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Forord 

Vi har fundet at der omkring emnet sambeskatning, er mangel på teoretisk materiale og vejledninger mål-

rettet til ansatte i selskaber omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning. Vejledninger og bøger 

vedrørende sambeskatning er i dag primært udarbejdet til undervisere, rådgivere samt medarbejdere hos 

SKAT.  

Gennem undervisningen i fagene Skat og Erhvervsbeskatning på HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring, 

har vi fået belyst sambeskatning kort, og da vi gerne vil øge vores viden omkring dette emne har vi valgt at 

udnytte det afsluttende projekt på HD 2. del til at skabe en let forståelig rapport omkring obligatorisk nati-

onal sambeskatning.  

Vores ambition med denne rapport er, at den skal kunne anvendes som en vejledning for dem der er om-

fattet af sambeskatning, herunder ansatte, ledere og bestyrelser i selskaber og mindre koncerner, der er 

omfattet af og måtte have spørgsmål til sambeskatning.  

Vejledningen skal ikke indeholde løsninger på alle problemstillinger der kan opstå i en sambeskatning, men 

skal kunne afhjælpe ovenfor nævnte med de mest almene spørgsmål. De mere avancerede og specifikke 

problemstillinger i sambeskatning, forventer vi at selskaber indhenter rådgivning omkring.  

Vejledningen skal kunne benyttes som et opslagsværk, hvorfor hvert kapitel skal kunne læses og anvendes 

for sig selv. En såkaldt “Hjælp-til-selvhjælp” vejledning. 
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1 Indledning 

Sambeskatning opstod i praksis omtrent samtidig med, at statsskatteloven af 1903 indførte indkomstbe-

skatningen. Indtil 1960 fandtes der dog ingen reel lovgivning omkring sambeskatning, selvom det i praksis 

var tilladt. I 1960 blev sambeskatning lovfæstet som en frivillig sambeskatningsordning.  

Først ved lov nr. 426 af 6/6 2005 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove - 

blev reglerne om sambeskatning ændret markant til det grundlæggende princip vi kender i dag - med kun 

beskedne ændringer siden hen.  

Årsagen til ændringen af reglerne var at man hidtil havde kunnet anvende sambeskatning til at mindske 

eller helt eliminere den danske selskabsskat, ved kun at benytte de underskudsgivende udenlandske sel-

skaber i sambeskatningen, og derved helt undlade at indbringe de overskudsgivende udenlandske selska-

ber.  

Den nye lov ændrede sambeskatning fra at være baseret på et frivillighedsprincip, til at være obligatorisk 

for selskaber, der opfylder bestemmelserne i SEL § 31 samt koncerndefinitionen i SEL § 31C. Yderligere ind-

går faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark tilhørende koncernforbundne selskaber hjemmehø-

rende i udlandet i den obligatoriske nationale sambeskatning.  

Da den nationale sambeskatning i 2005 blev gjort obligatorisk, blev der pålagt selskaberne en ekstra admi-

nistrativ byrde. Denne kan være omkostningstung og besværlig at starte op. Samtidig kan det være vanske-

ligt at finde rundt i de komplicerede regler vedrørende sambeskatning, især for autodidakte ansatte og 

ledere i selskaber og mindre koncerner, der ikke har en uddannelsesmæssig baggrund inden for revision 

eller jura. De fleste bøger og vejledninger omhandlende sambeskatning i dag er henvendt til rådgivere, 

undervisere og ansatte i skat, og indeholder teori og regler omkring alle aspekter af sambeskatning, herun-

der national sambeskatning, international sambeskatning, skyggesambeskatning, CFC-beskatning mv. som 

sjældent er relevant for disse ansatte. 

Vejledningen vil derfor søge at ramme en anden målgruppe, og vil være skrevet på et mindre akademisk 

niveau, så den almene borger vil have en god forståelse for obligatorisk national sambeskatning ved endt 

læsning. Yderligere vil vi gå i dybden med national sambeskatning, da denne er obligatorisk, og dermed 

rammer størstedelen af de problemstillinger der opstår omkring sambeskatning i de danske selskaber i dag. 

1.1 Problemformulering og afgrænsning 

Vi vil udarbejde en vejledning til mindre koncerner, selskaber og andre skattesubjekter der belyser de mest 

almene sambeskatningsmæssige problemstillinger og være en hjælp til løsning af disse. Vejledningen skal 
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kunne benyttes som et opslagsværk, hvor ovenfor nævnte skal kunne finde svar på de mest almene 

spørgsmål inden for obligatorisk national sambeskatning. Læseren skal ved endt læsning have en god 

grundlæggende viden omkring obligatorisk national sambeskatning, samt kunne løse de mest almene pro-

blemstillinger inden for dette område - herunder kunne redegøre for reglerne om obligatorisk national 

sambeskatning, de skattemæssige konsekvenser ved ind- og udtræden af sambeskatningskredse, samt 

hvordan udnyttelsen af skattemæssige underskud behandles. Yderligere vil vi sidst i vejledningen gennem-

gå den praktiske proces, herunder hvordan koncernen fordeler og afregner skatten både til SKAT og internt 

i sambeskatningskredsen.  

Problemformuleringen kan derved formuleres således:  

“Redegørelse og eksemplifikation af reglerne inden for Obligatorisk National Sambeskatning, herunder ud-

nyttelse og behandling af skattemæssige underskud, samt afregning af skatter ” 

 

Til besvarelse af ovenstående har vi opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål:  

 Hvem er omfattet af reglerne om obligatorisk national sambeskatning? 

Hvornår udgør selskaber en koncern - og hvornår er det obligatorisk at indgå i en sambeskatning?  

 Hvad er kriterierne for sambeskatning?  

Hvordan påvirker reglerne  indkomståret?  

 Hvad er et administrationsselskab og hvad indebærer det?  

Hvilke selskaber kan agere administrationsselskab, og hvad er kravene til og forpligtelser for dette? 

 Hvad indebærer territorialprincippet?  

Hvordan ændrer territorialprincippet sambeskatningen, og hvad er betydningen af dobbeltbeskat-

ningsoverenskomster?  

 Hvordan opgøres sambeskatningsindkomsten? 

Hvilke indkomster medregnes i sambeskatningsindkomsten, og i hvilken rækkefølge skal eventuelle 

underskud modregnes?  

 Hvordan er reglerne om underskudsfremførsel? 

Hvornår kan man fremføre underskud, og hvad er kravene hertil? Kan alle underskud modregnes og 

skal alle underskud modregnes?  

 Hvordan er reglerne om underskudsbegrænsning? 

Kan der modregnes underskud ubegrænset og hvem bliver påvirket af underskudsbegrænsning?   



Side 8 af 89 

 

 Hvordan foregår afregning af skatter i en sambeskatning?  

Hvordan bliver der afregnet selskaberne imellem i en sambeskatning, samt hvordan beregner SAKT 

aconto- og ordinær skat? 

 

Afgrænsning 

Sambeskatning er et meget bredt teoretisk og teknisk avanceret emne. Denne rapport skal kunne anvendes 

som en vejledning for danske selskaber, koncerner samt andre skattesubjekter, til at besvare de mest al-

mene spørgsmål der kan opstå i en sambeskatning. Vi afgrænser derfor vejledningen til kun at omhandle 

obligatorisk national sambeskatning, da vi kun vil ramme de mest almene problemstillinger der typisk op-

står, i en mindre koncern. Grundet opgavens omfang afgrænser vi os yderligere fra at skrive om omstruktu-

reringer, herunder spaltninger og fusioner mv., samt transfer pricing, tynd kapitalisering, rentefradragsbe-

grænsninger mv.  

Vejledningen skal dermed kunne benyttes som et opslagsværk og være en slags “hjælp til selv-hjælp” for 

ansatte, ledere og bestyrelsesmedlemmer i virksomheder omfattet af obligatorisk national sambeskatning.  

Ydermere vil vi kun få steder benævne den regnskabsmæssige behandling, men ikke gå i dybden med den-

ne, da vejledningen udelukkende skal bruges i skattemæssigt øjemed.  

 

1.2 Målgruppe  

Vejledningen henvender sig til små og mellemstore koncerner omfattet af den obligatoriske nationale sam-

beskatning. Det er primært koncerner, der ikke har skatteeksperter eller ansatte med uddannelsesmæssig 

baggrund inden for skat, men som gerne selv vil behandle de primære og almene problemstillinger, der kan 

opstå i obligatorisk national sambeskatning. Vejledningen henvender sig derfor både til autodidakte, samt 

personer der skal have opfrisket bestemte områder under i national sambeskatning.  

 

1.3 Metode 

Formålet med denne rapport er at den skal kunne benyttes som en vejledning for selskaber omfattet af 

sambeskatning, til at kunne løse de mest almene problemstillinger der kan opstå. Vejledningen skal kunne 

fungere som et opslagsværk, hvorfor ambitionen er at hvert kapitel skal kunne læses for sig selv. 

 

For en forståelse af vejledningen og hvorledes den kan benyttes, har vi forklaret de forskellige delelementer 

nedenfor.  

 



Side 9 af 89 

 

Opbygning af kapitler og afsnit 

Hvert emne under sambeskatning vil have et afsnit for sig selv. Nogle emner vil blive samlet under et kapi-

tel, men vil have deres egne under-overskrifter. Dette er delvist for at gøre vejledningen så læsevenlig og 

overskuelig som muligt, men også for at vejledningen kan benyttes som et opslagsværk, såfremt læseren 

eksempelvis har behov for at for at få opfrisket et delelement af et større emne.  

Hvert afsnit vil indledes med en formålsbeskrivelse af afsnittets indhold, samt afsluttes med en opsumme-

ring og delkonklusion af indholdet. Dette er for at læseren let kan få opfrisket emnet uden at gå i dybden, 

eller for at sikre at det er det korrekte afsnit man kigger i for at få svar på sin eventuelle problemstilling.  

 

Opbygning af vejledningen 

Alle afsnit og kapitler er i vejledningen nummereret således at alle overskrifter har nummereringerne 1 - 2 - 

3, alle underoverskrifter har nummereringerne 1.1 - 1.2 - 1.3 og alle eksempler og figurer har nummererin-

gerne 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 mv. Underoverskrifterne vil yderligere indeholde underafsnit der ikke er numme-

ret, samt fremhævelser markeret med fed-kursiv. Dette er for at det væsentligste under hvert afsnit skal 

springe i øjnene på læseren, igen for at gøre vejledningen så brugbar og læsevenlig som muligt.  

 

Vejledningen indeholder mange eksempler og figurer, der illustrerer hvert områdes udfordringer, og over-

fører den beskrevne teori til praksis. Vi anvender simple eksempler med lette beregninger for at øge brug-

barheden og gøre vejledningen så let forståelig som muligt. Vi vil ikke “drukne” læseren i teori, men vil sim-

plificere national sambeskatning så meget som muligt for den enkelte læser.  

Derfor vil sproget også være på tale-niveau, med et lavere lixtal end man ofte ser i lærebøger og vejlednin-

ger henvendt til rådgivere og undervisere, da vi ikke søger at uddanne læseren, men derimod hjælpe dem 

med selvhjælp til løsning af eventuelle opståede problemstillinger eller spørgsmål i en sambeskatning.  

 

Vi vil i mindre grad benytte os af kildehenvisninger igennem opgaven, igen da dette er en vejledning. Vi 

omsætter vores egen tilegnede viden til en vejledning, hvorfor vi sidst vil henvise til de bøger, vejledninger 

og andre kilder vi har tilegnet os viden fra.  

Samme årsag er hvorfor vi ikke anvender metodeteori som man ser det i analyseopgaver. Vi søger ikke at 

løse en problemstilling ved hjælp af analyser hjulpet af teorier og modeller, men søger i stedet at gøre nati-

onal sambeskatning let forståeligt med en praktisk tilgang for den enkelte bruger.  
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Illustration- og Figurforklaring 

Gennemgående i opgaven vil følgende blive anvendt ved illustrationer af virksomheder mfl. 

 En firkant betyder at der er tale om et selvstændigt skattesubjekt, som eksempler 

kan nævnes aktieselskaber, anpartsselskaber eller lignende. 

 En cirkel betyder at der er tale om en person, et partnerselskab, et interessentskab 

eller lignende.  

 En trekant betyder der er tale om en fond, forening eller lignende.  

 En trapez betyder at der er tale om et fast driftssted, fast ejendom eller lignende  

 En stiplet orange cirkel eller firkant angiver sambeskatningskredsen i de illustratio-

ner hvor det er relevant.  

 En stiplet grøn cirkel eller firkant angiver en subsambeskatning, og er angivet i de il-

lustrationer hvor det er relevant.  

 

Kildekritik 

Vi har i vejledningen anvendt viden indhentet fra gældende lovgivninger og juridiske vejledninger, samt 

litteratur baseret på disse. Loven, samt de juridiske vejledninger hertil må anses at være de mest troværdi-

ge kilder, da disse danner hele grundlandet for sambeskatning. Den primære anvendte faglitteratur, herun-

der ’Sambeskatning 2013/14’, er skrevet af tre personer med længere uddannelsesmæssig baggrund og 

praktisk erfaring inden for området, hvorfor vi vurderer troværdigheden af deres bog som værende meget 

høj. Vi har generelt forholdt os til forfatterne af den anvendte faglitteratur, for at sikre os at de har en rele-

vant baggrund i forhold til det emne de beskriver og udtaler sig om. I det omfang der er anvendt domme, 

kendelser, styresignaler eller lignende, har vi i forhold til indholdet af disse, ikke vurderet et behov for at 

være kildekritiske, men har været kritiske omkring anvendelsen af disse i den pågældende sammenhæng. 

Vi har gennemgående søgt at afstemme artikler og bøger til juridisk vejledning for at sikre at viden anvendt 

til vejledningen er med seneste opdatering inden for området.  
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Sammenfatning 

Opgaven skal fungere som en vejledning og et opslagsværk henvendt til små og mellemstore koncerner 

omfattet af obligatorisk national sambeskatning. Vejledningen skal indeholde de mest almene problemstil-

linger der kan opstå i en sambeskatning, så de ovenfor beskrevne koncerner i så vidt muligt omfang kan 

løse disse uden benyttelse af ekstern rådgivning. Hvert kapitel vil, i det omfang det giver mening, være op-

stillet som følgende:  

 

 Kort introduktion til området  

 Den teoretiske gennemgang af hvordan vi fortolker reglerne, i et letlæseligt sprogbrug.  

 Konkrete eksempler, hvor vi ved forklaring og illustration viser en situation hvor udfordringen kan 

opstå, samt hvordan den kan løses.  

 En kort afslutning på det gennemgåede område, hvor vi kort resumerer områdets udfordringer, og 

mulige løsninger.  

 

Vejledningen kan naturligvis læses fra start til slut, hvilket vi opfordrer til at gøre, såfremt læseren skal have 

en almen forståelse for obligatorisk national sambeskatning. Såfremt læseren ønsker viden omkring speci-

fikke områder under national sambeskatning, kan disse læses for sig selv, uafhængigt af resten af vejled-

ningen.  

 

Vi ønsker læseren en god fornøjelse.   

 



Side 12 af 89 

 

Obligatorisk National Sambeskatning  

– En vejledning  

2 Koncerndefinitionen 

En grundlæggende forudsætning for sambeskatning er hvorvidt der foreligger en koncern eller ej. Overord-

net defineres koncernbegrebet i skatteøjemed som værende det samme som det regnskabsretlige kon-

cernbegreb, hvilket letter den administrative byrde for de enkelte koncerner. Hvad der omfatter en kon-

cern vil blive gennemgået i det følgende kapitel.  

2.1 Hvornår er der tale om en koncern 

Et moderselskab i forening med ét eller flere datterselskaber, udgør en koncern, jf. SEL § 31 C.  

Et selskab kan kun have én direkte moder, og dermed kun indgå i én sambeskatning. Kriterierne for hvor-

vidt et selskab kan fungere som moderselskab er beskrevet i SEL § 31 C, stk. 2-6, som overordnet skriver at 

moderselskabet er det selskab der har bestemmende indflydelse i datterselskabet. Såfremt datterselskabet 

er ejet af flere selskaber, som opfylder kriterierne, vil det afgørende være, hvilket selskab der rent faktisk 

har beføjelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Dette selskab vil blive anset 

for værende moderselskabet.  

 

Hvornår er der tale om bestemmende indflydelse  

Som hovedregel har et selskab bestemmende indflydelse i et datterselskab, når det enten direkte eller indi-

rekte gennem et datterselskab ejer over halvdelen af stemmerettighederne i selskabet.  

Som til de fleste andre hovedregler, findes der dog undtagelser hertil.  

 

Første undtagelse er for selskaber der ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne, men som reelt set 

ikke har bestemmende indflydelse. Dette kan være ved selskaber der er ejet af mere end ét selskab, hvor 

der foreligger en ejerstrukturaftale der eksempelvis forskriver at alle beslutninger kræver enighed mellem 

aktionærer. I dette tilfælde, vil ingen af selskaberne have bestemmende indflydelse ligegyldig hvor stor 

deres ejerandel af stemmerettighederne er, da de ikke kan beslutte noget i selskabet uden enighed fra alle 

andre aktionærer. Et andet eksempel på en ejerstrukturaftale kan være vetoretten. Hvis en minoritetsakti-

onær har mulighed for at afvise alle forslag, så er der reelt ikke bestemmende indflydelse i nogle af selska-

berne i koncernen, som illustreret i eksempel 2.1.3.  
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En anden undtagelse er tilfælde hvor der foreligger bestemmende indflydelse på trods af et ejerskab på 

mindre en 51 pct. af stemmerettighederne, jf. SEL § 31 C, stk. 4. I disse tilfælde kan der altså opnås be-

stemmende indflydelse, hvis moderselskabet har:  

 

1. ”Råderetten over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med en anden in-

vestor. 

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

ler aftale.  

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

organ besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.  

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

og derved besidder den faktisk bestemmende indflydelse over selskabet.” 

 

Hvad kan medtages og ikke medtages når man skal opgøre stemmerettigheder  

Når man vurderer hvorvidt et selskab har bestemmende indflydelse eller ej, skal man medtage potentielle 

stemmerettigheder, jf. SEL § 31 C, stk. 5. Dette er uanset om de er materialiseret eller ej, så længe den 

manglende materialisering skyldes at man har besluttet ikke at udløse dem. Potentielle stemmerettigheder 

kan eksempelvis være tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller kon-

verteres. Potentielle stemmerettigheder, der er betinget af endnu ikke indtrufne forhold, kan ikke medta-

ges som stemmerettigheder.  

 

Modsat ovenstående, kan man ikke medtælle stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der 

besiddes af datterselskabet selv eller dettes datterselskaber, jf. SEL § 31 C, stk. 6. Dette er begrundet i skat-

telovens § 85 med, at stemmerettigheden knyttet til egne kapitalandele suspenderes. At egne kapitalande-

le skal fraregnes ved stemmeberegningen betyder altså, at et selskab kan være moder for et datterselskab 

på trods af at selskabet hverken direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerettigheder-

ne. Som eksempel hertil kan nævnes, at såfremt et datterselskab ejer 10 pct. af egne aktier, skal disse altså 

ikke medregnes i de samlede stemmerettigheder for selskabet. Stemmerettighederne vil derfor i stedet 

udgøre 90 pct., hvorfor et moderselskab i dette tilfælde altså kun behøver at råde over 45 pct. af stemme-

rettighederne for at have bestemmende indflydelse, og dermed agere moderselskab for datterselskabet.  
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2.1.1 Eksempel på direkte koncernforbindelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksemplet illustrerer selskab A der ejer selskab B og selskab C 100 pct. De to datterselskaber er koncernfor-

bundne via moderselskabet og moderselskabet har bestemmende indflydelse via ejerskab i begge selska-

ber. Altså skal alle tre selskaber derfor sambeskattes med Selskab A som administrationsselskab - valget af 

administrationsselskab gennemgås i afsnit 5.1.  

 

2.1.2 Eksempel på indirekte koncernforbindelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksemplet illustrerer, at selskab B ejer selskab C 30 pct. og selskab D 100 pct. Som udgangspunkt ville det 

sige at selskab B og selskab D skulle sambeskattes, og selskab C skulle holdes udenfor.  

Figur 2.1.1 - Direkte koncernforbindelse 

Figur 2.1.2 - Direkte koncernforbindelse 
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Men da, selskab D ejer yderligere 25 pct. af selskab C, bliver selskab B’s  ejerandel i selskab C samlet 55 pct., 

hvorfor selskab B indirekte opnår bestemmende indflydelse i selskabet. De to datterselskaber skal derfor 

sambeskattes med moderselskab B, som administrationsselskab. Selskab A der ejer de resterede 45 pct. af 

selskab C, skal holdes udenfor på trods af at dette selskab har den direkte største ejerandel til selskab C.  

 

2.1.3 Eksempel på ejerstrukturaftaler   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er illustreret at selskab A og selskab B tilsammen ejer selskab C, med en andel hver på henholdsvis 90 

pct. og 10 pct. Der foreligger dog en aftale om at selskab B har ret til at forkaste alle selskab A’s beslutnin-

ger, altså en vetoret. I dette tilfælde skal de tre skattesubjekter beskattes hver for sig, som tre individuelle 

enheder. Da der ikke er nogen der reelt har bestemmende indflydelse. Det er SKATS opfattelse at der skal 

skelnes mellem vetorettigheder der udelukkende tjener at beskytte minoritetsaktionærers investeringer, 

og vetorettigheder der giver minoritetsaktionærerne drift- og finansielle beslutningsmuligheder. Såfremt 

minoritetsaktionæren ikke har indflydelse i den daglige drift og finansiering, vil der ske sambeskatning mel-

lem majoritetsaktionærens selskab og det delte selskab. 

 

2.2 Datterselskaber som skal holdes uden for en sambeskatning 

Undtagelsesvis forekommer der tilfælde hvor et datterselskab skal holdes uden for en sambeskatning. Et 

tilfælde her, er såfremt betingelsen i SEL § 31 C, stk. 7 opfyldes. Af bestemmelsen fremgår det, at såfremt 

der er fradraget eller kan fradrages tab på fordringer mod et datterselskab af et koncernforbundent sel-

skab, skal dette datterselskab holdes ude af sambeskatningen. Dette er for at sikre at selskabet ikke både 

kan opnå fradrag for tab på interne koncernfordringer og herefter udnytte skattemæssige underskud op-

stået i forbindelse hermed.  

 

Figur 2.1.3 - Direkte koncernforbindelse 
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Et andet tilfælde, hvor selskaber skal holdes ude af sambeskatningen fremgår af SEL § 31 C, stk. 8. Her er 

det beskrevet at konkursramte selskaber udelades af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvor 

konkursdekretet afsiges. Dette gælder uanset hvor det konkursramte selskab er hjemmehørende. Dette 

betyder altså, at et konkursramt selskab automatisk udtræder af sambeskatningen med virkning fra ind-

komstårets begyndelse i det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. Selskabet skal herefter behandles 

skattemæssigt som et ”stand alone” selskab efter reglerne i konkursskatteloven.  

 

Sammenfatning 

Forudsætningen for en sambeskatning er hvorvidt der foreligger en koncern eller ej. En koncern defineres 

som et moderselskab der direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber, 

faste driftssteder, faste ejendomme mv. Der er som hovedregel bestemmende indflydelse i et selskab, når 

det enten direkte eller indirekte ejer over halvdelen af stemmerettighederne i selskabet. Dog er der nogle 

undtagelser, hvor over halvdelen af stemmerettighederne ikke har givet bestemmende indflydelse, og om-

vendt hvor under halvdelen af stemmerettighederne alligevel har givet bestemmende indflydelse.  

Når man opgører stemmerettighederne er det vigtigt at vide hvad der må tælles med og ikke må tælles 

med. Som eksempler kan her nævnes, at potentielle stemmerettigheder altid skal medregnes, men at 

stemmerettigheder der knytter sig til datterselskabers egne kapitalandele ikke skal medregnes ved opgørel-

sen. Sidst er det vigtigt at vide hvilke selskaber der skal holdes ude af en sambeskatning. Her kan nævnes at 

såfremt der er fradraget eller kan fradrages tab på fordringer mod et datterselskab af et koncernforbun-

dent selskab, skal dette datterselskab holdes ude af sambeskatningen. Yderligere skal konkursramte selska-

ber holdes ude af sambeskatningen fra begyndelsen af det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges.  

 

3 Sambeskatningskredsen 

Som beskrevet i det forudgående afsnit er det en grundlæggende forudsætning for sambeskatning, at der 

foreligger en koncern. Hvornår der er koncernforbindelse er også blevet belyst i det forudgående afsnit. 

Næste væsentlige skridt er derfor at fastslå hvilke koncernforbundne selskaber der skal indgå i den obliga-

toriske nationale sambeskatning.  

Koncernforbundne selskaber beskrives således i SEL § 31, stk. 1:  

 

“Koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j, 3 a-5 og 5 b, § 2, 

stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, skal sambeskattes (national sambeskatning). Ved 
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koncernforbundne selskaber og foreninger m.v. forstås selskaber og foreninger m.v., der på noget tidspunkt 

i indkomståret tilhører samme koncern, jf. § 31 C.” 

 

Dette vil altså sige, at selskaber der er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning i al væsent-

lighed er indregistrerede aktie- og anpartsselskaber, samt andre selskaber, hvor deltagerne ikke hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser. Der findes en udtømmende liste over alle selskaber omfattet af obli-

gatorisk national sambeskatning i SEL § 1.  

 

Dette betyder at den nationale sambeskatning omfatter de ovenfor beskrevne selskaber, såfremt disse er 

hjemmehørende i Danmark, og såfremt der foreligger koncernforbindelse på et tidspunkt i løbet af ind-

komståret.  

 

Bestemmelserne i SEL § 31, stk. 1 omfatter kun danske selskaber samt faste driftssteder og ejendomme i 

Danmark, som er ejet af udenlandske selskaber. Udenlandske selskaber er derfor kun omfattet af den obli-

gatoriske nationale sambeskatning, såfremt ledelsens sæde er placeret i Danmark, hvilket vil gøre selskabet 

hjemmehørende i Danmark. Såfremt et koncernselskab ikke er hjemmehørende i Danmark og dermed ikke 

omfattes af national sambeskatning, vil selskabet i stedet kunne indgå i frivillig international sambeskat-

ning, men dette kommer vi ikke nærmere ind på i denne vejledning.  

 

Definition - ledelsens sæde:  

Først og fremmest lægges vægt på den daglige ledelse af selskabet, hvorfor ledelsens sæde ofte vil 

være hvor direktionen har sæde eller hvor selskabet har hovedsæde.  

Såfremt det er bestyrelsen der forestår den daglige ledelse, vil ledelsens sæde som oftest være hvor 

bestyrelsens beslutninger reelt træffes.  

Aktionærernes placering vil som regel ikke have betydning for vurderingen af ledelsens sæde. Kun i 

det omfang en aktionær faktisk udøver ledelsen af selskabet, kan aktionærens hjemsted indgå i 

vurderingen af, om ledelsen har sæde her i landet.  

 

Selskaber med ledelsens sæde i dobbeltbeskatningsoverenskomstlande 

Såfremt der i koncernen er et dansk registreret selskab med ledelsens sæde i et andet land, som Danmark 

har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, skal det også indgå i den obligatoriske nationale sambeskat-

ning. I denne situation er selskabet fuldt skattepligtigt til Danmark, men begrænset skattepligtig efter dob-

beltbeskatningsoverenskomsten. Dette blev vedtaget ved lovforslag nr. L 121 (2004/05-2). Danmark kan 
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derfor i disse tilfælde kun beskatte den del af indkomsten hvortil dobbeltbeskatningsoverenskomsten har 

tillagt Danmark beskatningsretten.  

 

Det er her vigtigt at være opmærksom på at dobbeltbeskatningsoverenskomster kun regulerer indkomster 

og ikke udgifter. Det er derfor blevet bestemt i SEL § 9, stk. 1, 2. pkt., at der ved opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst for ovenfor beskrevet selskaber, kun kan fratrækkes de udgifter der vedrører indtægter-

ne, som Danmark ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsten kan beskatte.  

 

Der kan findes en oversigt over alle lande Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med bagerst i 

vejledningen under bilag 1. 

  

3.1 Fastlæggelse af sambeskatningkreds 

I det følgende eksemplificeres nogle af de forskellige koncernmodeller der findes i Danmark, og hvordan 

disse eventuelt skal sambeskattes såfremt de lever op til koncernkravene beskrevet i afsnittene ovenfor.  

 

Selskaber der ejes af en personaktionær som øverste subjekt  

 

 

Såfremt et fysisk person fungerer som øverste led, som i eksemplet ovenfor, foreligger der ikke en samlet 

koncern med selskaberne A-F. Selskab A, C og D i eksemplet er én koncern, og selskab B, E og F er én kon-

Figur 3.1.1 – Koncern med personaktionær 
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cern. Dette er uanset om der er 100 pct. ejerandel. Selskaberne kan derfor heller ikke sambeskattes, men 

sambeskatningen i dette tilfælde er derimod mellem selskab A, C og D, som en sambeskatningskreds, og 

selskaberne B, E og F som en anden.  

 

Selskaber der ejes af en fond som øverste subjekt  

 

 

En fond som øverste led fungerer i modsætning til forrige eksempel som et bindeled mellem selskaberne, 

hvorfor der i eksemplet ovenfor er national sambeskatning mellem selskaberne A-F. Dog indgår fonden ikke 

selv i sambeskatningen, men agerer udelukkende bindeled.  

 

3.2 Hvilke skattesubjekter kan ikke indgå i en sambeskatning  

Moderselskabet i en sambeskatning skal være et selvstændigt skattesubjekt, jf. SEL § 31C.  

Et K/S, P/S og I/S kan derfor ikke indgå i en sambeskatningskreds med sine datterselskaber, selvom disse 

ejes 100 pct. Det samme gælder for fysiske personer. 

 

Der er i loven skrevet nogle helt specifikke typer af skattesubjekter der ikke kan indgå i en sambeskatning-

skreds med al væsentlighed for denne vejledning kan nævnes:  

 Andelsforeninger  

 Investeringsforeninger  

 Andre foreninger  

 Skattepligtige fonde. 

Figur 3.1.2 – Koncern med fond 



Side 20 af 89 

 

Figur 3.3.1 - Subsambeskatning 

 Virksomheder som beskattes efter personlige skatteordninger, som Personskatteloven, Kapitalaf-

kastordningen samt Virksomhedsskatteordningen.     

 

3.3 Subsambeskatning 

En subsambeskatning er en allerede eksisterende sambeskatningskreds, der bliver en del af en større sam-

beskatningskreds. I illustrationen til højre for er vist tre selskaber, 

hvor selskab B og C tidligere har været sambeskattet. Selskab B har i 

den tidligere sambeskatning været moderselskab for selskab C, men 

som følge af at selskab A er indtrådt i sambeskatningskredsen over 

selskab B, bliver dette til det ultimative moderselskab. Den tidligere 

sambeskatningskreds bestående selskab B og C bliver herefter kaldet 

for en “subsambeskatning”. 

 

Det eventuelle underskud der er opbygget i den oprindelige sambe-

skatningskreds vil ikke kunne anvendes af den nye sambeskatning-

skreds. Det vil altså sige at det eventuelle underskud der er oparbej-

det af enten selskab B eller C før indtræden i sambeskatningen med 

A, ikke kan anvendes af A, men udelukkende anvendes af selskaberne 

B og C. Eventuelle underskud opstået efter A’s indtræden fungere som i 

enhver anden sambeskatningskreds.  

 

I figur 5.5.1 er illustreret et større eksempel på hvordan subsambeskatning i en større koncern kan se ud. I 

illustrationen skal blot tages udgangspunkt at grenene har været særskilt sambeskatte før indtræden af 

Selskab A, der har samlet hele koncernen under én sambeskatningskreds.    

 

Anvendelse af underskud fra en subsambeskatningskreds er det sidste i underskudsrækkefølgen. Benyttelse 

af underskud er uddybet yderligere i afsnit 7.2.  

 

Sammenfatning 

Når det er fastsat at der foreligger en koncern, og at der dermed er grundlag for sambeskatning, skal man nu 

bestemme hvem i koncernen, der så skal sambeskattes, altså sambeskatningskredsen. Den obligatoriske natio-

nale sambeskatning i al væsentlighed omfatter aktie- og anpartsselskaber, samt andre selskaber hvor deltagerne 

ikke hæfter personligt, der er hjemmehørende i Danmark, og såfremt der er koncernforbindelse i løbet af ind-
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komståret. Med herunder hører også faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i Danmark, som er ejet 

af udenlandske selskaber. Udenlandske selskaber er kun omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning 

såfremt disse har ledelsens sæde i Danmark. Såfremt et dansk registreret selskab har ledelsens sæde i et dob-

beltbeskatningsoverenskomstland, skal dette også indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, men kun 

med den del af indkomsten hvor dobbeltbeskatningsoverenskomsten har tillagt Danmark beskatningsretten. Af 

selskaber der ikke kan indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, kan nævnes selskaber der ikke er selv-

stændige skattesubjekter, herunder K/S, P/S og I/S, samt andelsforeninger, investeringsforeninger og andre for-

eninger mv. Sidst er det værd at vide, at man i en sambeskatningskreds kan have subsambeskatninger, som er 

en allerede eksisterende sambeskatningskreds, der bliver en del af en større sambeskatningskreds.  

 

4 Indkomståret   

Indkomståret angiver hvilket år indkomsten vedrører, og følger som udgangspunkt kalenderåret. Der er dog 

mulighed for selskaber at anvende andre skæringer mellem indkomstår end 31.december. Dette kan i prin-

cippet være en hvilken som helst dato i året, blot denne er en fast dato1.   

 

4.1 Valg af andet indkomstår - forskudt indkomstår 

Selskaber har mulighed for at anvende et andet indkomstår end kalenderåret. Benyttes dette kaldes det for 

forskudt indkomstår. Såfremt et selskab vælger at anvende forskudte indkomstår, anvendes regler og sat-

ser for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.  

Forskudte indkomstår kan enten være forud- eller bagud forskudt.  

Fremadforskudt indkomstår   

Et fremadforskudt indkomstår betyder at selskabets indkomstår forskyder sig foran kalender indkomståret, 

således at når kalenderen eksempelvis skifter til 2018, så vil selskabet fortsat være i gang med indkomståret 

2017. Fremadforskudte indkomstår kan senest begynde d. 1. april i det i det kalenderår, som indkomståret 

træder i stedet for.  

Bagudforskudt indkomstår  

Et bagudforskudt indkomstår betyder at selskabets indkomstår forskyder sig bag kalender indkomståret, 

således at når kalenderen eksempelvis skifter til 2018, så vil selskabet allerede være i gang med indkomst-

året 2018. Bagudforskudte indkomstår kan tidligst begynde d. 2. april i kalenderåret før det indkomstår som 

                                                             
1
 SEL § 10, stk. 1, 1-3 pkt.  
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det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. I praksis ses bagudforskudte indkomstår oftest, og med 

skæringsdato 30. juni.  

 

4.2 Omlægning af indkomstår 

Som beskrevet skal alle selskaber i en sambeskatningskreds have samme indkomstår, hvorfor det kan blive 

nødvendigt at omlægge indkomståret. Men også andre forhold kan danne grundlag for en omlægning af 

indkomståret, såsom sæson, brancheændring eller personaleferie. Det er dog vigtigt at være opmærksom 

på, at der findes en værnsregel om at omlægningen aldrig kan springe et indkomstår over, ej heller dublere 

et indkomstår.  

Omlægningen af et indkomstår giver en enkeltstående længere eller kortere indkomstperiode.  

Et indkomstårs omlægningsperiode må ikke indeholde “1. april” to gange i det samme indkomstår da dette 

ville føre til at et indkomstår som forlænges henover 1. april ville springe et indkomstår over, eller hvis ind-

komståret forkortes over 1. april ville føre til at et indkomstår ville mangle.   

Den maksimale omlægningsperiode af indkomståret kan derved løbe op til 23 måneder og 30 dage, som 

ville fremkomme hvis et selskab tidligere har haft et maksimalt bagudforskudt indkomstår, som forlænges 

til maksimalt fremadforskudt indkomstår. Dette indkomstår ville således kunne løbe fra 2. april i år 2017 til 

31. marts 2019. og i overensstemmelse med ovenfor er “1. april” kun medtaget én gang.    

Illustration af forskudte indkomstår 

I nedenstående illustration er i den øverste stiplede linje illustreret et almindeligt kalenderår for 2018 - Det 

vil sige løbende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.  

Dette kan i overensstemmelse med ovenfor forskydes enten fremad eller bagud.  

Det bagudforskudte indkomstår for 2018 kan maksimalt løbe fra 2. april 2017 til 1. april 2018, og det frem-

adforskudte indkomstår kan maksimalt løbe fra 1. april 2018 til 31. marts 2019  
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Tvangsomlægning af indkomstår 

Hvis en koncernforbindelse opstår hvor selskaberne som følge af den opståede koncernforbindelse bliver 

omfattet af reglerne i SEL § 31 om obligatorisk national sambeskatning, skal disse selskaber have samme 

indkomstår. Er dette ikke tilfældet, skal datterselskabet omlægge deres indkomst periode, så det stemmer 

overens med det overliggende selskab. Dette er en tvungen omlægning, og skal ske så snart et selskab bli-

ver omfattet af reglerne om national sambeskatning.  

Meddelelse til SKAT om omlægning af indkomstperiode  

Selskabet der ønsker indkomstperiode omlagt skal meddele SKAT herom, senest ved udgangen af det hidti-

dige anvendte indkomstår. Der er ikke mulighed for at få dispensation for at have overskredet fristen for 

denne meddelelse. Forholdene omfattet i tvungen omlægning skal man blot meddele SKAT om, mens om-

lægning grundet andre forhold skal man ansøge SKAT om2.  

Af andre forhold som SKAT typisk acceptere kan nævnes, 

  

 Hensyn til sæson  

 Brancheændring  

 Hensyn til personaleferie  

 Hensyn til revisors arbejdstilrettelæggelse    

 

                                                             
2
 SKM2001.29.LSR 

Figur 4.2.1 – Indkomstårets forskydninger 
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4.3 Indkomstår og regnskabsår 

Normalt vil det skattemæssige indkomstår og regnskabsåret være sammenfaldende og løbe over en perio-

de på 12 måneder, med kontinuerlige start- og slutdatoer. Imidlertid kan der opstå situationer ved omlæg-

ning af indkomståret som har til følge at indkomstår og regnskabsår ikke er sammenfaldende. Dette kan 

forekomme hvis et selskab har forskudt indkomstår eksempelvis med perioden 1. juli til 30. juni, som væl-

ger at omlægge til kalenderårs indkomstperiode med omlægningsperiode på 6 måneder fra 1. juli til 31. 

december. I det tilfælde vil indkomståret løbe over to regnskabsperioder, men skal alligevel skatteteknisk 

behandles som én periode.  

 

Sammenfatning 

Det er et krav at alle selskaber, som bliver omfattet af reglerne om sambeskatning har samme indkomstår.  

Hvis indkomståret ikke følger kalenderåret kaldes det for forskudt indkomstår. Det ses mest i praksis at 

indkomståret følger kalenderåret eller er forskudte med et halvt år bagud. Dog er andre forskydningsdatoer 

også mulige, samt fremad forskudt. Den afgørende dato for hvorvidt et indkomstår er fremad- eller bagud-

forskudt, er 1. april. Ved stiftelse at et nyt selskab, er det vigtigt for en koncerns ledelse, at kende de skat-

temæssige muligheder og konsekvenser ved at anvende de forskellige mulige indkomstår, samt vide hvilket 

selskab der skal omlægge indkomstår, og muligheden for at søge dispensation hos Skatterådet til ikke at 

følge loven. Det er endvidere vigtigt for koncernen at vide om omlægninger af indkomståret skal informe-

res til SKAT, eller skal ansøges om, samt hvilket selskab der skal kontakte skat.  

I det næste afsnit bliver det gennemgået hvilket selskab der skal være administrationsselskab for en kon-

cern, og hvordan ændring af indkomstår til at følge administrationsselskabet faktisk kan gøres i tre givne 

eksempler.  

 

5 Administrationsselskab 

5.1 Hvad er et administrationsselskab  

Administrationsselskabet er det selskab i den sambeskattede koncern der skal afregne den endelige skat 

med skattevæsenet. Et administrationsselskab skal yderligere fordele eventuel tilbagebetaling fra SKAT, da 

SKAT med frigørende virkning kan tilbagebetale overskydende skat til det udpegede administrationsselskab. 

At være administrationsselskab vil altså sige at SKAT ser hele koncernen som et skattesubjekt, som i praksis 

er administrationsselskabet.  
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Formålet med et administrationsselskab 

Formålet med administrationsselskabet er at mindske kompleksiteten overfor SKAT, og dermed give SKAT 

muligheden for at have al kontakt, inddrivelse og eventuel udbetaling med et selskab pr. koncern, samtidig 

med at de mindsker koncernernes incitament til at skatteplanlægge ved brug af komplekse koncernstruktu-

rer.  

Formålet med at det skal være det øverste danske selskab er, at SKAT mener her må den mest beslutnings-

kyndige være, som følge af ejerskabet3.   

  

Valget af administrationsselskabet 

Det er som hovedregel det øverste danske selskab der er administrationsselskabet. Såfremt det øverste 

selskab ikke er beliggende i Danmark, men der i Danmark derimod er en række søsterselskaber som øverste 

led, vælger man et dansk selskab. I praksis er det vores opfattelse at det er mest fordelagtigt for en koncern 

at vælges det selskab der i praksis har den øverste funktion, dette er dog ikke et krav. Er dette ikke muligt 

skal koncernen med en begrundet vurdering vælge et dansk selskab som administrationsselskab, det skal 

dog bemærkes at begrundelsen ikke skal indsendes til SKAT, men skal oplyses ved forespørgsel herom.  

 

5.2 Ændring af administrationsselskabet  

Der kan være flere årsager til at det i en sambeskatningskreds er nødvendigt at ændre administrationssel-

skabet. Eksempler på årsager til dette kan være følgende:  

 

a) Administrationsselskabet udtræder af sambeskatningen 

b) En omstrukturering forårsager at administrationsselskabet ikke længere er øverste led 

 

Tilfælde a) 

I det tilfælde hvor administrationsselskabet ikke længere er en del af sambeskatningskredsen skal der ud-

peges et nyt administrationsselskab, som i overensstemmelse med ovenfor skal være det nuværende 

øverst liggende danske selskab.   

 

Tilfælde b) 

I det tilfælde hvor en omstrukturering af en koncern resulterer i at det tidligere administrationsselskab ikke 

længere er det øverst liggende selskab skal der udpeges et nyt administrationsselskab. Det nye administra-

                                                             
3
 SKM2006.105.SR 
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tionsselskab skal således være det selskab der nu fremkommer som øverste led i koncernen inden for 

Danmarks grænser. Såfremt der ingen øverst liggende danske selskaber er, og det tidligere administrations-

selskab ikke længere kan være administrationsselskab, skal der udvælges et nyt selskab til at varetage funk-

tionen som administrationsselskab. Dette skift af administrationsselskab skal oplyses overfor SKAT.  

 

Skiftet af administrationsselskab  

Det administrationsselskab der ikke længere varetager rollen som administrationsselskab skal forpligte sig 

overfor det nye administrationsselskab.  

Denne forpligtelse skal være i form af at betale et beløb, der stemmer overens med de forpligtelser der 

overføres til det nye administrationsselskab.  

De forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab, er altså alle de forpligtelser, som kan hen-

føres til rollen som administrationsselskab i sambeskatningen for den pågældende koncern. Disse specifikke 

forpligtelser er gennemgået i afsnit 5.4. 

 

5.2.2 Eksempel 1 - Nyt selskab skal udpeges til administrationsselskab  

Nedenfor er Illustreret en koncernstruktur hvor selskab B ejer to datterselskaber. 

Som følge af at selskab B er det selskab i Danmark der er moderselskab, og ikke samtidig datterselskab skal 

det udpeges til administrationsselskab.  

Såfremt der sker en koncernstruktur ændring som vist nedenfor, hvor nyt selskab indtræder over admini-

strationsselskabet, her selskab A. Som følge af at selskab A nu ejer selskab B skal selskab A udpeges til ad-

ministrationsselskab. Dette skift skal yderligere meddeles til SKAT. 

 

Dette kan i praksis opstå såfremt koncernstrukturen vist til venstre eksisterer, og en investor investerer sig 

ind i koncernen via moderselskabet, med en holdingstruktur, således opstår der en kreditor linje. 

  

 Figur 5.2.1 – Udpegning af nyt administrationsselskab 
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5.3 Oplysningskrav til SKAT  

Man skal overfor SKAT oplyse hvilket selskab der udgør administrationsselskabet. Meddelelsen skal indgi-

ves senest 1 måned efter udpegningen af administrationsselskabet. Dog bør det ske hurtigst muligt så der 

kan laves en sambeskatningsaftale. 

  

Hvis der i overensstemmelse med afsnit 5.2 sker udskiftning af et administrationsselskab, er det nye admi-

nistrationsselskab ansvarlig for at give meddelelse til SKAT omkring det nyudpegede administrationssel-

skab. Administrationsselskabet skal meddele SKAT om ind- og udtrædelser fra sambeskatningskredsen. 

Dette skal ske hurtigst muligt. Såfremt der er forskelle mellem hvilke selskaber der regnskabsmæssigt kon-

solideres og hvilke selskaber der sambeskattes, skal det begrundes overfor SKAT. Dette kan dog udelades 

hvis det oplyses i regnskabet der er indsendt til erhvervsstyrelsen. 

 

5.4 Hvilke rettigheder og forpligtelser påhviler administrationsselskabet.  

Det selskab der bliver udpeget til at varetage funktionen som administrationsselskab får en række forpligtelser 

som er vist nedenfor.4   

 Koncernen skal give SKAT meddelelse om hvilket selskab der er administrationsselskab.  

 Meddelelse i forbindelse med udpegning af nyt administrationsselskab, med angivelse af dato for 

overtagelse, årsag til overtagelse.  

 Meddelelse overfor SKAT såfremt selskaber i koncernen ind- eller udtræder af sambeskatningen, 

samt årsag hertil.  

 Oplysninger om fordelingen af over- og underskud mellem sambeskatningskredsen. 

 Oplysninger om fremførselsberettigede underskud.  

 Såfremt der er truffet beslutning om at udelade underskud skal der oplyses om hvilken bestemmel-

se der er anvendt. eksempelvis LL § 33 H eller SEL § 31, stk. 7. 

 En koncernredegørelse over hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen, samt redegørelse for 

eventuelle selskaber der ikke indgår med begrundelse.  

 Oplysninger om eventuelle forskelle mellem den regnskabsmæssige konsolidering, og sambeskat-

ningen - Denne kan dog udelades hvis redegørelsen fremgår af det materiale der indsendes til Er-

hvervsstyrelsen. 

                                                             
4
 Alle paragraf henvisninger i dette afsnit er til BEK nr 325 af 24/03/2015 “Bekendtgørelse om sambeskatning af sel-

skaber” 
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5.5 Mellemadministrationsselskaber 

Selvom der i koncerner kan opstå forretningsgrene med en struktur hvor holdingselskaber opsamler over-

skydende likviditet, hvor et ultimativt holdingselskab igen ligger herover, med ejerskab af de enkelte for-

retningsgrene, opstår der ikke sub-administrationsselskaber. Dog gav SKAT i 20065 tilladelse til at der kan 

etablereres mellemadministrationsselskaber, grundet at det ville være mere praktisk af administrere for 

større koncerner. Således at hver forretningsgren har et mellemadministrationsselskab hvor skatten afreg-

nes midlertidigt. Herefter afregner de etablerede mellemadministrationsselskaber den skyldige skat til det 

faktiske administrationsselskab. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at skatterådets godkendelse ikke 

tilføjer de etablerede mellemadministrationsselskaber nogen lovfæstede beføjelser. Det har den betydning 

at mellemadministrationsselskaberne ikke følger hæftelsesreglerne, som beskrevet i kapitel 9. 

 

5.5.1 Eksempel - Mellemadministrationsselskabsstrukturer 

Nedenfor er illustreret en koncern med tre forretningsgrene med individuelle datterselskaber, samt et 

driftsselskab direkte under det ultimative moderselskab6. For eksemplets skyld forudsættes det at: 

 Alle selskaber er 100 pct. ejet og kontrolleret af overliggende selskab 

 Der er samme regnskabsår 

 Alle selskaber er danske 

 Koncernen har været uafbrudt hele indkomståret 

 

Hver af grenene har ikke nødvendigvis kendskab til hinanden, men er tvunget sambeskattet da der er sam-

me ultimative ejer, nemlig Holding - A, som også skal være det faktiske administrationsselskab.  

Dog kan administrationsbyrden for administrationsselskabet være meget tung, som følge af mængden af 

selskaber under sin kontrol. Derfor tillod skatterådet i 2006 brugen af mellemadministrationsselskaber. 

Dette er angivet som grønne stiplede linjer i illustrationen.  

 

Tilladelsen blev givet da skatterådet indså at det kan være mest hensigtsmæssigt for hver koncerngren at 

beregne det samlede skyldige eller tilgodehavende skat i dets respektive holdingselskab, som så afregner 

med det reelle administrationsselskab. Disse mellemadministrationsselskaber/holdingselskaber bliver såle-

des til selskaberne som det reelle administrationsselskab skal administrere, hvilket i større koncerner stadig 

kan være adskillige selskaber. Det skal dog bemærkes at ved brugen af denne metode, har mellemadmini-

                                                             
5
 SKM 2006, 772 SR 

6
 SKM 2006, 772 SR 
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strationsselskaberne ingen hjemmel i loven. Den manglede hjemmel betyder, at der ikke er de forpligtelser 

eller rettigheder som administrationsselskabet har. Se mere om forpligtelserne i afsnit 5.4. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ingen selskaber i sambeskatningskredsen må være ringere stillet 

ved denne konstellation end hvis der ikke var benyttet muligheden for mellemadministrationsselskaber.  

 

I denne konkrete figur illustreres et eksempel på et administrationsselskab der vil korrespondere med Ho-

ling B, C og D, samt Drift-E, og hver af holdningerne under Holding A, vil korrespondere med deres under-

liggende selskaber.   

 

  

 

5.6 Indkomstårets betydning ved etablering af sambeskatningskreds 

Alle selskaber i en sambeskattet kreds skal have samme indkomstår som administrationsselskabet.  

Såfremt et datterselskab ved koncernetablering ikke har samme indkomstår som administrationsselskabet, 

skal datterselskabets indkomstår tilpasses så det kommer i overensstemmelse med moderselskabets7.   

 

Det er altid udgangspunktet at det er datterselskabet der skal omlægge sit indkomstår, så det svarer til 

administrationsselskabets indkomstår. I særlige tilfælde er det dog muligt for skatterådet at give tilladelser 

til at administrationsselskabet omlægger sit indkomstår.  

                                                             
7 SEL §31 stk. 7  

Figur 5.5.1 – Eksempel på Mellemadministrationsselskabsstruktur 
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Der er tre tilfælde hvor der skal ske omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelser. 

 

a) Indtrædende datterselskab er i gang med samme indkomstår som administrationsselskabet, men 

har ikke samme skæringsdato for indkomståret.  

b) Indtrædende datterselskab er i gang med det indkomstår, som administrationsselskabet ved kon-

cernforbindelsens etablering har afsluttet. 

c) Indtrædende datterselskab har påbegyndt et indkomstår, som på tidspunktet for etableringen af 

koncernforbindelsen, ikke er påbegyndt af administrationsselskabet. 

 

I den første mulighed bliver indkomståret for datterselskabet forlænget med særindkomstopgørelse frem 

til datoen for etableringen af koncernforbindelsen 

 

I den anden mulighed bliver indkomståret forlænget bagud, til skæringsdatoen for koncernforbindelses-

etableringen.  

 

5.6.1 Eksempel - Indtrædende datterselskab er i gang med samme indkomstår som admin i-

strationsselskab, men har ikke samme skæringsdato for indkomståret.  

Hvis en koncernforbindelse opstår hvor administrationsselskab og datterselskab ikke har samme indkomst-

år, skal datterselskabet obligatorisk8 omlægge sit indkomstår, så det er i overensstemmelse med admini-

strationsselskabets. 

 

I det tilfælde hvor datterselskabet og administrationsselskabet er i gang med samme indkomstår, men ikke 

har samme skæringsdatoer for deres indkomstår, skal datterselskabet fortsat omlægge deres indkomstår så 

det er i overensstemmelse med administrationsselskabets.  

 

I eksemplet hvor administrationsselskabet har indkomstår lig kalenderåret, og datterselskabet har bagud-

forskudt indkomstår løbende fra eksempelvis 1. juli til 30. juni, og koncernforbindelsen etableres i perioden 

1. januar til 30. juni, skal datterselskabet forlænge sit indkomstår så det bliver i overensstemmelse med 

administrationsselskabets. I illustrationen nedenfor har vi benyttet 1. marts som skæringsdato.  

                                                             
8 Med enkelte undtagelser se afsnit 5.7 
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 I dette tilfælde vil indkomståret blive 18 måneder for datterselskabet. Datterselskabet skal selvangive den 

del af indkomståret der ikke er sambeskattet med koncernen, som er perioden 1. juli til 28. februar. Admi-

nistrationsselskabet skal selvangive den del af indkomsten i datterselskabet der er indenfor sambeskat-

ningsperioden, som i eksemplet er 1. marts til 31. december.  

 

 

 

 

5.6.2 Eksempel - Indtrædende datterselskab er i gang med det indkomstår, som administrat i-

onsselskabet ved koncernforbindelsens etablering har afsluttet .  

Hvis en koncernforbindelse opstår hvor administrationsselskab og datterselskab ikke har samme indkomst-

år skal datterselskabet obligatorisk9 omlægge deres indkomstår, så det er i overensstemmelse med admini-

strationsselskabets. 

I det tilfælde at administrationsselskabet har startet deres indkomstår, og datterselskabet fortsat er i gang 

med indkomståret før, skal datterselskabet forkorte deres foregående indkomstår, som særbeskattes og 

datterselskabet skal angive en selvangivelse.  

                                                             
9
 Med enkelte undtagelser se afsnit 5.7 

Figur 5.6.1 – Omlægning af indkomstår ved koncernforbindelsesetablering 
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Ved skæringsdato for indtræden i sambeskatningskredsen vil datterselskabets nye indkomstår således be-

gynde. Det er altså samme indkomstår som administrationsselskabet er i gang med. Ved udgangen af dette 

år som således bliver mindre end 12 måneder, indgår selskabets skatteresultat i sambeskatningen fra og 

med skæringsdatoen.  

 

Dette kan illustrativt vises i nedenstående illustration som angiver et administrationsselskab med ind-

komstår 1. juli 2016 til 30. juni 2017, samt et datterselskab der før indtræden i sambeskatningskredsen 

havde indkomstår 1. januar til 31. december.  Koncernforbindelsen er etableret 1. november 2016.  

Som følge af koncernetableringen skal datterselskabet omlægge deres indkomstår til forskudt indkomstår.  

Dette sker ved at forkorte indkomståret 2016 til ti måneder løbende fra 1. januar 2016 til 30. oktober 2016, 

hvorefter datterselskabets 2017 indkomstår således løber fra 1. november 2016 til 30. juni 2017 altså otte 

måneder. Således opstår der en omlægningsperiode fordelt på to indkomstår af henholdsvis 10 og 8 måne-

der altså 18 måneder i alt.  

 

I illustrationen nedenfor er eksemplificeret denne omlægning af indkomståret.  

 
Figur 5.6.1 – Omlægning af indkomstår ved koncernforbindelsesetablering 
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5.6.3 Eksempel - Indtrædende datterselskab har påbegyndt et indkomstår, som på tidspun k-

tet for etableringen af koncernforbindelsen, ikke er påbegyndt af administrationsselskabet  

Hvis en koncernforbindelse opstår hvor administrationsselskab og datterselskab ikke har samme indkomst-

år skal datterselskabet obligatorisk10 omlægge deres indkomstår, så det er i overensstemmelse med admi-

nistrationsselskabets 

 

I det tilfælde at datterselskabet har startet deres indkomstår, og administrationsselskabet fortsat er i gang 

med indkomståret før, skal datterselskabet forlænge deres aktuelle indkomstår, som så særbeskattes frem 

til skæringsdatoen. Datterselskabet skal herved selv angive deres selvangivelse, for den del af indkomståret 

der foreligger før indtræden i sambeskatningskredsen. 

 

Ved skæringsdato for indtræden i sambeskatningskredsen vil datterselskabet altså fortsætte med samme 

indkomstår, som løber frem til udgangen af administrationsselskabets indkomstår. Datterselskabets ind-

komstår bliver således op til 18 måneder.  

 

Dette kan illustrativt vises i nedenstående figur som angiver et administrationsselskab med kalender ind-

komstår 1. januar til 31.december, samt et datterselskab der før indtræden i sambeskatningskredsen havde 

bagudforskudt indkomstår 1. juli til 30. juni. Koncernforbindelsen er etableret 1. november 2016.  

 

Som følge af koncernetableringen skal datterselskabet omlægge deres indkomstår til kalender indkomstår. 

Dette sker ved at forlænge indkomståret 2017 til 18 måneder løbende fra 1. juli 2016 til 31. december 

2017. Hvorefter datterselskabets sambeskattede del af indkomståret løber fra 1. november 2016 til 31. 

december 2017. 

 

I figuren nedenfor er eksemplificeret denne omlægning af indkomståret.  

                                                             
10

 Med enkelte undtagelser se afsnit 5.7 



Side 34 af 89 

 

 

 

5.7 Omlægning af administrationsselskabets indkomstår 

I SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt. står skrevet at Skatterådet kan godkende omlægning af indkomstår på en anden 

måde end den i SEL § 10, stk. 5 beskrevne metode. I SEL § 10, stk. 5 står skrevet at alle selskaber i en sam-

beskatningskreds skal have samme indkomstår11. Hvis et selskab ved indtrædelse i en koncernforbindelse 

har en anden indkomstperiode end administrationsselskabet, skal denne omlægges efter reglerne i SEL § 

10, stk. 1-4, som illustreret i eksemplerne 5.6.1-5.6.3. 

  

Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at omlægge administrationsselskabets indkomstår i stedet for at 

omlægge datterselskabets indkomstår efter bestemmelserne i SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt. Dette blev afprøvet 

i SKM2007.134.SR, hvor skatterådet gav tilladelse til at et selskab bestående af Selskab A (som blev admini-

strationsselskabet) uden aktivitet med indkomstår 1. maj til 30 april som opkøbte selskab B med indkomst-

år 1. januar til 31. december kunne omlægge selskab A’s indkomstperiode.   

 

I afgørelsen fremgår det således, at selskab A fik tilladelse til at omlægge sit indkomstår fremfor at omlæg-

ge datterselskabets (selskab B) indkomstår. 

Det fremgår af sagen, at selskab A’s indkomstår var begyndt før datterselskabets, og at administrationssel-

skabets eneste funktion var at fungere som holdingselskab uden anden aktivitet. 

                                                             
11

 Selskaber omfattet af SEL § 31 eller 31 A 

Figur 5.6.1 – Omlægning af indkomstår ved koncernforbindelsesetablering 
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Alle koncernens aktiviteter var altså i selskab B, som er det opkøbte datterselskab. 

Selskab B’s indkomstperiode følger kalenderåret, det var koncernens opfattelse at en omlægning af selskab 

B’s indkomstår, ville medføre øgede omkostninger for driftsselskabet. og det blev vurderet at en omlæg-

ning af selskab A’s indkomstår ville medføre langt mindre administrationsomkostninger, primært grundet 

den ikke eksisterende aktivitet i selskab A  

 

SKAT vurderede, at der burde gives dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår 

efter SEL § 31 B, stk. 1, grundet de administrative hensyn. Ydermere vurderedes det, at der ikke ville opnås 

særlige skattemæssige fordele ved sådan en omlægning. Skatterådet tiltrådte SKAT’s indstilling og begrun-

delse herom.   

 

Sammenfatning  

I enhver sambeskatning skal der være ét administrationsselskab, hvis funktion er at administrere, opsamle 

og fordele alle skatterelaterede transaktioner mellem alle selskaber i sambeskatningskredsen samt SKAT. 

Administrationsselskabet skal som hovedregel være det øverste danske selskab i sambeskatningskredsen. 

Der kan dog opstå situationer, hvor det er nødvendigt at udvælge et nyt administrationsselskab. 

Som beskrevet i tidligere afsnit, er det en væsentlig regel, at alle selskaber i sambeskatningskredsen skal 

have samme indkomstår. Dette indkomstår skal som hovedregel følge administrationsselskabets indkomst-

år. Såfremt visse selskaber i sambeskatningskredsen ikke følger samme indkomstår som administrationssel-

skabet, er der flere muligheder for omlægning af datterselskabets indkomstår, alt afhængigt af hvordan 

datterselskabets nuværende indkomstår forskyder sig i forhold til administrationsselskabets.  

For er en større sambeskatningskreds kan det nogle gange være en fordel at dele sambeskatningskredsen 

op i mindre kredse med mellemadministrationsselskaber som øverste led. Dette er udelukkende for at for-

dele den tunge administrative byrde mellem flere selskaber i sambeskatningskredsen. Det er derfor vigtigt 

at være opmærksom på, at det stadig er det øverste administrationsselskab der har den reelle korrespon-

dance overfor SKAT.  

Det er vigtigt at man i sambeskatningskredsen kender til de krav, rettigheder og forpligtelser, som admini-

strationsselskabet varetager. Endvidere er det vigtigt for ledelsen at være bevidst om den administrative 

byrde medarbejderne i administrationsselskabet pålægges, samt hvordan og hvornår administrationssel-

skabet skal modtage, afregne og fordele skatten i sambeskatningskredsen samt overfor SKAT. I kapitel 10 

bliver den praktiske tilgang til fordeling og betaling af indkomstskat såvel som frivillig- og tvungen aconto-

skat gennemgået. 
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6 Territorialprincippet 

Territorialprincippet fremgår af SEL § 8, stk. 2, og siger følgende: 

  

”Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller 

en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. dog § 31 A.” 

  

Territorialprincippet blev indført ved lov nr. 426 af 6/6 2005, og blev en væsentlig ændring til globalind-

komstprincippet der har været gældende siden statsskattelovens vedtagelse i 1903. Globalindkomstprin-

cippet fremgår af SL § 4, som bl.a. skriver at den skattepligtige indkomst betragtes som de samlede årsind-

tægter hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Dette vil altså sige, at man efter globalindkomst-

princippet skal medregne udenlandske indkomster i den skattepligtige indkomst på lige fod med indtægter 

og udgifter opstået i Danmark. 

  

6.1 Territorialprincippets betydning for sambeskatningskredsen 

Territorialprincippet blev indført fordi man ville undgå reducering af beskatningen i Danmark. Indtil da hav-

de danske selskaber kunnet udnytte underskud fra udenlandske ejendomme og faste driftssteder ved op-

gørelsen af den skattepligtige indkomst. Som beskrevet ovenfor skal indtægter og udgifter fra et uden-

landsk fast driftssted eller fast ejendom nu som hovedregel holdes uden for opgørelsen af den skattepligti-

ge indkomst. Dette har dog også den konsekvens at et overskud fra udenlandske datterselskaber, faste 

driftssteder og faste ejendomme ikke bliver skattepligtig til Danmark. 

  

Det er dog vigtigt at huske på, at øvrig indkomst, som f.eks. udbytte-, rente- og royaltyindtægter, skal stadig 

medregnes i den danske skattepligtige indkomst. Yderligere findes der en række undtagelser til princippet, 

herunder bl.a. international sambeskatning og CFC-beskatning, som vi ikke vil komme videre ind på i denne 

vejledning. 

 

Det er værd at nævne, at territorialprincippet kun er gældende for selskaber. Fysiske personer bliver stadig 

beskattet efter globalindkomstprincippet.   
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6.2 Hvornår foreligger der et fast driftssted? 

For anvendelse af territorialprincippet er det vigtigt at vide præcis hvornår der i lovens forstand er tale om 

et fast driftssted og fast ejendom, da der for disse, som beskrevet ovenfor, som udgangspunkt udelukkende 

er beskatningsret for kildelandet (det land driftsstedet ligger i). Det er dog vigtigt at huske på, at der skal 

tages hensyn til eventuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster. Vi vil i dette afsnit beskrive definitionen af 

fast driftssted. Fast ejendom beskrives i afsnit 6.3. 

  

Begrebet ”fast driftssted”, fremgår af SEL § 2, stk. 1, litra a, og fortolkes i overensstemmelse med art. 5 i 

OECD’s modeloverenskomst. Ifølge OECD’s modeloverenskomst art. 5 skal følgende tre betingelser være 

opfyldt før der er fast driftssted. Det er det såkaldte primære fast driftssteds-kriterium. 

1. Der skal være et forretningssted 

2. Dette forretningssted skal være fast 

3. Der skal helt eller delvist ske virksomhedsudøvelse gennem dette faste forretningsdriftssted 

  

Yderligere findes der et sekundært fast driftssteds-kriterium. Dette siger at en kvalificeret agent der handler 

på vegne af selskabet, også udgør et fast driftssted, jf. OECD’s modeloverenskomst art. 5. Såfremt der er 

tale om en mægler, kommissionær eller anden uafhængig repræsentant, der handler inden for rammerne 

af deres sædvanlige virksomheder, foreligger der dog ikke noget fast driftssted. 

 

Figur 6.1.1 – Illustration af territorialprincippet 
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Det er OECD12 der har beskrevet hvornår der antages at der foreligger et fast driftssted. Dette kan være 

tilfældet, når virksomheden udøves gennem følgende:  

● En filial 

● Et kontor 

● En fabrik 

Men vær opmærksom på at disse ikke er selvstændige virksomheder.  

OECD har ligeledes givet en række eksempler på hvad der ikke antages at være faste driftssteder. Fælles for 

disse eksempler er, at anvendelsen er til oplagring, udstilling eller udlevering af varer, der tilhører foreta-

gendet i det oprindelige selskab. 

 

6.3 Hvornår foreligger der en fast ejendom? 

Definitionen af fast ejendom fremgår af SEL § 2, litra b, der siger at selskaber er skattepligtige efter loven, 

når de ”i egenskab af ejer, medejer, brugs- eller indtægtsnyder oppebærer indtægt af en her i landet belig-

gende fast ejendom”. Begrebet fortolkes i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst art. 6. 

Skattepligten omfatter også fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. 

 

6.4 Territorialprincippet og dobbeltbeskatningsoverenskomster 

For at indkomsten fra fast driftssted og fast ejendom i udlandet kan holdes ude af dansk beskatning, skal 

følgende to betingelser være opfyldt: 

 

1. Det faste driftssted eller den faste ejendom skal leve op til definitionen af disse i intern dansk ret, jf. 

afsnittene 6.2 og 6.3. 

2. Der må ikke foreligge en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som giver Danmark beskatningsretten.  

 

Begge betingelser skal være opfyldt, ellers vil beskatningsretten tilfalde Danmark. 

 

Det kan for danske selskaber være fordelagtigt at vide hvordan det er muligt at undgå at et udenlandsk 

koncernselskab fastansættes som et fast driftssted. Såfremt selskabet ikke bliver anset som et fast drifts-

                                                             
12

 OECD’s modeloverenskomst art. 5, stk. 2, Her er ikke gengivet hele listen.  
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sted, vil det fortsat blive beskattet i Danmark, og på denne måde bliver det muligt at modregne et eventu-

elt underskud i den danske indkomstopgørelse for sambeskatningen.  

 

Det er som beskrevet ovenfor, ikke kildelandets vurdering af et selskab der er afgørende for territorialprin-

cippet. Der kan derfor forekomme tilfælde hvor der dobbeltbeskattes, og tilfælde hvor selskabet bliver 

skattefrit både i Danmark og kildelandet, jf. figur 6.4.1. 

 

 

 

 

I de tilfælde hvor der forekommer dobbeltbeskatning, kan det danske selskab få creditlempelse for den 

skat der er betalt i udlandet, jf. LL § 33, stk. 2. Betingelsen er dog at der foreligger en dobbeltbeskatnings-

overenskomst.  

 

Sammenfatning 

Territorialprincippet er en markant ændring til Globalindkomstprincippet, og siger at alle indtægter og ud-

gifter, som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom i udlandet, skal medregnes i den skattepligtige 

indkomst i Danmark.  

Kort forklaret skal følgende tre kriterier være opfyldt før der foreligger fast driftssted: Der skal være et for-

retningssted (1), som skal være fast (2), og hvor der helt eller delvist skal ske virksomhedsudøvelse gennem 

(3). En fast ejendom defineres overordnet som et selskab, der oppebærer indtægt af en fast ejendom belig-

gende i Danmark.  

Figur 6.4.1 Illustration af hvem der har beskatningsretten 
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Der skal dog være to betingelser opfyldt, for at indkomsten fra et fast driftssted eller fast ejendom kan holdes 

ude af indkomsten efter territorialprincippet. Først skal det faste driftssted eller fast ejendom leve op til før-

nævnte definitioner, og for andet må der ikke foreligge en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som giver Dan-

mark beskatningsretten.  

 

7 Sambeskatningsindkomsten 

Grundlaget for beskatningen i en sambeskatning udgøres af sambeskatningsindkomsten. Sambeskatnings-

indkomsten er defineret i SEL § 31 stk. 2, 1. pkt. som følgende: 

 

”For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst, der består af summen af den skatte-

pligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen opgjort efter skattelovgivningens 

almindelige regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber.” 

 

Den skattepligtige indkomst i hvert selskab skal altså opgøres efter samme regler som for selskaber der ikke 

indgår i en sambeskatning, herunder reglerne om indkomstopgørelse i statsskatteloven, ligningsloven, af-

skrivningsloven m.fl. Med de undtagelser der gælder for sambeskattede selskaber, mener man eksempelvis 

regler og anvendelse af underskud og ind- og udtræden af sambeskatning, samt bidrag der ydes mellem 

sambeskattede selskaber. Vi vil komme mere ind på dette i kapitel 9.  

 

7.1 Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

Helt overordnet kan reglerne vedrørende sambeskatningsindkomsten opdeles i to slags tilfælde af sambe-

skatning:   

1.      Tilfælde hvor der har været sambeskatning hele året, og      

2.      Tilfælde hvor der ikke har været sambeskatning hele året 

 

I begge ovenstående tilfælde gælder der en række helt generelle regler, herunder anvendelse af underskud 

(underskudsrækkefølgen – se afsnit 7.2) og begrænsningen i brugen af underskud (underskudsbegrænsning 

– se afsnit 7.5). I sidstnævnte tilfælde to gælder der yderligere nogle helt specifikke regler vedrørende ud-

arbejdelse af delopgørelser (se kapitel 8).  

I de følgende afsnit vil vi beskrive de generelle regler der gælder for begge tilfælde. I kapitel 8 vil vi komme 

ind på de specifikke regler der gælder for tilfælde hvor der ikke har været sambeskatning hele året.  
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er hele indkomsten fra det enkelte sambeskattede selskab, 

der indgår i sambeskatningsindkomsten uanset moderselskabets ejerandel i datterselskabet. Såfremt kon-

cernforbindelse mellem moder- og datterselskab ikke har været etableret hele indkomståret, gælder det, at 

kun indkomsten fra datterselskabet for den del af året, hvor der har været koncernforbindelse efter SEL § 

31 C, medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, jf. SEL § 31 C, stk. 5, pkt. 1, men mere om 

dette i kapitel 8. 

 

Særregel for underskud i udenlandske selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark  

Af SEL § 31, stk. 2, 2. pkt. fremgår følgende:  

 

“Underskud i et fast driftssted kan kun modregnes i andre selskabers indkomst, hvis reglerne i den fremme-

de stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, medfører, at underskud ikke kan 

medregnes ved beregningen af selskabets indkomstopgørelse i den fremmede stat, på Færøerne eller i 

Grønland, hvor selskabet er hjemmehørende, eller hvis der er valgt international sambeskatning efter § 31 

A.” 

  

Hvis et udenlandsk selskab har et fast driftssted beliggende i Danmark, vil underskuddet i dette selskab kun 

kunne modregnes i den nationale sambeskatning, såfremt det ikke er muligt efter hjemlandets regler at 

modregne underskuddet i selskabets skattepligtige indkomst. Dette vil altså sige, at selve muligheden for at 

anvende underskuddet i selskabets udenlandske skattepligtige indkomst afskærer muligheden for anven-

delsen af underskuddet i den danske sambeskatningsindkomst - selv såfremt selskabet ikke anvender un-

derskuddet i hjemlandet.  

Med andre ord, er det altså kun muligt at anvende underskuddet fra et udenlandsk selskabs faste driftssted 

i Danmark i den danske sambeskatningsindkomst, såfremt lovgivningen i hjemlandet afskærer selskabet i at 

kunne anvende underskuddet i den udenlandske skattepligtige indkomst.  
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Særregel for modregning af underskud i et andet koncernselskab via en sambeskatning, hvis 

samme underskud efter udenlandske regler kan modregnes  i det udenlandske moderselskabs 

skattepligtige indkomst 

Af Ligningsloven § 5 G fremgår følgende:  

 

“Skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, selskabsskattelovens § 

1 eller fondsbeskatningslovens § 1 kan ikke opnå fradrag for udgifter, der efter udenlandske skatteregler 

kan fradrages i indkomst, som ikke indgår ved beregning af dansk skat. Tilsvarende gælder, hvis fradrag for 

udgiften efter udenlandske skatteregler kan overføres til fradrag i indkomst oppebåret af koncernforbundne 

selskaber mv., jf. skattekontrollovens § 3 B, hvis indkomst ikke indgår ved beregningen af dansk skat.” 

 

Dette vil altså sige, at et koncernselskab i Danmark der har et moderselskab i udlandet, kan ikke modregne 

sit underskud i et andet koncernselskab i Danmark, såfremt underskuddet efter udenlandsk lovgivning kan 

anvendes af det udenlandske moderselskab.  

 

Figur 7.1.1 – Særregel for underskud i faste driftssteder beliggende i Danmark 
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7.2 Underskudsfremførsel 

Den vigtigste fordel for selskaber i en sambeskatning er at selskaber på tværs af koncernen kan anvende 

hinandens underskud til modregning i positive indkomster og derved nedbringe deres samlede indkomster 

her og nu.  

 

Der er opstillet en række regler for anvendelsen af underskud i en sambeskatning, som fremgår af SEL § 31, 

stk. 2, punkt 3-8. Heri er der foreskrevet i hvilken rækkefølge underskud i en sambeskatning skal anvendes. 

Rækkefølgen er som følgende:  

 

1. Før opgørelsen af sambeskatningsindkomsten modregner hvert overskudsgivende selskab særun-

derskud i deres eget positive resultat.  

 

Definition - Særunderskud 

Særunderskud er et underskud opstået i et selskab i en indkomstperiode inden selskabet blev en del 

af en sambeskatning. Et særunderskud kan i en sambeskatning kun anvendes af selskabet selv, og 

anvendes inden opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. 

 

2. Herefter modregner hvert overskudsgivende selskab den del af egne underskud der er opstået i tid-

ligere indkomstår under den aktuelle sambeskatning, såfremt sambeskatningen ikke efterfølgende 

er blevet afbrudt. (også før opgørelsen af sambeskatningsindkomsten) 

Figur 7.1.1 – Særregel for underskud der kan modregnes i udlandet efter udenlandske regler 
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3. Hvis der herefter både er selskaber med positiv indkomst og selskaber med negativ indkomst, for-

deles det aktuelle indkomstårs underskud fra et eller flere sambeskattede selskaber forholdsmæs-

sigt mellem de overskudsgivende selskaber. 

 

4. Sidst, såfremt der fortsat er selskaber med positiv indkomst, fordeles de andre selskabers resteren-

de underskud fra tidligere indkomstår (punkt 2) i den aktuelle sambeskatning, herunder underskud 

i subsambeskatninger.  

 

Hvis der fortsat er selskaber med resterende underskud i indkomståret eller resterende underskud fra tidli-

gere indkomstperioder, fremføres disse til modregning i efterfølgende indkomstår efter reglerne herom. 

Yderligere gælder det, at selskaber der modregner underskud fra tidligere indkomstperioder, skal modreg-

ne de ældste underskud først.  

 

7.2.1 Eksempel på fremførsel af underskud  

I en koncern bestående af selskaberne A, B, C og D, er givet følgende kriterier:  

 Selskaberne A og D har et særunderskud på henholdsvis kr. 100 og kr. 50. 

 Selskaberne B, C og D har egne sambeskatningsunderskud på henholdsvis kr. 100, kr. 150 og kr. 

100. 

 Resultat før hvert selskab i 2017 er på kr. 300 i selskab A, kr. -100 i selskab B, kr. 450 i selskab C og 

kr. -50 i selskab D.  

 

For at opgøre den endelige skattepligt i 2017 skal der tages hensyn til hvilke selskaber der kan benytte 

fremført underskud fra tidligere, enten eget oparbejdet eller oparbejdet i sambeskatningskredsen.  

 

Nedenfor bliver fremgangsmåden illustreret i figur 7.2.1. Hvert step er beskrevet under tabellen.  

 

 Figur 7.2.1 – fremførsel af underskud 



Side 45 af 89 

 

Step 1 – Særunderskud 

Inden opgørelsen af sambeskatningsindkomsten fratrækkes eventuelle særunderskud i hvert selskab. Som 

beskrevet tidligere er et særunderskud et underskud der er opstået i et selskab inden dette er indtrådt i 

sambeskatningen. Særunderskud kan kun benyttes af selskabet selv.  

I eksemplet bliver der altså fratrukket særunderskud i indkomsten for selskab A. Særunderskuddet i selskab 

D kan ikke benyttes i dette tilfælde, da selskab D i 2017 har underskud.  

 

Step 2 – Egne sambeskatningsunderskud 

Efter modregning af særunderskud, skal eventuelle egne sambeskatningsunderskud fratrækkes i hvert sel-

skab. Egne sambeskatningsunderskud er som beskrevet tidligere, underskud der er opstået tidligere år i 

sambeskatningen. I eksemplet bliver der derfor fratrukket eget sambeskatningsunderskud i indkomsten for 

selskab C. Sambeskatningsunderskuddene for selskab B og D kan ikke benyttes da begge selskaber har un-

derskud.  

 

Step 3 – Underskud i indkomståret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter skal underskuddene opstået i indkomståret fordeles ud på de overskudsgivende selskaber for-

holdsmæssigt. Dette betyder at det samlede underskud fordeles ud på de overskudsgivende selskaber ud 

fra hvor stor en del af overskuddet der kan føres til dem.  

I eksemplet kan 40 pct. af den samlede indkomst i de overskudsgivende selskaber henføres til selskab A, og 

60 pct. til selskab C. Selskab A kan derfor modregne 40 pct. af underskuddet i sin skattepligtige indkomst, 

svarende til kr. 60, og selskab C kan modregne 60 pct. i sin skattepligtige indkomst, svarende til kr. 90. 

 

 

 

Figur 7.2.2 – fordeling af underskud i indkomståret 
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Step 4 – Udnyttelse af andres underskud fra tidligere år 

 

 

 

Sidst, såfremt der stadig er selskaber med overskud i sambeskatningen, kan andre selskabers sambeskat-

ningsunderskud fra tidligere år, modregnes i de overskudsgivende selskaber. Igen fordeles underskuddet 

forholdsmæssigt ud på de overskudsgivende selskaber.  

I eksemplet kan der igen henføres 40 pct. af den samlede indkomst til selskab A og 60 pct. til selskab C, 

svarende til kr. 80 og kr. 120. 

 

Der er efter underskudsfremførslen i ovenstående eksempel en sambeskatningsindkomst tilbage på kr. 150, 

hvilket giver en skat til betaling på kr. 33.  

 

Skatteværdien af benyttet underskud 

Selskab B og selskab D skal kompenseres for deres underskud, der blev benyttet af selskab A og selskab C i 

step 3 og step 4. De overskudsgivende selskaber A og C skal betale et sambeskatningsbidrag til administra-

tionsselskabet, svarende til skatteværdien af andre selskabers underskud, som de har modregnet i egen 

indkomst. Herefter skal administrationsselskabet betale til de underskudsgivende selskaber, et beløb sva-

rende til skatteværdien af underskuddene, jf. kapitel 8. 

 

Figur 7.2.3 – fordeling af andres underskud fra tidligere år 
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I eksemplet skal selskab B kompenseres for skatteværdien af kr. 200 (Eget sambeskatningsunderskud fra 

tidligere år og underskuddet i indkomståret), hvilket svarer til kr. 44 (22 pct. af kr. 200). Selskab D skal kom-

penseres for skatteværdien af kr. 150, hvilket svarer til 33 kr. Selskab A har samlet benyttet kr. 140 af andre 

selskabers underskud, hvorfor de skal betale kr. 31 til administrationsselskabet. Selskab C har benyttet kr. 

210 af andre selskabers underskud, hvorfor de skal betale kr. 46 til administrationsselskabet.  

Skatteværdien af de benyttede underskud skal derfor altid samlet gå i kr. 0, hvilket fremgår af figuren oven-

for.  

 

7.3 Fordeling af endelig sambeskatningsindkomst 

Sambeskatningsindkomsten er først opgjort når underskuddene er fremført og anvendt efter ovenstående 

regler. Såfremt sambeskatningsindkomsten herefter er positiv, fordeles overskuddet forholdsmæssigt mel-

lem de overskudsgivende selskaber. Hvis sambeskatningsindkomsten derimod er negativ, fordeles under-

skuddet forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber og fremføres hos de disse selskaber til 

modregning i efterfølgende indkomstår.  

 

Som før beskrevet kan man i en sambeskatning udnytte de underskudsgivende selskaber til at reducere 

skatten i de overskudsgivende selskaber. Dog skal de underskudsgivende selskaber kompenseres for dette i 

form af et sambeskatningsbidrag betalt af de overskudsgivende selskaber.  

 

Underskud der fortabes 

Et uudnyttet underskud i et selskab vil som udgangspunkt fortabes, hvis selskabet ophører ved likvidation, 

opløsning ved betalingserklæring, eller hvis selskabet opløses ved en skattepligtig fusion eller spaltning, dog 

ej sambeskatningsunderskud. Et uudnyttet underskud samt det løbende underskud i ophørsåret kan senest 

anvendes i sambeskatningen for ophørsåret. Det har her ingen betydning hvorvidt underskuddet anvendes 

Figur 7.2.3 – Skatteværdien af benyttet underskud 
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i likvidationsfortjenesten i det likviderede selskab, eller om det anvendes i overskud fra andre selskaber i 

sambeskatningen.  

 

Det bør derfor overvejes, om det vil være fordelagtigt at udskyde en likvidation mv. af et sambeskattet 

selskab, indtil selskabet selv eller andre overskudsgivende selskaber i sambeskatningen har anvendt det 

uudnyttede underskud. Såfremt der er store uudnyttede underskud i det likvidationsmodne selskab, kan 

det også overvejes at lade selskabet fusionere skattefrit med et andet selskab i sambeskatningen, for ikke 

at miste underskuddet. Betingelsen her er at underskuddet skal være opstået i et indkomstår hvor de to 

selskaber har været sambeskattet. Denne vejledning vil dog ikke komme yderligere ind på ovenstående, 

hvorfor de praktiske detaljer skal findes andetsteds, eller via ekspertrådgivning.  

 

Muligheden for at se bort fra et underskud 

Særreglen for underskud i udenlandske selskabers faste driftssteder beliggende i Danmark er lavet som et 

værn mod dobbelt fradrag. Selskaberne skal dog også beskyttes mod dobbeltbeskatning, hvorfor der i en 

sambeskatning er to muligheder for bortseelse af underskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

 

Bortseelsen kan ske for at opnå lempelse i  

a) udlandet for dansk skat efter SEL § 31, stk. 9, eller 

b) i Danmark for udenlandsk skat efter LL § 33 H 

 

Begge muligheder kan anvendes af sambeskattede selskaber og faste driftssteder, mens LL § 33 H yderlige-

re kan anvendes af alle selskaber i Danmark - sambeskattet eller ej.  

 

Lempelsesmulighed a) 

Et sambeskattet datterselskab eller fast driftssted i Danmark kan vælge at se bort fra underskud, når ind-

komsten medregnes ved indkomstopgørelsen i et andet land. Det er en betingelse, at indkomsten medreg-

nes i det andet land og at dette land lemper for den danske skat efter det såkaldte creditprincip (LL § 33). 

 

Formålet med bestemmelsen er, at koncernen kan udnytte muligheden for lempelse i det andet land på 

samme måde, som hvis datterselskabet eller det faste driftssted ikke skulle sambeskattes med koncernens 

andre selskaber og faste driftssteder i Danmark. Herved undgår man dobbeltbeskatning af datterselskabets 

eller det faste driftssted indkomst, da der ellers ville ske beskatning i udlandet uden mulighed for lempelse, 

og datterselskabet eller det faste driftssted samtidig ville forpligte sig til at betale skatteværdien af det ud-
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nyttede underskud til administrationsselskabet, jf. SEL § 31, stk. 8, 2. pkt. De underskud der ses bort fra, 

bliver fremført til udnyttelse i senere indkomstår i indkomst i Danmark. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er det underskud der overføres fra andre selskaber via sam-

beskatningen, som datterselskabet eller det faste driftssted kan vælge ikke at udnytte. Datterselskabet eller 

det faste driftssted kan ikke undlade at fremføre egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstperio-

der. Det overførte underskud kan heller ikke benyttes delvist, men skal enten benyttes fuldt ud eller slet 

ikke.  

 

Påvirkning af sambeskatningsindkomst?  

Muligheden for at se bort fra et underskud påvirker ikke opgørelsen af sambeskatningsindkomsten, der 

stadig foretages efter gældende regler. Sambeskatningsindkomsten opgøres først efter, at der i hvert en-

kelt datterselskab og fast driftssted er modregnet diverse fremførselsberettigede underskud fra tidligere 

indkomstperioder. Altså, såfremt datterselskabet eller det faste driftssted har underskud fra tidligere ind-

komstår, skal underskuddet modregnes i det positive resultat efter de almindelige regler beskrevet i afsnit 

7.2. 

  

Hvad sker der med det uudnyttede underskud? 

Hvis selskabet eller det faste driftssted vælger ikke at benytte underskuddet, der overføres fra andre sel-

skaber via sambeskatningen, skal det uudnyttede underskud fordeles forholdsmæssigt mellem de under-

skudsgivende selskaber og faste driftssteder i sambeskatningen. Underskuddene skal fordeles tilbage til de 

selskaber og faste driftssteder, som de blev overført fra.  

Det uudnyttede underskud bliver fremført til anvendelse i senere indkomstår hos de pågældende selskaber, 

og kan ikke anvendes af de andre overskudsgivende selskaber mv. i det pågældende indkomstår. På denne 

måde vil muligheden for bortseelse af underskud altså ikke påvirke indkomsten i de overskudsgivende sel-

skaber i sambeskatningen.  

 

Lempelsesmulighed b) 

Ved anvendelse af LL § 33 H skal sambeskattede selskaber ses som en samlet enhed, hvorfor retten til at se 

bort fra underskud overført fra tidligere indkomstår, skal ske på sambeskatningsniveau.  

I den skattepligtige indkomst kan der vælges at ses bort fra så stor en del af de samlede underskud, at den 

samlede skattepligtige indkomst svarer til de positive indkomster fra udlandet. Det beløb der ses bort fra 

bliver i stedet overført til senere indkomstår efter reglerne i SEL § 12. Såfremt der vælges at ses bort fra en 
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mindre beløb end det samlede underskud, skal beløbet fordeles forholdsmæssigt på de enkelte under-

skudsgivende selskaber mv.  

Der kan ikke ses bort fra særunderskud, når særunderskuddet ikke kan modregnes i indkomsten fra det 

andet land.  

 

7.4 Underskud ved likvidation og konkurs 

For selskaber der er opløst ved likvidation, kan uudnyttede underskud ikke fremføres til fradrag i sambe-

skatningsindkomsten i årene efter at selskabet er opløst13. 

Det vil sige, at det likviderede selskabs underskud i likvidationsåret indgår i sambeskatningen for likvidati-

onsåret, ligesom eventuelt fremført underskud kan anvendes i dette år. Uudnyttet underskud i det likvide-

rede selskab bortfalder herefter. Og vil derfor ikke være muligt at anvende. 

En likvidation af et selskab betyder typisk at selskabet frivilligt stopper sine aktiviteter, og lukker selskabet. 

En likvidation er ofte planlagt af koncernen, enten fordi aktiviteten overføres til et andet selskab, eller akti-

viteten ophører. En likvidation kan også være tvungen fra myndighederne, såfremt selskabet ikke har over-

holdt de selskabsretlige love.  

Ved konkurs 

Selskaber, der er under konkursbehandling, skal udtræde af sambeskatningen fra og med det indkomstår, 

hvori konkursdekretet gives. Selskabets fremførbare underskud og underskuddet i det år, hvor konkursde-

kretet afsiges, kan ikke længere anvendes af sambeskatningskredsen når indkomståret er slut14.  

Konkurs opstår hvis en anden person eller skattesubjekt har indgivet et konkursdekret på selskabet til skif-

teretten, og skifteretten efterfølgende erklærere selskabet konkurs, det er derfor sjældent noget koncer-

nen planlægger. Det det dog et krav at selskabet der bliver erklæret konkurs er insolvent – i mange tilfælde 

betyder det at selskabet har underskud til fremførsel.  

Det er vores opfattelse, at såfremt koncernen har mulighed for det, bør de planlægge en likvidation frem 

for en konkurs, da dette vil være mest fordelagtigt med henblik på benyttelse af underskud.  

 

                                                             
13

 C.D.1.5.1.2 
14

 § 31 C, stk. 8 
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7.5 Sambeskatningsindkomst med underskudsbegrænsning 

Indtil 2012 har der ingen begrænsning været i fremførsel af underskud fra tidligere indkomstår i en sambe-

skatning. Ved vedtagelsen af lov nr. L 173 i juni 2012, trådte der dog nye regler i kraft, hvilket betød at der 

for indkomstår påbegyndt 1. juli 2012 og senere ikke længere kunne fremføres underskud ubegrænset. 

De nye regler fremgår af SEL § 12, stk. 2, og siger følgende: 

  

“Underskud fra tidligere indkomstår kan fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der 

ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio. kr. (i 2010-niveau). Et herefter resterende underskud kan fradra-

ges i 60 pct. af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet regule-

res efter PSL § 20.” 

  

Som følge af reguleringen efter PSL § 20, udgør grundbeløbet i 2018 8.205.000 kr. (2017: 8.025.000). 

  

Hvordan anvendes underskudsbegrænsningen 
Ovenstående grundbeløb i underskudsbegrænsningen gælder ikke for hvert enkelt selskab i sambeskatnin-

gen, men gælder derimod for hele sambeskatningsindkomsten. Det vil altså sige, at man først opgører 

summen af årets skattepligtige indkomster for de sambeskattede selskaber, før modregning af underskud 

fra tidligere år, hvorefter man konstaterer hvorvidt der skal ske underskudsbegrænsning efter SEL § 12, stk. 

2.  Årsagen til at begrænsningen sker på sambeskatningsniveau er, at det ikke skal være muligt at tilrette-

lægge en koncernstruktur således, at man opnår flere bundgrænser i en sambeskatning, ved at oprette 

flere selskaber end nødvendigt. 

  

Det er vigtigt at huske på, at når underskud modregnes, skal de ældste underskud anvendes først, jf. afsnit 

7.2 “Underskudsfremførsel”. Selskabet skal dermed først modregne sine egne underskud fra indkomstperi-

oder inden sambeskatningen (særunderskud), samt egne underskud fra tidligere år der under sambeskat-

ningen. 

  

Grundbeløbet i underskudsbegrænsningen skal forstås således: Hvis sambeskatningsindkomsten i 2018 

opgøres til mindre end 8.205.000 kr., kan underskud fra tidligere år fradrages fuldt ud i indkomståret, hvor-

for reglerne om underskudsbegrænsning ikke kan anvendes. 

Hvis sambeskatningsindkomsten i 2018 derimod overstiger grundbeløbet på 8.205.000 kr., skal underskud 

fra tidligere år fradrages fuldt ud i indkomsten op til grundbeløbet, hvorefter det resterende underskud 

højst må nedbringe den resterende indkomst med 60 pct.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145909#p20


Side 52 af 89 

 

 

Selve opgørelsen af underskudsudnyttelsen foretages først ved, at der tages udgangspunkt i de respektive 

selskabers skattepligtige indkomst ved fuld modregning af skattemæssige uudnyttede underskud. Da be-

grænsningen af de fremførselsberettigede underskud sker på sambeskatningsniveau, betyder det, at der 

skal ske tilbageførsel af den del af underskuddet som er omfattes af begrænsningsreglen, til det selskab 

som har haft underskuddet. Dog skal det bemærkes, at fremførslen af uudnyttet skattemæssigt underskud 

kan ske tidsubegrænset. 

  

Beregningen for begrænsningen af fremførselsberettigede skattemæssige uudnyttede underskud er jf. SEL 

§ 31, stk. 3, pkt. 2 som følgende: 

 

 

 

Det er nødvendigt på baggrund af ovenstående formel, for selskaberne i en koncern både at opgøre sambe-

skatningsindkomsten med og uden anvendelse af den omtalte begrænsningsregel i SEL § 12, stk. 2. 

 

For at illustrere hvordan underskudsbegrænsning fungerer i praksis har vi udarbejdet nedenstående ek-

sempel. 
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7.5.1 Eksempel på underskudsbegrænsning i en sambeskatning  

  

 

Ad 1 - Forudsætninger   

Inden beregningen af en eventuel underskudsbegrænsning kan finde sted, skal vi have opgjort hvert sel-

skabs skattepligtige indkomst for det indkomstår vi foretager beregningen på, samt om selskaberne har 

eventuelle sær- og sambeskatningsunderskud. Som det er vist ovenfor har selskab A og C positiv skatteplig-

tig indkomst i 2017, og selskab B en negativ skattepligtig indkomst i 2017. Herudover har selskab A et sær-

underskud, og selskaberne B og C har begge sambeskatningsunderskud.     

 

Ad 2 - Forholdsberegning    

Først og fremmest skal vi finde ud af om underskudsbegrænsningsreglen finder anvendelse eller ej. Denne 

beregning foregår på sambeskatningsniveau, og udgøres af summen af årets skattepligtige indkomster for 

de sambeskattede selskaber før modregning af underskud både fra tidligere år og fra indkomståret. Som 

det fremgår af illustrationen ovenfor er koncernens samlede skattepligtige indkomster positive med tkr. 

36.500, hvilket overstiger grundbeløbet, hvorfor underskudsbegrænsnings finder anvendelse. Når grundbe-

løbet er fratrukket sambeskatningsindkomsten, får vi det resterende overskud som i eksemplet er tkr. 

28.475. Som det er beskrevet i afsnittet, kan det resterende underskud højst nedbringe indkomsten med 60 

pct., hvilket i eksemplet er tkr. 17.085. Dette giver en sambeskatningsindkomst efter fremførsel af under-

skud på tkr. 11.390. Andelen af underskuddet, som hvert selskab i sambeskatningen kan benytte kan nu 

Figur 7.5.1 – Illustration af eksempel på underskudsbegrænsning 
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opgøres som grundbeløbet + fremførslen af 60 pct. af indkomsten, delt med overskuddet efter fratræk af 

grundbeløb (8.025 + 17.085 / 28.475), hvilket i eksemplet giver 88 pct.. Den forholdsmæssige begrænsning 

vil bliver benyttet i ad 3. 

 

Ad 3 - Tilbageførsel  

Herefter skal vi opgøre på selskabsniveau hvad hvert selskab, før reglerne om underskudsbegrænsningen, 

ville kunne have benyttet af underskud fra tidligere. I dette eksempel vil selskab A kunne benytte tkr. 

22.000, som fremkommer af selskabets eget særunderskud på tkr. 16.000, selskab B’s sambeskatningsun-

derskud på tkr. 3.500, og det resterede underskud fra selskab C på tkr. 2.500. Selskab C ville kunne benytte 

tkr. 4.000, som fremkommer af selskabets eget sambeskatningsunderskud. Selskab B kan ikke benytte no-

get da selskabet har underskud i indkomståret. Herefter skal det beløb der kan modregnes efter under-

skudsbegrænsningsreglerne opgøres, som er 88 pct., jf. ad 2.  Altså kan selskab A modregne tkr. 19.400 og 

selskab C kan modregne tkr. 3.527 efter underskudsbegrænsningen.   

 

Ad 4 - Underskudsbegrænsning  

Endeligt skal vi opgøre hvad selskaberne sambeskatningsindkomst bliver. Udgangspunktet er indkomsten 

før modregning af underskud, som givet i forudsætningerne. Trin 1 og 2 er modregning af særunderskud og 

egne sambeskatningsunderskud fra tidligere år. Herefter fordeles indkomstårets underskud forholdsvist 

mellem de overskudsgivende selskaber i trin 3, hvilket i eksemplet er tkr. 2.500, som fordeles til selskab A. 

Sidste trin i underskudsfremførsels er udnyttelse af andres sambeskatningsunderskud, her tkr. 6.000 ud-

gjort af selskab B’s sambeskatningsunderskud på tkr. 3.500 og det resterende af selskab C’s sambeskatning-

sunderskud på tkr. 2.500. Indkomsten der fremkommer herefter er dog ikke endelig, da vi skal tage højde 

for underskudsbegrænsningen. Der skal derfor tilbageføres ej modregningsberettigede underskud på hen-

holdsvis tkr. 2.600 i selskab A og tkr. 473 i selskab C. Den endelige sambeskatningsindkomst for koncernen 

bliver således tkr. 13.573 som fordeler sig til selskab A med tkr. 13.100, selskab B med tkr. 0 og selskab C 

med tkr. 473.  

 

Sammenfatning  

Grundlaget for beskatningen i en sambeskatning udgøres af sambeskatningsindkomsten. Sambeskatnings-

indkomsten er summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatnin-

gen. Reglerne vedrørende sambeskatningsindkomsten kan opdeles i to slags tilfælde – de tilfælde hvor der 

har været sambeskatning hele indkomståret, og de tilfælde hvor der ikke har været sambeskatning hele ind-
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komståret. I ovenstående kapitel er de helt generelle regler vedrørende begge tilfælde beskrevet, hvorefter 

de specifikke regler for tilfælde hvor der ikke har været sambeskatning hele indkomståret, bliver beskrevet i 

det næste kapitel.  

Overordnet kan det forklares at det er hele indkomsten fra det enkelte selskab i sambeskatningen, der ind-

går i sambeskatningsindkomsten uanset moderselskabets ejerandel i datterselskabet. 

Der findes dog nogle særregler for modregning af underskud i særlige tilfælde, som man skal være op-

mærksom på.   

Modregning af underskud i sambeskatningen skal ske i en bestemt rækkefølge, og er i grove træk som føl-

gende:  

 

1. Modregning af særunderskud 

2. Modregning af egne sambeskatningsunderskud 

3. Modregning af underskud i indkomståret 

4. Modregning af andres underskud 

 

Yderligere er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt sambeskatningsindkomsten overstiger en 

bundgrænse på kr. 7.500.000 (2010-niveau), skal der anvendes regler om underskudsbegrænsning i sambe-

skatningen.  

Slutligt er det vigtigt at være opmærksom på en række tilfælde hvor underskud oparbejdet i en koncern 

fortabes, og derfor ikke kan benyttes til nedbringelse af fremtidig positive skattepligtige indkomster, men 

også tilfælde hvor det er muligt at se bort fra underskud, for at beskytte selskaberne mod dobbeltbeskat-

ning.   

 

8 Tilfælde, hvor der ikke har været koncernforbindelse hele året  

I det forrige kapitel bliver det beskrevet hvordan reglerne vedrørende sambeskatning kan deles op i to til-

fælde, nemlig tilfælde hvor der har været sambeskatning hele året, og tilfælde hvor der ikke har været 

grundlag for sambeskatning hele året. De helt generelle regler der vedrører begge tilfælde er yderligere 

gennemgået i forrige kapitel. I de tilfælde hvor der ikke har været grundlag for sambeskatning hele året, 

gælder der som beskrevet nogle helt specifikke regler. Vi vil i det følgende gennemgå disse regler. 
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8.1 Delperiodeopgørelser 

I det tilfælde at der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele indkomståret, fremgår det af 

SEL § 31, stk. 5, 1. pkt., at såfremt der ikke har været koncernforbindelse med et selskab hele året, skal der 

ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten, medregnes indkomsten der er opstået i den del af indkomst-

året hvor der har været koncernforbindelse. Det fremgår af SEL § 31, stk. 5, 3. pkt.: 

 

”På det tidspunkt, hvor koncernforbindelse etableres eller ophører, jf. § 31 C, foretages en indkomstopgørel-

se efter skattelovgivningens almindelige regler for den periode af det pågældende selskabs indkomstår, der 

er forløbet, som om perioden udgør et helt indkomstår.”  

 

For de selskaber der ikke har været underlagt koncernforbindelse hele året, skal der udarbejdes en delperi-

odeopgørelse for perioden frem til etableringen eller ophøret af koncernforbindelsen, som om perioden 

udgør et helt indkomstår.  

 

Såfremt et selskabs koncernforbindelse etableres eller ophøres på tidspunktet for indkomstårets udløb, vil 

der ikke skulle udarbejdes delperiodeopgørelser, hvorfor det kan være fordelagtigt at planlægge etablering 

og ophør af koncernforbindelse sådan at det sker netop på tidspunktet for udløb af indkomståret. På denne 

måde kan selskabet undgå at skulle udarbejde en delperiodeopgørelse.  

 

Det er yderligere vigtigt at være opmærksom på, at administrationsselskabet ikke er omfattet af reglerne 

om delperiodeopgørelse. Dette er grundet at det er administrationsselskabets indkomstperiode, der dan-

ner udgangspunktet for etableringen eller ophøret af koncernforbindelsen for de resterende selskaber i 

sambeskatningen. Der kan dog være undtagelser hertil, såfremt der sker ændringer i koncernstrukturen, 

der forårsager at nyt administrationsselskab skal udvælges. Ændring af administrationsselskab er beskrevet 

i afsnit 5.2. 

 

Udarbejdelsen af delperiodeopgørelser sikrer en korrekt opdeling af indtægter og udgifter samt fradrags-

retten herved. Såfremt der er opstået et underskud i delperioden, vil dette blive betragtet som et særun-

derskud, og vil derfor ikke kunne udnyttes i sambeskatningen. Særunderskuddet kan kun udnyttes af det 

pågældende selskab selv. Såfremt der er opstået underskud efter etablering af koncernforbindelse, vil 

dette betragtes som et sambeskatningsunderskud, og kan dermed benyttes i sambeskatningen.  
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8.2 Opgørelse af indkomsten 

Opgørelsen af delperiodeindkomsten skal foretages efter skattelovgivningens almindelige regler, og foreta-

ges som om at delperioden udgør hele indkomståret. De skattemæssige værdier og valgte periodiserings-

principper mv., der er anvendt i den første del af indkomståret, skal også anvendes ved indkomstopgørel-

sen af den resterende del af indkomståret, altså delperioden efter etableringen eller ophøret af koncern-

forbindelsen, jf. SEL § 31, stk. 5, 4. pkt. Som eksempler kan her nævnes hvorvidt selskabet har valgt at akti-

vere eller straksafskrive visse udgifter, værdiansættelse af varelageret, valg om anvendelse af lagerbeskat-

ning for visse aktiver, samt valget mellem faktureringsprincippet og produktionsprincippet i relation til 

igangværende arbejde. Hvis man i selskabet alligevel ønsker at ændre enten værdiansættelses- eller perio-

diseringsprincipperne, kan man søge tilladelse til dette. De øvrige sambeskattede selskaber skal ikke nød-

vendigvis benytte samme periodiseringsprincipper som det tilkøbte selskab, men kan derimod sagtens have 

forskellige principper.  

 

Ved opgørelsen af indkomsten er det de almindelige periodiseringsprincipper der gør sig gældende. Man 

henfører altså indtægter og udgifter til den periode hvori disse er opstået, og køb og salg af aktiver henfø-

res til den periode, hvori aftalen er indgået. Der må altså ikke foretages en forholdsmæssig fordeling af 

årets samlede indtægter og udgifter mv.  

 

Forholdsmæssige afskrivninger 

Der kan maksimalt foretages skattemæssige afskrivninger for den forholdsmæssige del, som delperiodeind-

komsten udgør af et kalenderår, jf. SEL § 31, stk. 5, 2. pkt. Det samme gør sig gældende for straksfradrag i 

henhold til AL § 18. Bestemmelsen er gældende uanset om indkomstperioden er kortere eller længere end 

12 måneder, men gælder ikke såfremt det pågældende selskabs indkomstår udløber ved etablering af kon-

cernforbindelse.  

Regnskabspraktisk anvendes de skattemæssige værdier der er fremkommet under udarbejdelsen af delpe-

rioderegnskabet hos den sælgende koncern, som primoværdier i regnskabet hos den købende koncern.  

 

8.2.1 Eksempel på forholdsmæssige afskrivninger  

For forståelsens skyld illustrerer vi med følgende eksempel hvordan skattemæssige afskrivninger beregnes 

forholdsmæssigt, når et datterselskab sælges i løbet af et indkomstår.  

 

Forudsætninger for eksemplet er som følgende:  

 Koncern A sælger selskab X til Koncern B pr. 1. juli 2017. 
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 Koncern A og B har begge indkomstår 1. januar til 31. december 2017. 

 Selskab X har et skattemæssigt resultat før afskrivninger på tkr. 1.000 i første delperiode, og tkr. 

1.500 i anden delperiode. 

 Selskab X har driftsmidler for tkr. 1.000 samt en produktionsejendom, hvis afskrivningsgrundlag kan 

opgøres til tkr. 15.000 ved overdragelsen. 

 I indkomståret 2017 er der afholdt forbedringsudgifter på tkr. 200 i første delperiode og tkr. 400 i 

anden delperiode.  

 

De maksimale skattemæssige afskrivninger på ejendommen for ét indkomstår udgør 4 pct. af afskrivnings-

grundlaget, og de skattemæssige afskrivninger for driftsmidlerne udgør 25 pct. af afskrivningsgrundlaget.  

 

Den skattepligtige indkomst for de to delperioder for selskab X kan derfor opgøres således:  

 

 

Ad a) Afskrivning på produktionsejendom 

Afskrivning på produktionsejendommen er 4 pct. af afskrivningsgrundlaget for det fulde indkomstår. Yderli-

gere skal man huske at såfremt der er forbedringsudgifter i året der overskrider 5 pct. af afskrivningsgrund-

laget, skal disse aktiveres på ejendommen. Se ad c) for beregningen. Afskrivningen i eksemplet skal altså 

opgøres som følgende:  

 

1. delperiode   = (15.000.000/2) x 4 pct.  = kr. 300.000 

2. delperiode  = ((15.000.000/2)+25.000) x 4 pct. = kr. 301.000 

 

Ad b) Afskrivning på driftsmidler 

Afskrivning af driftsmidler opgøres til 25 pct. af afskrivningsgrundlaget. I eksemplet skal afskrivningen af 

driftsmidler derfor være således:  

 

1. delperiode  = (1.000.000/2) x 25 pct.   = kr. 125.000 

2. delperiode  = ((1.000.000-125.000)/2) x 25 pct. = kr. 109.375 

Figur 8.2.1 – skattepligtig indkomst for delperioder 
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Når koncern B overtager selskab X den 1. juli 2017, nedsættes driftsmiddelsaldoen med de skattemæssige 

afskrivninger der er foretaget i 1. delperiode. Afskrivningsgrundlaget for 2. delperiode bliver derfor tkr. 875, 

hvorfor afskrivningen for 2. delperiode bliver tkr. 109. 

 

Ad c) Straksafskrivning 

Forbedringsudgifter på bygninger kan straksafskrives såfremt de ikke overskrider 5 pct. af afskrivnings-

grundlaget, jf. AL § 18, stk. 2. Forbedringsudgifterne i eksemplet kan derfor afskrives med op til følgende:  

 

1. delperiode  = (15.000.000/2) x 5 pct.  = kr. 375.000 

2. delperiode  = (15.000.000/2) x 5 pct.  = kr. 375.000 

 

Forbedringsudgifterne i 1. delperiode var på tkr. 200, hvorfor hele beløbet kan straksafskrives i 1. delperio-

de. Forbedringsudgifterne i 2. delperiode var på tkr. 400, hvorfor der kun kan afskrives tkr. 375 i 2. delperi-

ode. De resterende tkr. 25 aktiveres på ejendommen og afskrives med 4 pct., se dette i ad a). 

 

8.2.2 Eksempel på delperiodeopgørelse og sambeskatningsindkomst  

I det følgende beskrives et eksempel på en koncern, der opkøber et selskab i indkomståret, hvorfor der 

både vil blive opgjort delperiodeindkomst samt sambeskatningsindkomst.  

 

Forudsætningerne i eksemplet er som følgende:  

 Koncernen består af selskab A, som er fungerende moder- og administrationsselskab, samt af sel-

skab B, som er et 100 pct. ejet datterselskab. 

 Koncernen har indkomstår 1. januar - 31. december 2017. 

 Koncernen opkøber selskab X 1. januar 2017, hvis indkomstår løber i perioden 1. juli 2016 - 30. juni 

2017. Selskab X har ikke tidligere været sambeskattet med andre.  

 Selskab X har et skattemæssigt resultat før afskrivninger på tkr. -500 for 1. delperiode, og tkr. 500 

for 2. delperiode. Yderligere har selskabet en driftsmiddelsaldo på tkr. 300. Der er hverken købt el-

ler solgt driftsmidler i perioden.  

 

Selskab X skal i henhold til SEL § 10, stk. 5 omlægge sit indkomstår, så dette følger administrationsselska-

bet, se afsnit 4.2 for uddybelse af dette.  
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For at undgå dublering af indkomst 2017 for selskab X (se mere om dette i kapitel 4), jf. SEL § 10 , stk. 2, 2. 

pkt., skal indkomstperioden for selskabet forlænges så det løber over 18 måneder, altså fra 1. juli 2016 til 

31. december 2017. Da selskabet bliver opkøbt af koncernen beskrevet ovenfor pr. 1. januar 2017, skal der 

altså udarbejdes delperiodeopgørelser for følgende perioder for selskab X:  

 

1. delperiode  = 1. juli 2016 til 31. december 2016 

2. delperiode  = 1. januar 2017 til 31. december 2017 

 

Delperiodeopgørelse for 1. delperiode 

Resultatet for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2016 ser ud som følgende:  

 

 

De skattemæssige afskrivninger for driftsmidlerne udgør 25 pct. for hele indkomståret. Delperioden udgør 

seks måneder, som er det halve af det fulde indkomstår. Afskrivningerne for delperioden opgøres derfor 

således:  

 

1. delperiode  = (300.000x25 pct.)/2  = kr. 37.500 

 

Delperiodeopgørelse for 2. delperiode 

Resultatet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 ser ud som følgende:  

 

 

Efter opgørelsen af 1. delperiode, nedsættes driftsmiddelsaldoen med de skattemæssige afskrivninger der 

er foretaget her. Afskrivningsgrundlaget for de skattemæssige afskrivninger bliver derfor følgende:  

 

1. delperiode  = 300.000 - 37.500   = kr. 262.500 

 

Hvorfor de skattemæssige afskrivninger i 2. delperiode bliver som følgende:  

Figur 8.2.2 – Delperiodeopgørelse 1 

Figur 8.2.3 – Delperiodeopgørelse 1 
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2. delperiode  = 262.500 x 25 pct.  = kr. 65.625 

 

Opgørelse af sambeskatningsindkomsten 

For opgørelse af sambeskatningsindkomsten oplyses den skattepligtige indkomst for perioden 1. januar 

2017 til 31. december 2017 for de resterende selskaber i koncernen:  

 Selskab A har en skattepligtig indkomst på kr. 700.000 

 Selskab B har en skattepligtig indkomst på kr. -300.000 

 

Yderligere kan oplyses at ingen af selskaberne har fremførselsberettigede underskud fra tidligere år. Under-

skuddet i selskab B kan benyttes af alle i sambeskatningen inklusiv selskab X, da der har været koncernfor-

bindelse hele indkomståret. Yderligere fremgår det af beregningerne ovenfor, at selskab X har et særunder-

skud på kr. 537.500, da dette er opstået inden etablering af koncernforbindelsen.  

 

Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver derfor som følgende:  

 

 

Sammenfatning 

Som beskrevet kan reglerne vedrørende sambeskatningsindkomsten deles op i to tilfælde – de tilfælde hvor der 

har været sambeskatning hele året, og de tilfælde hvor der ikke har været sambeskatning hele året. I de tilfælde 

hvor der ikke har været koncernforbindelse, og dermed ikke har været grundlag for sambeskatning, hele året, 

skal kun indkomsten for den del af indkomståret der har været koncernforbindelse medregnet i sambeskatnin-

gen. Dette opgøres ved hjælp af delperiodeopgørelser. Delperiodeopgørelsen skal udarbejdes som om perioden 

udgør et helt indkomstår. Da dette kan være omfattende, kan det være fordelagtig at planlægge etablering og 

ophør af koncernforbindelse sådan at det sker netop på tidspunktet for udløb af indkomståret, da man på denne 

Figur 8.2.4 – Sambeskatningsindkomst 
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måde undgår at skulle udarbejde en delperiodeopgørelse. Det er administrationsselskabets indkomstår, der 

udgør udgangspunktet for etableringen eller ophøret af koncernforbindelse, hvorfor administrationsselskabet 

ikke er omfattet af reglerne om delperiodeopgørelser. Såfremt der er opstået et underskud i delperioden, vil 

dette blive betragtet som et særunderskud, og såfremt underskuddet er opstået efter etablering af koncernfor-

bindelsen, vil dette blive betragtet som et sambeskatningsunderskud, og vil dermed kunne benyttes i sambe-

skatningen.  

Opgørelsen af indkomsten gøres efter de almindelige periodiseringsprincipper, og indtægter og udgifter henfø-

res altså til den periode, hvori de er opstået. De skattemæssige afskrivninger kan maksimalt foretages for den 

forholdsmæssige del, som om delperioden udgør et indkomstår. Det samme gør sig gældende for straksfradrag.  

 

9 Sambeskatningsbidrag og hæftelse i sambeskatningen  

Når sambeskatningsindkomsten er opgjort, er det vigtigt at vide både hvordan selskaberne bliver kompen-

seret for udnyttelse af hinandens underskud, men også hvordan selskaberne hæfter for hinandens skatte-

krav, såfremt et selskab ikke betaler deres andel af skatten. Begge vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  

 

9.1 Sambeskatningsbidrag i sambeskatningskredsen 

Når opgørelsen af sambeskatningsindkomsten er udarbejdet efter fremførsel af diverse underskud, er det 

administrationsselskabets opgave at betale den samlede indkomstskat samt restskat, tillæg og renter. Prak-

tikken omkring dette er nærmere beskrevet i kapitel 10. 

Af SEL § 31, stk. 8, 1.-2. pkt. fremgår endvidere følgende:  

 

“Ved udnyttelse af underskud i danske selskaber og faste driftssteder i Danmark skal administrationsselska-

bet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til den i § 17, stk. 1, nævnte procent 

(skatteværdien) af det udnyttede underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling efter § 30. Danske 

selskaber og faste driftssteder i Danmark, som udnytter underskud i danske selskaber eller faste driftssteder 

i Danmark, skal forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb svarende til skatteværdien 

af underskudsudnyttelsen.” 

 

Dette vil altså sige, at de overskudsgivende danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, som udnytter 

underskuddet fra de underskudsgivende selskaber i sambeskatningen, skal betale et beløb til administrati-
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onsselskabet svarende til skatteværdien af underskudsudnyttelsen. Administrationsselskabet skal så vide-

rebetaler dette beløb til underskudsselskabet senest på dagen for rettidig skattebetaling.  

 

Denne betaling for udnyttelse af andre selskabers underskud i sambeskatningen, benævnes sambeskat-

ningsbidrag. Sambeskatningsbidraget fungerer som en godtgørelse for, at selskabet ikke selv vil kunne ud-

nytte sit underskud på sigt.  

  

Betalingen af sambeskatningsbidraget sker af hensyn til eventuelle minoritetsaktionærer og kreditorer i de 

underskudsgivende selskaber, som ellers ville miste et skatteaktiv, når andre selskaber i sambeskatningen 

udnytter underskuddet fra disse selskaber, og på denne måde være dårligere stillet end hvis de ikke var 

med i en sambeskatning.  

 

For et eksempel af fordeling af skat og betaling af sambeskatningsbidrag, se eksempel 7.2.1. 

 

9.2 Hæftelse i sambeskatning 

Reglerne for hæftelse i en sambeskatning har virkning for indkomstår der påbegyndes 1. juli 2012 eller se-

nere.  

 

I en sambeskatning hæftes der solidarisk mellem de selskaber, hvor kapitalandele er direkte eller indirekte 

ejet af det ultimative moderselskab ved årets udløb. Den solidariske hæftelse vedrører den del af indkomst-

skatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som for-

deles til administrationsselskabet i sambeskatningen, jf. SEL § 31, stk. 6, 10.-14- pkt.  

 

Såfremt der er selskaber i sambeskatningen, der ikke er 100 pct. ejet direkte eller indirekte af moderselska-

bet, hæfter disse subsidiært for skatten i sambeskatningen. De hæfter dog kun for den del af skatten der 

svarer til moderselskabets direkte eller indirekte ejerandel af kapitalen i det subsidiært hæftende selskab, 

jf. SEL § 31, stk. 6, 13. pkt.  
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9.2.1 – Eksempel på hæftelse i en sambeskatning  

Nedenfor er illustreret en sambeskatningskreds med moderselskab A. 

 

 

Som det fremgår af illustrationen hæfter selskaberne B, C og D solidarisk med moderselskabet A, da disse 

alle er direkte eller indirekte ejet af moderselskab A. Selskab D er indirekte ejet af moderselskab A, da to 

100 pct. ejede datterselskaber hver ejer 50 pct. af selskab D.  

Yderligere fremgår det, at selskab F hæfter solidarisk med Selskab E, da denne ejer selskabet direkte.  

Sidst fremgår det, at selskaberne E og F hæfter subsidiært med selskaber A, B, C og D. Det vil sige at selskab 

E og F hæfter for den del af skatten der svarer til moderselskab A’s ejerandel i kapitalen i de subsidiært 

hæftende selskaber, i dette tilfælde altså 50 pct..  

 

Hvem skal kravet gøres gældende mod 

Som beskrevet hæfter alle sambeskattede selskaber der er direkte eller indirekte ejet af moderselskabet 

solidarisk, men et skattekrav skal som overvejende hovedregel gøres gældende mod skyldnerselskabet i 

Figur 9.2.1 – hæftelse i en sambeskatning 
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sambeskatningen, og først hvis dette ikke betaler, skal skattekravet rettes mod andre selskaber i sambe-

skatningen.  

Hæftelsen i en sambeskatning er derfor delt op i følgende prioriterede rækkefølge:  

 

1. Skatten skal først og fremmest inddrives hos skyldnerselskabet. 

2. Hvis skattekravet ikke kan inddrives hos skyldnerselskabet, kan SKAT rette kravet mod de øvrige 

selskaber, der hæfter solidarisk med skyldnerselskabet. Dette er som beskrevet de selskaber, hvis 

kapitalandele ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.  

3. Til sidst, såfremt det ikke har været muligt at inddrive kravet hos de skyldnerselskabet eller de soli-

darisk hæftende selskaber, kan kravet gøres gældende mod andre selskaber i sambeskatningen. 

Altså de selskaber der hæfter subsidiært. Dog er det kun muligt for SKAT at inddrive penge fra de 

subsidiært hæftende selskaber, svarende til hvor stor en andel af kapitalandelene, som den ultima-

tive moder direkte eller indirekte ejer.  

 

Udover indkomstskatten, acontoskatten og restskatten, hæfter selskaberne der indgår i sambeskatningen 

enten solidarisk eller subsidiært, jf. ovenstående, også for udbytteskat, royaltyskat og renteskat, samt tillæg 

og renter.  

 

Hæftelse ved udtræden af sambeskatningen 

Såfremt et selskab udtræder af en sambeskatning, er det vigtigt at vide hvorvidt dette selskab hæfter for 

skatten. Som hovedregel hæfter det udtrædende selskab ikke længere for skattekrav mod de øvrige selska-

ber i sambeskatningen, fra det tidspunkt selskabet udtræder. Det udtrædende selskab hæfter således kun 

for skatten for den del af indkomsten, der er fordelt til selskabet.  

 

Ophøret af hæftelsen vil gælde med tilbagevirkende kraft, hvilket skal forstås på den måde, at hvis SKAT 

laver et skattekrav mod et af de øvrige selskaber i sambeskatningen fra et indkomstår, hvor det udtræden-

de selskab stadig var med i sambeskatningen, da vil det udtrædende selskab ikke hæfte for dette.  

 

En undtagelse til ovenstående er, at hvis det udtrædende selskab stadig ejes af samme aktionærkreds di-

rekte eller indirekte med mere end halvdelen af stemmerettighederne, så vil selskabet stadig hæfte for 

betaling af skatten. Det kan eksempelvis være såfremt selskabet sælges til hovedaktionæren eller dennes 

nærtstående. Hvis der senere sker afståelse af disse aktier, så aktionærkredsen ikke længere ejer mere end 

halvdelen af kapitalen, vil selskabet ikke længere hæfte for betaling af skatten.  
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9.2.2 Eksempel - hæftelse ved udtræden af sambeskatning 

 

 

 

 

Ovenstående illustrerer en samskatning, hvor selskab C udtræder i indkomståret 2016. I 2017 bliver ind-

komsten for 2016 for datterselskab B forhøjet af SKAT. SKAT vil derfor gøre krav på skatten mod dattersel-

skabet B. Såfremt datterselskab B ikke betaler, kan SKAT ligeledes rette kravet mod moderselskab A. SKAT 

vil derimod ikke kunne rette kravet mod datterselskab C, da datterselskabet med tilbagevirkende kraft ikke 

længere hæfter for andre selskabers skat i en sambeskatning.  

 

Hæver SKAT derimod indkomsten for 2016 i datterselskab C i ovenstående eksempel, hæfter datterselskab 

C for dette. Yderligere hæfter datterselskab B og moderselskab A også for skatten i datterselskab C i ind-

komståret 2016. Dette skyldes at de nye ejere af selskab C ikke skal være underlagt eventuelle fejldispositi-

oner fra tiden under de tidligere ejere. Hæftelsen kan dog kun komme på tale såfremt skattekravet er op-

stået i den sambeskattede periode, altså inden udtræden. Ellers vil det kun være selskab C der hæfter for 

skattekravet.  

 

Sammenfatning 

Vi har i forgangne afsnit fastslået hvordan sambeskatningsindkomsten gøres op, samt hvordan sambeskat-

tede selskaber kan udnytte hinandens underskud til modregning i egne overskud. Et underskudsgivende 

selskab, skal dog ikke stilles ringere end hvis dette ikke var sambeskattet, hvorfor underskudsgivende sel-

skaber skal kompenseres for de underskud der modregnes i andre sambeskatningsselskabers indkomster. 

Denne kompensation sker i form i et sambeskatningsbidrag.  

Figur 9.2.1 – hæftelse ved udtræden 
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Et sambeskatningsbidrag fungerer ved, at det overskudsgivende selskab betaler et beløb svarende til skat-

teværdien at de udnyttede underskud til administrationsselskabet. Administrationsselskabet betaler så et 

sambeskatningsbidrag til det eller de selskaber, hvis underskud blev udnyttet, et beløb svarende skatte-

værdien af deres underskud.  

Udover muligheden for udnyttelse af hinandens underskud i en sambeskatning, hæfter sambeskattede 

selskaber også for hinandens skatter. Betingelse for solidarisk hæftelse er dog, at kapitalandelene i et sel-

skab er direkte eller indirekte helt ejet af moderselskabet ved årets udløb. Såfremt kapitalandelene kun 

delvist er ejet af moderselskabet, hæfter selskabet kun subsidiært, hvilket vil sige at de hæfter for den del 

af skatten, der svarer til ejerandelen af kapital i det subsidiært hæftende selskab. Såfremt et selskab ud-

træder af en sambeskatning, ophører hæftelsen med tilbagevirkende kraft, hvorfor SKAT ikke længere kan 

rette krav for andre selskabers skat mod det udtrædende selskab.  

 

10 Fordeling og betaling af indkomstskat og acontoskat  

I dette afsnit vil vi gennemgå hvordan administrationsselskabet skal betale skatten til SKAT, samt hvornår 

og hvordan selskaber frigør sig for gælden til SKAT. Herudover bliver princippet om tvungen- og frivillig 

acontoskat gennemgået, samt hvordan koncernen fordeler godtgørelse for overskydende skat eller tillæg 

fra resterende skat.  

 

Nedenfor er illustreret en koncern der danner grundlag for kapitlets eksempler.  

I figuren er illustreret et holdingselskab som skal fungere som administrationsselskab. Holdingselskabet ejer 

to koncerngrene. Den ene gren er to 100 pct.  ejede horisontale selskaber. Den anden gren ejes 60 pct. af 

Holding, de resterende 40 pct. ejes af minoritetsaktionærer. Som følge heraf bliver alle selskaberne sambe-

skattet med Holding. Koncernen har historisk været sambeskattet, og der har ikke været ændret i ejerstruk-

turen.  
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10.1 Ordinær skat  

Den ordinære skat skal af administrationsselskabet afregnes til SKAT senest d. 20. november i kalenderåret 

efter indkomståret. Den ordinære skat er forskellen mellem skatteværdien af den endelige skattepligtige 

indkomst fratrukket den allerede indbetalte acontoskat. Er dette i SKAT’s favør tillægges et restskattetillæg 

som for 2017 var 3,1 pct., mens beløb i administrationsselskabets favør blot tilskrives en godtgørelse som i 

2017 var 0,1 pct. Hvordan denne godtgørelse eller tillæg fra skat skal fordeles i koncernen bliver gennem-

gået i kapitel 9. 

Sambeskattede koncerner med samlet overskud skal betale selskabsskat til SKAT.  

Det er Administrationsselskabet der skal foretage den endelige betaling til SKAT, det er i loven15 fastsat at 

selskabsskatten skal afregnes mellem administrationsselskabet og SKAT.  

Administrationsselskabet modtager den 1. november i kalenderåret efter indkomståret en opkrævning for 

den samlede ordinære acontoskat ud fra en nettokoncern opgørelse. Denne opkrævning skal betales SKAT 

senest den 20. i forfaldsmåneden.    

Altså hvis et selskab har kalender indkomstår løbende fra 1. januar 2017 - 31- december 2017 skal den or-

dinære skat afregnes senest d. 20. november 2018.  

                                                             
15

 SEL §30  

Figur 10.0.1 – Eksempel på koncern 
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10.2 Acontoskat  

Acontoskatten betales i indkomståret som skatten vedrører og betales 2 gange årligt den 20. marts og 20. 

november.  Der findes to typer for acontoskat.  

● Den tvungne ordinære acontoskat 

● Den frivillige acontoskat 

 

Den tvungne acontoskat 

Den tvungne acontoskat betales henholdsvis den 20. marts og 20. november i indkomståret, og beregnes af 

SKAT, som halvdelen af gennemsnittet af koncernens faktiske skat tre indkomstår bagud. Acontoskatten 

skal herefter deles i to, og betales til SKAT på de ovenstående datoer.  

Den ordinære acontoskat afregnes overfor skat af administrationsselskabet. Datterselskaberne skal senest 

på datoen for rettidig betaling forpligte sig til at betale deres andel af skatten, som vil sige at det senest skal 

ske henholdsvis den 20. marts og 20. november.  

De selskaber der historisk har givet overskud forpligter sig til at betale deres andel af den tvungne aconto-

skat, som er halvdelen af den gennemsnitlige historiske skat. Yderligere forpligter administrationsselskabet 

sig til at godtgøre anvendt underskud fra underskudsgivende selskaber. Det vil altså sige at selskaber med 

stabil og uændret skattepligtig indkomst med sikkerhed får en restskat, med mindre der indbetales frivillig 

acontoskat.  

Den tvungne acontoskat kan beregnes efter følgende to metoder 

 

 

10.2.1 Eksempel - den tvungne acontoskat 

Koncernen fra kapitelindledningen har haft nedenstående skattepligtig indkomst i årene 2014 - 2017 
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Som det ses har den ene koncern gren (selskab A & B) historisk set overskud, og får derfor beregnet en 

positiv acontoskat. Selskab C der ejes 60 pct. har i de seneste to år haft underskud, men på trods af et stør-

re overskud for tre år siden beregnes der fortsat en positiv acontoskat.   

Hvert selskab forpligter sig til senest den 20. marts 2017, at betale halvdelen af den beregnede acontoskat, 

og den anden halvdel betales den 20. november 2017.  

Hvis selskabernes skattepligtige indkomst svarer til gennemsnittet for de tre foregående år vil hvert selskab 

som udgangspunkt kun have betalt halvdelen af den ordinære skat, som vil forfalde til betaling 20. novem-

ber 2018. For at undgå at have betalt for lidt, kan administrationsselskabet indbetale frivillig acontoskat, 

som allokeres til de respektive datterselskaber.  

Dette ville være relevant for selskaberne A og B, mens selskab C har fået beregnet acontoskat på trods af 

negative resultat foregående år, de kan derfor - gennem administrationsselskabet - søge om nedsættelse af 

acontoskatten. Nedsættelse af acontoskatten sker i praksis gennem administrationsselskabet via TastSelv 

erhverv.   

Da Holdingselskabet der virker som administrationsselskab i eksemplet ikke har aktivitet, skal de modtage 

de beregnede acontoskatter fra de sambeskattede datterselskaber. Såfremt administrationsselskabet for-

venter at datterselskab C fortsat genererer underskud i indkomståret 2017, kan de via TastSelv erhverv 

tilrette acontobetalingen. Læs mere om den frivillige acontoskat i afsnittet nedenfor.  

Figur 10.2.1 – Beregning af acontoskatten for 2017  
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Nedsættelse af den tvungne acontoskat  

Hvis koncernen forventer et lavere resultat, og dermed skønner at SKAT’s beregning af acontoskatten er for 

høj, kan administrationsselskabet søge om at SKAT nedsætter den beregnede acontoskat. Dette skal ske 

inden tidspunktet for rettidig betaling16.  

Dokumentationskrav ved nedsættelse af tvungen acontoskat  

Det er administrationsselskabet der skal kunne fremvise dokumentation ved nedsættelse af acontoskatten, 

såfremt SKAT forespørger til dette.  I vores konkrete eksempel skal holdingselskabet kunne fremvise doku-

mentation på at datterselskab C fortsat forventer negativ skattepligtig indkomst. Det vil som udgangspunkt 

være tilstrækkeligt at fremvise forudgående regnskabsoplysninger.  

Den frivillige acontoskat  

Forventer koncernen et højere resultat på koncernniveau, kan administrationsselskabet vælge at indbetale 

frivillig acontoskat. Dette kan være en fordel hvis koncernen har overskudslikviditet, da man derved kan 

undgå et restskattetillæg som i 2017 var på 3,1 pct.17 . 

Selvom en koncerns forventninger stemmer overens med SKAT’s beregning, kan administrationsselskabet 

vælge at indbetale yderligere frivillig acontoskat, dette kan være en fordel hvis koncernen har overskudsli-

kviditet, med renter under 0,1 pct.. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at SKAT ikke tilbagebetaler 

den overskydende skat før 20. november i kalenderåret efter indkomståret, hvorfor man i dette tilfælde 

skal være sikker på, at pengene ikke skal bruges inden denne dato.  

Frivillig indbetaling af acontoskat 18  

Hvis koncernen derimod forventer et større skattepligtigt resultat, eller de ikke ønsker restskat kan admini-

strationsselskabet indbetale frivillige rater. Dette kan gøres med datoerne 20. marts, 20. november i ind-

komståret, eller 1. februar i kalenderåret efter indkomståret.  

Betaler administrationsselskabet frivilligt ind til SKAT, bliver beløbet godtgjort med et tillæg, som fastsættes 

efter SEL § 29 B, stk. 6, med henvisning til SEL § 29 B, stk. 8-9.  

Beregningen for renten for 2017 er derfor 0,0 pct.. 

                                                             
16

 C.D.10.4.6 Nedsættelse af den ordinære acontoskat  

17
 C.D.10.4.6 Nedsættelse af den ordinære acontoskat 

18
 C.D.10.4.5.2 Frivillige indbetalinger 
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Det kan altså ikke svare sig at betale frivilligt ind til acontoskat den 20. marts og 20. november, med mindre 

koncernen har frie likvider og betaler negative renter i kreditinstitutterne.  

Da restskatteprocenten i 2017 var 3,1 pct. kan det betale sig at indbetale frivilligt enten den. 20. november 

eller 2. februar såfremt koncernens lånerente ikke overstiger 3,1 pct. 

Hvem bestemmer størrelsen af frivillig acontoskat  

Da frivillig acontoskat selvsagt er frivilligt, har skatteministeriet meddelt at SKAT19 ikke efterprøver fordelin-

gen imellem sambeskattede koncerner - det er et koncern anliggende20. 

Som udgangspunkt er der to muligheder: 

a) Centralt bestemt - bestemt af administrationsselskabet  

b) Decentralt bestemt - hvert selskab bestemmer selv 

 

Mulighed a) 

Hvis første løsning anvendes informerer administrationsselskabet hvert datterselskab om dennes andel af 

den frivillige acontoskat, som så forpligter sig til at betale dette til administrationsselskabet.  

Hvis denne mulighed vælges, kan risikoen for at der ikke indberettes tilstrækkeligt opstå, da administrati-

onsselskabet kan have mindre overblik over hvert datterselskabs faktiske forventninger, og dermed er 

sandsynligheden for restskat ved ordinær skattebetaling større. Dette har på koncernbasis en negativ likvi-

ditetspåvirkning. 

Mulighed b) 

Hvis den anden løsning vælges informerer hvert selskab administrationsselskabet hvad denne vælger at 

                                                             
19

 På baggrund af spørgsmål fra FSR   

20
 Se afsnit om fordeling af restskattetillæg og godtgørelser  

Figur 10.2.2 – Beregning af godtgørelsessatsen for frivillig indbetaling for 2017 
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indbetale. Herefter forpligter selskabet sig til at betale det angivne beløb til administrationsselskabet, hvor-

efter administrationsselskabet indbetaler summen til SKAT.  

Anvendes denne metode minimeres sandsynligheden for restskat på koncernbasis. Dog opstår der risiko for 

at enkelte selskaber optimerer på bekostning af andre selskaber i koncernen. Grundet det aktuelle renteni-

veau er denne risiko yderst begrænset, men kan potentielt blive større såfremt renteniveauet stiger.  

 

10.3 Administrationsselskabets modtagelse og godtgørelse af selskabsskatten  

Administrationsselskabet har i overensstemmelse med afsnit 5.4 ret og pligt til at modtage den skyldige 

selskabsskat fra overskudsgivende selskaber, samt at godtgøre for udnyttet underskud fra datterselskaber 

med underskud21.  

Det er i loven skrevet at administrationsselskabet skal godtgøre underskudsgivende datterselskabers an-

vendte andel af underskuddet, samt at overskudsgivende datterselskaber skal forpligte sig til at betale de-

res andel af skatten senest på dagen for rettidig betaling overfor SKAT, altså den 20. november i kalender-

året efter indkomståret. 

Betalingen mellem datterselskab og administrationsselskab kan ske via to metoder  

● Bogføring på mellemregning22 

● Kontant betaling  

 

I praksis anvendes mellemregnings løsningen oftest på trods af, at denne skal renteberegnes på markeds-

vilkår.  

Restskattetillæg og godtgørelses ved overskydende skat  

Når den ordinære skat skal afregnes til SKAT den 20. november i kalenderåret efter indkomståret, opstår 

der en koncernudfordring med fordeling af restskattegodtgørelsen og -tillægget, da disse ikke er ens, så-

fremt et administrationsselskab repræsenterer selskaber der både har betalt for meget og for lidt. Altså får 

administrationsselskabet en netto opkrævning samt et tillæg, eller en netto tilbagebetaling samt en godt-

gørelse for hele sambeskatningskredsen.23 

                                                             
21

 SEL § 31, stk 8 (ordinær skat) samt SEL § 29 A (acontoskatter)   

22
 Denne skal dog renteberegnes på markedsvilkår jf. C.D.11.1.1 Reglen i LL § 2 

23
 C.D.10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse  
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Da der her i blandt kan opstå enkelte selskaber der isoleret set har afregnet for meget eller for lidt i aconto-

skat, må de ikke stilles ringere end hvis de ikke havde været en del af sambeskatningskredsen.  

Altså skal selskaber der har indbetalt for meget acontoskat have en godtgørelse på 0,1 pct. af den oversky-

dende skat fra administrationsselskabet, og selskaber der har betalt for lidt acontoskat skal betale yderlige-

re 3,1 pct. i restskat til administrationsselskabet.24  

 

 

Det er ikke entydigt i loven om skatterne skal betales ud fra en koncernbetragtning, eller ud fra en “Stand 

Alone” betragtning, hvor hvert selskab ses for sig selv, men betaler via administrationsselskabet. Det er dog 

vores opfattelse at skatterne skal opgøres på koncernniveau, på baggrund af den betragtning at administra-

tionsselskabet får én samlet opkrævning fra SKAT på nettokoncernniveau.  

Samtidig har SKAT i et styresignal25 meddelt at hvert selskab ikke må stilles ringere end hvis det ikke havde 

indgået i en sambeskatning. Dette taler imod vores opfattelse, da det taler for at det er en “Stand alone” 

betragtning med fælles administrator til afregning.  Hvis en fuldstændig “stand alone” betragtning gennem-

føres kan der opstå det tilfælde at administrationsselskabet ender med et restskattetillæg eller godtgørelse, 

som der som udgangspunkt ikke er nogen selskaber der i udgangspunktet har krav på, dette er vist med et 

eksempel nedenfor. 

10.3.1 Eksempel - “Stand-alone” betragtningen går ikke op  

Hvis Koncernen fra indledningen anvender det fulde princip om “stand alone”, hvor hvert datterselskab i 

koncernen særskilt afregner restskattetillæg eller modtager godtgørelse fra administrationsselskabet, så 

går fordelingen ikke op.  

Det endelige resultat i koncernen fordelt på selskaberne blev som vist nedenfor  

 

 

                                                             
24

 C.D.10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse 
25

 SKM2009.759.SKAT 

Figur 10.3.1 – Tillægs- og godtgørelsessatserne for 2017 
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Som det ses er der blevet aconto indbetalt kr. 13.310 mens den faktiske skat blev beregnet til 44.000. Det 

vil altså sige at der på koncernniveau mangler at blive indbetalt kr. 30.690 + kr 951 = kr. 31.641. Dette er 

beløbet administrationsselskabet skal afregne overfor SKAT. Da holdingselskabet der virker som administra-

tionsselskab ikke selv har skattepligtig indkomst, skal denne restskat allokeres ned til datterselskaberne.  

Da datterselskaberne A og B begge har betalt for lidt acontoskat skal de betale restskat samt restskattetil-

læg til administrationsselskabet, mens datterselskab C, der har betalt for meget acontoskat, skal have tilba-

gebetalt overskydende skat samt godtgørelsen fra administrationsselskabet.  

Det vil sige at SKAT har krav overfor administrationsselskabet på kr. 31.641. Samtidig har administrations-

selskabet et krav mod datterselskaberne A og B på kr. 37.827 samt skylder datterselskab C kr. 6.060. Dette 

efterlader en skat på kr. 126 i administrationsselskabet.  

 

 

Hvordan koncernen fordeler de resterende kr. 126 har SKAT meddelt26  at det ligger koncernen frit for, hvis 

følgende betingelser er opfyldt: 

                                                             
26

 SKM2008.1050.SKAT 

Figur 10.3.2 – Beregning af fordeling ved ”Stand Alone” betragtningen 

Figur 10.3.3 – Samlet skatteoversigt 
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● Proceduren er ens for alle selskaber i koncernen  

● Proceduren er fast bestemt  

● Ingen selskaber stilles ringere end hvis de havde været enkelt selskaber uden for en sambeskat-

ningskreds 

 

Disse tre kriterier begrundes med en beskyttelse af minoritetsaktionærer, som der her i eksemplet er i sel-

skab C. 

Det er vores opfattelse på baggrund af SKAT’s styresignal, at den resterende godtgørelse i dette eksempel 

bør tilfalde selskab C, som følge af at dette selskab har haft en større likviditetspåvirkning end højst nød-

vendig, og at de kr. 126 bør ses som en forrentning af en mellemregning med selskaberne A og B, således at 

de skal godtgøre henholdsvis kr. 30 og kr. 96 som er forholdsmæssigt fordelt på deres skattegæld til admi-

nistrationsselskabet.  

Dette svarer til at selskab C’s skattetilgodehavende blev forrentet med 2 pct. - hvilket må antages at være 

markedsvilkår med det nuværende renteniveau.  

 

Sammenfatning 

Det er vigtig for ledelsen at være bevidst om hvornår skatterne skal afregnes overfor SKAT. 

Der er fire vigtige datoer er følgende:  

1. 20. marts i indkomståret - første afregning af acontoskat tvungen og frivillig  

2. 20. november i indkomståret - anden afregning af acontoskat tvungen og frivillig 

3. 1. februar efter indkomståret - 3. frivillige indbetaling af acontoskatten.  

4. 20. november efter indkomståret - afregning af den endelige skat.  

 

Det er vigtigt for ledelsen at være bevidst omkring fordelingen af skatten internt i koncernen, således at 

ingen selskaber stilles ringere end ved selvstændig beskatning. Såfremt der er tale om en helejet koncern 

har det ingen praktisk betydning, men er det derimod en delejet koncern hvor der er minoritetsaktionærer 

er det vigtigt at der foreligger en intern procedure for fordeling således at disse minoritetsaktionærer ikke 

stilles ringere end majoritetsaktionærerne der bestemmer.  
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Konklusion 

Vejledningen har til formål at beskrive og videreformidle reglerne om obligatorisk national sambeskatning. 

Vi har opstillet nogle undersøgelsesspørgsmål, som vi med vejledningen har søgt besvaret. Indeværende 

kapitel er en opsummering af vores besvarelse af disse spørgsmål, samt konklusion på vores problemfor-

mulering. 

Forudsætningen for en sambeskatning er hvorvidt der foreligger en koncern eller ej. En koncern defineres 

som et moderselskab der direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber, 

faste driftssteder, faste ejendomme mv. Der er som hovedregel bestemmende indflydelse i et selskab, når 

det enten direkte eller indirekte ejer over halvdelen af stemmerettighederne i selskabet. Dog er der nogle 

undtagelser, hvor stemmerettighederne enten ikke har givet bestemmende indflydelse eller har givet be-

stemmende indflydelse, på trods af ejerskab af flertallet eller mindretallet af disse. Yderligere skal man 

være opmærksom på, at visse selskaber skal holdes ude af en sambeskatning, herunder kan bl.a. nævnes 

konkursramte selskaber.  

Når det er fastsat at der foreligger en koncern, skal sambeskatningskredsen opgøres. Overordnet gælder 

dette selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, der har koncernforbindelse i løbet af indkomståret. 

Med herunder hører også faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i Danmark. Her findes nogle 

undtagelser, hvor udenlandske selskaber også er omfattet af den obligatoriske nationale sambeskatning. Af 

selskaber der ikke kan indgå i den obligatoriske nationale sambeskatning, kan bl.a. nævnes selskaber der 

ikke er selvstændige skattesubjekter, så som K/S, I/S og P/S.  

Det er et krav at alle selskaber, som bliver omfattet af reglerne om sambeskatning har samme indkomstår. 

Hvis indkomståret ikke følger kalenderåret kaldes det for forskudt indkomstår – hvilket både kan være for-

skudt forud og bagud. Ved stiftelse at et nyt selskab, er det vigtigt for en koncerns ledelse, at kende de 

skattemæssige muligheder og konsekvenser ved at anvende de forskellige mulige indkomstår, samt vide 

hvilket selskab der skal omlægge indkomstår, og muligheden for at søge dispensation hos Skatterådet til 

ikke at følge loven. Det er endvidere vigtigt for koncernen at vide om omlægninger af indkomståret skal 

informeres til SKAT, eller skal ansøges om, samt hvilket selskab der skal kontakte skat.  

I enhver sambeskatning skal der være ét administrationsselskab, hvis funktion er at administrere, opsamle 

og fordele alle skatterelaterede transaktioner mellem alle selskaber i sambeskatningskredsen, samt SKAT. 

Administrationsselskabet skal som hovedregel være det øverste danske selskab i sambeskatningskredsen. 

Der kan dog opstå situationer, hvor det er nødvendigt at udvælge et nyt administrationsselskab. Det er 

administrationsselskabets indkomstår, der ligger til grund for indkomståret i sambeskatningskredsen, hvor-

for før omtalte omlægning skal ske efter administrationsselskabets indkomstår. Det er vigtigt at man i sam-

beskatningskredsen kender til de krav, rettigheder og forpligtelser, som administrationsselskabet varetager. 
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Endvidere er det vigtigt for ledelsen at være bevidst om den administrative byrde medarbejderne i admini-

strationsselskabet pålægges, samt hvordan og hvornår administrationsselskabet skal modtage, afregne og 

fordele skatten i sambeskatningskredsen samt overfor SKAT. 

Før sambeskatningsindkomsten beskrives, er det vigtigt at kende til territorialprincippet, som er en markant 

ændring til Globalindkomstprincippet, og siger at alle indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted 

eller en fast ejendom i udlandet, skal medregnes i den skattepligtige indkomst i Danmark. Et fast driftssted 

er defineret med følgende kriterier: Der skal være et forretningssted (1), som skal være fast (2), og hvor der 

helt eller delvist skal ske virksomhedsudøvelse gennem (3). En fast ejendom defineres overordnet som et 

selskab, der oppebærer indtægt af en fast ejendom beliggende i Danmark. Der skal dog være to betingelser 

opfyldt, for at indkomsten fra et fast driftssted eller fast ejendom kan holdes ude af indkomsten efter terri-

torialprincippet. Først skal det faste driftssted eller fast ejendom leve op til førnævnte definitioner, og for 

andet må der ikke foreligge en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som giver Danmark beskatningsretten.  

Grundlaget for beskatningen i en sambeskatning udgøres af sambeskatningsindkomsten. Sambeskatnings-

indkomsten er summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatnin-

gen. Reglerne vedrørende sambeskatningsindkomsten kan opdeles i to slags tilfælde – de tilfælde hvor der 

har været sambeskatning hele indkomståret, og de tilfælde hvor der ikke har været sambeskatning hele 

indkomståret. I begge tilfælde er hele indkomsten fra det enkelte selskab i sambeskatningen, der indgår i 

sambeskatningsindkomsten uanset moderselskabets ejerandel i datterselskabet. Der findes dog nogle sær-

regler for modregning af underskud i særlige tilfælde, som man skal være opmærksom på.   

Modregning af underskud i sambeskatningen skal ske i en bestemt rækkefølge, og er i grove træk som føl-

gende:  

1. Modregning af særunderskud 

2. Modregning af egne sambeskatningsunderskud 

3. Modregning af underskud i indkomståret 

4. Modregning af andres underskud 

Yderligere er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt sambeskatningsindkomsten overstiger en 

bundgrænse på kr. 7.500.000 (2010-niveau), skal der anvendes regler om underskudsbegrænsning i sambe-

skatningen.  

I de tilfælde hvor der ikke har været koncernforbindelse, og dermed ikke har været grundlag for sambe-

skatning, hele året, skal kun indkomsten for den del af indkomståret der har været koncernforbindelse 

medregnet i sambeskatningen. Dette opgøres ved hjælp af delperiodeopgørelser. Delperiodeopgørelsen 

skal udarbejdes som om perioden udgør et helt indkomstår. Det er administrationsselskabets indkomstår, 
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der udgør udgangspunktet for etableringen eller ophøret af koncernforbindelse, hvorfor administrations-

selskabet ikke er omfattet af reglerne om delperiodeopgørelser. Opgørelsen af indkomsten gøres efter de 

almindelige periodiseringsprincipper, og indtægter og udgifter henføres altså til den periode, hvori de er 

opstået. De skattemæssige afskrivninger kan maksimalt foretages for den forholdsmæssige del, som om 

delperioden udgør et indkomstår. Det samme gør sig gældende for straksfradrag.  

Et underskudsgivende selskab, skal ikke stilles ringere end hvis dette ikke var sambeskattet, hvorfor under-

skudsgivende selskaber modtager et sambeskatningsbidrag for de underskud der modregnes i andre sam-

beskatningsselskabers indkomster. Et sambeskatningsbidrag fungerer ved, at det overskudsgivende selskab 

betaler et beløb svarende til skatteværdien at de udnyttede underskud til administrationsselskabet. Admi-

nistrationsselskabet betaler så et sambeskatningsbidrag til det eller de selskaber, hvis underskud blev ud-

nyttet, et beløb svarende skatteværdien af deres underskud.  

Sambeskattede selskaber hæfter for betalingen af hinandens skatter. Betingelse for solidarisk hæftelse er 

dog, at kapitalandelene i et selskab er direkte eller indirekte helt ejet af moderselskabet ved årets udløb. 

Såfremt kapitalandelene kun delvist er ejet af moderselskabet, hæfter selskabet kun subsidiært, hvilket vil 

sige at de hæfter for den del af skatten, der svarer til ejerandelen af kapital i det subsidiært hæftende sel-

skab. Såfremt et selskab udtræder af en sambeskatning, ophører hæftelsen med tilbagevirkende kraft, 

hvorfor SKAT ikke længere kan rette krav for andre selskabers skat mod det udtrædende selskab.  

Sidst er det vigtigt at være opmærksom på nogle af de praktiske aspekter i sambeskatningen. Det er bl.a. 

vigtig for ledelsen at være bevidst om hvornår skatterne skal afregnes overfor SKAT. 

Der er fire vigtige datoer er følgende:  

1. 20. marts i indkomståret - første afregning af acontoskat tvungen og frivillig  

2. 20. november i indkomståret - anden afregning af acontoskat tvungen og frivillig 

3. 1. februar efter indkomståret - 3. frivillige indbetaling af acontoskatten.  

4. 20. november efter indkomståret - afregning af den endelige skat.  

 

Det er yderligere vigtigt for ledelsen at være bevidst omkring fordelingen af skatten internt i koncernen. 

Såfremt der er tale om en helejet koncern har det ingen praktisk betydning, men er det derimod en delejet 

koncern hvor der er minoritetsaktionærer er det vigtigt at der foreligger en intern procedure for fordeling 

således at disse minoritetsaktionærer ikke stilles ringere end majoritetsaktionærerne der bestemmer.  
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Bilag 1 –  Oversigt over dobbeltbeskatningsoverenskomster  

 

A 

Argentina - BKI nr 120 af 03/11/1997 

Australien - BKI nr 33 af 22/03/1982 

Azerbaijan - Bekendtgørelse følger snarest. Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken 
Azerbaijans regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår 
indkomstskatter. 

B 

Bangladesh - BKI nr 10 af 30/01/1997 

Belgien - BKI nr 13 af 30/05/2003 

Belgien - BKI nr 14 af 29/08/2013 

Belgien - BKI nr 5 af 20/01/1971 

Bermuda - BKI nr 50 af 09/12/2009 

Bermuda - BKI nr 51 af 09/12/2009 

Brasilien - BKI nr 125 af 20/12/1974 

Brasilien - cirkulære cir nr 170 af 26/10/1983 

Brasilien, Jugoslavien og Vesttyskland - Cir nr 170 af 26/10/1983 

British Virgin Islands - BKI nr 32 af 04/05/2010 

British Virgin Islands - BKI nr 33 af 04/05/2010 

Bulgarien - BKI nr 100 af 11/09/1989 

C 

Canada - BKI nr 14 af 03/06/1998 

Cayman Islands - BKI nr 10 af 12/01/2010 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/argentina
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/australien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/azerbaijan
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/bangladesh
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/belgien-bki-nr-13-af-30052003
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/belgien-bki-nr-14-af-29082013
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/belgien-bki-nr-5-af-20011971
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/bermuda-bki-nr-50-af-09122009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/bermuda-bki-nr-51-af-09122009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/brasilien-bki-nr-125-af-20121974
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/brasilien-cirkulaere
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/brasilien,-jugoslavien-og-vesttyskland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/british-virgin-islands-bki-nr-32-af-04052010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/british-virgin-islands-bki-nr-33-af-04052010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/bulgarien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/canada
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/cayman-islands-bki-nr-10-af-12012010
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Cayman Islands - BKI nr 11 af 12/01/2010 

Chile - BKI nr 1 af 15/02/2005 

Chile - BKI nr 19 af 11/10/2017 

Cypern - BKI nr 23 af 16/08/2011 

E 

Egypten - BKI nr 49 af 24/04/1990 

Estland - BKI nr 22 af 21/02/1994 

Estland - BKI nr 23 af 04/12/2017 

F 

Filippinerne - BKI nr 11 af 30/01/1997 

Finland - BKI nr 115 af 11/11/1992 

Finland - overenskomst BKI nr 92 af 25/06/1997 

Frankrig - BKI nr 36 af 27/06/1958 

Frankrig og Spanien - BKI nr 14 af 27/06/2008 

Frankrig og Spanien - LOV nr 253 af 30/03/2011 

Færøerne - BKI nr 92 af 25/06/1997 

Færøerne - LOV nr. 1412 af 21/12/2005 

Færøerne - Lov nr. 1485 af 23/12/2014 

Færøerne - aftale med Schweiz BKI nr 37 af 02/06/1978 

Færøerne - aftale med Østrig BKI nr 127 af 28/11/1968 

G 

Georgien - BKI nr 47 af 28/11/2008 

Ghana - BKI nr. 14 af 15.12.2015 

Grækenland - BKI nr 41 af 30/04/1992 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/cayman-islands-bki-nr-11-af-12012010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/chile-bki-nr-1-af-15022005
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/chile-bki-nr-19-af-11102017
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/cypern
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/egypten
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/estland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/estland-bki-nr-23-af-04122017
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/filippinerne
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/finland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/finland-overenskomst
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/frankrig
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/frankrig-og-spanien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/frankrig-og-spanien-lov-nr-253-af-30032011
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/faeroeerne
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/faeroeerne-lov-nr-1412-af-21122005
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/faeroeerne-lov-nr-1485-af-23122014
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/faeroeerne-aftale-med-schweiz
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/faeroeerne-aftale-med-oestrig
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/georgien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/ghana
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/graekenland
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Grønland - BEK nr 114 af 14/02/1991 

Grønland - BEK 1217 af 9/12/2002 

Grønland - BEK nr 106 af 07/02/1994 

Grønland - BEK nr 15 af 10/01/2001 

Grønland - BEK nr 152 af 23/02/1998 

Grønland - BEK nr 247 af 29/03/1996 

Grønland - BEK nr 271 af 03/05/1999 

Grønland - BEK nr 37 af 20/01/1986 

Grønland - BEK nr 475 af 21/11/1979 

Grønland - BEK nr 800 af 26/11/1990 

Grønland - BEK nr 816 af 17/10/1995 

Grønland - BEK nr. 44 af 05/01/2005 

Grønland - BKI nr 186 af 24/03/1987 

Grønland - BKI nr 449 af 09/08/1984 

Grønland - BKI nr 801 af 26/11/1990 

Grønland - BKI nr 936 af 07/12/1993 

Grønland - LOV nr 1227 af 18/12/2012 

Grønland - LOV nr 1332 af 19/12/2008 

Grønland - Lov nr. 1332 af 19/12/2008 

Guernsey - BKI nr 24 af 16/06/2009 

Guernsey - BKI nr 25 af 16/06/2009 

H 

Holland - BKI nr 4 af 22/04/1998 

Hong Kong - BEK nr. 1 af 05/01/2006 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-114-af-14021991
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-1217-af-9122002
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-106-af-07021994
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-15-af-10012001
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-152-af-23021998
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-247-af-29031996
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-271-af-03051999
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-37-af-20011986
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-475-af-21111979
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-800-af-26111990
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-816-af-17101995
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bek-nr-44-af-05012005
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bki-nr-186-af-24031987
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bki-nr-449-af-09081984
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bki-nr-801-af-26111990
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-bki-nr-936-af-07121993
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-lov-nr-1227-af-18122012
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-lov-nr-1332-af-19122008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/groenland-lov-nr-1332-af-19122008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/guernsey-bki-nr-24-af-16062009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/guernsey-bki-nr-25-af-16062009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/holland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/hong-kong


Side 85 af 89 

 

Hviderusland - BKI nr 35 af 04/12/2007 

Hviderusland - BKI nr 69 af 18/09/1987 

I 

Indien - BKI nr 118 af 10/11/1989 

Indien - BKI 181 af 23/02/2015 

Indonesien - BKI nr 14 af 30/01/1987 

Irland - BKI nr 115 af 03/11/1993 

Irland - BKI nr. 1 af 08/01/2015 

Island - BKI nr 115 af 11/11/1992 

Island - BKI nr 92 af 25/06/1997 

Isle of Man - BKI nr 30 af 01/10/2008 

Isle of Man -BKI nr 31 af 01/10/2008 

Israel - BKI nr 2 af 05/01/2012 

Italien - BKI nr 8 af 12/02/2003 

Italien - BKI nr 81 af 30/07/1968 

J 

Jamaica - BKI nr 24 af 12/02/1992 

Japan - BKI nr 132 af 16/12/1968 

Jersey - BKI nr 27 af 16/06/2009 

Jersey - BKI nr 29 af 16/06/2009 

Jordan - BKI nr 114 af 21/10/1974 

Jugoslavien - BKI nr 36 af 04/12/2007 

K 

Kenya - BKI nr 78 af 20/09/1973 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/hviderusland-bki-nr-35-af-04122007
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/hviderusland-bki-nr-69-af-18091987
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/indien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/indien-bki-181-af-23022015
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/indonesien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/irland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/irland-1
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/island-bki-nr-115-af-11111992
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/island-bki-nr-92-af-25061997
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/isle-of-man-bki-nr-30-af-01102008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/isle-of-man-bki-nr-31-af-01102008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/israel
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/italien-bki-nr-8-af-12022003
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/italien-bki-nr-81-af-30071968
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/jamaica
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/japan
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/jersey-bki-nr-27-af-16062009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/jersey-bki-nr-29-af-16062009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/jordan
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/jugoslavien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/kenya
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Kina - BKI nr 30 af 07/12/2012 

Kirgisistan - BKI nr 69 af 18/09/1987 

Kroatien - BKI nr 11 af 17/02/2009 

Kuwait - BKI nr 17 af 09/10/2013 

L 

Letland - BKI nr 20 af 21/02/1994 

Libanon - BKI nr 41 af 23/06/1967 

Litauen - BKI nr 21 af 21/02/1994 

Luxembourg - BKI nr. 2 af 08/01/2015 

Luxembourg - BKI nr 44 af 09/06/2010 

Luxembourg - BKI nr 95 af 23/09/1982 

M 

Makedonien - BKI nr 2 af 25/01/2001 

Malaysia - BKI nr 40 af 27/10/2008 

Malaysia - BKI nr 53 af 04/08/1972 

Malta - BKI nr 6 af 22/02/1999 

Marokko - BKI nr 77 af 15/08/1994 

Mexico - BKI nr 1 af 19/01/1998 

Montenegro - BKI nr 70 af 30/06/1982 

N 

New Zealand - BKI nr 13 af 23/01/1987 

New Zealand - BKI nr 97 af 28/10/1981 

Nordiske Lande, De - Indkomst: BKI nr 4 af 14/01/2009 

Nordiske lande, De - Arv : BKI nr 115 af 11/11/1992 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/kina
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/kirgisistan
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/kroatien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/kuwait
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/letland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/libanon
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/litauen
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/luxembourg
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/luxembourg-bki-nr-44-af-09062010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/luxembourg-bki-nr-95-af-23091982
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/makedonien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/malaysia-bki-nr-40-af-27102008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/malaysia-bki-nr-53-af-04081972
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/malta
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/marokko
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/mexico
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/montenegro
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/new-zealand-bki-nr-13-af-23011987
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/new-zealand-bki-nr-97-af-28101981
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-indkomst-bki-nr-4-af-14012009
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-arv-bki-nr-115-af-11111992


Side 87 af 89 

 

Nordiske lande, De - Arv : BKI nr 8 af 07/02/1994 

Nordiske lande, De - Bistand : BKI nr 42 af 30/04/1992 

Nordiske lande, De - Indkomst : BKI nr 3 af 02/02/1998 

Nordiske lande, De - Indkomst : BKI nr 92 af 25/06/1997 

Nordiske lande, De - Indkomst :BKI nr 2 af 24/01/2000 

Norge - BKI nr 115 af 11/11/1992 

Norge - BKI nr 92 af 25/06/1997 

P 

Pakistan - BEK nr. 1 af 9/1/2003 

Pakistan - BKI nr 93 af 09/11/1987 

Polen - BEK nr. 2 af 9/1/2003 

Polen - BKI nr 65 af 21/12/2010 

Portugal - BKI nr 16 af 17/06/2002 

R 

Rumænien - BKI nr 20 af 23/02/1978 

Rusland - BKI nr 28 af 09/08/2002 

S 

Schweiz - BKI nr 116 af 31/10/1974 

Schweiz - BKI nr 117 af 31/10/1974 

Schweiz - BKI nr 2 af 27/01/1998 

Schweiz - BKI nr 64 af 05/12/2010 

Schweiz - BKI nr. 37 af 2/6/1978 

Serbien - BKI nr 6 af 15/01/2010 

Singapore - BKI nr 1 af 05/01/2001 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-arv-bki-nr-8-af-07021994
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-bistand-bki-nr-42-af-30041992
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-indkomst-bki-nr-3-af-02021998
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-indkomst-bki-nr-92-af-25061997
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/nordiske-lande,-de-indkomst-bki-nr-2-af-24012000
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/norge-bki-nr-115-af-11111992
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/norge-bki-nr-92-af-25061997
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/pakistan-bek-nr-1-af-912003
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/pakistan-bki-nr-93-af-09111987
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/polen-bek-nr-2-af-912003
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/polen-bki-nr-65-af-21122010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/portugal
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/rumaenien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/rusland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/schweiz-bki-nr-116-af-31101974
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/schweiz-bki-nr-117-af-31101974
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/schweiz-bki-nr-2-af-27011998
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/schweiz-bki-nr-64-af-05122010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/schweiz-bki-nr-37-af-261978
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/serbien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/singapore-bki-nr-1-af-05012001
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Singapore - BKI nr 66 af 21/12/2010 

Slovakiet - BKI nr 66 af 11/07/1983 

Slovenien - BKI nr 17 af 17/06/2002 

Spanien - BKI nr 48 af 07/08/2000 

Spanien - BKI nr 70 af 16/08/1973 

Spanien og Frankrig - LOV nr 253 af 30/03/2011 

Spanien og Frankrig -BKI nr 14 af 27/06/2008 

Sri Lanka - BKI nr 59 af 01/07/1983 

Storbritanien - BKI nr 6 af 12/02/1981 

Storbritanien - BKI nr 7 af 22/01/1992 

Storbritanien - BKI nr 93 af 31/07/1997 

Sverige - BKI nr 1 af 10/01/2000 

Sverige - BKI nr 115 af 11/11/1992 

Sverige - BKI nr 12 af 30/01/1997 

Sverige - BKI nr 34 af 04/12/2007 

Sverige - BKI nr 36 af 28/10/2004 

Sverige - BKI nr 92 af 25/06/1997 

Sydafrika - BKI nr 7 af 29/01/1996 

Sydkorea - BKI nr 45 af 27/03/1979 

T 

Taiwan - BEK nr. 75 af 08/02/2006 

Tanzania - BKI nr 11 af 07/02/1977 

Thailand - BKI nr 7 af 22/02/1999 

Tjekkiet - BKI nr 31 af 18/12/2012 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/singapore-bki-nr-66-af-21122010
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/slovakiet
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/slovenien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/spanien-bki-nr-48-af-07082000
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/spanien-bki-nr-70-af-16081973
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/spanien-og-frankrig-lov-nr-253-af-30032011
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/spanien-og-frankrig-bki-nr-14-af-27062008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sri-lanka
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/storbritanien-bki-nr-6-af-12021981
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/storbritanien-bki-nr-7-af-22011992
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/storbritanien-bki-nr-93-af-31071997
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sverige-bki-nr-1-af-10012000
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sverige-bki-nr-115-af-11111992
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sverige-bki-nr-12-af-30011997
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sverige-bki-nr-34-af-04122007
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sverige-bki-nr-36-af-28102004
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sverige-bki-nr-92-af-25061997
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sydafrika
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/sydkorea
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/taiwan
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/tanzania
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/thailand
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/tjekkiet-bki-nr-31-af-18122012
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Trinidad og Tobago - BKI nr 88 af 12/10/1971 

Tunesien - BKI nr 78 af 29/07/1981 

Tyrkiet - BKI nr 129 af 14/12/1993 

Tyskland - BKI nr 158 af 06/12/1996 

U 

USA - BKI nr 1 af 18/02/2008 

USA - BKI nr 13 af 14/04/2000 

USA - BKI nr 130 af 15/12/1986 

Uganda - BKI nr 22 af 22/06/2001 

Ukraine - BKI nr 116 af 03/10/1996 

Ungarn - BKI nr 23 af 05/09/2012 

V 

Venezuela - BKI nr. 34 af 4/12/2001 

Vietnam - BKI nr 50 af 23/05/1996 

Z 

Zambia - BKI nr 120 af 08/12/1974 

Ø 

Østrig - BKI nr 3 af 30/04/2008 

Østrig - BKI nr. 43 af 09/06/2010 

 

http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/trinidad-og-tobago
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/tunesien
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/tyrkiet
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/tyskland
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/usa-bki-nr-1-af-18022008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/usa-bki-nr-13-af-14042000
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/usa-bki-nr-130-af-15121986
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/uganda
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/ukraine
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/ungarn
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/venezuela
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/vietnam
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/zambia
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/oestrig-bki-nr-3-af-30042008
http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/oestrig-bki-nr-43-af-09062010

