følger kalenderåret, og vælger ved 

købet af Selskab K at omlægge K A/S indkomstår til at følge kalenderåret, således at 

indkomstperioden bliver 15 måneder, da selskab K A/S skal have samme indkomstår som 

administrationsselskabet jf. SEL § 10, stk. 5. Dette illustreres i følgende figur: 

                                                        

36 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 79-80, Karnov Group. Inspiration til eksemplet. 
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Som det kan ses i overstående figur 9 allerede påbegyndt sit indkomstår, mens MEL koncernen 

først påbegynder sit indkomstår dagen hvor der skabes koncernforbindelse til Selskab K A/S. Da 

ingen indkomstår må springes over jf. SEL§10 stk. 2, vælges det at forlænge selskab K A/S 

indkomstår til 15 måneder, således det kommer til at gå fra d. 1.10 2015 – 31.12 2016. Ud fra 

dette skal der laves en delopgørelse for perioden 1.10-31.12 2015 og en opgørelse som følger 

kalenderåret.  

 

Oplysninger Selskab K A/S 

Skattemæssigt resultat før afskrivninger for perioden 1.10-31.12 2015: kr. -500.000 

Skattemæssigt resultat før afskrivninger i perioden 1.1-31.12 2016: kr. 350.000 

Skattemæssig primo saldo driftsmidler pr. 1.10 2016: kr. 500.000 

Selskabet har ingen fremførselsberettigede underskud fra tidligere år. 

Selskab K A/S indkomst for den første delperiode 1.10-31.12 2015, hvor der endnu ikke er blevet 

etableret koncernforbindelse: 

 
Afskrivningerne for første delperiode er beregnet på følgende måde: 

For perioden 1.10 - 31.12 2015

Skattepligtig resultat før afskrivninger -500.000
- afskrivninger driftmidler -31.250
Delårsperiodems skattepligtige indkomst -531.250
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(500.000 ∗ 25%) ∗ �
��= 31.250  

I den anden delperiode, overtage koncern MEL, selskab K A/S skattemæssige værdier, og da 

driftsmidler afskrives efter saldometoden, skal afskrivningerne fra første delperiode trækkes fra 

primo grundlaget således af afskrivningerne i 2. periode er 25% af 468.750 = 117.188, dog under 

forudsætningerne for der ikke bliver købt nogle nye driftsmidler. 

I anden periode fra d. 1.1 – 31.12 2016 kommer selskab K A/S’ indkomst til sambeskatningen til at 

være følgende:  

 
Afskrivningerne for anden delperiode er beregnet på følgende måde: 

(468.750 ∗ 25%) ∗ ����= 117.188  

Oplysninger om sambeskatningsindkomsten 

 

Der er ingen fremførselsberettigede underskud i MEL koncernen fra tidligere år. Selskab K har et 

særunderskud fra den første delperiode på kr. 531.250, som kun selskab K selv vil kunne udnytte i 

fremtidige overskud. Koncernen har en samlet sambeskatningsindkomst på kr. 882.813, hvilket er 

under t.kr. 7.852,5 og derfor vil koncernen ikke bliver omfattet af reglerne i SEL § 12 stk. 2 om 

underskudsbegrænsning og koncernens skattepligtige resultat kan beregnes på følgende måde: 

For perioden 1.8 - 31.12 2016

Skattepligtig resultat før afskrivninger 350.000
- afskrivninger driftmidler -117.188
Delårsperiodems skattepligtige indkomst 232.813

Selskab
Årets 
indkomst

Tidligere års
Underskud
sambeskatning

Tidligere års
Særunderskud

M 800.000 0 0
E -450.000 0 0
L 300.000 0 0
K 232.813 0 -531.250
I alt 882.813 0 -531.250



Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 50 af 79 
 

 

Ud fra overstående beregning har koncernen en skattepligtig indkomst før udnyttelse af egne 

underskud fra før sambeskatning på kr. 882.813. Det eneste selskab som har et særunderskud er 

Selskab K på kr. 531.250. Selskab K udnytter dette således, at det kan reducere sin skattepligtige 

indkomst for indkomståret til 0. Da ingen af de andre selskaber kan udnytte Selskab K’s 

særunderskud viderefører selskab K kr. 298.438 af underskuddet til næste år. Selskab E har et 

resultat på kr. -450.000, som de 2 sidste selskaber i sambeskatningen udnytte forholdsmæssigt til 

at reducere deres overskud med henholdsvis kr. 327.273 for selskab M og kr. 122.727 for selskab 

L, således at selskab M har et skattepligtigt resultat på kr. 472.727 og Selskab L har et skattepligtigt 

resultat på kr. 177.273. 

3.4 Delkonklusion sambeskatningsindkomsten 

Når der foreligger en sambeskatningskreds, skal alle de sambeskattede selskaber opgøre deres 

skattepligtige indkomst hver for sig, hvorefter det er administrationsselskabets opgave, at opgøre 

hele den samlede indkomst og indberette sambeskatningens samlede resultat til SKAT. Indenfor 

M A/S E A/S L A/S K A/S I ALT
kr. kr. kr. kr. kr.

Skattepligtig indkomst 800.000 -450.000 300.000 232.813 882.813
Eget underskud før 
sambeskatning 0 0 0 -232.813 0
Indkomst herefter 800.000 -450.000 300.000 0 650.000
Eget underskud under 
sambeskatning 0 0 0 0 0
Sambeskatningsindkomst 800.000 -450.000 300.000 0 650.000
Fordeling årets 
underskud -327.273 450.000 -122.727 0 0
Indkomst herefter 472.727 0 177.273 0 650.000
Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning 0 0 0 0 0
Skattepligtigindkomst
for koncernen 472.727 0 177.273 0 650.000

Skatteværdi af 
overførte
underskud -72.000 99.000 -27.000 0 0

Fordeling af underskud/Skattepligtig indkomst
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en ”sambeskatningskreds” kan selskaberne have forskellige slags underskud. I denne opgave har 

sambeskatningsunderskud og særunderskud været berørt. Forskellen på de to underskud er, at 

særunderskud opstået før den nuværende sambeskatning, og kun det selskab eller den 

subsambeskatning hvor underskuddet er opstået kan udnytte dette, mens 

sambeskatningsunderskud er opstået i den nuværende sambeskatning og kan udnyttes af alle 

sambeskatningskredsen selskaber der var sambeskattede i underskudsåret. Den obligatoriske 

sambeskatning giver mulighed for, at overskudsgivende selskaber kan udnytte underskudsgivende 

selskabers underskud, til at reducere sin egen skattepligtige indkomst. Selskaberne skal dog stadig 

betale skatteværdien af de underskud som de udnytter til administrationsselskabet, som 

efterfølgende skal fordele betalingerne ud, til de selskaber hvis underskud er blevet udnyttet.  

Når underskud modregnes i sambeskatningskredsen, skal underskudsrækkefølgen følges. Først 

skal egne særunderskud udnyttes til modregning. Derefter skal egne underskud under 

sambeskatning modregnes i overskuddet. Herefter skal årets underskud i de andre selskaber 

indenfor sambeskatningen udnyttes, hvorefter, til sidst kan andre selskabers underskud fra 

tidligere periode modregnes i sambeskatningskredsen. Hvis der er flere overskudsgivende 

virksomheder i en sambeskatningskreds, som skal dele et underskud, skal dette underskud 

fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende virksomheder. 

Ved lov nr. 59 af 18. juni 2012, blev underskudsbegrænsningen indført, med virkning fra 

indkomstår påbegyndt d. 1. juni 2012 eller derefter. Dette betød, at en sambeskatningskreds nu 

ville blive begrænset i sin mulighed for, at kunne udnytte sine underskud fuldt ud i et indkomstår, 

såfremt, at sambeskatningskredsen havde en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio.kr. 

Selskaberne ville stadig efter indførslen af loven, fortsat fuldtud kunne modregne underskud på op 

til de mio.kr. 7,5, men alt skattepligtig indkomst herefter, vil kun kunne modregnes med 60%. 

Indførslen af underskudbegrænsningen var inden indførslen, under kritik fra bl.a. FSR og CEPOS. 

Disse organisationer mente, at underskudsbegrænsningen især ville ramme selskaber med mange 

lagerbeskattede aktiver, samt selskaber med en begrænset levetid, som 

entreprenørvirksomheder, med store omkostninger i en given periode, for derefter at have en stor 

indkomst i det efterfølgende indkomstår. CEPOS og FSR mente dette ville kunne betyde, at til 

tilskyndelsen for, at investere i Danmark ville blive reduceret, og medfører et fald i det forventede 

afkast i danske investeringer. 



Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 52 af 79 
 

Hvis et selskab i løbet af et indkomstår, bliver opkøbt eller på anden måde kommer til, at skulle 

indgå i en ny sambeskatning, eller udtræder fra den nuværende sambeskatning, skal der 

udarbejdes en delopgørelse for det givende selskab, med skæringstidspunktet for datoen hvor 

selskabet indtræder eller udtræder. For det indtrædende selskab, er det kun delårsopgørelsen 

vedrørende perioden efter selskabet er indtrådt i sambeskatningen, som skal medregnes i den 

samlede skattepligtige sambeskatningsresultat. Ved et udtrædende selskab skal kun indkomsten i 

perioden fra før det er udtrådt medregnes i sambeskatningsindkomsten. Når der skal udarbejdes 

delårsopgørelser, er det vigtigt, at der anvendes det samme periodiseringsprincip og 

skattemæssige værdier begge perioder. Det betyder derfor, at de skattemæssige valg, som er 

foretaget i første periode, vil være bindende for den anden periode. Afskrivninger skal således 

også opdeles forholdsmæssigt i forhold til periodens længde, således at den nye 

sambeskatningskreds kun kan tage fradrag for de afskrivninger, som vedrører den periode hvori, 

selskabet har indgået i sambeskatningskredsen.   

4. Skattefri fusion af danske koncernselskaber 
En fusion er overordnet set en opløsning af et selskab ved overdragelse af dens aktiver og passiver 

til et andet selskab, eller en sammenlægning af et eller flere selskaber som bliver til et nyt selskab. 

En skattefri fusion adskiller sig fra en skattepligtig fusion først og fremmest ved, at det 

indskydende selskab i fusionen ikke likvidationsbeskattes, men derimod succederer det 

modtagende selskab i det indskydendes selskabs aktiver og passivers skattemæssige stilling jf. FUL 

§ 8, stk. 1-4. Der er også visse begrænsninger ved successionen, som omfatter begrænsninger i 

afskrivningsmulighederne, da aktiverne i det indskydende selskab er omfattet af reglerne om 

forholdsmæssige afskrivninger i SEL § 31, stk. 5, jf. nærmere FUL § 8 stk. 1, pkt. 3. Det modtagende 

selskab indtræder ej heller i det indskydendes selskabs fremførebare underskud, da der ikke er 

udtrykkelig hjemmel i FUL § 8. stk. 1-4 eller SEL § 12. Fusionsdatoen er i skattemæssige henseende 

datoen for det modtagendes selskabs regnskabsmæssige åbningsdato jf. FUL § 5 stk. 1. Dog hvis 

der er tale om et skuffeselskab, kan der under visse omstændigheder anvendes et tidligere 

tidspunkt for stiftelsesdatoen jf. FUL § 5 stk. 2. FUL § 8 stk. 8 forhindrer samtidig også ved en 

skattefri fusion at fremførebare kilde/-artsbegrænsede tab i fremtiden vil kunne udnyttes, da disse 

bortfalder i både det indskydende selskab som i det modtagende. Udover at det indskydende 
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selskab ophører, har fusionen ingen betydning af opretholdelse af den eksisterende 

sambeskatning i koncernen, så længe at ingen øvrige koncernforbindelser ophører. I FUL § 8 stk. 6 

er der en særlig bestemmelse, som indebærer, at fremtidige udnyttelsesmuligheder af 

fremførselsbare underskud i visse tilfælde begrænses af det modtagende selskabs adgang til at 

kunne fradrage disse tidligere års underskud efter en skattefri fusion. Af FUL § 8 stk. 6 pkt. 1 

fremgår det, at underskud som er opstået før fusionen ikke bringes til fradrag i det modtagendes 

selskabs indkomstopgørelse. Dog jf. FUL § 8 stk. 6 pkt. 2 kan uudnyttede underskud som er 

opstået mens de to fusionerede selskaber har været sambeskattede godt bringes til udnyttelse. 

Endeligt fremgår det af FUL § 8 stk. 6, pkt. 3 at underskud omfattet af pkt. 1 og 2 ikke kan udnyttes 

såfremt, at det modtagende selskab har modtaget aktiver eller passiver indirekte eller direkte fra 

selskaber som ikke er en del af sambeskatningen37. 

4.1 Fusion af to moderselskaber 

Når det drejer sig om at to moderselskaber ønsker at fusionere og de er en del af hver deres 

koncern, er der to muligheder for dem at fusionere på. Den ene mulighed er absorptionsmetoden 

og den anden mulighed er kombinationsmetoden. Begge metoder vil i følgende eksempler blive 

gennemgået og analyseret for forskellene på de to metoder og ses på hvilken påvirkning 

metoderne har på sambeskatningen. Dette afsnit vil ikke gå i dybden med reglerne omkring fusion, 

men udelukkende analysere forskellene.  

I de efterfølgende to eksempler om ved først skattefri fusion efter kombinationsmetoden og 

derefter ved absorptionsmetoden, forudsættes det, at begge koncerner følger kalenderåret og at 

fusionen vedtages den 1.4 2016, og det forudsættes at det er de to moderselskaber som 

fusioneres. 

4.1.1 Fusion af to moderselskaber ved kombinationsmetoden 

Ved brug af kombinationsmetoden opløses både selskab A A/S og D A/S og i den forbindelse stiftes 

der et helt nyt selskab AD A/S. Alle aktiver og passiver fra de to opløste selskaber bliver i 

forbindelse med fusionen overført til det nye selskab. Fusionen kan illustreres med følgende figur: 

                                                        

37 Sambeskatning 2013/14, Guldmand, Vinther, Werlauff, side 245-246, Karnov Group. 
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Figur 9 

Kilde: egen tilvirkning 

I forbindelse med fusionen bliver Selskab A og Selskab D opløst og alle deres aktiver bliver overført 

til det nye selskab AD A/S. Stiftelsen af det nye selskab AD medfører, at alle selskaberne i begge 

koncerner før fusionen, skal udarbejde en delårsopgørelse af deres indkomst for perioden 1.1. 

2016 – 31.3. 2016 jf. SEL § 31, stk. 5. Det skattepligtige resultat for A, B og C bliver deres 

sambeskatningsindkomst vedrørende 1. kvartal og selskab D,E og F’s skattepligtige resultat bliver 

ligeledes D-koncernens skattepligtige resultat for 1. kvartal. Da der tilføres aktiver fra ikke 

koncernforbundne selskaber i selskab AD finder reglen i SEL § 31, stk. 5, pkt. 7 om nystiftede 

selskaber ikke anvendelse.   

Efter fusionen skal det nye Selskab AD A/S opgøre den skattepligtige indkomst for perioden 1.4.-

31.12 2016 efter reglerne i SEL § 31, stk. 5. Alle afskrivningsberettige aktiver skal opgøres 

forholdsmæssigt til periodens længde efter SEL § 13, stk. 5, og det er derfor ikke relevant, at 

opdele afskrivningsgrundlaget i et grundlag som afskrives normalt efter SEL § 31 stk. 5. 

Datterselskaberne B, C, E og F skal alle sammen opgøre en delårsindkomstopgørelse for perioden 

1.4.-31.12 2016 efter reglerne i SEL § 31 stk. 5. Summen af selskabernes indkomstopgørelser 

udgør den samlede sambeskatning for den nye koncerns periode 1.4 – 31.12 2016. 
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Da de to sambeskatningskredse fusionerer ved brug af kombinationsmetoden, opstår der en ny 

sambeskatningskreds, hvor de underskud som opstår fra og med fusionsdatoen vil kunne udnyttes 

mellem koncernens sambeskattede selskaber. Underskud som er opstået i indkomstperioderne før 

fusionen, vil ikke kunne udnyttes i den nye sambeskatningskreds, men kun af de selskaber som var 

en af de subsambeskatninger hvori underskudende tidligere opstod jf. SEL § 31 stk. 2, pkt. 8. Der 

gælder desuden den forudsætning, at de pågældende selskaber i subsambeskatningerne har 

været sambeskattede i de perioder hvor underskuddet er opstået, samt delkoncernen ikke har 

været afbrudt i forbindelse med fusionen.  Ud fra det overstående eksempel i figur 9, vil der ved 

fusionen være en subsambeskatning mellem selskab B A/S og C A/S, og en subsambeskatning 

mellem E A/S og F A/S. 

 

Figur 10 

Kilde: egen tilvirkning 

I en fusion hvor der gøres brug af kombinationsmetoden, hvor begge moderselskaber opløses og 

der stiftets et nyt moderselskab, og moderselskaberne dermed udtræder fra deres respektive 

sambeskatningskredse og der dannes et nyt selskab som administrationsselskab for 

sambeskatningskredsen, kan der ikke gøres brug af SEL § 31 stk. 2, pkt. 8. Dette har i første 

omgang den konsekvens, at eventuelle fremførselsberettigede underskud vil gå tabt, grundet 

reglerne omkring sambeskatning jf. SEL § 31 stk. 2, pkt. 6 og 8, siger at selskaberne kun kan 

udnytte underskud opstået indenfor sambeskatningen. Dog når tilfældet er, at det er en fusion, 

gælder der nogle særlige regler. jf. Svar på spørgsmål 117, Skatteudvalget, lov nr. 426 af 6. juni 

2005, gælder det, at underskudende fra før fusionen i de ophørende moderselskaber imidlertid 

godt kan fremføres til modregning af overskud i de datterselskaber, som moderselskabet tidligere 
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var sambeskattet med, og som nu udgør en subsambeskatning indenfor den overordnede 

sambeskatning. Dette kræver selvfølgelig, at datterselskaberne træder med ind i den nye 

sambeskatning sammen med det nyfusionerede moderselskab. Denne betingelse bliver opfyldt 

ved brug af kombinationsmetoden, hvorfor forudsætningen for at underskudende kan videreføres 

er til stede38. Sambeskatningsindkomsten vil blive beregnet ud fra overstående forhold, og ud fra 

eksemplet med kombinationsmetoden. Alle tal er fiktive, der vil blive op tre indkomstopgørelser. 

En for selskaberne i A A/S-koncernen før fusion. En for D A/S koncernen før fusion. Og til sidst en 

for AD A/S-koncernen efter fusionen. 

Oplysninger om selskab A A/S-koncernen før fusionen. (alle tal er i t.kr. og der benyttes 

skattesats for indkomståret 2016 på 22%) 

  

Ud fra indkomsten for delperioden 1.1 – 31.3 2016 har koncernen haft et samlet skattepligtigt 

resultat før modregning af underskud på t.kr. 17.000, og bliver derfor omfattet af 

begrænsningsreglerne jf. SEL§ 12 stk. 2.  

                                                        

38 Skats juridiske vejleding afsnit C.D.5.2.7.3 

Selskab
Selskab A A/S
Selskab B A/S
Selskab C A/S
I alt

Indkomst
15.000
-5.000

17.000
7.000

Årets indkomst for delperiode 1.1 - 31.3 2016
Selskab
Selskab A A/S
Selskab B A/S
Selskab C A/S
I alt

3.500
3.500
9.000

16.000

De skattemæssige underskud
Sambeskatningsunderskud

Årets Indkomst
t.kr.

Før underskuds-
begrænsning

t.kr.

Efter underskuds-
begrænsning

t.kr.
A A/S 15.000
B A/S -5.000
C A/S 7.000 17.000 17.000

fremførselsberettigede 
underskud (7.852,5) -16.000 -7.852,5

60% af (17.000-7.852,5) -5.489

Skattepligtig sambe-
skatnings indkomst 1.000 3.659

Underskud, der kan
modregnes -16.000 -13.341

Fordelingsbrøk 13.341
16.000

 = 0,8338
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I dette eksempel er den skattepligtige sambeskatningsindkomst positiv før modregning, og 

metoden ”når sambeskatningsindkomsten er positiv før og efter modregning”. Denne metode er 

gennemgået i afsnit 3.1.4. 

 

Delårsindkomstopgørelsen for selskab A A/S-koncernen for perioden 1.1-31.3 2016 viser et samlet 

skattepligtigt resultat på t.kr. 3.659 efter begrænsning af underskud. Efter begrænsning af 

underskud er der ultimo et fremførselsberettiget underskud på t.kr. 2.659, som bliver et 

særunderskud for A-koncernens subsambeskatning i den nye overordnede sambeskatning. 

For-
delings-

brøk
A A/S B A/S C A/S I ALT A A/S B A/S C A/S I ALT
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 0,8338 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Skattepligtig indkomst 15.000 -5.000 7.000 17.000 15.000 -5.000 7.000 17.000
Eget underskud før 
sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indkomst herefter 15.000 -5.000 7.000 17.000 15.000 -5.000 7.000 17.000

Eget underskud under 
sambeskatning -9.000 0 -3.500 -12.500 -10.423 -7.504 0 -2.918 -10.423

Sambeskatningsindkomst 6.000 -5.000 3.500 4.500 7.496 -5.000 4.082 6.577

Fordeling årets 
underskud -3.158 5.000 -1.842 0 -3.158 5.000 -1842 0

Indkomst herefter 2.842 0 1.658 4.500 4.338 0 2.240 6.577
Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning -2.211 0 -1.289 -3.500 -2.918 -1.843 0 -1.075 -2.918

Skattepligtigindkomst
for koncernen 632 0 368 1.000 2.495 0 1.164 3.659

Skatteværdi af overførte
underskud -1.181 1.870 -689 0 -1.100 1.742 -642 0

Underskud opstået under sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 9.000 3.500 3.500 16.000 9.000 3.500 3.500 16.000
Heraf anvendes i året -9.000 -3.500 -3.500 -16.000 -13.341 -7.504 -2.918 -2.918 -13.341
Årets underskud 0 0 0 0 0 0 0 0

Resterende uudnyttet 
underskud 0 0 0 0 1.496 582 582 2.659

Før begrænsning Efter begrænsning



Lasse Olsen Obligatorisk National Sambeskatning 

Side 58 af 79 
 

Forpligtelsen til  betale skatten af sambeskatningsindkomsten, samt renter og tillæg overgår til det 

nye selskab AD A/S, grundet at det ny fusionerede selskab overtager forpligtelsen. 

Datterselskaberne B A/S og C A/S hæfter stadig solidarisk for skatter mv. med moderselskabet. 

Oplysninger om selskab D A/S-koncernen før fusionen. (alle tal er i t.kr. og der benyttes 

skattesats for indkomståret 2016 på 22%) 

  

Ud fra indkomsten for delperioden 1.1 – 31.3 2016 har koncernen haft et samlet skattepligtig 

resultat før modregning af underskud på t.kr. 6.500, og bliver derfor ikke omfattet af 

begrænsningsreglerne jf. SEL § 12, stk. 2. 

 

Årets 
Indkomst 

t.kr. 
underskud 

t.kr. 
D A/S 9.500   
E A/S 1.500 

 F A/S -4.500 6.500 

fremførselsberettigede  
underskud (7.852,5)   -5.000 

   Skattepligtig sambe- 
skatnings indkomst 

 
1.500 

Underskud, der kan 
modregnes 

 
-5.000 

 

 

 

 

Selskab
Selskab D A/S
Selskab E A/S
Selskab F A/S
I alt

Årets indkomst for delperiode 1.1 - 31.3 2016
Indkomst

9.500
1.500
-4.500
6.500

Selskab
Selskab D A/S
Selskab E A/S
Selskab F A/S
I alt

De skattemæssige underskud
Sambeskatningsunderskud

0
5.000

0
5.000
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Før begrænsning 

 
D A/S   E A/S   F A/S   I ALT 

 
t.kr. 

 
t.kr. 

 
t.kr. 

 
t.kr. 

Skattepligtig indkomst 9.500 
 

1.500 
 

-4.500 
 

6.500 

Eget underskud under 
sambeskatning 0 

 
-1.500 

 
0 

 
-1.500 

Sambeskatningsindkomst 9.500 
 

0 
 

-4.500 
 

5.000 
Fordeling årets underskud -4.500 

 
0 

 
4.500 

 
0 

Indkomst herefter 5.000 
 

0 
 

0 
 

5.000 
Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning -3.500 

 
0 

 
  

 
-3.500 

Skattepligtigindkomst 
for koncernen 1.500 

 
0 

 
0 

 
1.500 

        Skatteværdi af overførte 
underskud -1.760 

 
770 

 
990 

 
0 

        
        Underskud til fremførsel 

       
        Underskud opstået under sambeskatning 

    Uudnyttet underskud 
primo 0 

 
5.000 

 
0 

 
5.000 

Heraf anvendes i året 0 
 

-5.000 
 

0 
 

-5.000 
Årets underskud  0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
  

 
  

 
  

 
  

Resterende uudnyttet 
underskud  0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Selskab D A/S-koncernen har en samlet skattepligtigt resultat på t.kr. 1.500 for perioden 1.1. – 

31/3 2016. Ultimo 31/3 2016 er der ingen fremførselsberettigede underskud. Selskab D udnytter 

Selskab F’s underskud i året, samt t.kr. 3.500 af selskabs E underskud fra tidligere periode, og 

ender således med et resultat på t.kr. 1.500 for perioden. Selskab E udnytter sit eget underskud fra 

tidligere år, således at det opnår et skattemæssigt resultat på kr. 0 ligesom selskab F. Ultimo er der 

ikke noget fremførselsberettigede underskud, som bliver videreført til den nye sambeskatning. Og 

ligesom med A A/S-koncernen overtager det nye fusionerede selskab AD forpligtelserne for 
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Selskab
Selskab AD A/S
Selskab B A/S Subsambeksatning tidlige A-koncern
Selskab C A/S
Selskab AD A/S
Selskab E A/S Subsambeksatning tidlige D-koncern
Selskab F A/S
I alt

De skattemæssige underskud
Sambeskatningsunderskud

1.496
582

0
2.659

0

582
0

betaling af skatter mv., ligesom at datterselskaberne Selskab E A/S og Selskab F A/S også 

stadigvæk hæfter solidarisk for skatter m.v. med moderselskabet. 

 

Selskaber i AD /AS-koncernen efter fusionen. (alle tal er i t.kr. og der benyttes skattesats for 

indkomståret 2016 på 22%) 

 

Ud fra delårsindkomstopgørelsen har AD-koncernen et skattepligtigt sambeskatningsindkomst på 

t.kr. 12.950, og sambeskatningskredsen vil derfor blive omfattet af reglerne jf. SEL § 12 stk. 2. De 

underskud koncernen har til modregning i årets overskud primo kun udgør t.kr. 2.659 vil det dog 

ikke blive aktuelt, at AD-koncernen vil blive underskudsbegrænset, da man altid kan modregne 

100% af overskuddet i fremførselsberettigede underskud op til t.kr. 7.852,5 Jf. SEL§12 stk. 2, og 

derfor vil fordelingsbrøken i dette tilfælde bliver 1 og resultat vil blive det samme før og efter 

begrænsning af underskud. 

   

Selskab
Selskab AD A/S
Selskab B A/S
Selskab C A/S
Selskab E A/S
Selskab F A/S
I alt

Årets indkomst for delperiode 1.4 - 31.12 2016
Indkomst

9.800
-6.600
3.350

12.950
1.100
5.300

Årets Indkomst
t.kr.

Underskud
t.kr.

Selskab AD A/S 9.800
Selskab B A/S -6.600
Selskab C A/S 3.350
Selskab E A/S 5.300
Selskab F A/S 1.100 12.950
fremførselsberettigede 
underskud -2.659

Skattepligtig sambe-
skatnings indkomst 10.291
Underskud, der kan
modregnes -2.659

Fordelingsbrøk 2.659
2.659

 = 1,0000
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Sambeskatningsindkomsten for koncern AD A/S for delperioden 1.4-31.12 2016 udviser et samlet 

skattepligtigt resultat på t.kr. 10.291. Selskab C kan i delperioden udnytte hele særunderskuddet, 

som subkoncernen bestående af selskab B og C har til rådighed primo fra den tidligere 

sambeskatning. Selskab B resultat viser i perioden et underskud på t.kr. 6.600. Dette underskud 

kan alle de resterende selskaber i den nye sambeskatning udnytte, da underskuddet er opstået 

mens alle selskaberne har været sambeskattet. Underskuddet bliver fordelt forholdsmæssigt 

mellem de resterende 4 selskaber via følgende beregning: 
������� � �������� �ø� ��������� �� ���������
������ ���������������� ���������� �������� ∗���������. For selskab AD vil ligningen se ud som 

AD A/S B A/S C A/S E A/S F A/S I ALT
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Skattepligtig indkomst 9.800 -6.600 3.350 5.300 1.100 12.950

Egne underskud 0 0 -582 0 0 -582

Indkomst herefter 9.800 -6.600 2.768 5.968 1.100 12.368
Subsambeskatnings 
underskud før 
sambeskatning 0 0 -2.077 0 0 -2.077

Sambeskatningsindkomst 9.800 -6.600 691 3.891 1.100 10.291
Fordeling årets 
underskud -4.178 6.600 -295 -1.659 -469 0

Indkomst herefter 5.622 0 396 6.019 631 10.291

Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning 0 0 0 0 0 0

Skattepligtigindkomst
for koncernen 5.622 0 396 6.019 631 10.291

Skatteværdi af overførte
underskud -590 1.580 -522 -365 -103 0

Underskud til fremførsel

Underskud i subsambeskatning før indtræden i sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 1.496 582 582 0 0 0
Heraf anvendes i året -1.496 -582 -582 0 0 0

Resterende uudnyttet 
særunderskud 0 0 0 0 0 0
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følger: �.���
������������������∗ 6600 = −4256. Alle fremførselsberettigede underskud opstået primo 

før sambeskatningen og alle opstået i perioden i sambeskatningen er blevet udnyttet i perioden og 

udgør derfor ultimo kr. 0. 

4.1.2 Fusion af to moderselskaber ved absorptionsmetoden 

Vælger selskaberne, at gøre brug af absorptionsmetoden ved en skattefri fusion, kommer dette til, 

at betyde det ene selskab smelter sammen med det andet. Dette betyder at der kommer til at 

være et indskydende og et modtagende selskab, hvor samtlige aktiver og passiver overføres fra 

det indskydende selskab til det modtagende. Det indskydende selskab vil i forbindelse med 

fusionen bliver opløst og derfor ikke eksistere længere efter fusionen er blevet gennemført. En 

fusion efter absorptionsmetoden vil kunne illustreres på følgende måde: 

 

Da det er en konsekvens, at selskab D A/S bliver opløst ved brug af absorptionsmetoden og bliver 

indført i selskab A A/S, skal selskaberne D, E og F alle opgøre en delindkomst for perioden inden 

fusionen efter SEL§31 stk. 5, ligesom ved kombinationsmetoden. Ved opgørelse af 

delindkomsterne er det konsolideringstidspunktet, som er det afgørende for, hvornår skæringen af 

indkomsterne foretages. I denne situation vil det ikke være en mulighed, at kunne vedtage en 

fusion med skattemæssig tilbagevirkende kraft til et tidspunkt før konsolideringstidspunkter jf. SEL 

§ 31, stk. 5 pkt. 5.  Hvis selskab A ejer eventuelle afskrivningsberettigede aktiver, vil driftsmidlerne 
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kun kunne afskrives forholdsmæssigt ovre i selskab D i forhold til periodens længde efter SEL § 31, 

stk. 5. Afskrivningsberettigede aktiver i A koncernen afskrives normalt, hvorfor opgørelsen for 

driftsmidlernes afskrivningsgrundlag ved årets udløb opdeles efter forholdet mellem 

afskrivningsgrundlaget for D A/S pr. x.x (dagen for konsolideringstidspunktet) 2016 og for A A/S pr. 

1.1 2016. Nyerhvervede bygninger mv. vil formentlig blive afskrevet fuldt ud, da det modtagende 

selskab ikke er omfattet af reglerne i SEL § 31 stk. 5. Selskaberne i koncern A opgøres alle på 

normalvis, såfremt at B og C har været koncernforbundet med A hele perioden. 

Efter fusionen er gennemført og selskab A A/S’ indkomstopgørelse skal udarbejdes, skal 

delårsopgørelserne udarbejdet efter SEL§ 31 stk. 5 fra koncern D A/S for perioden efter fusionen 

indregnes i koncern A A/S’ sambeskatningsopgørelse. Selskaberne som hele perioden har været 

koncernforbundet med selskab A udarbejder blot deres indkomstopgørelse på normalvis efter 

hele kalender året. 

 

Når de to koncerner fusionerer og selskab D bliver indskudt i selskab A skabes en ny 

sambeskatningskreds mellem selskaberne, som tilhørte den tidligere D-koncern og den tidligere A 

koncern. Underskud opstået efter konsolideringstidspunktet vil derfor kunne udnyttes af alle 

selskaber fra A, B, C,E og F. Underskud, som der er opstået i indkomstperioder før selskaberne har 

fusioneret kan ikke bliver udnyttet af den nye sambeskatningskreds. Disse underskud kan dog 

ligesom ved kombinationsmetoden blive udnyttet i de to subsambeskatningskredse, som opstår i 

forbindelse med fusionen. De to subsambeskatninger som opstår, er datterselskaberne fra det 

indskydende selskab D (Selskab E og F) og en subsambeskatning mellem datterselskaberne til det 

tidligere selskab A (selskab B og C). Jf. FUL § 8 stk. 6, pkt. 1. ”Foreligger der ved fusionen i et af 
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selskaberne underskud fra tidligere år, kan dette underskud uanset bestemmelsen i 

selskabsskattelovens § 12 ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs 

indkomstopgørelse." I overstående eksempel er der derfor ikke mulighed for selskab A 

fremadrettet vil kunne udnytte sine egne tidligere fremførselsberettigede underskud, eller det 

indskydende selskab D A/S eventuelle fremførselsberettigede underskud. Dog ligesom ved 

kombinationsmetoden går koncernen ikke glip af disse underskud, da de stadig vil kunne blive 

udnyttes i subsambeskatningerne. Selvom selskab D opløses og koncernforbindelsen i realiteten 

afbrydes og eventuelle fremførselsberettigede underskud burde gå tabt jf. SEL § 31 stk. 2 pkt. 6 og 

8, gælder der også i forbindelse med en absorptionsfusion, at underskud fra det indskydende 

selskab fortsat vil kunne videreføres i subsambeskatningen mellem E og F, jf. svar på spørgsmål 

117, skatteudvalget, lov nr. 426 af 6. juni 2005.   

Sambeskatningen vil blive opgjort på baggrund af overstående eksempels absorptionsmetode. For 

første delperiode vedrørende selskab D A/S koncernen, vil det være de samme tal, som i 

eksemplet vedrørende kombinationsmetoden og konsolideringsdatoen er 1.4 2016.  

 

D A/S E A/S F A/S I ALT
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Skattepligtig indkomst 9.500 1.500 -4.500 6.500

Eget underskud under 
sambeskatning 0 -1.500 0 -1.500
Sambeskatningsindkomst 9.500 0 -4.500 5.000Fordeling årets 
underskud -4.500 0 4.500 0
Indkomst herefter 5.000 0 0 5.000
Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning -3.500 0 -3.500
Skattepligtigindkomst
for koncernen 1.500 0 0 1.500

Skatteværdi af overførte
underskud -1.760 770 990 0

Underskud til fremførsel

Underskud opstået under sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 0 5.000 0 5.000
Heraf anvendes i året 0 -5.000 0 -5.000
Årets underskud 0 0 0 0

Resterende uudnyttet 
underskud 0 0 0 0

Før begrænsning
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A A/S-koncernen skal ikke udarbejde nogle delopgørelse for perioden grundet brugen af 

absorptionsmetoden og hele A A/S-koncernen skal udarbejde årsindkomsten på normalvis. 

Oplysninger om koncern A A/S-koncernen efter fusionen (alle tal er i t.kr. og skattesatsen er 22% 

for indkomståret 2016) 

 

I dette eksempel udviser den nye A-koncerns sambeskatningskreds en samlet skattepligtig 

indkomst på t.kr. 29.650. Subkoncernen bestående af B og C har fra tidligere sambeskatningskreds 

en subsambeskatningsunderskud til modregning i fremtidige overskud på t.kr. 16.000, hvoraf t.kr. 

9.000 stammer fra A selskabet. Jf. FUL § 8 stk. 6, pkt. 1. vil Selskab A derfor ikke selv kunne udnytte 

underskuddet i indkomståret og det skal derfor fordeles mellem B og C. Da Selskab B A/S har et 

underskud i perioden kan de ikke udnytte nogle af de tidligere underskud, hvorfor subkoncernen 

kun vil kunne udnytte de t.kr. 10.350 i året. Da sambeskatningskredsen i perioden har en indkomst 

på over t.kr. 7.852,5 bliver de omfattet af reglerne omkring underskudsmodregning jf. SEL § 12, 

stk.2. 

Selskab
Selskab A A/S
Selskab B A/S
Selskab C A/S

Selskab E A/S
Selskab F A/S
I alt

Selskab
Selskab A A/S
Selskab B A/S Subsambeksatning tidlige A-koncern
Selskab C A/S
Selskab D A/S
Selskab E A/S Subsambeksatning tidlige D-koncern
Selskab F A/S
I alt

9.000
3.500

Årets indkomst for delperiode 1.1 - 31.12 2016
Indkomst

24.800
-11.600
10.350

5.300
Årets indkomst for perioden 1.4 - 31.12 2016

1.100
29.950

De skattemæssige underskud
Sambeskatningsunderskud

3.500
0
0
0

16.000
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Den skattepligtige indkomst bliver i dette eksempel positiv både før og efter 

underskudsmodregning, hvorfor metoden ”når sambeskatningsindkomsten er positiv både før og 

efter modregning” benyttes. Fordelingsbrøken bliver udregnet da koncernen er omfattet af 

begrænsningsreglen og udregnet jf. ovenfor. Koncernen har maksimalt mulighed for, at kunne 

modregne underskud på op til t.kr. 10.350, grundet at subkoncernen E og F ikke har mulighed for 

at kunne gøre brug af underskuddet. Koncernen får en fordelingsbrøk på 0,9035, og et 

skattepligtig resultat før modregning på t.kr. 19.600 imod et skattepligtigt resultat på t.kr. 20.599 

efter modregning. Fordeling af årets underskud og brugte fremførselsberettigede underskud vil 

derfor kunne illustreres/beregnes på følgende måde:  

 

Årets Indkomst
t.kr.

Underskud
t.kr.

Efter underskuds-
begrænsning

t.kr.
Selskab A 24.800
Selskab B -11.600
Selskab C 10.350
Selskab E 5.300
Selskab F 1.100 29.950 29.950

fremførselsberettigede 
underskud (7.852,5) -10.350 -7.852,5

60% af (10.350-7.852,5) -1.499
Skattepligtig sambe-
skatnings indkomst 19.600 20.599
Underskud, der kan
modregnes -10.350 -9.351

Fordelingsbrøk 9.351
10.350

 = 0,9035
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Sambeskatningsindkomsten bliver efter underskudsbegrænsningen t.kr. 20.599. Selskab C A/S 

udnytter først sit eget underskud fra tidligere underskud fra subsambeskatningen. Herefter 

udnytter C forholdsmæssigt tidligere underskud fra subsambeskatning fra selskab A og B, hvilket 

resultere i t.kr. 4.456 bliver udnyttet fra selskab A og t.kr. 1.733 bliver udnyttet fra Selskab B. Dette 

betyder at subkoncernen BC ultimo har t.kr. 6.649 fremførselsberettigede underskud til 

modregning i fremtidige positive indtægter. Herefter bliver det underskud, som selskab B har i 

året forholdsmæssigt fordelt blandt alle sambeskatningskoncernens selskaber, hvor hele beløbet 

kan udnyttes og der er derfor ikke nogle fremførselsberettigede underskud i koncernen ultimo. 

4.2 Sammenligning af kombinationsmetoden og absorptionsmetoden 

I dette afsnit vil Kombinationsmetoden og absorptionsmetoden sammenlignet og vise forskellen 

ved brug af de to metoder. Sambeskatningen er ud fra de to tidligere eksempler opgjort og vil 

blive sammenlignet nedenunder: 

 

Fordelings
A A/S B A/S C A/S E A/S F A/S I ALT brøk A A/S B A/S C A/S E A/S F A/S I ALT
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 0,9035 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Skattepligtig indkomst 24.800 -11.600 10.350 5.300 1.100 29.950 24.800 -11.600 10.350 5.300 1.100 29.950

Eget underskud 0 0 -3.500 0 0 -3.500 -3.162 0 0 -3.162 0 0 -3.162

Indkomst herefter 24.800 -11.600 6.850 5.300 1.100 26.450 24.800 -11.600 7.188 5.300 1.100 26.788
Subsambeskatnings 
underskud før 
sambeskatning 0 0 -6.850 0 0 -6.850 -6.189 0 0 -6.189 0 0 -6.189
Sambeskatningsindkomst 24.800 -11.600 0 5.300 1.100 19.600 24.800 -11.600 999 5.300 1.100 20.599
Fordeling årets 
underskud -9.221 11.600 0 -1.971 -409 0 0 -9.221 11.600 0 -1.971 -409 0
Indkomst herefter 15.579 0 0 3.329 691 19.600 15.579 0 999 3.329 691 20.599
Fordeling af Underskud 
fra tidligere år i 
sambeskatning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattepligtigindkomst
for koncernen 15.579 0 0 15.579 691 19.601 15.579 0 999 3.329 691 20.599

Skatteværdi af overførte
underskud -943 2.974 -1.507 -434 -90 0 -1.048 2.933 -1.362 -434 -90 0

Underskud til fremførsel

Underskud i subsambeskatning før indtræden i sambeskatning
Uudnyttet underskud 
primo 9.000 3500 3500 0 0 16.000 9.000 3.500 3.500 0 0 16.000
Heraf anvendes i året -4.932 -1.918 -3.500 0 0 -10.350 -9.351 -4.456 -1.733 -3.162 0 0 -9.351

Resterende uudnyttet 
særunderskud 4.068 1.582 0 0 0 5.650 4.544 1.767 338 0 0 6.649
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Sambeskatningsindkomst 
I alt 

Kombinationsmetoden 
 Selskab A A/S-koncernen før fusion 3.659 

Selskab D A/S-koncernen før fusion 1.500 
Selskab AD A/S-koncernen efter fusion 10.291 
I alt 15.450 

  Fremførselsberettigede underskud efter fusion 
 Selskab AD-koncernen 0 

  Absorptionsmetoden 
 Selskab D A/S-koncernen før fusion 1.500 

Selskab A A/S-koncernen efter fusion 20.599 
I alt 22.099 

  Fremførselsberettigede underskud efter fusion 
 Selskab A-koncernen 6.649 

  
  Forskel 6.649 
 

 
Skattepligtig indkomst Uudnyttet underskud ultimo 

Kombinationsmetoden 15.450 0 
Absorptionsmetoden 22.099 6.649 
Forskel 6.649 6.649 
 

Det kan konstateres ud fra overstående sammenligning, ved benyttelse af de præcis samme tal 

ved begge metoder, vil alle underskud blive udnyttet i året ved brug af kombinationsmetoden, 

mens der ved brug af absorptionsmetoden vil det ikke være muligt at bruge t.kr. 6.649 og dermed 

stadig have et fremførselsberettiget underskud ultimo. Forskellen skal dog også findes i hvordan 

underskudende og de skattepligtige indkomster er fordelt, og det ikke i alle situationer der vil 

være en hurtigere udnyttelse af underskudende ved brug af kombinationsmetoden frem for 

absorptionsmetoden. Begge metoder giver også mulighed for fremtidig udnyttelse, at de 

fusionerede moderselskabers fremførselsberettigede underskud i de subsambeskatninger, som de 

tidligere var administrationsselskab i, således at ingen underskud går tabt. 
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I eksemplerne ovenfor er der ikke medtaget at der er nogle afskrivninger på driftsmidler. I tilfælde 

hvor der er afskrivninger på driftsmidler vil der også forekomme en forskel. Dette vil kunne 

illustreres med følgende: 

Koncern A A/S har primo for sambeskatningskredsen et samlet afskrivningsgrundlag på t.kr. 2.000 

Koncern D A/S har primo for sambeskatningskredsen et samlet afskrivningsgrundlag på t.kr. 1.350 

Som i overstående eksempel sker fusionen d. 1.4 2016. 

Ved kombinationsmetoden skal begge selskaber forholdsmæssigt afskrive driftsmidlerne 

vedrørende den første periode. Dette er gennemgået i afsnit 3.3.2 Forholdsmæssige afskrivninger, 

hvordan dette udregnes. Dette resulterer i, at koncern A A/S får en afskrivning på t.kr. 125 og 

koncern D A/S får en afskrivning på t.kr. 84,38 for delperioden 1.1 – 31.3 2016. Da driftsmidlerne 

afskrives efter saldometoden, skal afskrivningerne for første periode fratrækkes grundlaget for 

den anden periode, således at den nye sambeskatningskreds AD får et afskrivningsgrundlag på 

t.kr. 3.140,63, som skal afskrives forholdsmæssigt i forhold til periodens længde, og giver en 

afskrivning for perioden 1.4-31.12 2016 på t.kr. 588,87. Dette er en samlet afskrivning for året på 

t.kr. 798,24, mod hvis selskaberne kun havde aflagt en indkomstopgørelse for hele året ville have 

haft en samlet afskrivning på t.kr. 837,5. 

Ved absorptionsmetoden er det kun koncern D A/S som skal forholdsmæssigt afskrive på sine 

driftsmidler. Første bliver det samme som ved kombinationsmetoden. Anden periode efter 

fusionen deles koncern D A/S og Koncern A A/S’ driftsmidler i to grundlag, således at Koncern D 

A/S’ driftsmidler kun bliver afskrevet forholdsmæssigt til de 9 måneder anden periode vare, mens 

koncern A A/S vil kunne afskrive sine driftsmidler fuldt ud for indkomstperioden 2016. Dette 

resultere i, at driftsmidlerne fra koncern D A/S kan afskrives med t.kr. 237,30 for perioden 1.4 – 

31.12 2016, mens at driftsmidlerne fra koncern A A/S afskrives med t.kr. 500 for perioden 1.1 – 

31.12 2016.  
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Hvis afskrivningerne ved de to metoder stilles overfor hinanden, giver dette en forskel i 

afskrivningerne på t.kr. 23,44, som kan afskrives mere ved brug af absorptionsmetoden. 

En begrundelse for, at skulle vælge denne ene metode over den anden ved en skattefri fusion, kan 

ved de gennemgået eksempler i forrige afsnit også tilføjes at, ved absorptionsmetoden overtager, i 

dette tilfælde, selskab A A/S kontrollen over selskab D. Kapitalejerne får derved i forbindelse med 

fusionen en kompensation for værdien af deres afståede kapitalandele. Dette kan ske enten via 

nye kapitalandele i selskab A eller ved et kontant beløb. Hvis kapitalejerne i det indskydende 

selskab vederlægges med andet end aktie, som fx kontanter, vil dette kontantvederlag skulle 

beskattes, som var der tale om en skattepligtig afståelse af aktierne jf. FUL § ,9 skt. 1. Dette er 

typisk relevant, hvor en aktionær af det indskydende selskab ikke har til sinde, at skulle indgå i 

ejerskabskredsen39. Ønskes det derimod, at fusionere som ”lige parter” og begge selskaber bliver 

indskydende selskaber i et nystiftet selskab, er det som tidligere nævnt kombinationsmetoden 

som bruges. Ulempen ved brug af kombinationsmetoden er, at der er mere administrativt arbejde 

i, at alle selskaber i begge sambeskatningskredse vil skulle udarbejde 2 delopgørelser for 

indkomståret hvori fusionen sker, hvorimod ved anvendelse af absorptionsmetoden, skal kun det 

indskydende selskabs sambeskatningskreds udarbejde 2 delårsopgørelser.  

                                                        

39 Generationsskifte og omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Side 254-255, Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 

Kombinationsmetoden Afskrivninger
Selskab A A/S-koncern før fusion 125,00
Selskab D A/S-koncern før fusion 84,38
Selskab AD A/S-koncern efter fusion 588,87
I alt 798,24

Absorptionsmetoden
Selskab D A/S-koncern før fusion 84,38
Selskab A A/S-koncern, D A/S driftsmidler efter fusion 237,30
Selskab A A/S-koncern efter fusion 500,00
I alt 821,68

Forskel 23,44
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4.3 Delkonklusion 

Hvis to moderselskaber vælger, at de gerne vil fusionere via en skattefri fusion med hver deres 

sambeskatningskreds, kan dette gøres på to forskellige måder. Enten via kombinationsmetoden 

eller absorptionsmetoden.  

Når der fusioneres via kombinationsmetoden indskydes begge moderselskaber i et nystiftet 

selskab, hvorefter de to tidligere moderselskaber opløses, og alle aktiver og passiver overføres til 

det nystiftede selskab. Alle eventuelle datterselskaber i begge sambeskatninger, vil i forbindelse 

med fusionen, skulle opgøre delårsindkomstopgørelser, for perioden før fusionen og perioden 

efter fusionen, grundet at den gamle sambeskatningskreds bliver brudt. 

Vælger man derimod, at benytte absorptionsmetoden, indskydes det ene selskab i det andet. I 

forbindelse med at det indskydende selskab overfører alle dets aktiver og passiver til det 

modtagende selskab, bliver det indskydende selskab opløst. Ved brug af absorptionsmetoden, skal 

kun det indskydende selskabs datterselskaber udarbejde periodeindkomstopgørelser, for perioden 

før og efter fusionen. Den modtagende koncerns selskaber skal blot udarbejde deres 

indkomstopgørelser på normalvis, da koncernforbindelsen ikke afbrydes i forbindelse med 

fusionen. 

Ved begge fusioner mister moderselskabet muligheden for fremadrettet, at kunne udnytte egne 

eller sambeskattede underskud fra før fusionen. Dog vil der ved fusionerne opstå 

subsambeskatninger, som efterfølgende vil kunne udnytte deres eget og moderselskabets tidligere 

fremførselsberettigede underskud fra tidligere sambeskatning i fremtidige positive indtægter. 

Valget af metode til, at fusionere har ikke nogen forskellig effekt på hvordan underskudende kan 

udnyttes, da det selskab som indgår i fusionen, lige meget hvilken metode ikke længere vil kunne 

gøre brug af sine underskud. 

Ved sammenligning af de to metoder til fusionen, og brug af de præcis samme tal, kan det 

konstateres, at hele det fremførselsberettigede underskud bliver udnyttet ved brug af 

kombinationsmetoden, mens, ved brug af absorptionsmetode, vil der efter fusionen fortsat være 

fremførselsberettigede underskud ultimo, som ikke har, kunne udnyttes i året. Forskellen i 

udnyttelsen af underskud skyldes dog hvordan årets skattepligtige resultat har været fordelt, 

hvorfor den ene metode frem for den anden, ikke nødvendighed ville give en hurtigere udnyttelse 

af fremførselsberettigede underskud. Dog hvis man kigger på afskrivningsmulighederne, kan man 
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ved brug af absorptionsmetoden afskrive en større del af det fulde beløb vedrørende driftsmidler i 

forhold til, hvis man gør brug af kombinationsmetoden. Dette skyldes, at driftsmidlerne afskrives 

efter saldometoden, hvorfor det beløb der afskrives i den første periode skal fratrækkes 

afskrivningsgrundlaget, som ligger til grund for afskrivningerne i den anden delperiode. Og da kun 

en af koncernerne skal aflægge delindkomstopgørelse ved brug af absorptionsmetoden, får det 

modtagende selskab lov, at afskrive driftsmidlerne på normalvis fuldt ud for året.  

Andre begrundelser for, at vælge den ene metode over den anden, kan være hvis begge selskaber 

ønsker, at indgå i fusionen som lige parter, så kan det være, at foretrække, kombinationsmetoden 

anvendes, da der stiftet et nyt selskab. Ellers hvis den ene part ikke længere skal være en del af 

ejerkredsen, kan absorptionsmetoden være et godt valg, da det ene selskab bliver indført i det 

andet, og det indgående selskabs ejer, kan få et kontantvederlag som kompensation for de 

afstående kapitalandele, hvis ikke ejeren kompenseres med nye kapitalandele. Der er derudover 

større administrative opgaver ved benyttelsen af kombinationsmetoden, da der skal opgøres 

delårsindkomster for samtlige datterselskaber i begge koncerner, hvorimod ved brug af 

absorptionsmetoden, kun skal udarbejdes delårsopgørelser for den indskydende koncern. 

5. Konklusion 
Sambeskatning blev først ved lovfæstet i 1960. Sambeskatningen var i starten baseret på et 

frivillighedsprincip frem til 2005, hvor sambeskatning ved ”lov nr. 426 af 6. juni 2005”, blev gjort 

obligatorisk mellem danske selskaber og udenlandske selskaber med fast driftssted i Danmark. 

Reglerne omkring sambeskatning blev indført grundet, at det ikke blev fundet hensigtsmæssigt, at 

udenlandske koncerner frit kunne til og fravælge hvorvidt de ønskede, at inddrage udenlandske 

selskaber, så længe de gav underskud, som ville kunne fratrækkes i de danske selskabers 

overskud. For, at danske selskaber stadig skulle kunne vælge at blive sambeskattet med deres 

udenlandske selskaber, blev der også indført international sambeskatning med en bindingsperiode 

på 10 år. En grundlæggende forudsætning for, at der kan være sambeskatning er, at der er 

koncernforbindelse mellem et eller flere selskaber, som er omfattet af SEL § 1 stk. 1. 

Sambeskatningsreglerne blev ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 hægtet op på det regnskabsretslige 

koncernbegreb, for at give koncernerne en administrativ fordel, ved udarbejdelsen af 

sambeskatningsindkomsten. For at en koncern kan opstå, skal et moderselskab være forbundet 
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med et eller flere datterselskaber. I en koncern kan der også kun være et overordnet 

moderselskab, som er det selskab som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over 

datterselskabernes økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Det som er det hovedafgørende er 

ikke, at moderselskabet ejer mere end 50% af kapitalandelene i et andet selskab, men blot det er i 

besiddelse af det antal af stemmerettigheder, som gør at moderselskabet har den bestemmende 

indflydelse i datterselskabet. Der er i denne forbindelse indført en formodningsregel, med 

omvendt bevisbyrde, hvor selskaber som ejer mere end 50% ikke har den bestemmende 

indflydelse. Stemmerettigheder behøver heller ikke være direkte ejet af moderselskabet, men kan 

sagtens være indirekte ejet gennem et andet datterselskab, som moderselskabet har den 

bestemmende indflydelse over, og på denne måde skabe bestemmende indflydelse over det andet 

datterselskab. Der kan også opstå et koncernforhold uden, at 50% af stemmerettighederne eges 

direkte eller indirekte af moderselskab. Såfremt at moderselskabet har beføjelse til, at styre de 

finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab via vedtægter eller aftaler, skabes der også 

koncernforbindelse. Hvis moderselskabet kan udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det 

øverste ledelsesorgan, skabes der også koncernforbindelse. Hvis moderselskabet har råderet over 

det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved har 

bestemmende indflydelse over selskabet. 

 

Koncernforbindelsen mellem selskaber i en sambeskatningskreds, kan være etableret på flere 

måder. Dette kan ske via en direkte koncernforbindelse, hvor moderselskabet ejer mere end 50%. 

Eller ved en indirekte koncernforbindelse, hvor moderselskabet ejer et datterselskab, som videre 

har bestemmende indflydelse over et andet datterselskab. Der kan også opstå sambeskatning 

mellem flere datterselskaber, uden at moderselskabet er en del af sambeskatningen. Dette er i 

tilfælde hvor, moderselskabet er enten en fond eller udenlandsk virksomhed. I disse tilfælde, vil 

der stadig blive skabt koncernforbindelse mellem de danske datterselskaber. Hvis en 

personaktionær har bestemmende indflydelse i mere end et selskab, vil der ikke blive skabt 

koncernforbindelse jf. SEL § 31 C, da en fysisk person ikke kan skabe koncernforbindelse mellem 

selskaber. Derudover kan der også skabes en sambeskatning via et personselskab, såfremt, at et 

holdingselskab fx har den bestemmende indflydelse i et i/s, som derudover har bestemmende 

indflydelse i andre selskaber. Derudover kan der indenfor koncernforbindelserne opstå 
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subsambeskatninger, som opstår når en tidligere sambeskatningskreds bliver opkøbt eller 

fusionere med en anden koncern. I en sådan subsambeskatning vil selskaberne stadig kunne 

udnytte de underskud, som opstod i den tidligere sambeskatning, til at reducere eventuel positiv 

indkomst i fremtidige perioder. Derudover kan en koncern optimere den sambeskatning på flere 

måder. Dette kan gøres ved, at moderselskabet har bestemmende indflydelse over selskaber, hvor 

de måske ikke ejer nogle kapitalandele, opretholder den bestemmende indflydelse så længe 

selskabet genere underskud og på denne måde kan reducere din egen positive indkomst, hvor 

efter så snart selskabet man har bestemmende indflydelse over begynder at skabe overskud, kan 

man opgive denne bestemmende indflydelse. Ulempen er selvfølgelig man mister sin 

bestemmende indflydelse over et selskab, man kan have interesse i. 

 

Fra og med indkomstår påbegyndt fra 1. juli 2012 eller senere, blev der indført nye regler 

vedrørende hæftelsen i sambeskatningskredsen. Før 2012 hæftede det enkelte selskab kun for de 

skatter, som var fordelt til det enkelte selskab, og efter betaling til administrationsselskabet 

overgik hæftelsen til administrationsselskabet. Efter de nugældende regler vedrørende hæftelse i 

sambeskatningen, hæfter alle selskaber, som er 100% ejet af moderselskabet solidarisk med 

hinanden, mens de selskaber, som ikke er ejet 100% hæfter subsidiært. Dette betyder, at 

selskaber som ikke er ejet 100% , hæfter begrænset med den del, som moderselskabet ejerandel 

udgør af det gældende selskab. Dog selvom den begrænsede subsidiære hæftelse blev indført, var 

FSR stadig meget kritisk overfor denne hæftelse, da de mente, at minoritetsaktionærer kunne 

risikere, at deres indskud kunne komme til, at hæfte for noget, som de ikke selv kender til, og at 

hvis skattekravet var stort nok, kan de risikere at miste hele deres investering. FSR foreslog derfor 

dengang da forslaget var til høring, at den solidariske hæftelse udelukkende skulle gælde 

selskaber, som var ejet 100%. 

 

Når der foreligger en sambeskatningskreds skal alle selskaber indenfor sambeskatningskredsen 

opgøre deres skattepligtige indkomst hver for sig. Det er herefter administrationsselskabets 

opgave, at opgøre den samlede skattepligtige indkomst og indberette det skattepligtige resultat til 

SKAT. Der findes to slags underskud i en sambeskatning. Særunderskud og 
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sambeskatningsunderskud. Særunderskud, er underskud som er opstået før et selskab eller 

subkoncern er indtrådt i den nuværende sambeskatning, og som kun selskabet eller de selskaber 

som er en del af subsambeskatningen kan udnytte i deres positive indkomst. 

Sambeskatningsunderskud er de underskud, som er opstået under den nuværende 

sambeskatning, og som alle sambeskatningskredsens selskaber vil kunne udnytte i fremtidige 

positive indtægter. Når overskudsgivende selskaber udnytter andre selskabers underskud, skal 

dette ske forholdsmæssigt i forhold til selskabernes overskud. Men selvom, at et selskab udnytter 

et andets selskabs underskud til, at reducere sin egen positive indkomst, skal selskabet stadig 

betale skatteværdien af det udnyttede underskud til administrationsselskabet, som derefter 

fordeler dette ud til det eller de selskaber, hvis underskud er blevet udnyttet. Når der modregnes 

underskud i sambeskatningen, skal underskudsrækkefølgen følges. Først skal egne underskud 

udnyttes, herefter kan andre selskabers underskud i året udnyttes, og til sidst kan andre selskabers 

fremførselsberettigede underskud fra tidligere perioder udnyttes. 

Ved lov nr. 59 af 18 juni 2012, blev underskudsbegrænsningen indført, med virkning fra 

indkomstår påbegyndt d. 1. juni 2012 eller derefter. Dette betød, at en sambeskatningskreds nu 

bliver begrænset i sin mulighed for, at kunne udnytte underskud fuldt ud i et indkomstår, såfremt, 

at sambeskatningskredsen har en skattepligtig indkomst på over 7,5 mio.kr. Selskaberne ville 

stadig efter indførslen af loven, fortsat fuldtud kunne modregne underskud på op til de t.kr. 

7.852,5, men al skattepligtig indkomst herefter, kun vil kunne modregnes med 60%. Indførslen af 

underskudbegrænsningen var inden indførslen, under kritik fra bl.a. FSR og CEPOS. Disse 

organisationer mente, at underskudsbegrænsningen især ville ramme selskaber med mange 

lagerbeskattede aktiver, samt selskaber med en begrænset levetid, som 

entreprenørvirksomheder, med store omkostninger i en given periode, for derefter at have en stor 

indkomst i det efterfølgende indkomstår. CEPOS og FSR mente dette ville kunne betyde, at 

tilskyndelsen til, at investere i Danmark ville blive reduceret, og medfører et fald i det forventede 

afkast i danske investeringer. 

 

Hvis et selskab i løbet af et indkomst år, bliver opkøbt eller på anden måde kommer til, at skulle 

indgå i en ny sambeskatning, eller udtræder fra en igangværende sambeskatning, skal der 

udarbejdes en delopgørelse for dette selskab, med skæringstidspunkt for datoen hvor selskabet 
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indtræder eller udtræder i/af sambeskatningen. For det indtrædende selskab, er det kun 

delårsopgørelsen vedrørende perioden efter selskabet er indtrådt i sambeskatningen, som skal 

medregnes i den samlede skattepligtige sambeskatningsresultat. Ved udtræden af et selskab skal 

kun perioden fra før det er udtrådt medregnes i sambeskatningskredsen. Når der skal udarbejdes 

delårsopgørelser, er det vigtigt, at der anvendes det samme periodiseringsprincip og 

skattemæssige værdier for begge perioder. Det betyder derfor, at de skattemæssige valg, som er 

foretaget i første periode, vil være bindende for den anden periode. Afskrivninger skal således 

også opdeles forholdsmæssigt i forhold til periodens længde, således at den nye 

sambeskatningskreds kun kan tage fradrag for de afskrivninger, som vedrører den periode hvori, 

selskabet har indgået i sambeskatningskredsen.  

Hvis to koncerner vil lave en skattefri fusion mellem deres moderselskaber, kan dette gøres ved 

enten Kombinationsmetoden eller absorptionsmetoden. Ved kombinationsmetoden fusioneres de 

to moderselskaber via, at der stiftes et nyt selskab, hvori begge selskabers aktiver og passiver 

overføres til, hvorefter de to tidligere moderselskaber opløses. I forbindelse med fusionen skal der 

udarbejdes delindkomstopgørelser for alle de selskaber, som er en del af de to koncerner, for 

perioden før og efter fusionen. Vælger man derimod, at benytte absorptionsmetoden, indskydes 

det ene selskab i det andet. Når det indskydende selskab har overført alle dets aktiver og passiver 

til det modtagende selskab, bliver det indskydende selskab opløst. Ved brug af 

absorptionsmetoden, skal kun det indskydende selskabs datterselskaber udarbejde 

periodeindkomstopgørelser, for periode før og efter fusionen. Det modtagende selskab og dets 

datterselskaber, skal blot aflægge årsopgørelsen efter normalvis, da koncernforholdet ikke bliver 

brudt i løbet af indkomståret. Ved begge metoder mister moderselskabet den fremtidige ret til, at 

kunne udnytte sine fremførselsberettigede underskud. Dog vil moderselskabets tidligere 

sambeskatningskreds få lov til, at udnytte alle tidligere fremførselsberettigede underskud fra den 

tidligere sambeskatning i de fremtidige indkomster. Valget af metode til, at fusionere har ikke 

nogen forskellig effekt på hvordan underskuddene kan udnyttes, da det selskab som indgår i 

fusionen, lige meget hvilken metode ikke længere vil kunne gøre brug af sine underskud. 

Ved sammenligning af de to metoder til fusionen, og brug af de præcis samme tal, kan det 

konstateres, at hele det fremførselsberettigede underskud bliver udnyttet ved brug af 

kombinationsmetoden, mens, ved brug af absorptionsmetode, vil der efter fusionen fortsat være 
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fremførselsberettigede underskud ultimo, som ikke har, kunnet udnyttes i året. Forskellen i 

udnyttelsen af underskud skyldes dog hvordan årets skattepligtige resultat har været fordelt, 

hvorfor den ene metode frem for den anden, ikke nødvendighed ville give en hurtigere udnyttelse 

af de fremførselsberettigede underskud. Dog hvis man kigger på afskrivningsmulighederne, kan 

man ved brug af absorptionsmetoden afskrive en større del af det fulde beløb vedrørende 

driftsmidler i forhold til, hvis man gør brug af kombinationsmetoden. Dette skyldes, at 

driftsmidlerne afskrives efter saldometoden, hvorfor det beløb der afskrives i den første periode 

skal fratrækkes afskrivningsgrundlaget, som ligger til grund for afskrivningerne i den anden 

delperiode. Og da kun en af koncernerne skal aflægge delindkomstopgørelse ved brug af 

absorptionsmetoden, får det modtagende selskab lov, at afskrive driftsmidlerne på normalvis fuldt 

ud for året.  

 

Andre begrundelser for, at vælge den ene metode over den anden, kan være hvis begge selskaber 

ønsker, at indgå i fusionen som lige parter, så kan, kombinationsmetoden være at foretrække, da 

der stiftes et nyt selskab. Ellers hvis den ene part ikke længere skal være en del af ejer kredsen, 

kan absorptionsmetoden være et godt valg, da det ene selskab bliver indført i det andet, og det 

indgående selskabs ejer, kan få et kontantvederlag som kompensation for de afstående 

kapitalandele, hvis ikke ejeren kompenseres med nye kapitalandele. Der er derudover større 

administrative opgaver ved benyttelsen af kombinationsmetoden, da der skal opgøres 

delårsindkomster for samtlige datterselskaber i begge koncerner, hvorimod ved brug af 

absorptionsmetoden, kun skal udarbejdes delårsopgørelser for den indskydende koncern. 

Opgaven har belyst de nuværende regler indenfor sambeskatning og hvordan 

underskudsbegrænsningen påvirker virksomhedernes muligheder for, at kunne udnytte sine 

underskud. Der er redegjort for, hvordan selskaberne i en sambeskatning hæfter for hinanden 

solitært og subsidiært. Til sidst er der udarbejdet to skattefrie fusioner, hvor det redegøres for, 

hvilke fordele og ulemper der er ved henholdsvis absorptionsmetoden og kombinationsmetoden.   
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